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MEMÒRIA D’ACTIVITATS 
   

Exercici 2014 
 

1. DADES DE L’ENTITAT 

A) Identificació de l’entitat 

Denominació: CENTRE PARROQUIAL D’ARGENTONA 

Règim jurídic: Associació canònica 

Tipologia d’entitat: És una entitat de dimensió reduïda, segons l’article 3.1 c) del 

Decret 259/2008 de la Generalitat de Catalunya 

CIF: R0800514B 

Estatuts aprovats per l’Arquebisbat de Barcelona 

Data d’aprovació: 15-02-1974  

La modificació posterior dels estatuts ha estat aprovada per l’Arquebisbat de 

Barcelona en data 30-10-1989 

 

B) Domicili social 

Carrer Bernat de Riudemeia nº 4 

08310-ARGENTONA 

Telèfon: 937971320 

e-mail: centreparroquialargentona@gmail.com 

web: www.centreparroquialargentona.cat 

 
2. FINALITATS ESTATUTÀRIES 

 La finalitat del Centre Parroquial és l’educació i la formació humana i 

cristiana de la infància i la joventut (article 6è). 

 Aquesta educació i formació es realitzarà mitjançant actes culturals i altres 

activitats complementàries recreatives i esportives (article 7è). 

 
3. NÚMERO DE SOCIS 

 A dia 31-12-2014 el número de socis de l’entitat és: 

Número de persones físiques associades: 456 

 Número de persones jurídiques associades: 0 

 Número total de socis: 456 

 
4. ACTIVITATS DESENVOLUPADES 

A) CINEMA  

Tot i trobar-nos a poca distància de les multi-sales de CINESA que funcionen en el 

centre comercial Mataró-Park, tenim una base de públic fidel que ens permet 

mantenir aquesta activitat en funcionament. 

La distribució de pel·lícules està evolucionant, sobre tot en els darrers temps, cap 

a les noves tecnologies, per la qual cosa ens anem trobant que hi ha menys còpies en 

el format tradicional de 35 mm, mentre va creixent el Blu-Ray,  i sobretot la 

tendència cada cop més ferma de distribució i projecció en format digital. 

mailto:centreparroquialargentona@gmail.com
http://www.centreparroquialargentona.cat/
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En el transcurs d’aquest any 2014, i amb una assistència de 3.466 espectadors, 

s'han projectat un total de 70 pel·lícules en 119 sessions, amb el detall següent: 

 

1) CINEMA FAMILIAR  

Es porta a terme els caps de setmana (generalment dissabtes nit i/o diumenges 

vespre). S’han projectat un total de 38 pel·lícules, de les quals 2 en català,  en 80 

sessions. 

 

2) CINEMA INFANTIL 

Es programa generalment en diumenges a la tarda, a més d’alguns dissabtes 

també a la tarda. S’han projectat un total de 27 pel·lícules, de les quals 9 en català,  

en 34 sessions. 

Cal destacar, en el cinema infantil detallat en el punt anterior, que dintre del 

cicle de programació “CINC” (Cinema INfantil en Català) promogut pel Departament 

de Cultura de la Generalitat de Catalunya, hem projectat 4 pel·lícules en 8 sessions 

durant els mesos d’octubre i novembre. 

 

3) CINEMA ALTERNATIU (Cinema d’autor) 

El dia 15 de maig s’ha tornat a posar en marxa els dijous al vespre la projecció de 

pel·lícules d’autor, que podem considerar de temàtica menys comercial per dir-ho 

d’alguna manera, amb un total de 5 pel·lícules en 5 sessions. 

 
B) TEATRE  

1) PASTORETS 

Al inici d’aquest any 2014 els tradicionals Pastorets es van representar  el dia 6 

de gener, amb la presència de ses Majestats els Reis Mags d’Orient, com a cloenda del 

cicle de representacions de Nadal que es van iniciar els dies 25, 28 i 29 de desembre 

de l’any passat. 

En les festes nadalenques d’enguany s’han representat el dia de Nadal, el 

dissabte 27 i el diumenge 28 de desembre, amb una assistència global de 359 

espectadors. 

Pel que fa als Pastorets Infantils s’han fet dues representacions aquest any 2014, 

el dissabte dia 20 i el diumenge dia 21 de desembre, amb una assistència global de 

179 espectadors. 

 

2) REPRESENTACIONS FORÀNIES 

Per tal de fomentar l’esperit de col·laboració, hem acollit a la sala del Centre 

Parroquial altres col·lectius de teatre, que han portat a terme les representacions 

següents: 

16 de febrer: “En Baldiri de la costa” pel Grup de teatre Espiral de Valldoreix. 

23de febrer: “Volumen descontrolado” pel Grup de teatre de la Parròquia de Maria 

Auxiliadora, a benefici de la Fundació El Maresme. 

2 de març: “Volumen descontrolado” pel Grup de teatre de la Parròquia de  Maria 

Auxiliadora. 
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3) REPRESENTACIONS PRÒPIES 

Continuem apostant pel teatre dins del Centre i hem representat, per grups de la 

nostra entitat, aquestes obres:  

 “No et vesteixis per sopar” el dissabte dia 7  i el diumenge dia 8 de juny, dirigida 

per Mireia Garriga. 

El dia 1 d’agost i dintre dels actes de la festa major d’estiu es va tornar a 

representar “No et vesteixis per sopar”, dirigida per Mireia Garriga. 

El dissabte dia 1 i el diumenge dia 2 de novembre l’obra “Tots en tenim una” 

dirigida per Lourdes Colominas. 

 

Altres representacions portades a terme en altres poblacions per grups del Centre 

han estat: 

Diumenge 15 de juny a Sant Andreu de Llavaneres  l’obra “Passió final d’estiu 

amb tempesta”, dirigida per Lourdes Colominas. 

 

4) TALLERS DE TEATRE 

Com una eina educativa del Centre, durant el mesos de gener a  juny s’ha 

continuat realitzant el taller de teatre infantil, que es va iniciar l’octubre de l’any 

passat, amb una participació de 12 nens/nenes. Com a cloenda del taller van fer  una 

petita representació de l’obra “Somni d’una nit d’estiu”. També va participar en 

aquesta cloenda el Centre Cultural Calandria d’El Masnou. 

Des del mes d’octubre fins al mes de desembre s’ha tornat a realitzar aquest 

taller. 

 

Pel que fa als adults, també s’ha fet taller de teatre durant els mesos de febrer a 

juny, i d’octubre a desembre, amb una participació mitjana de 12 persones. 

 
C) ACTIVITATS INFANTILS 

A principis del segons trimestre de l’any s’ha renovat l’equip de monitors i l’equip 

directiu de l’esplai Xip-Xap, incorporant nois i noies que ja havien estat a l’esplai del 

Centre en èpoques anteriors. 
 

1) ESPLAI XIP-XAP DE DISSABTES 

S’ha portat a terme aquesta activitat infantil en el primer trimestre de l’any, 

després de diversos anys ininterromputs, amb una assistència mitjana de 20 

nens/nenes actualment que en gaudeixen. Els centres d’interès van en funció de les 

activitats que pertoquen per l’època. 

En el mes d’abril, del dia 13 al dia 17, es van fer les colònies a l’alberg Mas 

Silvestre de Canyamars, amb una participació de 30 nens/nenes i 7 monitors. 

 

2) ESPLAI XIP-XAP D’ESTIU 

El diumenge dia 11 de maig a les 5 de la tarda es va fer la presentació del Casal 

d’estiu, amb un espectacle d’animació a càrrec de Ramon Romà. 

 

Durant els dies del 25 de juny al 25 de juliol de dilluns a divendres i en horari de 

matí i tarda, s’ha portat a terme el Casal d’estiu amb la col·laboració de 13 persones 
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entre direcció, monitors, monitors en pràctiques i pre-monitor, i al que han assistit 84 

nens/nenes. 

Aquest any per primer cop, s’han fet diverses activitats en anglès. 

 

3) ESPLAI XIP-XAP DE SETEMBRE 

També per preparar la “tornada a l’escola”, des de primers se setembre fins al 

començament del curs escolar hem programat el casal de setembre, del dia 1 fins al 

dia 12, amb la col·laboració de 10 persones entre direcció i monitors, amb una 

assistència de 32 nens/nenes. 

 

4) ESPLAI XIP-XAP SETMANAL 

El dia 22 de setembre es va començar un nou projecte d’esplai setmanal, amb 4 

monitors i una assistència mitjana de 25 nens/nenes, i va durar fins el dia 19 de 

desembre. 

Ha estat enfocat a treballar l’educació en valors i al dret del infant a jugar, i es 

planteja en dues parts: les activitats guiades i l’estona de joc lliure. 

Els objectius fonamentals són: 

 Millorar l’expressió corporal 

 Apropar infants al treball de la terra 

 Utilitzar un espai adequat per desenvolupar l’estudi 

 Promocionar la lectura 

 Augmentar la creativitat 

 Conèixer les festivitats pròpies de la cultura catalana 

 

5) CASAL DE NADAL XIP-XAP 

Com en anys anteriors i per acabar les activitats de l’any també s’ha portat a 

terme el Casal de Nadal des del dia 23 de desembre fins al 5 de gener de 2015, dia en 

que es va fer el muntatge de la carrossa per participar en la Cavalcada dels Reis 

Mags d’Orient. Han col·laborat de 10 persones entre direcció i monitors, amb una 

assistència mitjana de16 nens/nenes. 

 

6) FIRA D’INFANTS 

Com ja és tradicional el primer diumenge de setembre, aquest any el dia 7, vàrem 

celebrar la Fira d’Infants  i la Festa del Centre als patis de l’entitat, amb jocs per la 

mainada fets amb materials reciclats, a càrrec de Guixot de 8 “Gargot de Joc”, i 

xocolatada per berenar. Com a complement de la Festa del Centre també es va fer 

cinema infantil el dissabte dia 6 i el dilluns dia 8 de setembre.  

 
D) ACTIVITATS CULTURALS  

1) ESCACS 

S’ha consolidat una activitat tradicional i molt arrelada en el poble d'Argentona com 

són els escacs. 

Inscripció del Club Escacs Centre Parroquial d'Argentona a la Federació 

Catalana d'Escacs. 



 

  Pàg. 5 de 16 

Adscripció de la secció esportiva del “Centre Parroquial d'Argentona de la 

Parròquia de Sant Julià”  al Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de 

Catalunya. 

En el curs escolar 2014-2015 inici de classes dirigides i reduïdes per nivells de dilluns 

a divendres de 1,5 hores diàries de durada. 

Diverses jornades de convivència amb altres clubs de la província. 

Hem fomentat la bona relació amb  els altres clubs de la província. 

Hem potenciat els valors de companyonia i civisme mitjançant els escacs 

especialment amb els més joves, contribuint amb el teixit associatiu del poble. 

Hem recuperat jugadors locals que jugaven en altres clubs. 

Hem organitzat  tornejos festius per Sant Julià, Sant Domingo, 11 de setembre,  

l'obert d'Argentona durant 8 setmanes amb la participació de 25 jugadors infantils i 

el Torneig Social. 

 

Detall de participacions en tornejos de l’any 2014: 

11 gener  Festa de Sant Julià  festa major hivern 

Campionat infantil col.laboració amb escola Les Fonts i Club Escacs 

Llinars.  Participació més de 40 nens.                             

26 de gener 

 al 23 de 

març  

Lliga Catalana 2014 

Participació en la lliga Catalana amb tres equips: Argentona A, 

Argentona B i Sub-12. 

14 gener al  

11 de febrer  

 

Fase prèvia del campionat de Catalunya per edats  

Durant 5 setmanes i 8 jornades. Amb la participació d'un jugador 

sub-8 i dos sub-10 del nostre club. 

23 març  Festa de cloenda del campionat de Catalunya per equips 

Festa dels escacs, entrega de premis als guanyadors. Argentona A i 

sub-12, queden primers dels seus grups. Entrega de 5 copes als nens 

que van quedar primers de grup Sub-12 i Botifarrada. 

30 març i 

5 abril 

Finals provincials per equips sub-12 

Participació del nostre equip sub-12 en les finals provincials haver 

quedat primers de grup. 

12 abril al 

 17 abril  

Finals del Campionat de Catalunya per edats  

El campionat es celebra a la localitat de Vila-seca. Vàlid per la 

classificació per al campionat d'Espanya. Ens presentem amb un nen 

sub-8 i un nen sub-10. 

26 abril al  

21 de juny  

Obert de Llinars 2014 Participació amb tres jugadors infantils del 

nostre club. 

Maig 7è Open el Far  Participació amb un jugador del club.      

19 de juliol Torneig de les Santes de Mataró 

Participació en el torneig de les Santes amb un equip i 4 jugadors 

infantils. 

Juliol Trobada amb Club Vall del Tenes de Santa Eulàlia de 

Ronçana 

Convidem al club al pati del centre, fem unes partides d'escacs i un 

bon berenar. Participació de 20 nens. 
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Juliol Trobada amb Club Escacs Hostalric 

Ens conviden a Hostalric a unes partides d'escacs i a un bon 

esmorzar. Participació de 22 nens. 

14 agost  

    al 17 agost 

Participació en Obert Villa de Sabiote (Jaen) 

Tres jugadors infantils del nostre club participen en l'obert, 

coneixent i jugant amb els campions sub-8 i sub-10 d'Espanya 2014. 

 11 de setembre Torneig Argentona diada 11 de setembre 

Organitzem un torneig  per equips al Casal d'Avis i infantil 

individual al Carrer Gran amb la participació de 115 jugadors 

d'arreu de la província. Esmorzar per a tothom. 

     11 octubre  

      al 6 de      

desembre  

Obert Vall del Tenes de Santa Eulàlia de Ronçana 

Participació amb 12 nens del club dels 8 als 15 anys, durant  8 

setmanes. 

Octubre-

desembre 

Obert de Maresme Participació amb 3 jugadors del club. 

Octubre- 

desembre 

 Torneig Social d'Argentona Participació de 6 jugadors del club. 

Novembre Torneig infantil de Granollers Participació de 2 jugadors del 

club. 

Desembre Torneig Fluvià sub-12 Participació de 16 jugadors federats del 

club. 

Desembre 

 

Torneig Gerunda  Participació amb tres nens infantils. 

 

Resultats de l’any 2014 :  

Torneig Jugadors Resultats 

Lliga 

catalana 

2014 

Vicenç Font. 

Esteve Espelt 

Josep A. Capdevila 

Francesc Espadero  

Campions de grup per equips Argentona A i 

ascens de categoria. 

Lliga 

Catalana 

2014 

Pau Fei Pugés 

Àlex de Lomas 

Gerard González 

Julián de Castro 

Biel de Lomas 

 

Campions de grup per equips sub-12 i ascens 

de categoria. 

Fase prèvia 

campionat 

de 

Catalunya 

per edats 

Biel de Lomas 

 

Àlex de Lomas 

Gerard González 

1 Jugador sub-8  8è classificat del grup del 

Maresme, Osona i Vallès Oriental.  

2 Jugadors sub-10  classificats  en onzena i 

trentena posició del grup del Maresme, 

Osona i Vallès Oriental. 

Finals 

campionat 

de 

Catalunya 

per edats 

Biel de Lomas 

 

Àlex de Lomas 

1 jugador sub-8 classificat  20è absolut de 

Catalunya. 

1 jugador sub-10 classificat 40è absolut de 

Catalunya. 
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Torneig  

escolar 

Consell 

Esportiu del 

Maresme 

Pol Duran 1er classificat. 

Obert de 

Llinars 

Biel de Lomas Campió sub-8 de l'obert. 

Torneig de 

Les Santes 

 

Àlex de Lomas Sots campió infantil del torneig . 

Obert Villa 

de Sabiote 

 

Alba de Lomas Primera classificada infantil no federada. 

Obert Santa 

Eulàlia de 

Ronçana 

 

Biel de Lomas 

Alba de Lomas 

Campió sub-8 de l'obert. 

2a Classificada no federada sub-14. 

Torneig 

Fluvià 

 

 

Alba de Lomas 

Pol Melchor 

Martí Val 

Campiona nens de 4rt, 5è i 6è. 

Campió nens de 1er, 2on i 3er. 

2on classificat nens 1er, 2on i 3er. 

 

Llistat ELO 

31/12/2014 

 

Biel de Lomas 5è classificat sub-8 per ELO Català de tot 

Catalunya de més de 440 federats. 

Llistat ELO 

31/12/2014 

 

Àlex de Lomas 26è classificat  sub-10  per ELO Català de tot 

Catalunya de més de 770 federats. 

 

2) FESTA DIADA DE LA FLOR 

El dissabte 31 de maig i el diumenge 1 de juny, com ja es tradicional de fa anys, el 

Centre va col·laborar  en la festa de la flor. Aquest any vàrem fer  catifa en el carrer 

Bernat de Riudemeia, amb dibuixos que feien referència a les activitats i al 

Centenari, en la que van participar pares i nens de l’esplai i també alguns socis del 

centre.  

 

3) CONFERÈNCIES/XERRADES 

El dimarts dia 14 d’octubre va tenir lloc a la sala d’actes del Centre una xerrada 

amb el títol “La doctrina social de l’església i els drets del pobles” a càrrec del senyor 

Josep Torrents (de Cristians per la Independència), organitzada per l’agrupació local 

d’Argentona de l’ANC. 

El dimarts dia 23 de desembre i en el mateix escenari, el Sr. Santiago Vidal 

Magistrat de l’Audiència Provincial de Barcelona va fer la presentació del seu llibre 

“Els set pecats capitals de la justícia”, organitzada per l’entitat Argentona Cultura i 

Debat. 
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4) PROJECCIONS CINEMATOGRÀFIQUES 

Els dies 9, 10 i 11 de setembre es va projectar la pel·lícula “L’endemà” de la 

directora Isona Passola. 

El dissabte dia 20 de setembre es va projectar el film “Serrallonga” del director 

Esteve Rovira. 

El dissabte 11 i el diumenge 12 d’octubre es va projectar la pel·lícula “Hermano 

Sol Hermana Luna, del director Franco Zeffirelli. 

El dimecres dia 15 d’octubre es va projectar la pel·lícula “Companys, procés a 

Catalunya” del director Josep Mª Forn. 

El dijous dia 20 de novembre es va fer la projecció del documental “Bon cop de 

falç” (la història de l’himne), dirigit per Eloi Aymerich. 

 
E) ACTIVITATS RECREATIVES 

1) DESFILADA DE MODA  

El dissabte dia 13 de juny al vespre, amb la participació de diverses botigues de la 

vila d’Argentona com Coll Moda, Esports 10, Perfumeria i complements Mercè, etc, va 

tenir lloc una desfilada de moda en el marc de l’Hort del Rector, amb una notable 

assistència de públic. 

 

2) GALA O.C. (Operació Centre) 

Hem tornat a programar “La 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 dissabte 

dia 5 i el diumenge dia 6 de juliol a la sala del centre i va tenir un gran èxit de 

participació amb una gran assistència de públic. Es van representar 21 números 

musicals amb més de 25 participants de diverses  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.  

A més, alguns d’aquests números van estar acompanyats per alumnes  de l’estudi 

de dansa Pas x Pas, convidats per aquest esdeveniment. 

 

3) CURSETS DE BALLS 

Del 12 febrer fins al 16 d’abril s’han fet  cursets per ballar sardanes, d’iniciació i  

perfeccionament. 

Com en anys anteriors, hem continuat amb els cursos trimestrals de diversos 

nivells de country i salsa durant el mesos de gener a març, i d’abril  a juny, que tenen 

molt bona acollida, inclòs amb gent de fora del poble.  

El dia 15 de setembre ha començat el nou curs de country i el dia 18 de setembre 

el de salsa.   

Com a novetat d’aquest any s’han iniciat el dia 17 de setembre noves classes de 

Zumba, que es fan regularment el dimecres al vespre, amb un gran èxit de 

participants.    

 

4)COUNTRY 

Durant els tercers diumenges de mes, s’ha continuat acollint 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. 
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El dia 12de juliol varem fer la XII 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 

de 326 persones assistents, que van aprofitar per demostrar el que havien après, a 

més d'ensenyar com es balla a la gent que ho volia. Es va fer un sopar amb barbacoa i 

bar a la pista del centre. 

 
F) ACTIVITATS ESPORTIVES 

Per tal de fomentar la pràctica de l’esport, al llarg de l’estiu s’han portat a terme 

diverses activitats esportives: 

- El dissabte dia 3 de maig al matí, el primer Torneig de Ping-Pong.  

- El diumenge dia 15 de juny, Matinal de basquet infantil.  

- El diumenge dia 11 de maig, Jornada Esportiva: petanca i basquet masculí i 

femení. 

- Primer torneig de Futbol Sala els dies 20, 21 i 23 de maig al vespre. 

- El dissabte dia 21 de juny al matí, segon Torneig de Ping-Pong.  

- Segon torneig de Futbol Sala del 19 de juny fins al 11 de juliol al vespre. 

- 24 hores de Futbol Sala els dies 19 i 20 de juliol. 

 
G) COL.LABORACIONS AMB ALTRES ENTITATS                   

Com ja ha quedat palès des de fa molt anys, hem continuat col·laborat amb altres 

entitats de la vila i de pobles veïns, quan així ens ho demanen, per desenvolupar les 

seves propostes. 

 

La nostra entitat enguany a col·laborat, cedint els espais i amb infraestructura, 

amb la Fundació Maresme, la finalitat de la qual és l'atenció a les persones 

discapacitades físiques i psíquiques, perquè poguessin desenvolupar activitats 

relacionades amb teatre i cinema.  

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. 

El dia 30 de març es va fer una gala de dansa solidària organitzada per ACNUR, 

a favor dels refugiats de Síria, en la que van actuar  l’escola de música i dansa 

Luthier i el centre de dansa Vincles. 

El primer diumenge del mes de juny, dia 1, vam cedir les instal·lacions del Centre 

per que la Delegació d’Argentona de la Fundació Xarxa d’espectacle infantil i juvenil 

de Catalunya ( LA XARXA) portés a terme la celebració dels seus 25 anys d’existència 

a la nostra vila. 

El dissabte dia 14 de juny a la tarda es va fer el festival de fi de curs del Estudi de 

dansa Pas x Pas.  

El diumenge dia 15 de juny el centre de dansa Vincles va fer un festival de dansa 

a benefici d’ACNUR pels refugiats de Síria.  

El diumenge dia 15 de juny es va fer el festival musical de Carlos Gramaje. 

El diumenge dia 3 d’agost, es van cedir els espais del Centre per fer el sopar de 

germanor dels participants, vinguts d’arreu de Catalunya, en els actes de proclamació 

del pubillatge d’Argentona.  
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El dilluns dia 4 d’agost dintre dels actes de la Festa Major es va representar a la 

pista del Centre l’espectacle infantil “L’home Roda” del professor Caroli. 

El dimarts dia 5 d’agost durant la tradicional cantada d’havaneres inclosa en els 

actes de la Festa Major es va col·laborar a fer el cremat a la Plaça Nova. 

El dia 21 de setembre, la companyia Teatre Amateur de Cabrera de Mar va 

representar l’obra “La Nina”, a benefici del Patronat de la Vellesa d’Argentona.  

El dissabte dia 13 i el diumenge 14 de desembre van tenir lloc diverses activitats 

a benefici de la Marató de TV3: simultànies d’escacs solidari, trobada de Country, 

festival de Nadal de l’Escola de Música d’Argentona. 

El diumenge dia 14 de desembre, per iniciativa de l’Escola de Pares i Mares 

d’Argentona, vàrem acollir la Fira d’Intercanvi de Joguines, com ja s’havia fet també 

en anys anteriors.  

 
H) ACTES DEL CENTENARI DEL CENTRE PARROQUIAL 

El dia 30 de març es va fer la presentació de les activitats commemoratives del 

centenari, una primera part dels quals es va portar a terme durant el mes d’abril. 

El dia 5 d’abril es va organitzar una ANADA A MONTSERRAT, en la qual 

després d’assistir a la Missa Conventual es va tenir una Audiència amb el Pare Abat, 

a qui es va fer entrega de dos llibres que parlen de la vila d’Argentona. 

El dia 26 d’abril es va fer una ofrena floral a la Mare de Déu de Montserrat, 

patrona del Centre, a l’Hort del Rector. 

Dia 27 d’abril aplec de sardanes. A les 12 hores la Cobla Maricel va tocar una 

ballada de nou sardanes, entre les quals s’hi van interpretar les que porten per títol 

“Les Fonts d’Argentona” i “Argentona-Argentona”. 

Després d’aquesta ballada matinal va tenir lloc el dinar amb una arrossada. 

A les 4 de la tarda es va fer una altra ballada de sardanes, en la que es va 

estrenar la sardana “Cent anys fent camí a Argentona” escrita pel mestre Jordi Paulí 

expressament per aquesta efemèride. 

El dia 2 de juliol de 2014 va tenir lloc una entrevista de Mn. Alex Marzo, Jordi 

Espelt, Josep Alsina i Ramon Rovira en el despatx del Cardenal Arquebisbe de 

Barcelona Emm. i Rvdm. Lluís Martínez Sistach, en la qual a més de parlar de les 

activitats del Centre, la seva funció dins la parròquia i vers la societat, es va convidar 

al Sr. Cardenal a presidir els actes del Centenari.  

  

La segona part del actes commemoratius del centenari es va desenvolupar durant 

la Setmana del Centenari del mes de juliol, i es va començar amb les 24 hores de 

Futbol Sala el dissabte dia 19 i el diumenge dia 20. 

El diumenge dia 20 a les 6 de la tarda es va representar  “Hivern”, la primera 

obra de la companyia de teatre L3G, que va ser estrena a la nostra entitat. 

El dilluns dia 21 a les 10 de la nit hi va haver una exhibició de “skating” a càrrec 

del grup “Engorile”. 

El dimarts dia 22 a les 10 de la nit es va projectar la pel·lícula “Burt Munro”. 

El dimecres dia 23 a les 10 de la nit el quartet de violes“4xdo” ens va delectar 

amb un concert de música clàssica. 

El dijous dia 24 a les 10 de la nit, seguint el cicle de cinema alternatiu o cinema 

d’autor, es va projectar la pel·lícula “Madre e hijo”.  
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El divendres dia 25 a les 6 de la tarda hi va haver la cloenda del casal d’estiu amb 

cercavila pels carrers d’Argentona i festival amb els pares.  

A les 8 del vespre i com acte central  commemoratiu dels cents anys del Centre 

Parroquial, es va fer la Celebració de l’Eucaristia presidida pel Emm. i Rvdm. Lluís 

Martínez Sistach Cardenal Arquebisbe de Barcelona. 

Cal destacar les paraules de recolzament del Cardenal vers el Centre en la seva 

homilia, les quals ja ens havia fet arribar amb més extensió i que varem publicar en 

el programa d’activitats i actes centrals del centenari del mes de juliol. 

 

El text íntegre és el següent: 
La parròquia està de festa 

Celebrem el Centenari del Centre Parroquial d’Argentona, que va néixer el 25 de juliol de 

1914, festa de Sant Jaume, per impuls del qui fou vicari de la parròquia i després rector de 

la basílica de Santa Maria de Mataró, el Beat Josep Samsó i Elies. 

Aquest Centenari és també un centenari de la parròquia d’Argentona, ja que la parròquia 

no és només el temple parroquial, sinó també els locals del Centre parroquial per tal que 

els parroquians puguin realitzar les altres activitats pròpies de l’Església, l’anunci de la 

Paraula, la catequesi, l’ajuda fraterna i diverses activitats culturals, esportives i 

recreatives que els cristians necessiten també per realitzar-se com a persones i cristianes. 

El nostre Centre parroquial ha prestat i presta un servei molt preuat com un espai 

parroquial, sense el qual la parròquia no haguera pogut realitzar degudament el seu 

servei. Per això em plau agrair-ho a tots els que l’han fet i el fan possible lliurant al Centre 

dedicació, il·lusió i molta generositat, i desitjo que aquesta realitat parroquial pugui 

continuar realitzant la seva finalitat per la qual va ser impulsat pel nostre estimat Beat 

Dr. Josep Samsó. 

Parròquia de Sant Julià d’Argentona, per molts anys pel Centenari del seu Centre 

parroquial! 

+ Lluís Martínez Sistach 

Cardenal Arquebisbe de Barcelona 

 

En acabar la missa es va fer un petit refrigeri a “l’Hort del Rector”. 

A aquests dos actes del dia 25 es va convidar diverses persones amb una 

vinculació especial amb l’entitat, expresidents del Centre, socis d’honor, l’alcalde de la 

vila d’Argentona, membres de l’actual Junta Directiva del Centre, i a més del Emm. i 

Rvdm. Lluís Martínez Sistach Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Mn. Jaume 

Castellví i Masjuan ex-rector de la Parròquia de Sant Julià d’Argentona, el Pare 

Jaume Pallarolas, escolapi, que es va formar de petit i jove en el Centre Parroquial i 

la Parròquia de Sant Julià, Mn. Vicens Mira rector de Sant Vicens de Montalt i 

Arxiprest de la demarcació de Mataró, Mn. Jordi Espin rector de la Parròquia de  

Maria Auxiliadora de Mataró, el Pare Salvador Freixes, Mn. Alfred Sabate Secretari 

del Cardenal,  Mn.  Manel Miras rector de la Parròquia de Cabrera de Mar i Mn. Alex 

Marzo rector de la Parròquia de Sant Julià d’Argentona.  

 

El dia 26 a les 9 del vespre es va fer el sopar-ball del centenari obert a tothom que 

volgués assistir-hi i que va ser amenitzat amb la música del DJ CIANO.   

 
5. INFORMACIÓ GENERAL SOBRE MITJANS DE L’ASSOCIACIÓ 

A) Mitjans personals 
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 1) Personal  assalariat  fix 
Número mitjà: 1 

  Tipus de contracte: Indefinit 

  Categoria professional: Oficial de manteniment 

 2) Personal assalariat no fix 
Número mitjà: 0,96 

  Tipus de contracte: Temporal 

  Categories professionals: Director i monitors de lleure 

 3) Voluntariat 
Número mitjà: 30 
Activitats en les que participen: esplai, cinema, teatre, escacs, activitats culturals i 
recreatives, gestió i administració. 

 4) Composició de la Junta Directiva a dia 31-12-2014: 
Càrrec Nom 

President Jordi Espelt Nebra 

Vicepresident i àrea de gestió, administració i jurídica Ramon Rovira Navarro 

Vicepresidenta i àrea d’activitats Esther Pagés Linares 

Secretari i coordinació d’espais i cinema Joan Forns Pallarolas 

Vicesecretària i àrea infantil Pilar Monroy Tundidor 

Vocal de teatre Quim Capdevila Colominas 

Vocal de suport de teatre Lourdes Colominas Lacasta 

Vocal de logística Aleix Pons Billà 

Vocal àrea esportiva Xavier de Lomas Amargant 

Vocal de cultura Maria Freixas Castañer 

Vocal de solidaritat Lourdes Blanco Segui 

Vocal de manteniment i conserge Joaquim Santanach Delgado 

President d’honor i àrea social i institucional Josep Alsina Parnau 

 Mn. Alejandro Marzo Guarinos com a Rector de la Parròquia de Sant Julià és 

membre nat de la junta i a més és el Consiliari. 
 

B) Mitjans materials 

 Les activitats realitzades per l’entitat es porten a terme a les instal·lacions  del 

Carrer Bernat de Riudemeia nº 4 d’Argentona, que són propietat de la Parròquia de 

Sant Julià.  

Detall de les instal·lacions: 

1. Sala d'actes, amb un aforament de 194 espectadors 

2. Hort del Rector (espai cultural Mn. Salvador Cabré) 

3. Pati dels til·lers amb jocs infantils 

4. Pista esportiva  

5. Local "El Niu dels mussols"  

6. Local “El Bar d'en Jaumet”  

7. Despatx de gestió i administració 

8. Terrassa 

També es poden utilitzar, en cas que sigui necessari, les sales del primer pis de la 

casa rectoral per fer escacs, xerrades, reunions, etc.  
 
C) Subvencions públiques 

 En el exercici 2014, el Centre Parroquial ha rebut de l’Ajuntament d’Argentona 

15.000 euros en virtut del Conveni anual signat el dia 12 de febrer del 2014 i vigent fins el 

dia 31 de desembre de 2014. 
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 A més ha rebut de l’Ajuntament d’Argentona, també en aquest exercici, ajuts puntuals  

destinats a tallers de teatre infantil i esplai, i dels quals han gaudit 13 famílies de la vila 

amb dificultats econòmiques. 

   

D) Ús de les instal·lacions 

Les activitats dutes a terme a les instal·lacions del Centre Parroquial, per part de 

les escoles, institut i regidories de l’Ajuntament d’Argentona en virtut dels pactes 

segon i tercer del conveni esmentat en el punt C anterior, han estat les següents: 
24-01-2014    Escola Argentona  03-02-2014 Museu del Càntir 

04-02-2014    Institut Argentona                07-02-2014 Museu del Càntir 

14-02-2014    Museu del Càntir                  17-02-2014 Museu del Càntir 

07-03-2014    Museu del Càntir                  13-03-2014 Escola Les Fonts 

17-03-2014    Museu del Càntir                  24-03-2014 Museu del Càntir 

28-03-2014    Museu del Càntir                  31-03-2014 Museu del Càntir 

04-04-2014 Museu del Càntir                  08-04-2014 Museu del Càntir                 

11-04-2014 Museu del Càntir                  24-04-2014 Escola Argentona 

30-04-2014 Escola Argentona  05-05-2014 Museu del Càntir                 

15-05-2014 Institut Argentona                29-05-2014 Institut Argentona          

30-05-2014 Museu del Càntir                  30-05-2014 Institut Argentona               

09-06-2014 Escola Bernat de Riudemeia  10-06-2014 Escola Bernat de Riudemeia 

11-06-2014 Escola Bernat de Riudemeia  09-07-2014 Museu del Càntir 

01-08-2014 Museu del Càntir                  02-08-2014 Museu del Càntir                 

03-08-2014 Regidoria de Festes (Pubillatge)  04-08-2014 Regidoria de Festes (espectacle infantil) 

04-08-2014 Museu del Càntir                  15-09-2014 Escola Bernat de Riudemeia 

16-09-2014 Escola Bernat de Riudemeia  17-09-2014 Escola Bernat de Riudemeia 

18-09-2014 Escola Bernat de Riudemeia  19-09-2014 Escola Bernat de Riudemeia 

22-09-2014 Escola Bernat de Riudemeia  23-09-2014 Escola Bernat de Riudemeia 

24-09-2014 Escola Bernat de Riudemeia  25-09-2014 Escola Bernat de Riudemeia 

26-09-2014 Escola Bernat de Riudemeia  29-09-2014 Escola Bernat de Riudemeia 

30-09-2014 Escola Bernat de Riudemeia  01-10-2014 Escola Bernat de Riudemeia 

02-10-2014 Escola Bernat de Riudemeia  03-10-2014 Escola Bernat de Riudemeia 

03-10-2014 Museu del Càntir                  06-10-2014 Escola Bernat de Riudemeia 

07-10-2014 Escola Bernat de Riudemeia  08-10-2014 Escola Bernat de Riudemeia 

09-10-2014 Escola Bernat de Riudemeia  10-10-2014 Escola Bernat de Riudemeia 

10-10-2014 Museu del Càntir                  13-10-2014 Escola Bernat de Riudemeia 

14-10-2014 Escola Bernat de Riudemeia  15-10-2014 Escola Bernat de Riudemeia 

16-10-2014 Escola Bernat de Riudemeia  17-10-2014 Escola Bernat de Riudemeia 

20-10-2014 Escola Bernat de Riudemeia  21-10-2014 Escola Bernat de Riudemeia 

22-10-2014 Escola Bernat de Riudemeia  23-10-2014 Escola Bernat de Riudemeia 

24-10-2014 Escola Bernat de Riudemeia  24-10-2014 Escola Argentona 

27-10-2014 Escola Bernat de Riudemeia  28-10-2014 Escola Bernat de Riudemeia 

29-10-2014 Escola Bernat de Riudemeia  30-10-2014 Escola Bernat de Riudemeia 

31-10-2014 Escola Bernat de Riudemeia  03-11-2014 Escola Bernat de Riudemeia 

04-11-2014 Escola Bernat de Riudemeia  05-11-2014 Escola Bernat de Riudemeia 

06-11-2014 Escola Bernat de Riudemeia  07-11-2014 Escola Bernat de Riudemeia 

14-11-2014 Museu del Càntir                  17-11-2014 Museu del Càntir                 

   14-12-2014 Escola Argentona (intercanvi joguines) 

 

 

6. VIDA ASSOCIATIVA 

A) ASSEMBLEA 

El diumenge dia 19 d’octubre va tenir lloc, en  segona convocatòria, 

l’Assemblea General de Socis amb una assistència de 27 persones, i en la qual es van 

aprovar la memòria d’activitats i els comptes anuals de l’any 2013, i el pressupost per 

l’exercici 2014. 
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B) ESCACS 

En el segon trimestre de l’any 2013 es van iniciar els tràmits per inscriure el grup 

d’escacs del Centre Parroquial en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat 

de Catalunya, requisit imprescindible exigit per la Federació Catalana d’Escacs per 

poder competir a nivell de clubs. 

En el mes de maig de 2014 vàrem ser requerits, per la tècnica de la Secció de 

Registre del Consell Català de l’Esport, a aportar nova documentació perquè la 

presentada van creu que no era adient per poder tirar endavant la inscripció.   

Després de diverses entrevistes de dos membres de la Junta Directiva, senyors 

Josep Alsina Parnau i Ramon Rovira Navarro, amb la tècnica del Registre, a la qual 

es va comentar entre altres temes la idiosincràsia de la nostra entitat, ens va donar 

de termini fins el 30 de setembre per presentar els documents acreditatius de que 

l’entitat podia realitzar activitats esportives.  

Mn. Alex Marzo i els senyors Josep Alsina Parnau i Ramon Rovira Navarro, van 

gestionar amb dues persones de l’Arquebisbat de Barcelona, el Secretari General i 

Canceller Llic. Sergi Gordo i el responsable jurídic i econòmic Sr. Ramón Lóbez,  

l’obtenció d’aquesta nova documentació, la qual una vegada rebuda de l’Arquebisbat 

es va presentar al registre del Consell Català de l’Esport en data 3 de setembre de 

2014, pels senyors Josep Alsina Parnau i Ramon Rovira Navarro. 

Finalment, el dia 23 de setembre de 2014, el director del Consell Català de 

l’Esport va resoldre aprovar l’adscripció de la secció esportiva de la nostra entitat en 

el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya amb el nom 

“CENTRE PARROQUIAL D’ARGENTONA DE LA PARRÒQUIA DE SANT JULIÀ” i 

amb el número A1897. 

 

C) NOMENAMENT PRESIDENTA D’HONOR 

 El dia 14 de desembre a la tarda va tenir lloc l’acte de nomenament com a 

Presidenta d’Honor de l’entitat la senyora Lourdes Colominas Lacasta, en 

reconeixement per tota una vida dedicada a l’entitat a més de ser la primera dona 

presidenta. 

 Aquesta distinció va ser aprovada en la reunió de la Junta directiva del dia 2 

de juny de 2014 i ratificada per l’Assemblea General de Socis del dia 19 d’octubre de 

2014. 

En aquest any del centenari i a través d’aquest nomenament també es vol fer 

extensiu un reconeixement a totes les dones que al llarg dels anys han dedicat una 

part important de la seva vida a l’entitat i la parròquia.  

 

D) LEGISLACIÓ 
1. Normativa autonòmica 

El Centre Parroquial, pel fet de ser una associació canònica, es troba sota la 

tutela de l’Arquebisbat de Barcelona, per la qual cosa l’hi ha de rendir comptes cada 

any, dintre del termini per ell fixat. En els temes que no preveu el dret canònic estem 

subjectes a la legislació civil de la Generalitat de Catalunya. 

 

La documentació anual requerida per l’Arquebisbat, sense especificar ni en quin 

model ni en quin format s’ha de lliurar, ha estat fins ara la següent: 
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 Balanç de Situació 

 Compte de Pèrdues i Guanys 

 Liquidació del Pressupost 

 Pressupost per al proper exercici 

 Memòria d’activitats 

 Composició de la Junta Directiva 

Aquesta documentació referida a l’exercici 2013 s’ha presentat  en paper en el 

registre general de l’Arquebisbat de Barcelona en data 29 de maig de 2014. 

 

La Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu 

a les persones jurídiques, obliga a les Fundacions i a les Associacions declarades 

d’utilitat pública a la presentació dels comptes anuals al registre de la Generalitat de 

Catalunya. 

Segons aquesta mateixa Llei 4/2008, article 322-15, totes les associacions que 

rebin periòdicament subvencions o altres ajuts econòmics de les Administracions 

Públiques,  han d’elaborar els comptes anuals i fer-los accessibles al públic. 

 

El decret 259/2008, de 23 de desembre, aprova el Pla de comptabilitat de les 

fundacions i associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya. 

Va entrar en vigor l’1 de gener de 2009 i és d’aplicació obligatòria, per als 

exercicis que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2009 i per a totes les fundacions i 

associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, que tinguin 

l’obligació de formular comptes anuals. 

 
2. Normativa estatal 

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno, ha entrat en vigor l’11 de desembre de 2014.  

Encara que aquesta llei sigui d’àmbit estatal, afecta també les entitats catalanes, 

atès que no hi ha de moment normativa autonòmica vigent a Catalunya en aquest 

àmbit, ja que es troba en tràmit parlamentari.  

Aquesta llei pretén reforçar la transparència en l’activitat pública, obligant a les 

entitats privades que ofereixen serveis suportats amb fons públics a fer 

PUBLICITAT ACTIVA respecte a la manera en què es gestionen aquests fons. 

Per tant les entitats de voluntariat hauran de difondre determinada informació 

sense que ningú li hagi de demanar prèviament. 

El Centre Parroquial d’Argentona, tot i ser una entitat no lucrativa perceptora de 

fons públics, no està afectada a una part d’aquesta llei (publicar a la pàgina web de 

l’entitat la informació establerta a la llei) al no complir cap d’aquests dos requisits: 1) 

percebre durant el període d’un any subvencions públiques en una quantia superior 

als 100.000 euros, i 2) que almenys el 40% del total dels ingressos anuals provinguin 

de subvencions públiques. 

 

La orden del Ministerio del Interior INT/1089/2014, de 11 de junio, por la que se 

aprueba el modelo de memoria de actividades a utilizar en los procedimientos 

relativos a asociaciones de utilidad pública, va entrar en vigor el dia 11 de juliol de 
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2014 i obliga a les associacions, federacions, confederacions i unions d’associacions 

declarades d’utilitat pública. 

El Centre Parroquial per la seva particular idiosincràsia i al no ser associació 

d’utilitat pública no està obligat a utilitzar aquest model d’àmbit estatal i no té cap 

model oficial de l’Arquebisbat on recolzar-se per confeccionar la memòria anual 

d’activitats. 

 
3. Conclusions  

 La Junta Directiva a proposta del vicepresident de l’àrea de gestió, administració 

i jurídica, senyor Ramon Rovira Navarro, a cregut oportú deliberar en diverses  

reunions sobre aquestes  normatives, arribant a la conclusió de que la transparència 

en la gestió econòmica de les entitats no lucratives es converteix en un valor 

diferenciador que genera confiança, legitimitat i compromís social. 

Per quest motiu, el cost de ser transparent no s’ha de mesurar només a nivell de 

costos econòmics, sinó també en termes de confiança. 

Per tot això, en un exercici de transparència vers els socis de l’entitat, vers el 

poble d’Argentona, i vers altres agents socials, la junta ha decidit pel tancament  de 

l’exercici 2014: 

 1) Fer els primers passos per anar adaptant de mica en mica la memòria 

d’activitats de la nostra entitat al model de la referida ordre ministerial,  dins de les 

nostres possibilitats. 

 2) Fer la reestructuració de la comptabilitat del Centre Parroquial per adaptar-la 

al decret 259/2008 de la Generalitat de Catalunya, cosa que s’ha portat a terme la 

primera setmana del mes de novembre. 

3) Utilitzar el model normal de Balanç de Situació i de Compte d’Explotació,  

perquè dóna informació més detallada que el model abreujat o el model simplificat, 

tot i que per la tipologia d’entitat del Centre (que és una entitat de dimensió reduïda), 

l’article 3.1 c) i la norma tercera d’elaboració dels comptes anuals del esmentat decret 

259/2008, ens autoritza a fer servir el model simplificat, que dóna informació més 

agrupada i resumida.  

 
7. VALORACIÓ DE L’ANY 2014 

 La millor valoració que podem fer d’aquest any, és haver pogut celebrar el 

centenari de la nostra entitat, tot i les interferències i manca de suport per part de 

l’administració local.   

 

Argentona, 21 de gener de 2015  


