
MEMORIA D'ACTIVITATS DE L'ANY 2012

00 - CINEMA

S' han projectat un total de 51 pellícules:

CINEMA FAMILIAR i/o ALTERNATIU
Els caps de setmana (generalment dissabtes nit i/o diumenges vespre).
Projecció de 34 pellícules.

CINEMA INFANTIL
Generalment en diumenges a la tarda encara que aquest hem programat
també alguna sessió en dissabte tarda que ha tingut gran acollida. S'han
projectat un total de 17 pellícules.

CINEMA FAMILIAR A LA FRESCA
El dia 2 d'agost varem programar una sessió de cinema a la fresca amb la
projecció de la pellícula "La Cenicienta y el cazador", dins els actes de la
Festa Major.

De totes les pellícules programades 11 es van fer en catala.

30 - TEATRE

Aquest any els tradicionals Pastorets, una adaptació de "La flor de Nadal"
l'hem representat els dies 7 i 8 de gener i també com a cloenda de l'any es van
representar els dies 29 i 30 de gener, dirigits per en Mia Puig i Pere Torrent.

Continuem apostant pel teatre dins la propia entitat i hem representat:
• 31 de mar<;i 1 d'abril: "Helmut" dirigida per Lourdes Colominas.
• 22 d'abril: recital de Poesia Comica Catalana, a proposta d'en Pere

Vallmajor.
• 9 i 10 de juny: "Quatre nits de nuvis ...de tres", dirigida per Pere Vallmajor
• 28 i 29 de juliol: reposició de "Aquí no paga ni Déu" amb motiu de la Festa

Major d'estiu, dirigida per Lourdes Colominas
• 15 i 16 de setembre: reposició de "Helmut" a favor del Patronat de la

Vellesa.
• 20 d'octubre: "La Pepeta no és morta" dirigida per Lourdes Colominas.

Altres representacions de teatre han estat:
• 14 gener i 4 de febrer: Pinotxo, el musical, obra vinguda des de Madrid,

que es va traduir al catala, com a una aportació especial d'una persona
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molt vinculada al Centre des de petit, en Quim Capdevila, qui la va dirigir
a part d'interpretar el papel' principal.

• 15 gener: Cartes d'amor

• S'han dut a terme 2 representacions conjuntament amb la Fundació Xarxa
d'espectacles infantils de Catalunya, coincidint amb el primer diumenge de
cada mes de febrer i mar<;.

Hem acollit a la sala altres col -lectius de teatre:
• 6 de febrer: "Gente guapa, gente importante" del grup de teatre EPMA

a favor del Club de Basquet d'Argentona.
• 26 de febrer: "Ruddigore" una opereta sobrenatural, de l'Associació

Escola de Música d'Arenys de Mar.
• 25 de mar<;: "Moments estel"lars de la sarsuela" a carrec del Grup

Musical d'Or i a favor de Caritas Parroquial.
• 29 d'abril: "Babilonia, el musical blíbic" a carrec del grup de teatre Les

MEdies
• 2 de novembre: "Serraller" dirigida per Joan Segalés.

40 - INF ANTILS

ESPLAI XIP-XAP DE DISSABTES
Consolidada ja definitivament amb una assistencia de 40-45 infants ja fixos
tot el curs escolar, aquesta activitat funciona gracies al voluntariat deIs
monitors i monitores que, dissabte darrera dissabte, fan gaudir als nens i
nenes d'activitats principalment relacionades amb l'epoca de l'any: Sant
Jordi, Corpus, Carnaval, Reis, ...

CASALS

Setmana Santa
A causa de la poca disponibilitat que teníem la majoria de monitors de poder
marxar de colonies, com es venia fent des de feia 3 anys, durant la Setmana
Santa vam fer casal de Setmana Santa en el Centre amb una participació de
34 infants.

Estiu
El centre d'interes va ser "Un tastet de tribus" on cada grup va triar una
tribu deIs diferents continents. A més es va oferir la possibilitat de marxar de
colonies uns dies a Sant Pere de Ribes. Es van exhaurir les places d'alguns
grups només obrir-les al poble. Es van fer mans i manigues per poder encabir
als 106 infants que van participar. Com a novetat d'aquest any es van fer
samarretes de l'esplai per uniformar als infants en les sortides que es fan.
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Setmana d'acollida
Ja fa més de tres anys que programem la setmana d'acollida a continuació del
Casal d'Estiu per oferir als pares la possibilitat d'enganxar amb les seves
vacances, Aquest any van ser 26 infants els acollits.

Setembre
També per preparar la tornada a l'escola des de final s d'agost fins el
comen<;ament d'escola programem el Casal de Setembre, aquest any amb una
participació de 44 infants. La novetat d'aquest casal és que acollim infants
que comen<;aran l'escola, és a dir, P3.

Nadal

Per acabar les activitats de l'any també programem el Casal de Nadal, que
darrerament dediquem a preparar la carrossa que sortinl en la Cavalcada de
Reis. Han participat 42 infants.

Hem programat altres activitats infantils:

FESTA DE LA FLOR
Diumenge 3 de juny: Com ja es tradicional de fa anys el Centre varem
col laborar fent una catifa de flors, en que col laboren pares i nens. Aquest
any varem fer una catifa a peu de carrer en que van col laborar també alguns
velns i socis del centre.

FESTA ANIVERSARI
Com ja és tradicional, el primer diumenge de setembre (el dia 2) varem
celebrar la Fira d'infants amb tómbola, tallers, espectacle infantil, cinema i
jocs infantils.

FESTIVAL O.C.
Hem tornat a programar l'O.C. (que pretén ser una Operación Triunfo
d'Argentona) ja que la gent no deixava de demanar-nos-ho. Es va celebrar el 7
de juliol a la sala del centre i va tenir un gran exit de participació amb una
gran assistencia de públic: concursants i assistents. S'ha tornat a repetir
l'experiencia que els artistes qua n venien ja portaven preparada la seva
actuació, per fer una mena de casting i decidir si era viable la seva
representació, donada la gran quantitat de gent que es va presentar (22
participants de totes les edats)

FESTA DE LA TARDOR
El dia 27 d'octubre varem fer la Festa de la Tardor, que ja s'esdevé també
tradicional, i una gran part del poble l'espera.
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Activitats desenvolupades:
Concurs de truites
Tallers diversos per a la canalla
Conta contes

10 - ACTIVITATS CULTURALS 1 RECREATIVES

Hem continuat amb els cursos de: country i salsa, que tenen molt bona
acollida.

Durant les jornades de la dansa organitzada per l'ajuntament, el dia 12 de
maig, es van fer actuacions de country a la Pla<;aNova.

El dia 14 de juliol varem fer la 10ena. Festa Country, festa promoguda pel
grup de persones que durant l'any fan cursets de baIlar música country (i que
ha esdevingut una festa de referencia a la comarca) amb una gran participació
de grups balladors i d'assistents - més de 350 persones- que van aprofitar per
demostrar el que havien apres a més d'ensenyar a la gent que ho volia com es
baIla. Es va fer amb barbacoa/bar a la pista del centre. Amb motiu de la
celebració del dese aniversari es va obsequiar a cada participant amb un
record de la festa en forma de bolígraf gravat amb l'efemeride.

Per la Festa Major d'estiu hem col-laborat amb una audició de sardanes a
l'Hort del Rector, Havaneres amb cremat, espectacles infantil s i hem cedit la
sala del cinema per fer la cinquena mostra d'audiovisuals de ceramistes.

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) hem acollit a grups de balladors country de les
rodalies que han pogut practicar els balls que han aprés. Ha esdevingut
també trobada de referencia amb les poblacions velnes.

• A proposta d'unes persones vinculades al Centre varem programar durant
els divendres del mes de mar<;diverses acutacions:

* 2 de man;: concert "Hands Up" de rock classic.
* 9 de mar<;:magia amb el mag Dídac
* 16 de mar<;: actuació de PoI Jubany i Cia., de folk d'autor

El dia 19 de maig es va fer la VI Fira d'Artesans i Manualitats, que la gent ja
l'espera i que va tenir molt d'exit.

Pel que fa a la secció d'escacs, s'ha consolidat definitivament: dimarts i dijous
(tarda) i dissabte (matí) obrim perque qui vulgui pugui venir a fer la partida.
A més s'han fet diferents torneigs coincidint amb la Festa Major d'hivern, la
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festa major d'estiu, la Diada de Catalunya i altres activitats propies del
Centre en que sempre es dona oportunitat de practicar.

Altres activitats: aquest any hem programat dues sessions del mercat de
segona ma, els dies 26 de maig i 16 de desembre, en que van participar al
voltant de 25 paradistes.
També varem programar la Fireta de Nadal, fent-la coincidir amb el mercat
de 2a. ma, el16 de desembre, que va tenir bastant exit.

Collaboracions amb altres entitats:
Com ja ha quedat pales col 'laborem amb altres entitats del poble quan així
ho demanen per desenvolupar les seves propostes.

• El dia 16 d'abril varem participar amb l'ajuntament muntant una
parada a la Pla<;aNova amb motiu de la Fira d'Entitats.

• El dia 16 de desembre, per iniciativa de les escoles de la vila i a petició
de l'ajuntament, varem acollir la VI Fira d'Intercanvi de Joguines.

• L'ajuntament programa també el teatre a les escoles a la sala del
Centre, en virtut del conveni anual que tenim a més d'altres demandes
que fa a través del Museu del Cantil'. En el decurs d'aquest any s'han
portat a terme un total de 54 collaboracions.

50 - PASTORALS

PRIMAVERA SOLIDARIA: El dia 5 de maig es va fer la Primavera solidaria,
a favor de Carites, amb parades de diferents ONG del poble i associacions.
Vam tenir actuacions musicals, venda de plantes cedides per empresaris de la
vila, que tot plegat va tenir molt d'exit.

CATEQUESI.- Dilluns i dimarts a la tarda i els dissabtes al matí, amb una
assistencia de 80 nens/nenes aproximadament.

Els dies 1 i 2 de desembre Caritas va organitzar una tómbola solidaria per
recaptar fons. Va tenir molta afluencia de gent, perque els premis que es
podien obtenir, cedits per diferents empresaris de la vila i rodalies, eren
importants.

FESTIVAL NADALENC. El dia 16 de desembre els nens i nenes de la
catequesi representaren diverses escenes deIs Petits Pastorets i escenificant
diferents can<;onsd'aquestes diades. Es van sortejar una dotzena de paneres
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cedides per les cate quistes a benefici del Centre, el qual va quedar petit per
donar cabuda als assistents.

CAVALCADA DE REIS: Varem col -laborar en la Cavalcada deIs Reis Mags
d'Orient el dia 5 de gener amb una carrossa ben farcida de nens i nenes.

ASSEMBLEA DE SOCIS

Durant el transcurs d'aquest any 2012 s'ha portat a terme una assemblea de
socis ordinaria el dia 17 de mar<;,amb una assistencia de 25 socis aprox. Tot i
que tenim al voltant de 450 socis en actiu, les assemblees no solen ser
multitudinaries.

VALORACIÓ DE L'ANY 2012

Cada any més es consoliden les diferents activitats que en fem. Som
conscients que el Centre Parroquial és el punt obligat de pas per a tota
aquella gent que qualsevol dia de la setmana tingui ganes de veure que es
cou al poble: activitats infantils, teatre, cinema, ball country, salsa, escacs,
trobades de diferents entitats,... resumint: el Centre és el lloc on es
desenvolupen moltes de les activitats que es programen a la vila.

S'ha fet una bona empenta amb el teatre aquest any i per aquest motiu és
molt important destacar la importancia que té el poder reservar les entrades
de teatre numerades a través d'internet.

Sempre cal recordar, pero, que no seria el que és sinó fos per la tasca que fa la
gent voluntaria que sempre esta a punt per fer un cop de ma pel que calgui: a
l'entrada del cinema, del teatre, maquinistes, acomodadors, directors de
teatre, actors/actrius, tecnics, .. 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 aixo 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.
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