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Salvador Farrerons Bosch - President

Antoni Jané Tort - Tresorer
Montserrat Carreras Cort - Secretària

Jordi Torrent Cruañas - Vocal
Joan Llavador Olivet - Vocal

Meli Cardoso Santana - Vocal
Tere Salvà Catarineu - Vocal

Mireia Subirana Brecha - Vocal
Mariona Fernández Dotras - Vocal

Pilar Alcaide García - Vocal
Mn. Joan Soler Ribas - Conciliari

Jaume Bosch Pérez - Vicepresident

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

Durant el 2020 hi ha hagut pocs canvis en el personal
i només una nova incorporació: A finals de desembre,
gràcies a una subvenció del SOC, s'ha afegit un
membre nou a l'equip de treballadors del Centre per
un període de sis mesos, tal com s'ha fet els últims
dos anys.

Dolors Salvà Muns – Administració
Panxo Alcaraz Brusau – Consergeria
Sílvia Espinach Garcia – Comunicació
Martina Sansa Colomer – Gestió Cultural fins Juny 2021
Jordi Ambrós Maseras – Treballador en benefici de la Comunitat

ORGANITZACIÓ

Assamblea General
Junta directiva

President
Comissions i Seccions

Directors/es de secció
Dinamitzadors/es i monitors/es de secció

Alumnes i/o participants
Públic

Socis i Sòcies

Junta 2020

TREBALLADORS I TREBALLADORES
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ORGANIGRAMA

Teatre Esbart Dansaire Veus de Munt Escacs Agrupació Sardanista

Centre és Viu Batec  Maquillatge  Sortides Culturals Grup Pessebrista
 Tennis Taula  Cavalcada Vestuari  Cinema  TramoiaRau-Rau



Salvador Farrerons Bosch (President)
Meli Cardoso Santana (Junta i Rau Rau)
Tere Salvà Caterineu (Junta i Rau Rau)
 Maria Rectoret Sardà (SonaGust)
 Joan Llavador Olivet (Secció Teatre)
 Anna Alsina Keith (Secció Cinema)
Gemma Julià i Dinarès (General)
Sílvia Espinach García (Comunicació)
Esteve Fontbona Torrent (Expresident)

Esteve Torrent (President)
Aina Vila (Esbart)
Loli Medina (Sardanes)
Miriam Camp (Escacs)
Montse Fontbona (BATEC i Ràdio)
Mariona Fernández (ETC)
Jana Rivera (ETC)
Núria Herrero (ETC)
Pili Muns (Teatre)
Rosa Miró (Veus de Munt)

Dins l'organigrama del Centre són necessàries
dues comissions encarregades d'àmbits on 
 posem especial atenció més enllà de les
seccions:

Comissió de programació: Encarregada de
planificar i gestionar la programació cultural que
acull el Centre: espectacles, xerrades i tallers.
Formada per representants de diverses
seccions i dirigida pels membres de la junta:

Comissió de comunicació:  Es va crear el
2019 per a mantenir una comunicació interna i
transversal entre les seccions:

COMISSIONS

AGRUPACIÓ SARDANISTA
BATEC

CAVALCADA
EL CENTRE ÉS VIU (Ràdio)

CINEMA
ESBART DANSAIRE

ESCACS
GRUP PESSEBRISTA

MAQUILLATGE I PERRUQUERIA
RAU RAU

SORTIDES CULTURALS
TEATRE

TENNIS TAULA
TRAMOIA I TÈCNICS

VESTUARI
VEUS DE MUNT (Coral)

A 31 de desembre del 2020, el Centre té un
teixit associatiu format per 523 socis
titulars i 1475 associats.

SOCIS I SÒCIES

Conferència/projecció
Sortida/excursió
Competició/concurs
Acte oficial/àpat
Espectacle de producció pròpia
Espectacle de cia. externa
Exposició/mostra

Amb autonomia pròpia s'encarreguen de
tirar endavant la majoria de l'activitat social,
cultural i cívica del Centre, produeixen o
programen activitats que acostumen a
poder-se classificar en les següents
tipologies:

Seccions del 2020:
 

SECCIONS
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Producció Pròpia Sortida culturalActe oficialProgramació Externa

CALENDARI D'ACTIVITATS
Calendari de les activitats executades durant l'any 2020 malgrat la pandèmia de la Covid-19. 
No inclou assajos ni classes o tallers setmanals de llarga durada.

Gener Febrer Març

Abril Maig Juny

Juliol Agost Setembre

Octubre Novembre Desembre

10 11 12

26

2
9

15 16
21

27 28 29

1
8

16

26 27

4

17 18
23 25

28 29

6
11 13
18 20
25 27
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ACTES I ESPECTACLES
Gener

10 Sonagust:
Sala Corrioles

Ginestà 48 entrades

11 Sortida Cultural:
Teatre Condal - Barcelona

El Pare de la Núvia 17 entrades

12 Cinema Infantil:
Sala Gran

Playmobil la Pel·lícula 65 entrades

26 RAU RAU:
Sala Gran

Circus 64 entrades

Febrer
2 Trobada de Corals:

Sala Gran
Sons que es trenen 210 entrades

9 Cinema Infantil:
Sala Gran

Mascotes 2 56 entrades

15 Sortida Cultural:
Teatre Tívoli - Barcelona

West Side Story 25 entrades

16 Teatre Musical:
Sala Gran

Una altra estrena 85 entrades

21 Sonagust:
Sala Corrioles

Caseta 17 entrades

28 Documental:
Sala Gran

Les Resilients 5 entrades

29 Teatre Grup Adults:
Sala Gran

La Maleta 47 entrades
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26 Acte d'Inauguració:
Sala Gran

Obres de millora 161 entrades

Setembre

27 Teatre:
Sala Gran

Ciutat Llunyana 42 entrades

16 Ballada de Rams:
Canal de Youtube Esbart Arenys de Munt

L'Esbart balla a casa 1211
visualitzacions

en total

Abril

4 Cinema Infantil:
Sala Gran

Trasto de la Mansió al Carrer 69 entrades

17 Teatre Grup Adults:
Sala Gran

Ovelles 100 entrades

18 Teatre Grup Adults:
Sala Gran

Ovelles 72 entrades

23 Sonagust:
Corrioles

Dans Igbern 54 entrades

25 RAU RAU:
Sala Gran

Xim 46 entrades

Octubre

Març

1 Rau Rau:
Sala Corrioles

La Rateta Presumida 86 entrades

8 Teatre 8M:
Sala Gran

Equilibris 72 entrades

1 Teatre Grup Adults:
Sala Gran

La Maleta 90 entrades
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Novembre
28 Poesia 25N:

Sala Corrioles
Flors vives, poesia de dones 40 entrades

29 RAU RAU (La Marató):
Sala Gran

Els Tres Porquets 139 entrades

6 Cinema Infantil:
Sala Gran

Pikachu Detectiu
 43 entrades

11 Sonagust:
Sala Corrioles

Síspits Trio 25 entrades

13 Cinema Infantil:
Sala Gran

Onward 40 entrades

18 Poesia:
Sala Corrioles

Poema de Nadal 16 entrades

20 Circ:
Sala Corrioles

Víncles 88 entrades

25 Pastorets:
Sala Gran

Pastorets 2020 111 entrades

27 Pastorets:
Sala Gran

Pastorets 2020 149 entrades

Desembre
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ESCOLES I CURSOS

Total Body:
Gener - Març: 13 participants

divendres 20:00h - 21:30h
Setembre - Desembre: 15 participants

Escola de Teatre
3r i 4rt primaria:
6 participants

divendres 17:00h - 18:00h

5è primaria:
6 participants

dissabtes 17:00h - 18:00h

6è primaria i 1r ESO:
14 participants

dissabtes 18:00h - 19:00h

3r ESO:
15 participants

dissabtes 19:00h - 20:00h

Escola d'Esbart
Alevins:
13 participants

divendres 17:00h - 18:00h

Infantils:
12 participants

dissabtes 12:00h - 13:00h

Juvenils:
14 participants

dimarts 20:00h - 21:30h

Escola d'Escacs:
7 participants

dissabtes 17:00h - 18:00h

Escola de Tenis Taula:
6 participants

dijous 19:30h - 20:30h

9



Agrupació Sardanista
Coordinadora: Maria Canaleta
Participants: 15 - 20
Assajos: Sala Municipal. Divendres de 19h a 21h
El primer Aplec de l'any 2020 s'havia de celebrar el diumenge 5 d'abril, però per culpa de la
pandèmia i el confinament, es van haver d'aturar assajos i suspendre l'Aplec. 
Durant l'estiu, a l'haver relaxat les mesures de confinament, es van poder fer les Ballades
d'Estiu a la Plaça de l'Església cada diumenge de 18h a 20h. L'11 de setembre també es
va poder fer la ballada institucional.

Batec
Coordinadora: Montserrat Fontbona
Col·laboradors: 10
Publicació: Mensual
Al llarg del 2020, malgrat la pandèmia, que va anul·lar o alentir les activitats culturals, el
Batec no va deixar de publicar-se, tot hi va haver dos mesos que no es va repartir la revista
en paper, per poder protegir el personal del Centre. Els mesos d'abril i maig, la revista
només es va publicar digitalment i les 44 pàgines habituals es van reduir a 40 i 36 pàgines
respectivament.

Cavalcada
Coordinador: Jordi Torrent
Participants: 25
Com que no es podia fer una cavalcada clàssica per culpa de les restriccions, van
proposar l'alternativa de fer servir camions (un per cada rei) i voltar per tots els carrers del
poble. Però el 28 de desembre, des de l'Ajuntament els van comunicar que per protocol
Covid, s'havia de fer en un recinte tancat, de manera estàtica i amb cita prèvia. La
cavalcada més diferent viscuda fins al moment.

INFORME SECCIONS

El Centre És Viu
Coordinadora: Montserrat Fontbona
Emissió: Primer dissabte de cada mes
El programa de ràdio també es va veure afectat per la pandèmia, en tractar-se d'un
programa en directe va fer que només es poguessin emetre la meitat dels programes que
s'emeten al llarg de l'any, a causa del protocol sanitari de l'emissora. En la represa, el mes
de juny, entrevistes que habitualment es feien a l'estudi, van haver de fer-se telefòniques.
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Cinema
Coordinadora: Anna Alsina
Abans del confinament, es va poder projectar una pel·lícula al gener i una al febrer. A
l'octubre es va reprendre l'activitat, però al novembre es va aturar altra vegada. El mes de
desembre se'n van poder projectar dues més.

Esbart
Coordinadors: Sergi Ojeda i Mireia Subirana
Participants: 54
Cos de Dansa: Assajos dijous de 21:30 a 23:00 h.
El grup dels més veterans de l’esbart, format per 28 dansaires, a més de preparar la
Ballada de Rams, també havien començat a assajar un espectacle nou per presentar-lo el
mes de novembre de 2020.
Escola d'Esbart:
Formada per 3 grups d'edat, havien preparat la tan coneguda Ballada de Rams, però per
culpa de la Covid-19, es van haver de reinventar i van ballar cadascú des de casa seva. Es
van penjar els vídeos al YouTube fent una ballada d'allò més diferent i innovadora.

Escacs
Coordinador: Josep Mª Pitarque
Participants: 5 a 10 participants
Entrenaments: Dissabtes de 17h a 18h.
Al març es va donar per acabat el Campionat de Catalunya per Equips a falta d'una jornada
per acabar. Des d'aleshores, no van poder jugar cap campionat presencial (només en línia).
Tampoc s'han pogut jugar els campionats de partides ràpides a Canet, Arenys de Mar,
Llavaneres, Mataró, Pineda, Hostalric..., el campionat de ràpides de cada setembre a la
Plaça de l'Església, el tercer Campionat de Chess Pong, un Campionat de Simultànies amb
un Mestre Internacional que s'enfrontava contra diversos contrincants alhora, el campionat
local de partides lentes, el torneig de la Costellada a la Vinya...

Grup Pessebrista
Coordinador: Jordi Torrent
Participants: 8
Durant el 2020, el Grup Pessebrista del Centre no van poder acomplir la seva activitat
habitual, tot i que es van trobar virtualment per fer el concurs infantil de pessebres.

Maquillatge i Perruqueria
Coordinadora: Pilar Alcaide
Col·laboradores: 5
L'equip de Maquillatge i Perruqueria del Centre, durant el 2020 van poder participar en les
dues obres del Grup de Teatre d'Adults del Centre (La Maleta i Ovelles) a més de
col·laborar, com cada any amb els Pastorets.
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Sortides Culturals
Coordinador: Esteve Torrent
Participants: 42
L'any 2020 es van poder fer només dues sortides, una al Teatre Condal i l'altre al Teatre
Tívoli de Barcelona.

Teatre
Coordinadors: Joan Llavador i Josep Mª López (Grup Adults) 
Laia Barberà (ETC)
Carles Serena i Miquel Lladó (Pastorets)
Participants grup adults: 7 (actors i actrius)
Participants ETC: 67 (monitors/es i participants)
Participants Pastorets: 20 (actors i actrius)
El Grup de Teatre del Centre va poder fer dues representacions, una abans i una després
del confinament tot i que se n'havien programat més.
L'Escola de Teatre del Centre, va començar el curs amb normalitat, però només van poder
fer dues setmanes d'assajos. Les obres de final de curs estaven programades per l'últim
cap de setmana de maig. Al setembre, cap grup de l'ETC va començar el curs 2020-2021,
encara que els grups i els monitors/es ja estaven assignats.
Els Pastorets no van ser tan multitudinaris com als que estem acostumats, però malgrat el
poc temps, el nou equip de directors i els petits canvis en el guió, es van dur a terme amb
èxit, fent que no s'hagi aturat l'activitat dels Pastorets al Centre des de la seva fundació.

Rau Rau
Coordinadores: Meli Cardoso i Tere Salvà
Col·laboradores: 5
L'equip de Rau Rau van poder programar dues actuacions abans i dues després de la
quarantena. Cal destacar la gran resposta del públic infantil passats els mesos de
confinament arribant gairebé a exhaurir les entrades a l'últim espectacle del 2020.

Tenis Taula
Coordinador: Jaume Bosch
Participants: 6
Entrenaments: Dijous de 19:30h a 20:30h.
Els entrenaments van començar amb normalitat, però passat el confinament, no es va
poder celebrar el tercer torneig de ChessPong que estaven preparant i al setembre no van
començar els entrenaments del curs 2020-2021.
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Tramoia i tècnics
Coordinador: Quico Torrent i Júlia Vilà
Col·laboradors: 16
L'equip tècnic va treballar en totes les obres i espectacles de producció pròpia que es van
poder fer abans i després del confinament i també van donar suport als espectacles de
companyies externes. Per les funcions de Pastorets, on el grup de tramoia s'eixampla
considerablement cada any, van arribar a ser 15 persones entre tècnics i tramoistes.

Vestuari
Coordinadora: Tere Salvà i Paqui Roca
Col·laboradors: 8
El grup de vestuari de teatre van poder participar en les dues obres de producció pròpia,
però la secció de vestuari de l'Esbart, no va poder preparar cap ballada, tot i que durant tot
l'any treballen al vestuari o a casa sense parar.

Veus de Munt
Coordinadora: Maica Brecha
Participants: 48
Assajos: Dilluns de 21:30h a 23:00h
La coral Veus de Munt van començar molt forts el 2020 amb una trobada de corals el 2 de
febrer (Sons que es trenen). Durant el juliol van provar d'assajar intentant respectar totes les
mesures, però amb els canvis de normatives del Procicat, van acabar aturant l'activitat.
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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 oportunes. 

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

Donatius a la Marató de TV3. El Centre dedica un dels espectacles de Rau Rau a recaptar
diners per a La Marató de TV3. Enguany es van recaptar 884,50€

Equitat entre homes i dones. El Centre ha participat activament als actes reivindicatius de
la dona i treballa per mantenir la paritat entre homes i dones dins la Junta.

Celebració de dies mundials i internacionals. El Centre va organitzar juntament amb
Donaviva l'acte de reivindicació el dia Internacional Contra la Violència de Gènere.

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

Responsabilitat Mediambiental. Al Centre reciclem i participem en la recollida selectiva
porta a porta per cuidar el medi ambient.

Comerç de proximitat. El Centre consumeix productes i serveis de quilòmetre 0 per donar
suport a empreses i comerços locals.

Companyies de Subministrament Catalanes. El Centre té contractades les empreses
Petrocat i Som Connexió.

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 vessant solidari recolzant accions i iniciatives del municipi que
participin dels valors que també acull.

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...
 

RESPONSABILITAT SOCIAL
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DIA DE L'ASSOCIACIONISME CULTURAL
El 4 de juny, coincidint amb la celebració del dia de l'associacionisme cultural, i respectant totes
les mesures decretades pel Procicat en aquell moment, es va presentar des del canal de
YouTube del Centre la maqueta que des de llavors llueix al vestíbul de la Sala Gran. Representa
l'edifici del Centre després de la primera fase d'obres de millora. Executada a escala 1:33,
compta amb tota mena de detalls. Ha estat construïda durant nou mesos pel voluntari i soci Joan
Llavador, amb la col·laboració econòmica de diferents empresaris locals que n'han pagat el
material.

PREMIS ATENEUS 2020
El 15 de desembre es va realitzar l'acte de lliurament dels Premis Ateneus 2020, el projecte
Cabaret Jove'21 va guanyar el primer premi a la categoria "Jove, Proposa!"
El premi consta d'una dotació econòmica de 1.500€ i suport tècnic durant quatre mesos per
ajudar a tirar endavant el projecte.

ACTES OFICIALS

INAUGURACIÓ DE LES OBRES DE MILLORA
El 26 de setembre, les obres de millora
d'accessibilitat del Centre van quedar oficialment
inaugurades per Esteve Torrent, aleshores
president de l'Entitat, i Àngels Ponsa, consellera
de Cultura de la Generalitat. L'acte va aplegar
més de 150 persones que van poder gaudir d'una
presentació molt especial amb un tast del nou
espectacle de l'Esbart, parlaments de les
autoritats convidades, un reportatge de les
obres de Joan Navarra i la cançó que el grup Kalabranda va dedicar al Centre. Un esdeveniment
molt emotiu, que va culminar amb la visita guiada per les sales remodelades, la signatura de la
consellera del Llibre d'Honor i la descoberta de la placa inaugural, que s'exhibeix a l'eixida del
Centre.

Maqueta de Joan Llavador

 Autoritats assistents a la inauguració
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L'any 2020 ha estat marcat fortament per la pandèmia, no ens hem aturat, però els objectius
plantejats el 2019 no han estat assolits del tot.

AVALUACIÓ OBJECTIUS 2020

L'objectiu de consolidar més seccions al Centre durant el 2020, ha estat
completament desdibuixat i diluït per què tots els esforços s'han centrat a
recuperar l'activitat de totes les altres seccions complint amb les mesures dictades
pel Procicat en cada moment.

CONSOLIDAR MÉS SECCIONS

El pla de voluntariat és encara una feina pendent. A causa dels canvis en les
activitats, en les normatives i els confinaments totals o parcials que hem viscut
durant el 2020, ha sigut difícil i improcedent d'aplicar-lo.

APLICAR EL PLA DE VOLUNTARIAT

El projecte de modernització en les dinàmiques, les activitats i les propostes, s'ha
impulsat degudament. A l'entrar una nova Junta, els càrrecs i les funcions
assignades a  cada membre aporten una organització i una gestió diferent a
l'Entitat.

CONTINUÏTAT DEL PROJECTE DE MODERNITZACIÓ

Hem tancat el 2020 amb 523 socis titulars, lluny dels 600, però amb esperança de
recuperar aquells i aquelles qui s'han donat de baixa perquè no hi havia activitat.
Una de les raons més freqüents en donar-se de baixa, ha sigut l'aturada de
l'activitat dels mesos de confinament i semiconfinament.

ARRIBAR ALS 600 SOCIS TITULARS
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OBJECTIUS 2021
SECCIONS

Acompanyar i motivar a que les activitats tornin a la normalitat.
Ampliar el públic objectiu a través d'una oferta cultural dirigida al jovent.
Oferir activitats en favor de la gent gran com a homenatge per la Covid.
Crear un grup intercultural per fomentar-ne la participació.
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Acabar les obres pendents de la primera fase.
Realitzar la segona fase: Sales del Galliner i Sala Corrioles.
Avançar en el projecte de la tercera fase.
Buscar subvencions i capital pel pagament de les obres.

OBRES

Cobrir amb xarxa Wifi tot l'edifici.
Millorar el sistema informàtic de Secretaria per treballar en xarxa.
Comprar material nou o semi-nou de so i llum.
Actualitzar la base de dades dels socis.
Posar en marxa el pla de voluntariat.

MODERNITZACIÓ

Petició de subvenció del SOC per la contractació d'una persona sis mesos.
Aconseguir subvencions per les activitats i les obres.
Mirar de mantenir la quota de soci.
Controlar la despesa.

ECONOMIA

Continuar dins la FAC (Federació d'Ateneus de Catalunya).
Seguir en contacte i en xarxa amb les diferents federacions a les que estem adherits.
Fomentar la cooperació amb altres Ateneus del Maresme.
Participar en el Projecte Zona.

RELACIONS



En comparació amb el 2019, el 2020 ha sigut un any difícil per tothom i sobretot
pel sector cultural. Però nosaltres ja veníem d'un any amb poca activitat, causat
per les obres de millora en l'accessibilitat, que van deixar inutilitzats tots els
espais durant mesos. Es preveia un 2020 ple de vida al Centre aprofitant les
noves (i molt còmodes) instal·lacions, les sales noves, l'empenta que s'havia
agafat en crear noves línies de gestió i organització..., però qualsevol iniciativa
s'ha vist estroncada amb l'arribada de la pandèmia.

Tot i això, en reprendre l'activitat, les sales s'han tornat a omplir i la
programació no ha parat, sempre respectant les mesures anticovid, és clar. No
han sigut pocs els canvis en les restriccions dels teatres i del sector cultural en
general. Quan es preveia una obertura, al cap de poc sortien noves mesures
que feien canviar la programació radicalment. Fins al punt d'haver de suspendre
espectacles, fer ertes als treballadors i treballadores, i perdre associats per la
poca activitat que podíem oferir.

De cara al 2021, seguint amb les mesures de distància social i les restriccions
en els aforaments de les sales, preveiem una bona temporada de
desconfinament de l'oci cultural. Esperem que els socis i sòcies vinguin al
Centre i recolzin la cultura segura i de proximitat, hem d'obrir les portes 
 d'aquesta gran casa complint amb la "nova normalitat", necessitem omplir les
sales d'emocions i sensacions altra vegada, i sobretot, volem seguir programant
experiències de qualitat en un espai segur i proper com és El Centre.

Gràcies per ser-hi.

CONCLUSIONS
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