MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE L’ANY 2013
CINEMA
S'han fet un total de 109 sessions de cinema en les quals s’han projectat un
total de 58 pel·lícules, de les quals 6 es van fer en català, 1 de familiar i 5
d’infantils.
CINEMA FAMILIAR
Els caps de setmana (generalment dissabtes nit i/o diumenges vespre). S’han
projectat un total de 36 pel·lícules.
CINEMA INFANTIL
Generalment en diumenges a la tarda. S’han projectat un total de 22
pel·lícules.
CINEMA FAMILIAR A LA FRESCA
El dia 1 d’agost varem programar una sessió de cinema a la fresca amb la
projecció de la pel·lícula “IRON MAN 3”, dins els actes de la Festa Major.
A més de tot això, també és va portar a terme una MOSTRA DE CINEMA
ESPIRITUAL, amb la projecció de les pel.lícules “Jo crec” el dia 2 de
novembre, “Incondicional” els dies 23 i 24 de novembre, i la pel.lícula infantil
“El pequeño ángel” el dia 24 de novembre.

TEATRE
El dia 2 d’octubre es va iniciar el Taller de Teatre Infantil ( de 7 a 16 anys),
amb una participació de 12 nens i nenes, i que durarà fins al juny del 2014.
Aquest any els tradicionals Pastorets, s’han representat en les dates
estrictament nadalenques 25, 28 i 29 de desembre i hem donat la benvinguda
a l’any 2014 amb la representació habitual, el dia 6 de gener amb la presència
de ses Majestats els Reis Mags d’Orient.
El dies 21 i 22 de desembre els nens i nenes de la catequesi participaren en la
representació dels Pastorets Infantils. Es van sortejar una dotzena de
paneres cedides per les catequistes a benefici del Centre, el qual va quedar
petit per donar cabuda als assistents.
Altres representacions de teatre, dintre de la VIII Mostra de Teatre Amateur
Vila d’Argentona “Memorial Domingo Molist”, han estat:
 Continuem apostant pel teatre dins l’entitat i hem representat, per grups de
la nostra entitat, aquestes obres:
o 21 d’abril: “Crònica d’una soledat”.
o 11 i 12 de maig: “Hansel y Gretel”.
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o 15 i 16 de juny: “Passió d’estiu”.
o 13 i 14 de juliol: “El gran Màgic d’Oz”, pel col.lectiu jove de teatre
del Centre.
o 28 de juliol i 2d’agost: “Faldilles i pantalons amunt i avall”, dins
els actes Festa Major.
o 7 i 8 de setembre: “Crònica d’una soledat”.
o 14 i 15 de setembre: “Faldilles i pantalons amunt i avall” a favor
del Patronat de la Vellesa d’Argentona.
o 28 i 29 de setembre: “La sala d’espera”.
o 1 de novembre: “Passió d’estiu”. En acabar la representació es va
fer la tradicional castanyada.
Per tal de fomentar l’esperit de col·laboració, hem acollit a la nostra sala
altres col·lectius de teatre:
 El 17 de març es va representar l’obra “Hay que purgar a TOTO”, per la
Companyia Il Piccolo BCN.
 El 14 d’abril es va representar l’obra “Les dues cares”, màgia teatralitzada
presentada i creada per la Companyia Set de Màgia – Cul-i-seu.
 El dia 9 de juny El Grup Jove Partiquí va presentar l’obra de teatre
infantil “Mans enlaire”.
 El diumenge 30 de juny diversos mags van presentar l’espectacle familiar
“La Magia Interminable”.
Altres representacions portades a terme pel nostre grup a altres poblacions:
 Dissabte 13 d’abril al Centre Parroquial d’Arbúcies, i el diumenge 17 de
novembre al Centre Parroquial de Canet de Mar, l’obra “Crònica d’una
soledat”.
 El diumenge 22 de setembre a Orrius, i a benefici del Patronat de la
Vellesa d’aquesta població, vam representar l’obra “Faldilles i pantalons
amunt i avall”.

ACTIVITATS INFANTILS_______________________________________

ESPLAI XIP-XAP DE DISSABTES
S’ha consolidat definitivament aquesta activitat infantil, després de diversos
anys ininterromputs, amb una assistència mitjana entre 18 i 20 nens/nenes
que actualment en gaudeixen. Aquesta activitat funciona gràcies al
voluntariat dels monitors i monitores que, dissabte darrera dissabte, fan
gaudir als nens i nenes de diverses activitats. Els centres d’interès van en
funció de les activitats que pertoquen per l’època de l’any: Sant Jordi, Corpus,
Carnaval, Reis, ...

CASALS
Setmana Santa
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Hem tornat a programar Casal de Setmana Santa, com a conseqüència
favorable de la consolidació de l’esplai de dissabtes. Hem anat de colònies a
l’alberg Mas Silvestre de Canyamars amb una assistència de 31 nens/nenes.
Estiu
El clàssic de sempre no l’hem deixat enrere: Casal d’estiu de dilluns a
divendres en horari de matí i tarda durant els dies del 25 de juny al 19 juliol,
amb una participació de 110 infants.
Setmana d’acollida
Ja fa més de quatre anys que programem la setmana d’acollida, del 22 al 26 de
juliol aquest any, a continuació del Casal d’estiu per oferir als pares la
possibilitat d’enganxar amb les seves vacances. Aquest any els infants
participants van ser 30.
Setembre
També per preparar la tornada a l’escola des de finals d’agost fins al
començament d’escola també hem programat el Casal de setembre, del dia 26
d’agost al dia 6 de setembre, amb una participació de 40 nens/nenes.
Nadal
Per acabar les activitats de l’any també hem programat el Casal de Nadal, del
23 de desembre de 2013 fins al 5 de gener de 2014, que darrerament dediquem
a preparar la carrossa que sortirà en la Cavalcada de Reis. Hi ha participat 35
infants.
També hem programat altres activitats infantils. Són les següents.
FESTA DIADA DE LA FLOR
El dissabte 1 de juny i el diumenge 2 de juny, com ja es tradicional de fa anys,
el Centre va col·laborar en la festa de la flor. Aquest any varem fer dues
catifes en el pati del Centre, en les que van participar pares i nens de l’esplai
i també alguns socis del centre.
FIRA D’INFANTS
Com ja és tradicional, el primer diumenge de setembre (el dia 1) varem
celebrar la Fira d’infants amb cinema infantil, tómbola, escuma, tallers i jocs
infantils.
FESTIVAL O.C.
Hem tornat a programar “La Gran Gala O.C.” (que pretén ser una “Operación
Triunfo” d’Argentona) ja que la gent no deixava de demanar-nos-ho. Es va
celebrar el diumenge 7 de juliol a la sala del centre i va tenir un gran èxit de
participació amb una gran assistència de públic. Es van representar 18
números musicals amb més de 40 participants de totes les edats. S’ha tornat
a repetir l’experiència que els artistes quan venien ja portaven preparada la
seva actuació, per fer una mena de càsting i decidir si era viable la seva
representació.
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CAVALCADA DE REIS: Varem col·laborar en la Cavalcada dels Reis Mags
d’Orient el dia 5 de gener amb una carrossa ben farcida de nens i nenes.

ACTIVITATS CULTURALS I RECREATIVES
CURSETS DE BALLS
Com en anys anteriors, hem continuat amb els cursos de country i salsa, que
tenen molt bona acollida, inclòs amb gent de fora del poble.
LA CUINA DEL CENTENARI
Amb aquest títol es va fer el divendres 5 de juliol, a l’Hort del Rector, un acte
obert a la participació de tothom que tingués interès en col·laborar i/o
participar en els actes del Centenari del Centre. L’acte el va presentar en
Xavier Lorente i va tenir l’acompanyament musical de l’Aula de Música
d’Argentona.
FESTA COUNTRY
El dia 13 de juliol varem fer la XI Festa Country, festa promoguda pel grup de
persones que durant l'any fan cursets de ballar música country (i que ha
esdevingut una festa de referència a la comarca) amb una gran participació de
grups balladors i d’assistents – més de 300 persones- que van aprofitar per
demostrar el que havien après a més d'ensenyar a la gent que ho volia com es
balla. Es va fer amb barbacoa/bar a la pista del centre.
FESTA D’ANIVERSARI DEL CENTRE
El dia 20 de juliol es va celebrar la festa del XCIX aniversari del Centre,
durant la qual es va proclamar el veredicte del concurs de “logos” del
centenari.
Dintre d’aquesta festa va ser molt emotiu l’acte en record de Mn. Salvador
Cabré, en el que diversos rapsodes recitaren poemes de diferents autors.
FESTA DE LA TARDOR
El dia 26 d’octubre varem fer la Festa de la Tardor, que ja s’esdevé també
tradicional, i una gran part del poble l’espera.
Les principals activitats desenvolupades foren Concurs de truites i Tallers
diversos per a la quitxalla.
ESCACS
Pel que fa a la Secció d’escacs, aquest any ha quedat consolidada
definitivament, amb presentació de l’entitat a la Federació de clubs d’escacs
de Catalunya. Els dimarts i dijous (tarda) i dissabte (matí) obrim perquè qui
vulgui pugui venir a fer la partida.
Els diumenges 9 i 16 de juny es va jugar contra els equips de Llavaneres i
Cardedeu respectivament, com a entrenament pel campionat de Catalunya
per equips.
Centre Parroquial d'Argentona
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El mes de setembre es van iniciar les classes gratuïtes a l’escola Les Fonts i el
mes de novembre a l’escola Bernat de Riudemeia.
A més s’han fet diferents torneigs: cloenda del campionat social 2013 el 4 de
maig, campionat infantil el 4’d’agost dins la Festa Major d’estiu, torneig
comarcal de partides ràpides el 11 de setembre Diada Nacional de Catalunya.
S’ha participat en actes organitzats per l’Ajuntament: a la Mostra d’entitats
del 21 d’abril a la Plaça Nova i el parc de Nadal del 27 al 29 de desembre.
També en altres activitats pròpies del Centre, on sempre es dona oportunitat
de practicar: Primavera solidària el 28 d’abril, Fira d’artesans el 19 de maig,
Festa d’aniversari del Centre el 20 de juliol, Festa de tardor el 27 d’octubre,
Fireta de Nadal el 23 de novembre
MERCAT DE 2A. MÀ I FIRETA DE NADAL
El diumenge 19 de maig varem fer el Mercat de 2a. mà i la Fira d’Artesans i
Manualitats en què van participar al voltant d’unes 20 parades. La idea era
tant comprar articles de 2a. mà com bescanviar el que es portava, si s’arribava
a un acord.
També hi va haver Mercat de 2a. mà amb paradetes per intercanviar o vendre
el dissabte 23 de novembre.
El dia 24 de novembre es ve portar a terme la Fireta de Nadal amb paradetes
de regals i decoració de la llar i per l’arbre de Nadal.
També s'han fet diverses actuacions musicals. Des que es va inaugurar la
carpa i durant tots els tercers diumenges de mes (exceptuant l’agost i el
desembre) hem acollit a grups de balladors country de les rodalies que han
pogut practicar els balls que han aprés. Ha esdevingut també trobada de
referència amb les poblacions veïnes.
COL.LABORACIONS AMB ALTRES ENTITATS
Com ja ha quedat palès col·laborem amb altres entitats del poble quan així ho
demanen per desenvolupar les seves propostes.
 El dia 26 de gener es va fer un concert de gospel a càrrec del Cor de
Gospel d’Argentona amb una gran assistència de públic.
 El dia 5 d’agost dins de la tradicional cantada d’havaneres en el actes de
la Festa Major es va col·laborar a fer el cremat.
 El dia 10 de novembre va tenir lloc una trobada de Country a benefici de
la Marató de TV3.
 El dia 1 de desembre, per iniciativa de les escoles de la vila i de
l’Ajuntament, varem acollir la VIII Fira d’Intercanvi de Joguines.

ACTIVITATS PASTORALS
PRIMAVERA SOLIDÀRIA: El dia 28 d’abril es va fer la Primavera solidària,
a favor de Càrites Parroquial, amb parades de diferents ONG del poble i
Centre Parroquial d'Argentona

Pàg. 5 de 7

associacions. Vam tenir actuacions musicals, trobada de plaques de cava
venda de plantes cedides per empresaris de la vila i inflables, que tot plegat
va tenir molt d’èxit.
CATEQUESI.- Es porta a terme els dilluns i dimarts a la tarda i els dissabtes
al matí, amb una assistència de 70 nens/nenes aproximadament.
Els nens i nenes de la catequesi han participat en la representacions dels
pastoret infantils, donant el tret de sortida al primer dels actes del Centenari
del Centre.

ÚS DE LES INSTAL.LACIONS
Les activitats dutes a terme en les instal.lacions del Centre Parroquial, en
virtut del conveni anual que tenim signat amb l’Ajuntament d’Argentona, per
part de CEIP AIXERNADOR, CEIP EL PI (Dosrius), CEIP ARGENTONA,
IES ARGENTONA, CEIP BERNAT DE RIUDEMEIA, CEIP LES FONTS,
AJUNTAMENT, MUSEU DEL CÀNTIR, Pubillatge d’Argentona, Col.lectiu
sense portes i Junta de Compensació de Can Raimí, han estat un total de 43
usos d’espais: 16 del parc infantil, 18 de la sala de teatre i 9 de la pista, i 12
usos de material (8 d’il.luminació, 3 de so i vídeo i 1 d’aigua).

VIDA ASSOCIATIVA
Durant el transcurs d'aquest any 2013 s'han portat a terme dues assemblees:
l’Assemblea general ordinària de socis el dia 9 de març, amb una assistència
de 23 socis, i l’Assemblea general extraordinària el dia 30 de novembre per
donar a conèixer el nou president, Sr. Jordi Espelt Nebra nomenat el dia 29 de
juliol pel Consell Parroquial, d’acord amb el que preveuen els estatus. El nou
president va presentar els objectius a assolir durant el seu mandat. Van
assistir a aquesta assemblea 27 socis.
Tot i que tenim més de 400 socis en actiu, les assemblees no solen ser,
dissortadament, multitudinàries.

VALORACIÓ DE L'ANY 2013
Aquest ha sigut un any de canvis, obrint portes i finestres per donar aire nou,
renovant la Presidència i la Junta, incorporant noves generacions de
persones compromeses amb l’entitat i per donar força a la preparació i inici
dels actes del Centenari.
Com cada any s’han repetit algunes activitats consolidades de ja fa temps. El
Centre Parroquial és el punt obligat de pas per a tota aquella gent que
qualsevol dia de la setmana tingui ganes de participar en les diverses
activitats que es desenvolupen a l’entitat: activitats infantils, teatre, cinema,
balls, salsa, escacs, trobades de diferents entitats,... resumint: el Centre és el
lloc on es desenvolupen un nombre considerable de les activitats que es
programen a la vila.
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Sempre cal recordar, però, que no seria el que és sinó fos per la tasca que fa
la gent voluntària que sempre està a punt per donar un cop de mà pel que
calgui: a l’entrada del cinema, del teatre, maquinistes, acomodadors, directors
de teatre, actors/actrius, tècnics, els/les monitors/es cada dissabte a la tarda
acollint als infants que venen contents a gaudir de les activitats de lleure,...
A més tot això seria impossible de dur a terme sense les magnífiques
instal·lacions que hi ha i que ens permeten gaudir, de vegades, de diferents
alternatives alhora.
Aquestes instal.lacions han estat adequades a les normatives de seguretat
actuals, comportant una forta despesa a la economia de l’entitat, i que amb
l’ajut i la col.laboració de tots, esperem poder anar pagant al seu venciment
els compromisos adquirits.
Per l’any 2014 som conscients que, per tal de poder continuar oferint una
programació de cinema de qualitat, hem de modernitzar, amb la despesa que
això comporta, els equips de projecció, per tal d’adaptar-los a les noves
tecnologies digitals existents.
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