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MEMÒRIA D’ACTIVITATS

Exercici 2018

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. ESTADÍSTICA DE SOCIS
A dia 31-12-2017 el número total de socis de l’entitat era de 430, amb aquesta
distribució:
Número de persones físiques associades: 428 (216 dones i 212 homes)
Número de persones jurídiques associades: 2
Durant el transcurs de l’any 2018 s’han produït 21 altes (13 dones i 8 homes) i
30 baixes (15 dones, 15 homes), resultant a dia 31-12-2018 la situació següent:
Número total de socis de l’entitat: 421
Número de persones físiques associades: 419 (214 dones i 205 homes)
Número de persones jurídiques associades: 2
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 els tres últims anys que hi
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ha menys còpies en el format tradicional de 35 mm (aquest any no s’ha projectat cap
en aquest format, no hi ha còpies), mentre va creixent el DVD i el Blu-Ray està
minvant. La tendència cada cop més ferma de distribució i projecció és en format
digital.
En el transcurs d’aquest any 2018, i amb una assistència de 2.439 espectadors,
s'han projectat un total de 80 pel·lícules en 108 sessions, amb el detall següent:
1) CINEMA FAMILIAR
Es porta a terme els caps de setmana, generalment dissabtes nit i diumenges
vespre. S’han projectat un total de 50 pel·lícules, de les quals 5 en català, en 83
sessions, de les quals 10 en català. Hi ha assistit un total de 2.105 espectadors, dels
quals 210 a les sessions en català.
2) CINEMA INFANTIL
Es programa generalment en diumenges i festius a la tarda. S’han projectat un
total de 16 pel·lícules en 23 sessions, amb una assistència total de 250 espectadors.
Complint les finalitats que marquen els estatuts de l’entitat, els responsables de
cinema, amb el suport de tota la junta, enguany han continuat treballant fet un
esforç molt important, ja iniciat l’any passat, per poder portar a terme una
programació continuada de cinema infantil en català. En aquest apartat han assistit
210 espectadors a les 14 pel·lícules que s’han projectat en 19 sessions.
El diumenge dia 21 de gener va tenir lloc al Centre Parroquial “La Festa del
Cinema Infantil en Català”. Una oferta cultural que, com a activitat familiar,
presenta una nova manera d’anar al cinema amb els infants. Aquesta activitat que va
tenir una nombrosa assistència de famílies, consisteix en un matí de cinema infantil
en català, tranquil i amb valors, música, teatre i festa.
3) CURTMETRATGES
Pel que fa als curtmetratges, el divendres dia 14 de setembre es va portar a terme
la pre estrena del curtmetratge “Aquest no va de morts” del director de “La mort d’en
Julià” Aleix Billà, seguit d’una masterclass de llenguatge cinematogràfic a càrrec de
Marc Palacios.
El diumenge dia 16 de setembre es va fer una sessió en la que vam projectar
tretze curts de joves directors catalans: Marta Tudela, Àlex Palanques, Iván Pinto,
Javi Moya, Óscar Gómez, Nerea Pérez, Gerard García, Pau Estella, Josep Playeras,
Eiande Setoain, Isaac Israel, Pablo Aguilar, Iván Valentín, Annely Arribas, Jona de
la Fuente.
En el global de les dues sessions hi assistiren 84 espectadors.
4) CINEMA ALTERNATIU
Durant aquest any 2018 s’han projectat pel·lícules d’autor, que podem considerar
de temàtica menys comercial per dir-ho d’alguna manera. En aquest apartat hi hem
donat cabuda els dijous del darrer quadrimestre de l’any, a documentals i pel·lícules
projectades en versió original subtitulada.
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Hem continuat amb la Segona Mostra Documentals, el diumenge dia 21 de gener,
en el transcurs de la qual es projectaren quatre documentals: “El nuevo orden”,
“Blondie Crash”, “De tot cor”, “Història d’un error”.
B) TEATRE
1) PASTORETS
Al inici d’aquest any 2018 els tradicionals Pastorets es van representar enguany
el dissabte dia 6 de gener i el diumenge dia 7 de gener, amb una assistència total de
265 espectadors, com a cloenda del cicle de representacions de les festes nadalenques
de la temporada 2017-2018, que es va iniciar el dia 23 de desembre de l’any passat.
Pel que fa referència a la temporada 2018-2019 s’han representat el diumenge dia
23 de desembre de 2018 amb una assistència de 131 espectadors, el dimarts dia 25 de
desembre de 2018 amb una assistència de 165 espectadors i el diumenge dia 30 de
desembre de 2018 amb una assistència de 155 espectadors.
2) REPRESENTACIONS PRÒPIES
Continuem apostant pel teatre dins del Centre i aquest any hem representat, per
grups de la nostra entitat, aquestes obres:
* Els dies 1, 2 i 3 de juny l’obra “JESÚS. Vida després de la mort” escrita per
Francesc Catalan i Quim Capdevila i dirigida per Lourdes Colominas, Quim
Capdevila i Francesc Catalan. L’assistència total ha estat de 253 d’espectadors.
* El dissabte dia 28 i el diumenge dia 29 de juliol l’obra “La teva dona m’enganya”
dirigida per Mireia Garriga. L’assistència total ha estat de 176 d’espectadors.
* El dissabte dia 22 i el diumenge dia 23 de setembre el Grup Infantil de Teatre
del Centre, dirigit per Isabel Giralt, a posat en escena una adaptació de l’obra “El
flautista de Hamelin”. Els mateixos dies el Grup Juvenil de Teatre del Centre, dirigit
per Roser Carbonell, a posat en escena una adaptació de l’obra “El casalot encantat”.
L’assistència global ha estat de 215 espectadors.
* El dissabte dia 17 i el diumenge dia 18 de de novembre s’ha tornat a representar
l’obra “La teva dona m’enganya” dirigida per Mireia Garriga. L’assistència total ha
estat de 97 d’espectadors.
3) REPRESENTACIONS FORÀNIES
Per tal de fomentar l’esperit de col·laboració, hem acollit a la sala del Centre
Parroquial altres col·lectius de teatre, com en anys anteriors, els quals han portat a
terme les representacions següents:
+ Dins el programa d’actes de la Festa Major d’Hivern Sant Julià 2018, la “Cia.
Lolita Corina” va representar l’obra de teatre “BRUJAS” dirigida per Àlex Navarro
en el teatre del Centre Parroquial.
+ El dissabte dia 27 de gener, l’obra “Wishful” escrita i interpretada per Andrés
Cavallin.
+ El diumenge dia 25 de febrer la companyia “L’Espiral Màgica” va representar
l’espectacle infantil “El conillet BLANC”. Els 114 espectadors que hi van assistir, van
poder gaudir, tant els grans com els petits, d’una petita aventura de valor i amistat.
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+ El dissabte dia 30 de juny i el diumenge dia 1 de juliol, amb una assistència de
158 espectadors, la companyia Escena Teatre va representar l’obra “Hoy cenamos
fuera” dirigida per Eva López.
C) ACTIVITATS INFANTILS
Enguany hem complert una fita molt important pel Centre Parroquial: 42 anys
de realització ininterrompuda de l’esplai Xip-Xap.
1) ESPLAI XIP-XAP DE DISSABTES
S’ha portat a terme aquesta activitat infantil en els mesos de gener a maig, amb
una assistència mitjana de 20 nens/nenes. Els centres d’interès han anat en funció de
les activitats que pertoquen per l’època.
2) ESPLAI XIP-XAP D’ESTIU
Durant els dies del 25 de juny fins al 27 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 d’un
equip format de 6 persones entre direcció i monitors, i al que han assistit 40 infants
entre nens i nenes.
D) ALTRES ACTIVITATS CULTURALS
1) CINEMA
El dijous dia 8 de març s’ha fet una sessió especial de cinema en commemoració
del “Dia Internacional de les Dones”, en la que s’ha projectat la pel·lícula PAULA del
director Christian Schwochow. Aquesta mateixa pel·lícula s’ha tornat a projectar el
dissabte dia 10 i el diumenge dia 11.
2) TEATRE
En commemoració del Dia Internacional del Teatre el dissabte dia 24 de març es
va representar l’obra titulada “Misteris Entrellaçats”, escrita i dirigida per Joaquim
Bundó.
3) MÚSICA
El diumenge dia 8 de juliol el Grup de Cantaires de la Missa de les Santes de
Mataró van fer el recital “Musical II” en el teatre del Centre Parroquial en el que van
interpretar diverses peces de música clàssica, sarsuela i tradicional catalana
E) ACTIVITATS RECREATIVES
1) FESTA DEL CENTRE
Com ja és tradicional el dissabte dia 15 de setembre, vàrem celebrar la Festa del
Centre als patis de l’entitat.
La festa va començar amb una cercavila amb els gegants i capgrossos del Centre,
des de la Plaça Nova fins als patis del Centre. En acabar la cercavila i va haver una
mostra de balls de salsa i country a la pista. I per als més petits berenar amb
xocolatada i projecció de la pel·lícula “Los Rescatadores” amb entrada gratuïta.
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L’assistència va ser molt nombrosa, tant a la cercavila com després a la xocolatada i
al cinema, en els quals els infants participaren amb molt entusiasme.
4) CURSETS DE BALLS
Com en anys anteriors, hem continuat durant tot l’any, en diferents dies de la
setmana, amb els cursos trimestrals per adults de diversos nivells de country, ioga,
danses gregues, salsa i zumba , que tenen molt bona acollida, inclòs amb gent de fora
del poble. Aquestes activitats s’han anat consolidant al llarg dels anys, algunes inclòs
amb increment de participants.
5) COUNTRY
En 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.
El dissabte dia 7 de juliol vàrem fer la XVI 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’unes 300 persones assistents aproximadament, 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
ESCACS. Veieu el detall a l’annex número 1.
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 culturals i lúdiques.
* La nostra entitat enguany a col·laborat, com ja és habitual al llarg de diversos
anys, amb la Fundació Privada el Maresme pro persones amb discapacitat intel•lectual, la
finalitat de la qual és l'atenció a les persones discapacitades físiques i psíquiques,
cedint els diversos espais i la sala del teatre perquè poguessin desenvolupar les seves
activitats relacionades amb teatre i cinema.
* Dins el programa d’actes de la Festa Major d’Hivern Sant Julià 2018, el Centre
Parroquial va cedir la pista per la realització de l’espectacle d’Acrosport i Gimnàstica
organitzat pel Club Esportiu Crazy Jumpers.
* Al llarg d’aquest any s’han projectat en sessions especials pels alumnes de les
escoles i acadèmies de la vila que han volgut assistir-hi, les següents pel·lícules:
+ El dimarts dia 23 de gener per les escoles Bernat de Riudemeia i Les Fonts la
pel·lícula “Al revés”, versió original en anglès. Hi ha assistit 136 alumnes en total.
+ El divendres dia 16 de febrer per les escoles Bernat de Riudemeia i Les Fonts
la pel·lícula “Cómo entrenar a tu dragón”, versió original en anglès. Hi ha assistit
142 alumnes en total.
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+ El dimecres dia 21 i el dijous dia 22 de març per l’acadèmia d’anglès
RICHMOND la pel·lícula “Hotel Transilvania 2”, versió original en anglès.
+ El dilluns dia 11 de juny per les escoles Bernat de Riudemeia i Les Fonts la
pel·lícula “Las crónicas de Spiderwick”, versió original en anglès. Hi ha assistit 137
alumnes en total.
+ Els dimecres dies 21 i 28 de novembre per les escoles Bernat de Riudemeia i
Les Fonts la pel·lícula “Big Hero 6”, versió original en anglès. Hi ha assistit 202
alumnes en total.
*El divendres dia 8 de juny van tenir lloc a la pista del Centre els actes de
cloenda de final de temporada del Handbol Club Laietà d’Argentona.
*El divendres dia 22 de juny es va cedir la pista i l’Hort del Rector del Centre
Parroquial al Club Esportiu Crazy Jumpers per fer una exhibició de gimnàstica amb
motiu de la celebració del final de curs.
*El diumenge dia 24 de juny es va cedir la pista del Centre Parroquial al Club
Esportiu Crazy Jumpers per fer una exhibició de taekwondo amb motiu de la
celebració de la cloenda del curs.
* Dins dels actes de la Fira Internacional de Ceràmica “ARGILLÀ ARGENTONA
2018” el Centre va col·laborar cedint l’Hort del Rector els dies 6, 7 i 8 de juliol per fer
el dinar dels ceramistes de la fira i els dies 7 i 8 de juliol la sala de cinema del Centre
per projectar la Mostra de Cinema sobre Ceràmica.
* Dins el programa d’actes de la Festa Major de Sant Domènec 2018, el Centre va
organitzar i col·laborar en diverses activitats:
+ També el dimecres dia 3 d’agost es va col·laborar en la representació de la
“NIT DE TAPAR POUS”.
+ A la tarda del divendres dia 4 d’agost la ballada de mitja audició de sardanes
a càrrec de la cobla Maravella, es va portar a terme a l’Hort del Rector.
+ El dissabte dia 4 d’agost, es van cedir els espais del Centre per fer la
concentració dels participants, vinguts d’arreu de Catalunya, en els actes de
proclamació del Pubillatge d’Argentona d’enguany.
+ El dissabte dia 5 d’agost la tradicional cantada d’havaneres de Festa Major
tingué lloc a la pista del Centre Parroquial i a més es va portar a terme l’organització
del cremat en el que van col·laborar diversos membres de la junta del centre i altres
voluntaris.
*El dissabte dia 24 de novembre es va cedir la Sala del Centre a l’Església
Evangèlica d’Argentona on van celebrar un concert de Gospel dins dels actes per
commemorar el seu 70é aniversari.
* El diumenge dia 2 de desembre a la pista del Centre Parroquial va tenir lloc
la 13ena
Fira d’intercanvi de joguines, organitzada per la Xarxa d’Ampas
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d’Argentona amb col·laboració de l’Ajuntament d’Argentona i el Centre Parroquial.
Va ser un bon moment per saber compartir amb els altres el que tenim.
5. INFORMACIÓ GENERAL SOBRE MITJANS DE L’ASSOCIACIÓ
A) Mitjans personals
1) Personal assalariat fix
Número mitjà: 1

Tipus de contracte: Indefinit
Categoria professional: Oficial de manteniment
2) Personal assalariat no fix
Número mitjà: 0

Tipus de contracte:
Categories professionals:
3) Voluntariat
Número mitjà: 55
Activitats en les que participen: esplai, cinema, teatre, escacs, activitats culturals,
activitats infantils, activitats recreatives, gestió i administració.

4) Composició de la Junta Directiva a dia 31-12-2018:
Càrrec
Presidència Col·legiada:
Àrea Social i Institucional
Àrea Administració, Gestió i Jurídica
Àrea Cultural i Esportiva
Àrea Recreativa i Activitats Diverses
Consiliari
Presidenta d’Honor
President d’Honor i coordinador
Vicepresident
Secretària
Tresorer
Cap de Teatre
Vocal
Vocal
Vocal

Nom
Joan Forns Pallarolas
Ramon Rovira Navarro
Xavier de Lomas Amargant
Lourdes Blanco Segui
Alejandro Marzo Guarinos
Lourdes Colominas Lacasta
Josep Alsina Parnau
Francesc Josep Catalan Coll
Saida Pulido Galdeano
Ramon Rovira Navarro
Quim Capdevila Colominas
Isabel Meca Lizanzu
David Gimenez Esgleas
Clara Catalan Blanco

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. Pati de sorra de dalt
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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 2018, el Centre Parroquial ha cobrat de l’Ajuntament d’Argentona la
quantitat de 10.500,00 euros corresponents al 100 % de l’assignació per l’any 2017 més
7.350,00 euros corresponents al 70% l’assignació per l’any 2018, ambdues assignacions
pactades en el Conveni signat el dia 16 de febrer del 2016 i vigent fins el dia 31 de desembre
de l’any 2018.
A més, també ha rebut de l’Ajuntament d’Argentona en aquest exercici 2018, ajuts
puntuals destinats a esplai, i dels quals han gaudit diverses famílies de la vila amb
dificultats econòmiques, per un import total de 225,00 euros.

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:
13-01-2018
19-01-2018
23-01-2018
25-01-2018
26-01-2018
16-02-2018
09-03-2018
14-03-2018
19-03-2018
06-04-2018
09-04-2018
16-04-2018
20-04-2018
25-04-2018
11-05-2018
28-05-2018
05-06-2018
06-06-2018
07-06-2018
08-06-2018
12-06-2018
14-06-2018
14-06-2018
07-07-2018
08-07-2018
04-08-2018
26-10-2018
26-10-2018
05-11-2018
16-11-2018
19-11-2018
02-12-2018

Regidoria Festes (sardanes)
Museu del Càntir
Escola Bernat de Riudemeia
Museu del Càntir
Museu del Càntir
Escola Bernat de Riudemeia
Museu del Càntir
Museu del Càntir
Museu del Càntir
Museu del Càntir
Escola Argentona
Escola Bernat de Riudemeia
Museu del Càntir
Escola Argentona
Museu del Càntir
Museu del Càntir
Institut d’Argentona
Ajuntament d’Argentona
Institut d’Argentona (tarda)
Institut d’Argentona (tarda)
Escola Argentona
Escola Argentona (matí)
Institut d’Argentona
Museu del Càntir (matí)
Museu del Càntir (matí)
Regidoria Festes (sardanes)
Museu del Càntir (matí)
Escola Argentona
Museu del Càntir
Museu del Càntir
Escola Les Fonts
Fira intercanvi joguines

13-01-2018
22-01-2018
23-01-2018
26-01-2018
29-01-2018
28-02-2018
12-03-2018
16-03-2018
23-03-2018
09-04-2018
10-04-2018
16-04-2018
23-04-218
27-04-2018
14-05-2018
04-06-2018
06-06-2018
07-06-2018
08-06-2018
11-06-2018
13-06-2018
14-06-2018
06-07-2018
07-07-2018
08-07-2018
22-10-2018
26-10-2018
02-11-2018
09-11-2018
19-11-2018
22-11-2018
20-12-2018

Regidoria Festes-gimnàstica a la pista
Museu del Càntir
Museu del Càntir
Institut d’Argentona
Museu del Càntir
Institut d’Argentona
Museu del Càntir
Museu del Càntir
Museu del Càntir
Museu del Càntir
Escola Les Fonts
Institut d’Argentona
Ajuntament d’Argentona
Museu del Càntir
Museu del Càntir
Museu del Càntir
Bernat de Riudemeia i Les Fonts
Institut d’Argentona (matí)
Institut d’Argentona (matí)
Escola Argentona
Escola Argentona
Escola Argentona (tarda)
Museu del Càntir
Museu del Càntir (tarda)
Museu del Càntir (tarda)
Museu del Càntir
Museu del Càntir (tarda)
Museu del Càntir
Museu del Càntir
Escola Bernat de Riudemeia
Escola Argentona
Escola Bernat de Reiudemeia

6. VIDA ASSOCIATIVA
A) GUARDONS
Ja fa quatre anys que la Generalitat de Catalunya va institucionalitzar el dia
4 de juny com a “Dia de l’Associacionisme Cultural”.
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Enguany el dijous dia 7 de juny, dins de l’acte institucional del “Dia de
l’Associacionisme Cultural” el Centre Parroquial d’Argentona va rebre el diploma en
reconeixement del centenari de la representació dels Pastorets en el Centre, atorgat
per la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
En aquest emotiu acte, es va celebrar en el local del Centre Sant Pere Apòstol
de Barcelona i va estar presidit per la Directora General. Na Lourdes Colominas
Lacasta com a Presidenta d’Honor del Centre Parroquial va recollir el diploma
acreditatiu en representació de l’entitat.
El Centre Parroquial d’Argentona va ser una de les 28 entitats que celebraven
aniversaris destacats aquest any i que van rebre aquest reconeixement públic.
Volem aprofitar aquesta ocasió per agrair la feina de totes aquelles persones,
que d’una manera o altra, han fet possible al llarg de tots aquests 100 anys les
representacions dels Pastorets en el Centre.
Argentona, 7 de gener de 2019

Pàg. 10 de 10

