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ORGANITZACIÓ

Durant el 2019 hi ha hagut canvis i noves

contractacions en el personal: a principis de 2019 es va

contractar un nou conserge. A l'octubre, i gràcies a

una subvenció del SOC, s'ha afegit un membre nou a

l'equip de treballadors del Centre per un període de 6

mesos, tal com es va fer durant el transcurs de 2018.

L'organigrama, a final de l'any, quedava així:

TREBALLADORS

La Junta Directiva del Centre és l’equip de persones

que regeix, administra i representa l’associació.

Qualsevol associat o associada pot presentar-se per

ocupar un càrrec dins la Junta. Els càrrecs

s’exerceixen durant un període de quatre anys, sense

perjudici que puguin ser reelegits. 

JUNTA DIRECTIVA

Esteve Torrent Fontbona - President

Carles Mora Tuixans - Vicepresident

Anna Alsina Keith – Secretària

Alfons Molons Antius - Tresorer

Míriam Duran Gonzalez - Vocal

Joan Llavador Olivet - Vocal

Manel Lladó Marquès - Vocal

Martina Sansa Colomer- Vocal

Mireia Subirana Brecha - Vocal

Francesc Torrent Crous - Vocal

Montserrat Carreras Cort – Vocal

Mn. Joan Soler – Conciliari

J U N T A  2 0 1 9

Dolors Salvà Muns– Administració

Panxo Alcaraz – Consergeria

  Sílvia Espinach Garcia –Comunicació

  Mercè Vela Romeu – Gestió Cultural fins

abril 19

 + Jordi – Treballador en benefici de la

Comunitat

 

 

 

ORGANIGRAMA
SALA GRAN
capacitat  357  persones

SALA CORRIOLES
capacitat  100  persones

3

cap  COVID :  269  persones

cap  COVID :  70  persones



 Esteve Torrent Fontbona (President)

 Maria Rectoret Sardà (SonaGust)

  Meli Cardoso Santana (secció Rau Rau)

 Tere Salvà Caterineu (secció Rau Rau)

 Joan Llavador Olivet (secció Teatre)

 Anna Alsina Keith (secció Cinema)

Gemma Julià i Dinarès (general)

 Esteve Torrent Fontbona (President)

 Clara Fontbona Missé (Coordinadora)

 Carles Mora Tuixans (subsecció

econòmica)

 Núria Fontbona Missé (subsecció

econòmica)

Dins l’organització del Centre existeixen tres

comissions encarregades d’àmbits que

necessiten especial atenció més enllà de les

seccions:

Comissió de programació: Encarregada de

planificar i gestionar la programació cultural

que acull el Centre com espectacles, xerrades i

tallers. Formada per representants de diverses

seccions:

Comissió El Centre és Viu: Formada el 2018

per recaptar diners i realitzar activitats per

promocionar l’entitat. 

Aquesta comissió la formen:

COMISSIONS

Amb autonomia pròpia s'encarreguen de tirar endavant

la majoria de l'activitat social, cultura i cívica del Centre:

AGRUPACIÓ SARDANISTA

BATEC

CAVALCADA

EL CENTRE ÉS VIU (Programa de ràdio)

CINEMA

ESBART DANSAIRE

ESCACS

GRUP PESSEBRISTA

MAQUILLATGE I PERRUQUERIA

RAU RAU

SORTIDES CULTURALS

TEATRE

TENNIS TAULA

TRAMOIA

VESTUARI

VEUS DE MUNT (Coral)

A 31 de desembre del 2019 el Centre Moral disposa

d'un teixit social format per 544 socis titulars (8

menys que l'any passat) i 2083 associats

beneficiaris totals (89 més que l'any passat).

SOCIS

Conferència/projecció

Sortida/excursió

Competició/concurs

Acte oficials/àpat

Espectacle de producció pròpia

Espectacles de cia. externa

Exposicions/mostres

Les seccions s'encarreguen de produir o programar la

majoria d'activitats que es realitzen al Centre. Aquestes

activitats acostumen a poder-se classificar en les

següents tipologies:

 

Esteve Torrent (President)

Aina Vila (ESBART)

Jana Ribera (ETC)

Loli Medina (Sardanes)

Mariona Fernandez (ETC)

Miriam Camp (Escacs)

Montse Fontbona (BATEC i Ràdio)

Núria Herrero (ETC)

Pili Muns (Teatre)

Rosa Miró (Veus de Munt)

Comissió de comunicació: Aquesta comissió

s'ha engegat durant el transcurs del 2019 i està

formada per:

SECCIONS
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Conferència/projecció

Actuació cia. externa

Sortida/excursió

Espectacle

Competició/concurs

Actes oficials/àpats/festes/ballada popular

CALENDARI D'ACTIVITATS 2019 
Aproximació quantitativa i qualitativa de les activitats realitzades durant l'any 2019. 

No inclou assajos ni classes o tallers setmanals de llarga durada.
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Exposicions/mostres



ACTES I
ESPECTACLES

XERRADES I
CONFERÈNCIES 

TALLERS,
CURSOS I CICLES 



fins el 12 PESSEBRES: 62º PESSEBRE MONUMENTAL

espectadors:

ACTES I
ESPECTACLES

gener

200

7

05 CAVALCADA DE REIS 175

16 XERRADA: LA REPÚBLICA QUE VE: COM I QUAN? 80

27 PROJECCIÓ I  COL·LOQUI: 'OCTUBRE' 60

espectadors:
febrer

03 RAU RAU: RITA, LA RÍNXOLS I  ELS TRES OSSETS 91

espectadors:
març

02 SORTIDA CULTURAL: ESCAPE ROOM 26

23 i 24 TEATRE: ÀNIMES TRENCADES 164

espectadors:
abril

06 SARDANES: CONCERT DE SARDANES 54

07 SARDANES: APLEC SARDANISTA 120

14 ESBART: BALLADA DE RAMS 234

18 ESBART: LA MOIXIGANGA 180

18 TEATRE: UN TAL JESÚS 150

27 SORTIDA CULTURAL: EL PREU 35

18 180



08

12 SORTIDA AL LICEU
espectadors:

maig

31

01 SARDANES: CONCURS NOCTURN

espectadors:
juny

80

08 TEATRE: FINAL DE CURS DE L'ETC 130

09 ESCACS: CAMPIONAT DE CHEESPONG 30

09 ESBART: TROBADA JUVENIL 300

14 MUSICAL: OCTUBRE. CANÇONS PER LA LLIBERTAT 175

23 ESBART: DANSA D'ARENYS DE MUNT 300

11 CINEMA: (TOUR D'A FILM FESTIVAL)

espectadors:
juliol

1

02, 09 i 16 SARDANES: BALLADES D'ESTIU

espectadors:
agost

300

15 ESCACS: PARTIDES RÀPIDES

espectadors:
setembre

70

22 ESBART: FESTA DE LA GENT GRAN 110

04 TEATRE, ETC: LES BRUIXES DE SALEM

espectadors:
octubre

144

26 SORTIDA CULTURAL:  "LA DONA DEL 600" 55



09

09, 10 i 30 TEATRE: L'ELECTE

espectadors:
novembre

367

10 AJUNTAMENT: EL CONILLET BLANC 100

10 ESBART: RECITAL DE DANSES 220

14 CONCERT: ESCOLANIA DE MONTSERRAT 347

17 CINEMA: COM ENSINISTRAR UN DRAC 3 48

22 SONAGUST: TAKEUCHI QUARTET 15

24 CATECOLÒNIES: PASSSI DE FOTOS 300

29 TEATRE: ABANS NINGÚ DEIA T'ESTIMO 144

17 RAU-RAU: FEM MÀGIA

espectadors:
desembre

45

20 TEATRE: POEMA DE NADAL 32

25, 28 i 29 TEATRE: PASTORETS D'ARENYS DE MUNT 551

31 SARDANES: SOPAR DE FI D'ANY 136

5.780total:



TALLERS I CURSOS
 

10

juliol CURS D'ESTIU DE SARDANES

participants:

15

tardor CURS DE GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT 3

tardor CURS: TOTAL BODY 12

tardor CICLE: MOU-TE A GUST 15

desembre CICLE: ESPAI DE JOC CONSTRUCTIU EN FAMÍLIA 56

tot el curs ESCOLA D'ESBART

tot el curs ESBART ADULTS (COS DE DANSA)
tot el curs GITANES

tot el curs ESCOLA DE TEATRE DEL CENTRE
tot el curs TEATRE ADULTS (GRUP DE TEATRE DEL CENTRE)

54

24

18

54

45

tot el curs BALLADES DE SARDANES DELS DIVENDRES

tot el curs VEUS DE MUNT
tot el curs ESCOLA D'ESCACS

tot el curs ESCACS ADULTS (CLUB D'ESCACS)
tot el curs ESCOLA TENNIS TAULA

32

47

09

20

08

412total:



INFORME DE LES
SECCIONS 
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A Coordinadora: Maria Canaleta

Participants: 32

Assajos: Sala Corrioles. Divendres de 19:00 a 20:30 h.

Grup d’una trentena de dones i homes amants de la sardana que es reuneixen cada setmana

per gaudir de 2h de ballada de sardanes. Al juliol organitzen un curs de sardanes obert a

infants i adults per aprendre o aprofundir en el coneixement de la sardana. També col·laboren

en la organització de l’audició i ballada de sardanes de l’agost a la plaça de l’església d’Arenys

de Munt.

Actuació de cia.

externa

Sortida/excursió

Espectacle

Competició/concurs

Actes oficials/àpats/festa/ballada popular
1

1

5

1

3

12
maig

SARDANES: SORTIDA AL LICEU
Sortida al  Liceu per anar al  concert  f inal  del  concurs ‘La Sardana de l ’Any’ ,

amb Port Bo,  Indira Ferrer i  la Polifònica de Puig-Reig acompanyats de les

cobles Mediterrània,  Sant Jordi  -  Ciutat  de Barcelona i  Montgrins.

Sortida al  Gran Teatre del  Liceu de Barcelona

31 participants

B
A

T
E

C Coordinadora: Montserrat Fontbona

Participants: 10 col·laboradors

Reunions: 1 cada 6 mesos

Un Grup reduït de persones acompanyat de diversos col·laboradors s’encarreguen de

publicar setmanalment una revista amb informació local d’Arenys de Munt. La revista té

un tiratge de 600 exemplars i una molt bona acollida per part dels veïns d’Arenys de Munt

esdevenint la revista principal d’informació local.
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7,8

12, 13 

SARDANES: SORTIDES A ENCAMP I TOSSA DE MAR
Sortida a l 'aplec d 'Encamp el  primer cap de setmana de setembre,  i  a l 'aplec

de Tossa de Mar el  segon cap de setmana d 'octubre.

Sortides a Encamp i  Tossa de Mar

31 participants

setembre

octubre



Coordinadora: Lourdes Puig, Meli Cardoso i Vicenç Herrero

Participants: 105

Assajos:  3 sessions dies abans de la cavalcada

Grup d’una vintena d’homes i dones afeccionats a la construcció de carrosses que a partir de

juliol es reuneixen per dissenyar i construir les diferents carrosses que utilitzaran els Reis

Mags d’Orient que visitin Arenys de Munt cada 5 de gener. Aquest grup també és l’encarregat

de dissenyar i realitzar la Cavalcada de Reis d’Arenys de Munt.

C
A

V
A

L
C

A
D

A
E

L
 C

E
N

T
R

E
 É

S
 V

IU Coordinadora: Montserrat Fontbona

Emissions: Primer dissabte de cada mes d' 11:00 a 12:00 h.

Un grup d’afeccionats a la ràdio realitzen un programa mensual d’una hora de durada cada

primer dissabte de mes a l’emissora Ràdio Arenys de Munt. El mes d'octubre el programa

canvia de nom: El Centre és Viu!, amb les seccions: La Vida al Centre, on es parla del pols i

el Batec de l'entitat amb els seus protagonistes; L'agenda, on s'anuncien totes les activitats del

mes i El Concurs.

C
IN

E
M

A Coordinadora: Anna Alsina

Participants: 8 col·laboradors

Secció formada per cinèfils que organitzen cicles de cinefòrum o projeccions de cinema

comercial i documental obertes a tothom.

Conferència/projecció2
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Coordinadora: Sergi Ojeda i Mireia Subirana

Participants: 54

Assajos: Dimarts de 20:00 a 21:30 h. Dijous de 21:30 a 23:00 h. Divendres de 17:00 a 18:00.

Dissabte d' 11:00 a 13:00 h.  |  El grup de Gitanes es reuneix els diumenges a la tarda.

COS DE DANSA

Grup d’esbart de l’Esbart Dansaire del Centre Moral d’Arenys de Munt format per una trentena de

persones afeccionats a la dansa i que durant l’any realitzen un mínim de 2h setmanals dedicades a

la dansa tradicional i a la de creació. Participen en la Ballada de Rams i, enguany, han inaugurat les

Gitanes d’Arenys de Munt.

ESCOLA D’ESBART DEL CENTRE

L’escola d’esbart formada per 5 grups de nois i noies d’entre 9 i 18 anys que realitzen 1h i 30min

setmanals dedicats a les danses tradicionals. Realitzen una actuació anual conjunta amb el Cos de

Dansa, la Ballada de Rams, on mostren tot el que han après al llarg del curs i també realitzen

diferents actuacions per tot Catalunya:

E
S

B
A

R
T



28
a
31
març

ESBART: FESTIVAL MARRAKECH FOLKLORE DAYS 2019
Durant e ls quatre dies de viatge,  e l  Cos de Dansa oferirà un repertori  de dansa

tradicional catalana en ls punts més emblemàtics de la ciutat ,  compartint escenari  amb

grups de dansa vinguts d 'al tres regions del  món.

Sortida a Marràqueix.

ESBART: FESTES DE EULÀLIA DE BARCELONA
Per Santa Eulàl ia,  es reuneixen a l ’avinguda de la Catedral  per fer-nos gaudir dels

seus bal ls  i  de la seva passió per la dansa.  Amb la Cobla Ciutat  de Terrassa,  dirigida

per Jordi  Núñez,  participen en la mostra els esbarts següents :  Esbart  Sant Jordi ,

Esbart  Gaudí,  Esbart  Joventut Nostra,  Bal lets de Catalunya i  Bitrac Dansa d ’ Igualada.

Sortida a Barcelona

a les 12 h a l 'Avinguda de la Catedral ,  

10
febrer

ESBART: BENJAMINS, ALEVINS I  INFANTILS A MOLLET
els grups Benjamins,  Alevins i  Infanti ls  de l 'Esbart  van participar a la Trobada

d'Esbarts a Mollet  del  Val lès .Cada grup, del  nostre esbart ,  va oferir  3 bal ls  i  van

poder gaudir dels bal ls  que ens oferien els al tres esbarts participants .

Sortida a Mollet  

01
juny

13

Sortida/excursió

Espectacle

Competició/concurs

Actes oficials/àpats1

3

E
S

C
A

C
S Coordinadora: Josep Maria Pitarque

Participants: 9 alumnes

Assajos: Divendres i diumenges (competició)

Grup: una vintena d’homes i dones afeccionats dels escacs que cada setmana es reuneixen per

jugar a aquest esport. També participen en diferents tornejos i competicions de tot Catalunya, i

organitzen diferents activitats a Arenys de Munt com les “Partides ràpides” o diferents

exhibicions i mostres com les de l’11 de setembre. Participen amb entitats del poble com la

Breda del Pi gros organitzant partides d’escacs.

L’Escola d’Escacs: nens i nenes des dels 6 anys aprenen a jugar als escacs i a perfeccionar la

seva tècnica a través d’un monitoratge. L’activitat té una durada d’una hora amb periodicitat

setmanal durant tot un curs. Al alumnes també se’ls anima a participar en diferents

competicions adequades al seu nivell.

Competició/concurs2
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Coordinadora: Vicenç Herrero

Participants: 9 col·laboradors

Grup d’una desena d’homes i dones afeccionats a la construcció de pessebres que a partir

d’octubre es reuneixen per dissenyar i construir el Pessebre Monumental d’Arenys de Munt

que estrenen cada 24 de desembre i s’exposa oberta a tothom fins a passades les festes.

També organitza el concurs infantil de pessebres en el que s’han inscrit 9 pessebres el 2019.

Coordinadora: Pilar Alcaide

Participants: 5

Grup reduït de dones que s’encarreguen de dissenyar i realitzar la caracterització dels diferents

personatges de les diferents representacions de les seccions de teatre , pastorets i carrossaires.

M
A

Q
U

IL
L

A
T

G
E

 
P

L
E

U
Q

U
E

R
IA

Coordinadora: Meli Cardoso

Participants: 6

Grup de mares que organitzen actuacions de teatre familiar de companyies professionals a

Arenys de Munt per tal d’establir una programació de teatre familiar al poble i oberta a tothom.R
A

U
-R

A
U

Espectacle de cia. externa2
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1 Exposició/mostra

S
O

R
T

ID
E

S
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U
L

T
U

R
A

L
S

Coordinador: Esteve Torrent Fontbona

Participants: 116 assitents en total

Sortides: 3

Grup de persones que organitzen sortides en autocar per facilitar als veïns d’Arenys de Munt

de gaudir de la cultura que s’estrena a Barcelona. Majoritàriament organitzen sortides per

anar a veure espectacles teatrals però també organitzen visites a edificis i espais singulars de

tot Catalunya.



T
E

A
T

R
E Coordinadora: Joan Llavador (grup amateur) i Laia Barberà (ETC)

Participants:  Grup amateur - 45 participants / ETC - 54 entre alumnes i monitors. 

Assajos: ETC > Sala gran. Divendres de 17:00 a 18:00 h i de 20:30 a 21:30 h. Dissabte de 17:00

a 20:00 h. Més els assajos concrets per les obres de producció interna del grup amateur i

d'ETC.

El Grup de teatre del Centre: format per una quarantena d’afeccionats al teatre amateur

continua la seva activitat estrenant un mínim de 2 obres de teatre a l’any i diferents

microteatres. També segueix presentant-se a mostres i concursos de teatre amateur de Catalunya

i segueix col·laborant amb entitats i associacions d’Arenys de Munt.

ETC: L’escola de Teatre del Centre formada per 6 grups amb una desena de nois i noies d’entre 9

i 16 anys cadascun realitzen 1h setmanal dedicada a activitats relacionades amb el teatre. A

finals de maig realitzen una exhibició de teatre on mostren tot el que han après durant el curs.

Pastorets: Un grup d’homes, dones, nois i noies comencen cada tardor els assajos i les tasques

de preparació per estrenar una renovada edició dels “Pastorets”. Espectacle nadalenc que fusiona

tradició, innovació, text i música i on hi participen un grup intergeneracional de persones.

Actuació de cia. externa Espectacle72

Coordinador: Jaume Bosch

Participants: 8 alumnes

Assajos: Dijous de 19:00 a 20:00 h

Grup d’aficionats al tenis taula que cada setmana es reuneixen de forma esporàdica però amb

molta freqüència per realitzar diferents partides de tennis taula. També tenim una escola on hi

participen 6alumnes que practiquen l’esport els dimecres de 19h a 20h.T
E

N
IS

 T
A

U
L

A
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Coordinadora: Quico Torrent

Participants: 5

Grup divers d’homes i dones de diferents edats s’organitzen puntualment per a la realització de

les escenografies de les diferents representacions de diferents seccions de l’entitat com les de

teatre, esbart, pastorets... L’equip el conformen tècnics de so, llum i escenografia.

T
R

A
M

O
IA



V
E

S
T

U
A

R
I Coordinadora: Tere Salvà

Participants: 5

Grup de dones de diferents edats que tenen cura, cataloguen i organitzen la gran quantitat

de peces de vestuari que disposa el Centre Moral. També s’encarreguen de dissenyar,

confeccionar i proporcionar el vestuari de les representacions de les seccions de teatre,

carrossaires, pastorets i esbart.

V
E

U
S

 D
E

 M
U

N
T

 (
C

o
r
a
l) Coordinadora: Maica Brecha

Participants: 47 cantants

Assajos: Dilluns i dijous de 21:00 h a 23:00 h

Grup coral format per una cinquantena d’homes i dones amants de la música i del cant.

Realitzen un mínim de 2h setmanals dedicades al cant coral i preparen un concert anual

acompanyat de diferents actuacions puntuals al llarg de l’any en diferents actes d’Arenys

de Munt o en altres indrets de Catalunya.

Convidats

Sortida/excursió

Espectacle1

7

1

16
17

març

ACTUACIÓ DE LA CORAL A RIALP
La coral  del  Centre fa una sortida a Rialp on ofereix un concert

juntament amb la Coral  Voliana de Rialp.

Sortida a Rialp de març   

25 socis participants

16

5
maig

TROBADA DE CORALS

25
maig

TROBADA DE CORALS
A Castel lar del  Val lès

5
juliol

ACTE D'AMUNT NEPAL

6
juliol

CORBERA DE LLOBREGAT

CANTADES DE NADALES 
A LES RESIDÈNCIES

27
desembre

FUM, FUM, FUM
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RESPONSABILITAT
SOCIAL 

Carnets socials. Des del Centre es posa a disposició de la regidoria de Benestar social

i l'Ajuntament 10 carnets de soci beneficiari perquè els puguin utilitzar les famílies

que serveis socials cregui oportú. 

Soci de Càritas. El Centre és soci de Càritas i estem oberts a qualsevol col·laboració

que necessitin.

Donatius en la Marató de TV3. El Centre dedica un des espectacles de Rau Rau a

recaptar diners per a La Marató de TV3.

Divulgació per a l'aconseguiment de l'equitat entre homes i dones. El Centre ha 

participat activament en els actes reivindicatius de la dona i treballa per mantenir la

paritat entre homes i dones dins la Junta.

Divulgació per a l'aconseguiment d'una societat més justa en la celebració de dies

 mundials. El Centre ha organitzat conjuntament amb Donaviva actes reivindicatius i

teatre-fòrums de sensibilització per a una societat més inclusiva i respectuosa.

Responsabilitat nacional. El Centre ha mostrat activament el seu suport en les 

reivindicacions nacionals del poble català, acollint-se a les vagues, participant en

diferents activitats reivindicatives, afegint-se a la plataforma Ateneus X la  Llibertat i

donat aixopluc als grups i associacions que treballen per l'assoliment dels drets

nacionals dels catalans com l'ANC, CDRs...

El Centre és un fort potenciador de valors a Arenys de Munt i és per aquest motiu que la

Junta veu oportú el fet de potenciar el costat solidari del Centre recolzant accions i 

iniciatives del municipi que participin dels valors que també acull.
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FEM XARXA
 

 
13

Participació en l'aniversari dels deu anys de la 1a consulta

per la independència a Arenys de Munt.

La celebració del 10 aniversari va comptar amb les exhibicions de les  

escoles de dansa d'Arenys de Munt, i el parlament del President de la  

Generalitat, Quim Torra, i un reconeixement a la presidenta de

l'ANC, Elisenda Paluzie, i a tots els afectats de l'1 d'octubre.
de setembre

 
07

El Centre també ha col·laborat amb diverses

associacions del municipi participant i fent possible

diverses activitats:

A l’Espai Jove es van dur a terme unes Jornades feministes amb

diverses activitats, entre les quals destaca aquesta escenificació

d'esquetxos de teatre feminista per part d'un grup de joves de l'ETC,

amb col·laboració de la Regidoria de Joventut de març
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 El centre acull l'escola de circ encirca'tsetembre
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Col·laboració en la Marxa dels Termes donant suport en un

dels habituallaments.

Des de inici de la Marxa, voluntaris del Centre han col·laborat en fer

possible l'esdeveniment esportiu més multitudinari del poble.

Actualment un grup d'una vintena de voluntaris del centre donen

suport en un dels habituallaments.
d'octubre

 
 

Participació en la campanya "Un somriure no té preu".Nadal

Participació de Veus de Munt en el Fum Fum Fum, en acte

solidari d'Amunt Nepal, Trobada Corals festes del Remei i en

cantada de nadales a les residències.
diverses dates

Col·laboració del Club d'Escacs amb la Breda del Pi Gros.juliol

Col·laboració amb les Cate-colònies.durant l'any

El Batec col·labora amb la Biblioteca municipal i moltes

altres associacions del municipi oferint les seves pàgines per

explicar-se.

durant l'any



E L  C E N T R E  G U A N Y A  D O S
P R E M I S  A T E N E U S  

 

Primer premi per als teatres-fòrums i xerrades que fomenten la igualtat  de

les dones i d'altres col·lectius discriminats organitzats, conjuntament amb

l'Associació Donaviva.

El segon premi per ales Gitanes d'Arenys de Munt impulsades per l'ESBART. 

El 9 de desembre de 2019 es van celebrar, com cada any, els premis  ateneus.

En aquesta ocasió el Centre va ser guardonat amb dos premis: 

Els premis es van lliurar al Palau de la Generalitat de la mà de la  consellera

de Cultura i el president de la Federació d'Ateneus  organitzador de l'acte.El

Batec, Pastorets musicals, Escacs Vivents són altres projectes del Centre també

premiats en anteriors edicions
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LES OBRES
 

Comencen les obres enderrocant les parets de la sala del Tenis Taula per tal de 

 començar-hi a construir els envans que acolliran els nous lavabos.
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Es comença a enderrocar part del forjat que cobreix l'escala d'accés a  la Sala

Corrioles, es tancarà l'escenari de la sala per tal d'ubicar una  nova sala i es

començarà l'enderroc de la façana del darrere de la Sala  Corrioles.
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 A partir d'aquest moment la Sala Corrioles no va poder acollir els assajos de

l'esbart, de teatre ni de la coral i la programació d'espectacles ha quedat aturada.

L'últim acte que va acollir la Sala Corrioles va ser el sopar de  reconeixement dels

voluntaris que han participat en les diferents  activitats nadalenques que ha

organitzat el Centre (Pastorets, Pessebre  Monumental, cavalcada de Reis).

Les majestuoses pedres que feien de graons a l'escalinata d'entrada han estat

enretirades intentant malmetre-les el mínim. Durant el mes de maig la màquina de

cinema que s'havia estat utilitzant al  Centre fins a l'entrada del cinema digital, ha

estat desmuntada i traslladada a Tordera. Els primers mesos els canvis de les

obres eren petits i imperceptibles, i és a partir d'aquest mes quan es comencen a

notar els canvis. El Centre restava l'espera que algú volgués fer ús de tot el valuós

material que hi havia a la sala de cinema.

Durant el mes d'agost l'activitat també es va veure reduïda per tal de no molestar

l'activitat del bar i l'ús de la terrassa. Tot i això  es va formigonar i pavimentar

l'estructura de passeres i balcons, també es va fer l'ampliació de la secretaria. El

mes de setembre es van acabar els lavabos i es va començar a fer la instaŀlació de

l'ascensor.
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A l'octubre s'han començat a pintar els espais i s'ha acabat d'instaŀlar l'ascensor.

També s'han acabat d'adequar alguns espais del rebedor i dels passadissos. Es fa

una visita a les diferents seccions perquè coneguin els nous espais. Tot i que les

obres segueixen, es normalitza l'activitat al Centre després de vuit mesos.
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Al mes de novembre els usuaris van estrenar l'ascensor. Pel que fa a l'estructura, el

Centre ja està finalitzat. Fins al mes de març de 2020 s'acabarà d'enllestir la

instaŀlació elèctrica, portes, senyalització d'espais i renovació de mobles.
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AVALUACIÓ

OBJECTIUS 2019
 

S'ha incrementat la diferència de preu entre les entrades de soci i les de no-

soci.

S'han programat activitats destinades a nous públics.

El desembre s'impulsa la iniciativa del passaport cultural, una targeta on

queden registrats els espectacles als què l'usuari assisteix, de manera que quan

en porti 4, el 5è li surt gratis.

Gràcies al pla de comunicació, actualment existeixen unes dinàmiques fixes i

coherents pel que fa a la publicació a xarxes social i la  promoció de les

activitats. 

Setmanalment es fa un calendari amb les  activitats i publicacions de XXSS

diàries. 

La difusió de les activitats  del Centre ha assolit una metodologia mecànica

que ja s'integra en el  model de treball del Centre.

L'any 2019 ha sigut un any de canvis. Les obres han minvat la nostra  activitat

que, com es demostra en aquesta memòria, ha quedat minimitzada. Tanmateix,

no tot ha quedat aturat. Els objectius a complir que es van marcar l'any passat

s'han anat duent a terme de mica en mica i podem dir que la gran majoria s'han

assolit.

Fidelitzar al públic no soci que ve als espectacles: Crear contingut específic

per a públic jove.

Aprovar i executar el Pla de Comunicació.

Al març s'aprova el Pla de Comunicació i al setembre es constitueix la comissió.

Planificar i organitzar millor les xarxes socials.
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 S'ha fet una campanya de comunicació a inici de curs via Xarxes Socials

 editant llibrets informatius i fent difussió a les escoles.

 Es publica contingut a Facebook i Instagram un mínim de dues vegades a

 la setmana. 

Es cuiden les imatges generades per xarxes socials.

S'ha incorporat la plataforma MailChimp per l'enviament de correus

 informatius.

Utilització de WhatsApp per fer publicitat dels actes

S'han modernitzat les plantilles de les diferents activitats i seccions per tal

que tothom pugui associar un tipus de cartell amb el Centre.

Canviar el nom dels perfils de les xarxes socials a @ElCentre o

@ElCentreArenysdeMunt.

Existeix un projecte de canvi en l'aspecte del carnet.

Millorar la informació que es dóna a les persones no vinculades al Centre i

 

 

reforçar-la en moments clau com l'inici de curs al setembre.

Aprofitar el canvi físic del Centre per oferir una imatge més moderna

d’aquest.

Consolidar una comissió de programació experta i plural que treballi per

programar espectacles de qualitat de diferents gèneres: teatre, música, dansa,

cinema i familiar.

S'ha consolidat la comissió de programació incorporant nous membres. La

comissió s'ha reunit una vegada per trimestre.

Adaptar les quotes a la realitat social del Centre.

S'han afegit a la quota familiar i jove la quota single i monoparental

Vetllar perquè les seccions tinguin espais suficients en horaris adequats on

puguin desenvolupar la seva activitat.

S'ha creat un calendari intern per tal que els/les caps i dinamitzadors/es de

secció puguin comunicar i programar les seves activitats. 

Aprovar un Pla de Voluntariat.

S'ha aprovat el pla de voluntariat a la Junta el desembre. Durant el 2020 s'anirà

aplicant perquè el Centre estigui al dia amb la normativa vigent de voluntariat i

ateneus.
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Tancar el 2019 amb 600 socis titulats.

Renovar la web adaptant-la a la llei de transparència i millorant-ne la

navegabilitat.

Hi ha hagut un increment de gairebé 90 persones respecte de l'any passat, que es

beneficien de les  activitats del Centre, malgrat que han baixat els socis titulars i

no  hem arribat a la xifra estimada a finals de 2018. Tanquem el 2019 amb 544

socis titulars i 2083 associats beneficiaris.

La pàgina web és segurament una de les tasques pendents més urgents que el té el

Centre. No es tracta només d'una feina de disseny, sinó també d'organitzar la 

 informació. Segurament és una tasca que es començarà a tractar amb rigor a

partir del març de 2020.

 
PROJECTE 2020 

C o n s o l i d a r  m é s  s e c c i o n s

A part de les ja tradicionals seccions del Centre, seria positiu poder consolidar com a secció,

amb la col·laboració dels socis i voluntariat, algunes de les activitats dirigides a nous públics,

que s'estan duent a terme actualment al Centre, com ara l'espai de joc constructiu, la

gimnàstica de manteniment o total body i els tornejos de PS4. El compromís dels voluntaris

serà clau per assolir aquest objectiu.

A p l i c a r  e l  p l a  d e  v o l u n t a r i a t

Aplicar el pla i trobar unes bones dinàmiques de treball per una òptima gestió del voluntariat al

Centre, que respecti la normativa legal.

C o n t i n u ï t a t  d e l  p r o j e c t e  d e  m o d e r n i t z a c i ó  

Encara que les obres finalitzin al març, el projecte de modernitzar el Centre ha de seguir

perquè l'aspecte extern és només un primer pas per a la modernització de les dinàmiques, les

activitats i les propostes. Per això s'ha impulsat la iniciativa de la modernització dels carnets i

dels sistemes de validació d'aquests, així com estudiar la viabilitat de realitzar els cobraments

amb datàfon.

A r r i b a r  a l s  6 0 0  s o c i s  t i t u l a r s

Tot i que gràcies a les noves tarifes familiars cada cop hi ha més persones que gaudeixen de les

activitats del Centre, fa dos anys que els associats titulars estan disminuint. A finals de 2017 es

va tancar l'any amb 600 associats i aquesta és una xifra que s'hauria de  tornar a assolir al

finalitzar 2020.
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CONCLUSIONS 

Aquest any 2019 ha sigut un any ple de canvis i novetats. Des del

Centre hem treballat per poder dur a terme els objectius plantejats

en la  memòria de l'any passat i el pla de comunicació, que responen

a la  necessitat de renovar i modernitzar la imatge del Centre. S'han

dut a  terme unes obres de remodelació per adequar les instal·lacions

a la normativa vigent pel que fa a l'accessibilitat. 

Les obres han afectat gairebé la totalitat del recinte de  manera que

els espais han quedat inutilitzats durant alguns mesos. És per això

que, en comparació a anys anteriors, l'activitat del Centre  s'ha vist

reduïda. Veiem com hi ha hagut mesos com ara gener i febrer a

principi d'any, o els mesos de més calor com maig, juliol i agost, on

l'activitat s'ha reduït a un sol esdeveniment al mes, ja que és quan

les obres van  deixar més espais inhabilitats. No obstant això, i

sempre gràcies a la  comprensió i paciència dels voluntaris i

usuaris, s'han pogut trobar  alternatives com ara la utilització de la

Sala Municipal. 

Normalment  els canvis s'han de produir de dintre cap en fora, i

amb el Centre no ha succeït d'altra manera. Malgrat la remodelació

externa del Centre, s'han hagut de realitzar iniciatives i accions pel

que fa a l'organització i  comunicació interna entre voluntaris,

treballadors, comissions i  seccions, amb l'objectiu d'anar introduint

dinàmiques que homogeneïtzin el teixit d'activitats i permetin

sinergies entre seccions. Tot i les  antigues dinàmiques de treball

tan arrelades a l'entitat, durant aquest  període de reconstrucció

hem pogut donar fe de les ganes i la voluntat  per gestar al Centre

un espai de trobada que fomenti la diversitat cultural i que pugui

acollir activitats que responguin a les necessitats del major nombre

d' habitants de la vila.
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