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1. PARAULES PRELIMINARS
Segon any de la nova Junta Directiva que va prendre possessió dels càrrecs el 21 de febrer
de 2015. Ha estat un any de consolidació dels canvis iniciats tot just després de la darrera
assemblea, així com d’iniciació de noves accions per part d’aquesta nova Junta Directiva,
molt preocupada per millorar els aspectes de la gestió i les activitats de l’associació.
Un dels principals canvis realitzats aquest any ha estat l’aprovat a l’assemblea general
extraordinària del 12 de març de 2016: la Junta Directiva passa a tenir 9 càrrecs en
comptes dels 12 anteriors. Des de feia alguns anys, les Juntes Directives deixaven sempre
vacants dos càrrecs que històricament sí tenien la seva importància, però que en els temps
actuals, gràcies en part a les noves tecnologies, ja han deixat de tenir sentit: sotssecretariat i comptabilitat. Per aquesta raó l’assemblea va aprovar per unanimitat la seva
amortització dins la Junta Directiva.
Un segon canvi important ha estat la substitució de la persona responsable de la secretaria
de l’associació. Amb aquesta nova incorporació es tanca la renovació de tot el personal de
l’associació, una de les bases més importants del nostre funcionament.
S’ha implementat la nova imatge del Foment Martinenc en tots els àmbits, essent ja una de
les nostres senyes d’identitat. La substitució dels panells de suro de l’entrada de la nostra
seu per pissarres magnètiques, així com la seva reorganització han donat més visibilitat a
les activitats tant del propi Foment Martinenc com de les seves seccions. També s’han
estrenat, en l’àmbit de les Festes de Primavera, els nous tríptics de les seccions i grups.
La gestió interna de les activitats també ha consolidat els canvis proposats durant l’any
2015, fent una especial menció dels cursos, que s’han regularitzat pel que fa al control
d’horaris, assistència i pagament dels professors.
Per aquest darrer punt ha estat molt important la millora contínua del programa informàtic
de gestió de l’associació al qual només manca la incorporació de la part de gestió de les
sales de la nostra seu.
La darrera millora en la gestió de l’associació s’ha dut a terme en els darrers mesos de l’any
2016 i ha de finalitzar en els primer de 2017: la implantació de la llei de protecció de dades,
que ha de permetre a l’associació complir amb totes les normatives exigides per aquesta
llei a les entitats d’utilitat pública.
Pel que fa a les activitats desenvolupades a l’associació val a dir que els canvis efectuats
en els seus continguts sembla que han tingut molt bona acollida per part dels socis. Així, el
nou format de la Diada Social, la paella de germanor que es va dur a terme durant les
Festes de Primavera, el Certamen Literari o el nou Nadal al Foment han tingut valoracions
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molt positives, essent un bon inici per a l’objectiu de renovació que s’ha proposat aquesta
Junta Directiva.
Una nova iniciativa duta a terme en col·laboració amb els músics de l’Associació de Músics
del Metro, les Jam Sessions, també ha tingut un inici prometedor, no només per
l’assistència de públic, sinó també per la bona qualitat de l’espectacle ofert.
Amb tot l’esmentat fins aquí i amb les iniciatives que de ben segur seguiran apareixent el
proper any hem de seguir empenyent aquesta associació que l’any 2017 celebrarà el seu
140è aniversari.
Per finalitzar, el nostre agraïment a totes les persones que amb el seu treball voluntari i la
seva empenta fan possible que el Foment Martinenc tiri endavant cada dia, cada setmana,
cada mes, cada any.

Junta Directiva del Foment Martinenc
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2. L’ENTITAT I ELS SOCIS
El Foment Martinenc neix l’any 1877 al districte de Sant Martí. Al llarg dels anys s’ha consolidat fins
esdevenir una associació plena de vida que promou la relació amb el barri, el Districte, la Ciutat i el
món associatiu, de manera compromesa.
El Foment Martinenc vetlla per un dels propòsits fundacionals: ésser un espai d’acollida de les
persones associades i oferir una gran varietat d’activitat mitjançant els Grups i Seccions que
conformen l’associació.
Per aquest tarannà inclusiu, innovador, progressista i catalanista reconegut des de diferents àmbits,
l’any 1976 rep el Premi Sant Martí del Districte de Sant Martí de l’Ajuntament de Barcelona; el 1995 la
Generalitat de Catalunya atorga la Creu de Sant Jordi i l’any 2012 l’Ajuntament de Barcelona li
concedeix la Medalla d’Honor de la Ciutat.
A dia d’avui, manté un gran dinamisme. Diàriament ofereix un ampli horari de servei, i una diversitat
de prestacions amb les que pretén donar resposta a la pluralitat i transversalitat dels nombrosos
socis de l’entitat i ciutadans que hi acudeixen.

Els socis són l’actiu més important que té l’associació. Aquests, com a tals, a més de
participar en l’activitat que es programa, poden ser agents actius amb propostes i
iniciatives pròpies.
El 31 de desembre de 2016 hi havia un total de 843 socis, amb una disminució durant l’any
de 22 socis respecte el tancament de l’any 2015. Al llarg d’aquest any, l’associació ha
tingut, com es ve observant aquests darrers anys, una fluctuació important d’altes (113) i,
sobretot, de baixes (135).
A la següent gràfica es pot veure l’evolució del nombre de socis des de l’any 2007.

956
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La distribució per edats dels socis de l’associació sí presenta alguns canvis respecte a
evolucions d’anys anteriors, encara que no deixa de ser preocupant la concentració de
socis en la franja d’edat de més de 60 anys. Tanmateix, però sí que hi ha dues petites
bones notícies: l’augment de socis «joves», a la franja dels 19 a 40 anys i que no hi hagi cap
baixa entre el grup de menors d’edat.
En el següent gràfic es pot observar la distribució de socis per edats i la seva variació
anual.
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Per gènere, tampoc hi ha grans canvis respecte al tancament de 2015, seguint amb una
distribució equitativa entre homes i dones, tal com ve succeint en els darrers anys.
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3. EL CONSELL DIRECTIU
Junta Directiva
Presidenta
Cristina Concha Enríquez

Presidents de Secció
President Secció Billar
Joan Fitó

Vicepresident 1r – Econòmiques
Antoni Jerez Soriano

Presidenta Secció Dona
Mariona Salleras Sala

Vicepresidenta 2a – Activitats
Montse Alba Quintero
Secretària del Consell
Patricia Llaneza Vega
Tresorer
vacant
Vocalia d'Imatge i Relacions Externes
Olga Ventura Jariod

President Secció Esbart
Joan Ramon Bernardo Mañé
President Secció Escacs
Jordi de la Riva Aguado
Presidenta Secció Excursionisme
Isabel Reina
Presidenta Secció Pensionistes
Carme Conde Pérez

Vocalia d'Activitats Culturals
Ricard Sentís Sabaté

President Secció Penya blaugrana
Àngel Pérez Martin

Vocalia d'Activitats Lúdiques
Carme Màrquez Garcia

President Secció Teatre
Joan Escudé González

Vocalia de Manteniment
Jesús Ortiz Romero

Representant Tennis Taula
Ramon González
Representant Coral de Gospel
Carme Conde Pérez
Representant Petits Somriures
Pilar Pérez
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4. ASPECTES ECONÒMICS
El finançament del Foment Martinenc prové principalment dels recursos propis , especialment de les
quotes que abonen els socis. Aquest finançament es completa amb els ingressos provinents dels
espais que l’Ateneu lloga i arrenda i, en menys grau, amb les subvencions que es reben de diverses
administracions públiques i privades.

Seguint amb el pla de contenció de la despesa iniciat el 2015, aquest any s’han estalviat
costos en els subministraments i s’ha impulsat una política de sostenibilitat de les
activitats realitzades per tal d’augmentar el seu propi finançament i no dependre així dels
fons de l’associació.
Algunes despeses addicionals que es detallen més endavant han portat a tancar l’exercici
amb una diferència negativa entre ingressos i despeses que esperem redreçar en el proper
exercici.
A continuació es presenta un gràfic amb els principals conceptes del compte de resultats
del Foment Martinenc.
milers d'euros
165

70,64

67,32

150
135
120
105

20,23

90

7,93

75
60
45

9,75

45,96

4,62

28,38
8,42
6,09

3,72

45,18

30
15
-

El resultat total de l’exercici ha estat de -780,34 euros.
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Ingressos
L’augment de 10 euros el 2016 de la quota dels socis ha permès aquest any arribar quasi
als 70 mil euros d’ingressos per aquest concepte, que és l’objectiu que s’ha de marcar
l’associació per poder cobrir les despeses principals per a la seva activitat diària:
treballadors i despeses regulars
Això ha fet que la resta d’ingressos tinguin una davallada en el seu percentatge, exceptuant
els cursos que han tingut un comportament molt millor que el de 2015, passant a suposar
un 3% més i els ingressos de les taules de billar, que ja s’apropa als 10 mil euros anuals.
A continuació es presenta un gràfic amb la distribució d’ingressos del Foment Martinenc.

Ingressos
Subvencions Cursos Irregulars
2%
5%
4%
Ingressos
taules billar
9%

Lloguers
18%

Quotes Socis
62%
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Despeses
Augment significatiu de les despeses de personal com a conseqüència del canvi de la
persona a càrrec de la secretaria de l’associació.
La resta de despeses s’han mantingut constants, amb dues excepcions positives: l’estalvi
en la factura de la llum, de prop de 3 mil euros respecte el 2015 i l’estalvi també en la
despesa d’activitats com a conseqüència de la nova política de sostenibilitat de les
activitats desenvolupades a l’associació.
Finalment, una despesa no prevista per a la contractació de l’agència que ens ha ajudat a
implementar la LOPD ha incrementat també la partida de despeses irregulars.
A continuació es presenta un gràfic amb la distribució de despeses del Foment Martinenc.

Subvencions
seccions
Despeses Activitats
3%
5%
irregulars
8%

Subminist. i
serveis
25%

Personal
59%
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5. LES ACTIVITATS
Aquest any, des de la Vicepresidència d’Activitats hem seguit programant actes de curta
durada i dinamitzant les activitats que demanen la implicació i participació de totes les
Seccions i Grups. Algunes propostes, com ara determinats cursos, estan consolidades:
segueixen la inèrcia de funcionament dels darrers anys i compten amb la fidelitat de socis i
sòcies que es mantenen participatius. D’altra banda, consolidar noves propostes de cursos
està essent més lent del que inicialment pot semblar i demana plantejar estratègies
d’obertura de nous públics als quals fer arribar aquestes propostes.
Una gran part de l’activitat que es porta a terme en el Foment Martinenc ve nodrida per les
activitats pròpies de les Seccions i Grups, però per créixer com entitat i acostar nous socis
no podem deixar de fer accions portes enfora: aquelles amb les quals sortim al carrer i
obrim als veïns del barri una finestra cap a casa nostra; altres on som partícips d’iniciatives
o projectes d’altres entitats amb les quals compartim valors i/o objectius i que tenen
repercussió en el nostre entorn, aquestes col·laboracions i/o adhesions a iniciatives les
podem veure recollides principalment en les activitats anomenades Foment Solidari.
Com a entitat de perfil cultural, al llarg de l’any 2016 hem presentat un degoteig d’actes i
xerrades que van des de les presentacions de llibres, exposicions fins a les actuacions
musicals, passant per totes les sessions coordinades i dinamitzades per la Vocalia
d’Activitats Culturals i la Vocalia d’Activitats Lúdiques. Des del nostre àmbit, hem vestit les
activitats amb la nova imatge gràfica del Foment Martinenc i donem importància a la
transmissió de tota la informació pel major nombre de canals possibles, hem seguit
treballant en l’elaboració dels butlletins mensuals i els cartells promocionals de qualsevol
activitat que es porti a terme en el Foment Martinenc.
Anem fent petites passes per fer créixer la nostra proposta lúdico-cultural, alhora que
apostem per l’obertura de nous centres d’interès que enriqueixin el nostre programa d’actes
anual.
Diada Social - 6 març de 2016: Acte més important per a la nostra associació, on es lliuren
les insígnies d’or i argent als socis.
Medalles d’argent:
Sonia Anton Dávila
Daniel Garrido Fernández
Montserrat Garriga García
Mercè Torrent García
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L’acte va ser amenitzat amb l’actuació musical del grup de rockabilly Stumpy Pete’s,
membres de l’AMUC.
Cafè-tertúlia: Xerrades de diverses temàtiques
Amb una cadència mensual, l’objectiu del Cafè-tertúlia és donar a conèixer entitats,
persones o projectes interessants, des d’un punt de vista cultural o que fan una tasca
envers la societat. Els Cafè-tertúlia es desenvolupen amb la coordinació d’Alícia Gracia i el
suport de Carme Màrquez. Aquest any, hem portat a terme les següents temàtiques:

Gener

Grans, actius i solidaris amb FRANCINA ALSINA, Presidenta de la
Federació Catalana del Voluntariat, amb una interessant xerrada sobre
l'associacionisme i la seva implicació amb el voluntariat.

Febrer

Entre el Horror i la Esperanza, presentat per PEDRO FRUTOS, President i
Fundador de l'0NG K9 de Creixell (Unitat canina de Rescat i
Salvament), que pertany a la URB Universitat Rovira i Virgili Solidària, i
el Centre de Cooperació al Desenvolupament, ens parlen de la seva
important tasca en el salvament de persones en diferents tipus de
catàstrofes com els terratrèmols i les seves conseqüències.

Abril

L'ànima de la cobla, pel compositor i director d'orquestra JAVIER
CASAÑAS, que ens parla dels instruments de la cobla i els
compositors de les millors sardanes.

Maig

El poble ajuda al poble. No és per un futur millor, és tan sols per un
futur. Experiències Lesbos, Atenes, Idomeni. Ens visiten, en JAD, vigatà
d'origen sirià, voluntari independent; IVETTE CLAPES, voluntària
independent, i ANNA VIDAL, voluntària independent. Ens expliquen les
seves experiències en el drama dels refugiats en els seus diferents
assentaments i com col·laboren amb el seu treball.

Octubre

EL XANTOLO, día de los muertos a càrrec de Doña PAULA BALTAZAR
de la tiendita Mexicana del Vallès, en col·laboració amb VERÓNICA
HURTADO i ALEJANDRA CAMACHO. Molt acurada explicació de com
celebren a Mèxic la FIESTA DE LOS MUERTITOS.

Novembre Stop Homofòbia! a càrrec d’EUGENIO RODRIGUEZ, President de
l'Observatori contra l'Homofòbia.
Desembre Cicle Nadalenc, Celebrem el Nadal, a càrrec d’AMADEU CARBÓ I
MARTORELL, folklorista, que ens presenta el seu llibre on explica quan,
com i perquè de la festa més gran. Amadeu Carbó ens ha volgut
explicar i donar resposta a moltes de les qüestions al voltant del Nadal
12
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i sobre el que celebrem i com ho celebrem.
Foment Solidari
La mochila solidaria
Del 25 d’abril al 2 de maig el Foment Martinenc va ser punt de recollida de material per al
projecte Mochila Solidaria, una iniciativa per recollir productes i material per enviar al camp
de refugiats d’Idomeni, de la ma de l’ONG Dandelion.
Dissabte 30 d’abril a les 12h les companyes de l’associació Dandelion van fer la xerrada
informativa sobre el projecte “La Mochila Solidaria” que aporta material al camp de
refugiats d’Idomeni.
Recollida de menjar
Del 14 de novembre al 19 de desembre, en el marc de les festes de Nadal, i en coordinació
amb el Banc d’Aliments hem portat a terme la recollida d’aliments en benefici de la
parròquia de Sant Ignasi de Loiola, entitat receptora del barri. Gràcies a la participació de
les Seccions i Grups del Foment Martinenc i gràcies a la solidaritat de tots els qui heu fet la
vostra aportació, hem pogut recollir 293kg d’aliments per a la lluita contra la fam.
Recollida de joguines i regals per a la gent gran – del 12 de desembre al 5 de gener
En el marc de les festes de Nadal i amb el suport de la Federació d’Entitats del Clot – Camp
de l’Arpa, també hem portat a terme la recollida de joguines i regals per a la gent gran. Tot i
ampliar el període de recollida, un any més destaquem, a tret negatiu, que el volum de
productes recollits no és proporcional al moviment de socis i usuaris que fan activitat o
passen pel Foment Martinenc; més dies de campanya no han estat suficient per aconseguir
augmentar el nombre d’aportacions.

CURSOS OFERTATS








Balls de saló
Curs d’informàtica
Teràpia per a la memòria
Dansa del ventre
Iniciació a les Sevillanes
Club de lectura (mensual)
Diàlegs d'Art









Misteris d’Egipte: Més enllà de les
piràmides
Txikung
Taller d’escriptura creativa
Iniciació a la fotografia
Iniciació a l’Alemany
Aprèn a ballar l’Indy Hop
Dj i producció musical
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CURSOS D'ESTIU





Abdominals, hipopressius i stretching
Salsa i Roda Cubana
Pilates
Dansa del ventre: Intensiu de vel






Hatha Ioga
Dansa del ventre – Inici a la dansa del
ventre
Tango i milonga
Balls de saló

15 de juliol: II Festival de Dansa Oriental – Bailando con la Luna - amb la participació del
Grup de Dansa Oriental del Foment Martinenc i el grup Al Hayat de Cerdanyola.

EXPOSICIONS - Sala Camañes
Oferim a socis i artistes novells l’oportunitat d’exposar les seves obres per acostar el món
de l’art al barri i a la ciutat, així com mostrar la feina feta en els nostres cursos i tallers.
Exposició de fotografies de la SEFM (20-30 de maig). La Secció d'Excursionisme convoca
cada any un Concurs Fotogràfic. El 20 de maig es va celebrar el lliurament de premis i la
inauguració de l'exposició de les fotografies premiades.
Exposició del treballs del curs 2015 -16 dels Tallers de les Dones Foment (13-16 juny).
Mostra que acosta al públic general la feina de les nostres sòcies durant el curs.
Exposició «4 generacions» (20-22 de juny). Mostra de pintura, olis i acrílics de dones sòcies
del Foment.
Exposició de ceràmica creativa de Jordi Bas (Gorka) (3-16 d’octubre).
Exposició dels treballs realitzats pels alumnes del taller de pintura de la secció Dones
Foment Martinenc (8-22 novembre). El tema va ser «Barques i vaixells» .
Exposició d'olis i acrílics «Domènech» (5-22 desembre).
Festes de Primavera - 21 al 29 de maig de 2016
En el marc de les Festes de Primavera destaquem la incorporació de noves propostes que
han vestit el programa d’activitats al llarg de tota la setmana. A més de la sortida al carrer
hem incorporat una arrossada popular com a cloenda del primer dia de festes. Entre els
actes preparats no podem oblidar la 7a edició del torneig de futbol entre seccions; la roda
d’Esbarts; el 2n campionat de dominó; el campionat de bitlles catalanes; el vermut solidari
(a càrrec del Bar Social); els tornejos de Billar i Escacs i el Ball de Rams dansa amb què
vam obrir les nostres festes. Gràcies a totes les parelles dansaires i a l’Esbart Sant Jordi
que ho fan possible. A més, vam portar a terme les següents activitats:
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Dimecres 25 acte literari: presentació del llibre «Dies de tot» de Blanca Soler, professora de
llengua catalana i literatura, prové d’una família d’escriptors. «Dies de tot» és un llibre ple de
reflexions, memòries i experiències. L’acte va ser dinamitzat per Mª Pilar Cabrerizo.
Divendres 27– Esports en clau de dona barcelonista – Tertúlia de dones i d'esport amb la
Penya Blaugrana Foment Martinenc i veus femenines del periodisme esportiu.
Diumenge 29 XIVena Trobada de Corals amb la participació de les corals Masa Coral
(Casa Cuenca), Gospel Imma Cor (Escola Vedruna), Coral Oscos (Sants) i Gospel FM
(Foment Martinenc).
Fira Boja - 21 de novembre 2016
Sortida al carrer de totes les entitats del Barri. Lloc de trobada Parc del Clot.

La parada del Foment Martinenc a la Fira Boja, amb la participació de les nostres seccions i grups.

Certamen Literari – 26 de novembre de 2016
Escrits dels participants en prosa i poesia. Seguint les bases del Certamen, el veredicte
s’adjudica segons criteri del jurat, escollit entre gent del món literari. L’objectiu és donar
suport als escriptors novells i que tinguin oportunitat de presentar els seus escrits.
Actualment es fa un llibret amb aquesta finalitat. A les bases s’hi fa constar un premi
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especial per a joves de 13 a 17 anys, per incentivar la joventut a participar-hi, i un premi
especial per als socis de l’entitat.
A l'acte de lliurament de premis vam comptar amb una actuació de «El Pèsol Ferèstec
Band».
Nadal al Foment, 11 de desembre de 2016
Activitat amb l’assistència de socis i sòcies de les Seccions i grups del Foment Martinenc
que pretén ésser un punt de trobada; una estona en la qual compartir amb tots la nostra
pertinença a l’Associació. El Nadal al Foment posa el punt i final al darrer trimestre de l’any,
i dóna pas a la preparació de totes les activitats que tindran lloc durant les festes de Nadal,
com ara Pastorets, l’arribada del Rei Mag, la participació en la Cavalcada de Reis del Clot –
Camp de l’Arpa i la instal·lació d’un punt de recollida de joguines per a infants i gent gran
del barri en col·laboració amb la Federació d’entitats del Clot - Camp de l’Arpa. Aquest any
vam comptar amb l’actuació del mag Dídac i un posterior berenar amb tots els assistents.

Altres activitats
Jam Session amb l’AMUC
Dissabte 20 de febrer vam oferir una activitat diferent i especial en col·laboració amb els
músics de l’AMUC. Per primera vegada vam organitzar una Jam Session amb músics que
van tocar jazz, swing, rock i blues. Aquesta activitat va tenir una molt bona acollida per part
dels assistents i ens anima a seguir organitzant-ne d’altres.
Tardes literàries – amb la col·laboració de Pilar Cabrerizo i el suport de la llibreria Pebre
Negre
Dimarts 23 de febrer: presentació del llibre col·lectiu «Bibliorelats» de la ma de M.Pilar
Cabrerizo. Presentació del resultat del projecte dinamitzat per Reusenques de Lletres, el
projecte era l’edició d’un concurs de relats sobre el món de les biblioteques. La presentació
va comptar amb la participació de Lena Paüls de Reusenques de Lletres, i Juan Carlos
Calvo, director de la biblioteca Caterina Albert de Camp de l’Arpa.
Dimecres 8 de juny: l’escriptor de novel·la negra, Josep Camps va presentar el seu llibre
«Rezos de vergüenza» de la ma de Mª Pilar Cabrerizo. Rezos de vergüenza» és la segona
novel·la de l’autor protagonitzada per Eutiquio (Tiki) Mercado, un sargent de Mossos
d’Esquadra amant del Rock & Roll.
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6. VOCALIA DE MANTENIMENT
Des de la Vocalia de Manteniment, l’any 2016 s’han canviat els plafons d’anuncis de la
planta baixa. Hem pintat les sales de la Dona, Miralls i Escacs. S’ha acabat d’implementar la
xarxa informàtica a tot el Foment. Hem canviat l’amplificador de so a la Sala d’Actes, a més
de portar a terme les millores necessàries per al manteniment dels espais del Foment
Martinenc per fer d’aquests un punt de trobada que aculli les activitats per als associats i
els amics i amigues del Foment Martinenc.
Així llueix la sala d'escacs després de la gran feina feta el 2016
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7. LES SECCIONS
SECCIÓ DE BILLAR
La nova junta fa un balanç general positiu d'aquest primer any de gestió. S’ha incrementat
la participació de socis en tots els campionats, amb més partides jugades i més activitat a
la secció, que tanca l'any per sobre dels 100 socis.
També cal destacar les classes de billar que van començar amb un número petit d'alumnes
però han anat creixent.
El dia de portes obertes dins de les Festes de Primavera, en què se celebren les 12 hores de
billar del Foment Martinenc, ha estat una bona oportunitat perquè la gent del barri conegui
millor l'entitat i s'acosti al món del billar.

L’any 2016 ha augmentat la participació als Campionats Socials de Billar
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SECCIÓ DE LA DONA
Les Dones del Foment seguim treballant amb accions encaminades a la igualtat
d’oportunitats i de gènere, mitjançant la cultura i l’esbarjo. Amb moltes ganes de millorar
mica en mica i gaudir amb totes les amigues, que formem part de les Dones del Foment.
Les premiades al Certamen Literari «Una mirada de gènere» amb el Vicepresident de l'associació
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SECCIÓ D’ESBART
La màxima de l'Esbart és difondre i promocionar el folklore del nostre País i les danses de
nova creació basades en les arrels de la dansa catalana. Aquest any hem crescut, poc, però
crescut en nombre de dansaires en tots els nostres grups. Destaquem la ballada dels
nostres grups infantils a la Plaça de la Catedral de Barcelona dins el marc de les festes de
Santa Eulàlia 2016. Destacar també les actuacions del cos de dansa que va participar en
l'Aplec Internacional celebrat a finals de juliol a Perpinyà i a principis d'octubre vam visitar
les illes Pitiüses, en la XVIena Mostra Folklòrica Ciutat d'Eivissa, juntament a grups de la
comunitat Valenciana i Extremadura.

Cultura popular catalana: Esbart Sant Jordi a l'Aplec Internacional 2016
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SECCIÓ D’ESCACS
La secció d'escacs segueix gaudint de bona salut tant en la vessant competitiva com en la
vessant didàctica i social. Les classes setmanals a nens i adults han crescut i han
augmentat els grups. Els nostres nens han participat en competicions locals, nacionals i
estatals, i alguns joves valors de la pedrera s'han consolidat als primers equips de la
secció. Aprofitem aquestes línies per agrair el suport i la col·laboració dels pares i mares en
la logística de les competicions escolars, així com la seva confiança en nosaltres.
Tot i que els escacs són un esport individual, són les competicions per equips les que
mobilitzen més socis. El Foment Martinenc es manté a l'elit dels escacs catalans: a la Lliga
Catalana, amb un excel·lent resultat el 2016. De la resta d'equips hem de lamentar el
descens del B d'una molt exigent Primera Divisió i aplaudir l'ascens del D a Primera
Provincial, sense dubte un premi a la seva constància i esforç. Fora de competicions
oficials, l'expedició a Vilobí d'Onyar al mes de setembre ha estat un any més la cita més
especial de l'any per a socis de totes les edats i nivells.
L'activitat més destacada de l'any és l'obert internacional de primavera, que porta el nom
del nostre estimat Josep Paredes. Limitat a 200 jugadors, constitueix un punt de trobada
molt important per a jugadors i aficionats als escacs de tot arreu.

El present i el futur de la secció d'escacs als Campionats de Catalunya d'Edats
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SECCIÓ EXCURSIONISTA
A part de les sortides pròpies al medi natural (muntanya, GR, rutes vàries, Cent Cims,
Sortides Guiades...), es consoliden els nous cicles: Sortides Urbanes, una mescla de
caminada i sortida cultural i Descobrim Collserola, matinals de descoberta de l’entorn
natural de la ciutat.
Més enllà de la muntanya, s’han continuat realitzat les activitats que ens arrelen al barri, la
Fira, la Cursa o la “Mostra d’audiovisual de muntanya” i el Concurs de Fotografia.
Seguim impulsant el senderisme amb la continuació de la Ruta del Císter i la Ruta del
Moianès, les sortides de muntanya, manteniment del GR11 i GR83, els cicles de Descobrim
Collserola, Sortides Urbanes, Raquetes, Excursionisme Nivell 1, l’edició del butlletí, el
concurs de ressenyes de muntanya i totes aquelles activitats que ens proposen els socis
de la secció... un tastet de tot allò que podreu compartir amb tots nosaltres.

Gaudint de la muntanya i de la naturalesa en grup
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AE TERRANOVA
L'Agrupament Escolta Terra-Nova realitza activitats dins de l'educació en el lleure amb nens
de 6 a 18 anys tot seguint els valors d'Escoltes Catalans que són: laïcitat, catalanitat,
coeducació, sostenibilitat, participació social, democràcia i solidaritat.
Durant l'any ens trobem cada dissabte a la tarda de 16.30 a 17.30 per realitzar activitats
amb els infants i joves. Un cop al mes, realitzem una excursió i fem campaments tres
vegades a l'any: per Nadal, per Setmana Santa i a l'estiu.
Les activitats més destacades de l'any 2016 han estat: un dissabte de febrer la festa dels
40 anys del Terra-Nova, excursió amb famílies, nens/es, antics i caps per celebrar el 40è
(primavera), l'activitat realitzada amb les altres entitats d'educació en el lleure del barri
mitjançant la Comicc per les festes de primavera del Clot-Camp de l'Arpa, els campaments
d'estiu, la trobada de Passos a inicis d'octubre i l'obra de Nadal que realitzem cada any a
l'acabar el curs.

Sortida conjunta per celebrar 40 anys verdigrocs

23

Memòria 2016

SECCIÓ DE PENSIONISTES
Apart de la ja típica calçotada, vam començar l’any 2016 anant al Teatre Romea per gaudir
dels Veïns de dalt que va agradar molt a tota la colla que formen el “Club dels
Pensionistes”.
Cal també destacar les visites al Cau Ferrat i Maricel de Sitges, a la Casa Pairal de Gaudí, a
Riudoms i l’anada a Montserrat.
El viatge “estrella” va ser al Valle de Baztán, amb les bruixes de Zugarramundi pul·lulant per
allà i la visita al museu d’Ignacio Perurena que aixeca pedrots de 500 kilos com si fossin
olives.
Al setembre vam fer una estada a l’Ametlla de Mar en la qual tothom va quedar amb ganes
de repetir i vam acabar l’any amb La Cubana que va ser un èxit.

La colla de pensionistes va passar un gran dia a Sitges, amb visita al Palau de Maricel
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SECCIÓ PENYA BLAUGRANA
El 2016 ha estat l’any del 61è Aniversari de la nostra Penya a continuació destaquem les
activitats més rellevants de l’any:
Caminada per la Barceloneta
Calçotada a Can Cortada
Tertúlia col·loqui d’esports en clau de dones periodistes
Desplaçament a Madrid final Copa del Rei FC Barcelona - Sevilla
Tertúlia col·loqui amb Julio Albert ex-jugador del FC Barcelona
Xerrades col·loquis en anglès amb estudiants d’EUA de la Universitat Pompeu Fabra de
Barcelona
Hem realitzat el II Certamen Literari de Contes del Barça
Així mateix la Penya Blau Grana continua amb les seves activitats habituals gaudint a la
nostra sala de tots els partits del Barça, d’excursions, campionats socials de taula i bitlles
catalanes, reunions amb penyes, conferències, xerrades i tertúlies amb estudiants i amb
socis entre altres, sempre fomentant el fervor barcelonista i sense oblidar que som una
secció del Foment Martinenc.
El sopar-tertúlia de cap d'any va reunir a la gran família barcelonista del Foment Martinenc
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SECCIÓ DE TEATRE
Aquest passat 2016 la Secció de Teatre Abraxas ha ofert quatre muntatges diferents al
llarg de l’any. El grup infantil, Abraxetes, va representar l’obra de teatre de gest “Muts i a la
gàbia”, de creació pròpia, estrenada al juny i reestrenada al novembre. Els joves d’Abraxas
han representat la comèdia “Un home, dos caps”, estrenada al juny i reestrenada al
novembre. El grup sènior ha fet dos muntatges aquesta temporada. Vam estrenar el clàssic
de Henrik Ibsen “Casa de nines”, amb un muntatge trencador a nivell de terra i amb públic a
tres bandes, obra que, a més ha estat seleccionada per a diversos concursos que es duran
a terme durant el 2017. A l’octubre vam realitzar la segona estrena de la temporada amb la
divertida comèdia costumista “Maribel y la extraña familia” de Miguel Mihura. No podem
oblidar tampoc que, com cada any, hem ofert la nostra versió de “Els Pastorets”, de Josep
Mª Folch i Torres, amb gran èxit de públic i hem estat els organitzadors del XXVIè Concurs
de Teatre Amateur del Foment Martinenc. Com sempre i des de fa 38 anys, la secció de
Teatre Abraxas i els seus grups seguim portant el teatre i la cultura teatral al Foment
Martinenc i als seus socis.

“Casa de Nines” de Henrik Ibsen ha estat el gran èxit d'Abraxas el 2016... i 2017?
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COR ALEGRIA
El Cor Alegria és un col·lectiu de persones amants de la música que gaudeixen cantant en
grup i que tenen alguna particularitat a nivell intel·lectual que les diferencia de la resta de la
població (autisme, deficiència mental, síndrome de Down…). En aquests moments està
format per 7 integrants –quatre homes i tres dones- amb edats entre els trenta i els
seixanta anys. Treballem el cos, la respiració i la vocalització.
El projecte per al 2016 era fer un concert de fi de curs al juny i un altre de Nadal al mes de
desembre. Finalment, aquest any 2016 només hem pogut fer el concert de juny a causa de
problemes en l’aprenentatge dels textos de les cançons.

GOSPEL FM COR
El grup continua creixent i enguany hem de destacar els concerts solidaris a la parròquia de
Sant Ambrós, una iniciativa que combina la música amb la solidaritat, alhora que ens
permet donar-nos a conèixer i interactuar amb altres corals. Aquestes experiències han
estat molt positives i esperem repetir el 2017.

GRUP TENNIS TAULA
L'equip de tenis taula va tancar la temporada esportiva amb el descens de 1a.Div. a 2a.A.
La temporada 2016-17, de moment manté l'equip en les places de promoció que donen
opció a tornar a pujar de categoria.
L'any 2016 es va escollir una nova junta directiva. Durant aquest any s'ha posat en marxa
l’activitat "ping pong FM" per promoure la pràctica del tenis de taula entre els socis del
Foment Martinenc, aconseguint, a més a més, un augment de la massa social i dels
abonats al grup de Tennis Taula.
També s'han format nous jugadors per poder competir l'any vinent en una categoria de
nova formació.
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PETITS SOMRIURES
Ja fa 5 anys que des del 2012 ajudem els nens i nenes del nostre Districte. Estem molt
satisfets de la bona feina que hem fet, aconseguir que gairebé 600 nens i nenes, avui,
siguin una mica més feliços, gràcies a l'esforç d'unes quantes persones sensibilitzades
amb la situació de precarietat d'alguns dels infants que ens envolten.
Però nosaltres, actualment impulsors del projecte, Jesús, Pilar, Anna, Rosa, Inés i Olga
deixem el relleu a 4 noies joves: Claudia, Anna, Marta i Iris. Elles portaran aires nous i
energies renovades. Així doncs els donem la benvinguda i el nostre suport a la joventut i a
les ganes de contribuir en millorar una miqueta més aquest mon.
Gràcies pel suport que hem rebut de Foment Martinenc i les seves seccions i grups.
Jesús, Rosa, Anna, Inés, Pilar i Olga

Parada especial de Sant Jordi, amb roses de paper
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ANNEX
Relació de Diàlegs d’Art
Gener
Febrer

Màgia i simbolisme en l'art egipci.
Com llegir l'art egipci.

Prof. Miquel Carceller
Prof. Miquel Carceller

Eating Art.

Dra. Esther García

Gericault i el rai de la Medusa.

Prof. Sebastià Sánchez

Març

Modernisme i arts decoratives.

Dra. Laura Casal Valls

Abril

Auguste Rodin.

Prof. Sebastià Sánchez

Maig

Juny

Venècia I: Carpaccio i els Belleni i l'Escola
Veneciana del segle XVI (Tiziano, Veronese,
Dra. Esther García
Tintoretto).
Andy Warhol i el Pop Art.
Prof. Sebastià Sánchez
La representación de la locura femenina en la
Laura Feliz
literatura y la fotografía del siglo XIX: la histeria.
Tamara de Lempicka, la reina del Art Decó.

Alma Reza

Venecia II.

Dra. Esther García

ACTIVITATS SECCIÓ DE BILLAR
Gener
Assemblea General Ordinària amb lliurament de premis als guanyadors dels campionats
realitzats durant tot l’any 2015, seguit d'un petit pica-pica.
Inici del Campionat Social de Billar modalitat lliure, en el qual participen 36 jugadors; un
increment de 4 jugadors respecte al campionat social del 2015.
Abril–maig: Campionat Social de Billar modalitat banda, amb la participació de 36 socis, un
més que l’any anterior.
Maig: Festes de Primavera. Sortida al carrer amb l'entitat amb una parada de promoció i
celebració de “12 hores de billar” amb participació de socis i no socis.
Juny-juliol: Campionat Social de Billar a tres bandes amb handicap, amb la participació de
32 socis.
Octubre-desembre: Campionat social de billar a tres bandes, amb la participació de 38
socis, quatre més que l’any anterior.
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Novembre: promoció de la secció de Billar a l’aparador del Foment Martinenc amb estris
clàssics del joc del billar, fotos de les sales, pantalla amb projecció de jugades de socis de
la secció i carta de benvinguda.

ACTIVITATS SECCIÓ DONES FOMENT
Cinema:
20 gener
24 febrer
9 març
11 maig

«Billy Elliot»
«Irina Palm»
«8 mujeres»
«Rastros de sándalo»

15 juny
«Me enamoré de una bruja»
19 octubre «Premonition»
23 novembre «Marcado por el odio»

Conferències:
27 gener
«Les presons de les dones»,
a càrrec de Pilar Molina, autora del llibre
«La presó de les dones de Les Corts».

25 maig
«Cuina sense gluten» per
Silvia Vicent.

17 febrer
«Dones d'escena. Margarita
Xirgu» a càrrec d'Antonina Rodrigo.

8 juny
«No eres nen o nena si no
recordes...» per Rosa Martell i Marcos
Pérez.

16 març
«Maçoneria i feminismes»
per l'antropòloga Rosa Elvira Presmanes.

26 octubre «L'amor medieval. Els
trobadors i Ausiàs March» per Joan Tres.

20 abril
«Menjar bé i dormir millor»
per Assumptió Roset.

16 novembre«Productes sense lactosa
DHUL»

27 abril
Xerrada amb l'Associació de
familiars de malalts d'Alzheimer de
Barcelona.

30 novembre«Pere Quart. Poesia» A
càrrec de Mª Pilar Cabrerizo.

18 maig
Garriga.

14 desembre«La Marató de TV3»

«Dones 1714» per Roser

Exposicions:
Del 13 al 16 juny
«Tallers»: exposició dels treballs fets durant el curs 2015-16: posa en
valor la tasca realitzada durant el curs 2015-16. Molta participació de públic, tant en la festa
de final de curs, com en els tallers.
Del 20 al 22 juny «4 generacions de dones sòcies del Foment» cal destacar 5 dones sòcies
del Foment de la mateixa família. Pintura olis i acrílics sobre tela. Teules de 200 anys.
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Altres activitats
13 gener
Els Reis de les Dones
10 febrer
El Carnaval de les Dones
12 març
Lliurament de premis del 35è Certamen Literari Dones Foment. Lema:
«Una mirada de gènere» amb l'objectiu de conscienciar sobre la importància de la igualtat
de gènere.
30 març
Assemblea Anual de les Dones Foment amb valoració positiva d'un any
de treball de la nova junta.
17 juny
Xocolatada de l'Àrea de Tertúlia.
22 juny
Festa final de curs amb la participació dels grups de Dones Foment.
30 octubre
Antologia de la Sarsuela. Grup L’amistat de Dones Foment.
2 novembre
Celebració de la castanyada.
15 desembre
Xocolatada de l'Àrea de Tertúlia
21 desembre
Dinar de Nadal
Visites culturals
29 gener
CaixaForum: «Dibujar Versalles. Los cartones de Le Brun».
26 febrer
Visita al Museu de la Música.
29 abril
Visita al Museu de la Xocolata.
4 maig
Sortida de tot el dia al “Triangle Medieval” (Comarca Baix Empordà).
Diada fraternal on es va gaudir de guia molt ben documentada, d’ amistat, bon menjar i
música.
27 maig
Visita museu.
25 novembre
Visita a la Casa de les Punxes.
Tallers trimestrals
Patchwork
Taller tèxtil
Pintura a l'oli i tècniques
mixtes
Play-Back

Gimnàstica rítmica
Gimnàstica iogui
Gimnàstica estiraments
Hatha-ioga
Tai-chi
Pilates

Ball country
Joc canastra
Anglès (3 nivells)
Català
Fomentem la poesia
Hort urbà
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ACTIVITATS SECCIÓ D’ESBART
29 gener

Roda d'Esbarts Catalònia
– Casino del Centre,
l'Hospitalet de Llobregat

12 febrer

Festes de Santa Eulàlia –
Plaça de la Catedral de
Barcelona

12 març

Roda d'Esbarts Catalònia
– Sala Polivalent de Sant
Feliu de Buixalleu

23 abril

Venda de roses – Carrer
Rogent i carrer Provença
Barcelona.

23 abril

Sopar de Sant Jordi –
Foment Martinenc

23 abril

Tastet de Danses Sant
Jordi – Passeig
Maragall/Trinxant.
Ballada Festes de
Primavera – Casino del
Centre L'Hospitalet de
Llobregat.
Roda d'Esbarts Catalònia
– Plaça Sant Domènech,
Manresa.

24 abril

24 abril

7-8 maig
21 maig

21 maig

Casa de Colònies La
Sensada – Santa
Margarida de Montbui.
Enganxa't al Foment –
Carrer Rogent Barcelona
Ball de Rams – Carrer
Provença davant del
Foment Martinenc

Participació escola de dansa i
infantils BALLADA Roda d’esbarts
Catalònia. Trobada amb 3 esbarts
més.
Participació Infantils i Juvenils.
BALLADA organitzada per
l'Ajuntament de Barcelona. Música
en directe amb la Cobla Ciutat de
Terrassa.
Participació escola de dansa i
infantils BALLADA Roda d’esbarts
Catalònia. Trobada amb 3 esbarts
més.
Col·locació de 2 parades de venda
de roses per a la diada de Sant
Jordi.
Sopar de Sant Jordi en
commemoració del patró del
nostre Esbart.
Petita mostra de danses catalanes
organitzat pel Eix Comercial
Maragall. Participen tots els grups.
Participació del Cos de Dansa.
Ballada organitzada per l'Esbart
Dansaires de l'Hospitalet i la
col·laboració de dos esbarts més.
Participació escola de dansa i
infantils BALLADA Roda d’esbarts
Catalònia. Trobada amb 3 esbarts
més.
Cap de setmana en una casa de
colònies amb la participació de
dansaires grans, petits i pares.
Muntatge de la carpa amb
informació, nines, samarretes,
gorres, globus... Taller de dansa per
als més menuts.
Ballada del Ball de Rams popular
obert a tothom. Pregoner Jordi
Joan Alsina. La idea era fer el ball
de rams per a tothom, amb 3
assajos per què la gent
l’aprengués. Varen participar 28
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parelles.

22 maig

Roda d'Esbarts Catalònia
– Foment Martinenc

28 maig

50 anys ballant –
Agrupació Congrès.

5 juny

Cloenda Roda d'Esbarts
Catalònia – Plaça Prat de
la Riba, Castellterçol.

19 juny

46è aniversari Esbart Sant
Jordi – Foment Martinenc
Valldansa – Plaça del
Mercat de Ribes de Freser

2 juliol
3 juliol

Valldansa – Pardines

16 juliol

Nit de la Sardana – Plaça
de la Llenya, Canet de Mar

30 juliol

Aplec Internacional –
Plaça del Castellet,
Perpinyà

11 setembre

Ofrena floral – Monument
a Rafael de Casanovas,
Barcelona
Ballada Festa Major
d'Indians – Carrer Jordi
de Sant Jordi

18 setembre

25 setembre

Palauet Albéniz

26 setembre

Festa dels Avis –
Residència Sant Pau,
Barcelona

Participació escola de dansa i
infantils BALLADA Roda d’esbarts
Catalònia. Trobada amb 3 esbarts
més.
BALLADA amb motiu dels 50 anys
ballant de Manolo Regadera.
Participació del Cos de Dansa.
Participació escola de dansa i
infantils a la cloenda de la Roda
d’esbarts Catalònia. Trobada amb
20 esbarts més. Dinar de
germanor.
Participació de tots els grups.
Participació del Cos de Dansa.
Mostra de Dansa on van participar
7 grups més.
Participació del Cos de Dansa.
Mostra de Dansa on van participar
7 grups més.
Recital de danses amb motiu de la
nit de la sardana. Participació del
Cos de Dansa.
Mostra de danses, matí i tarda.
Acompanyament de la Cobla Sons
del Món. Participació del Cos de
Dansa.
Interpretació del Ball d'Homenatge
dins dels actes de l'ofrena floral.
Participació del Cos de Dansa.
Recital de danses amb motiu de la
Festa Major del barri dels Indians
de Barcelona. Participació del Cos
de Dansa.
Recital de danses amb motiu de les
festes de la Mercè. Acompanyats
per la Cobla Sabadell. Participació
del Cos de Dansa.
Tastet de danses per celebrar la
festa dels avis a la residència Sant
Pau del nostre barri. Participació
Infantils i Juvenils.
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2 octubre

Festa Major Congrés –
Plaça del Congrés,
Barcelona

8 octubre

Ballada a la Plaça de
l'Oca, Barcelona

8 octubre

XVIena Mostra Folklòrica
Ciutat d'Eivissa – Plaça
Ses Figueretes, Eivissa
XVIena Mostra Folklòrica
Ciutat d'Eivissa –
Residència Can Serres,
Eivissa

8 octubre

9 octubre

XVIena Mostra Folklòrica
Ciutat d'Eivissa – Teatre
Can Ventosa, Eivissa

29 octubre

Festa Catalana – Plaça
Leonardo da Vinci,
Barcelona
Festa Major d'Hivern –
Sala de la Canal, Tona

19 novembre

26 novembre

Festival de Tardor –
Agrupació Congrés,
Barcelona

2 desembre

25 anys ballant Gisel·la –
Sala d'Actes del Foment
Martinenc
Sopar de Nadal

16 desembre

Mostra de dansa amb motiu de la
Festa Major del barri del Congrés
de Barcelona. Participació del Cos
de Dansa.
Tastet de danses infantils amb
motiu de la Festa de Petits
Somriures. Participen Infantils i
Juvenils.
Tastet de danses a la Residència
Can Serres d'Eivissa. Participa el
Cos de Dansa.
Mostra de danses amb
acompanyament del grup Músics
per l'Esbart. Participa el Cos de
Dansa amb el grup folklòric Sant
Josep de Sa Talaia (Eivissa), el
grup de danses Baladre de Muro
(Alacant) i L'Encina (Extremadura).
Mostra de danses amb
acompanyament del grup Músics
per l'Esbart. Participa el Cos de
Dansa amb l'associació cultural
Colla Sa Bodega (Eivissa) i el grup
Baladre de Muro (Alacant).
Recital de danses amb motiu de la
Festa Catalana. Participa el Cos de
Dansa.
Mostra de dansa amb motiu de la
Festa Major d'Hivern de Tona.
Participa el Cos de Dansa
juntament amb l'Esbart Santa
Eulàlia de Banyeres del Penedès i
l'Esbart Castell de Tona.
Recital de danses amb motiu del
Festival de Tardor organitzat per
l'Esbart Joventut Nostra. Participa
el Cos de Dansa.
Festa sorpresa pels 25 anys com a
dansaire de la Gisel·la Mas.
Participació de tots els grups.
Sopar de Nadal amb tots els socis
de la secció.

34

Memòria 2016

ACTIVITATS SECCIÓ D’ESCACS
Classes d'escacs
Classes d'escacs a nens i adults de gener a juny i de setembre a desembre de dilluns a
dijous. Les classes dels nens funcionen molt bé des de fa anys: els nens s'incorporen a les
competicions escolars i absolutes i fan pinya. El grup d'adults de dijous s'ha consolidat i
està contribuint enormement a la vida social de la secció. A les classes participen al voltant
de 40 socis.
Social de Ràpides d'inici de temporada (10 de gener)
Celebració d'un torneig de ràpides de retrobament després de les vacances de Nadal, amb
el lliurament de premis del Social que es va disputar a la tardor i un dinar de germanor.
L'activitat va tenir una bona acollida, amb 22 participants, i va ser una molt bona idea per
obrir la temporada. Es van repartir llibres d'escacs als participants del Social.
Copa Catalana: Fase de Barcelona – 17 de gener (Cotxeres de Sants, Barcelona)
Quatre equips del Foment Martinenc van prendre part en la fase territorial d'aquesta
competició oficial de la federació catalana. Bona resposta dels socis i forta presència del
Foment. Aquesta activitat es va desenvolupar en dues jornades completes de matí i tarda.
Cada equip havia d'alinear 4 jugadors per ronda i una bona feina de coordinació ens va
permetre adaptar-nos a la disponibilitat de cadascú. En conjunt va ser un bon dia de club,
amb dinar de grup i molts jugadors per fer rotacions. Dos socis més van participar com a
àrbitres en la competició.
Lliga Catalana - 23 de gener a 16 d'abril 2015
El Foment Martinenc va estar representat al Campionat per Equips de Catalunya d'enguany
per set equips: un a Divisió d'Honor, un a Primera Divisió Catalana, un a Primera de
Barcelona, dos a Segona de Barcelona i dos a Tercera de Barcelona. Com cada any, alta
participació: aquesta és una activitat on tothom s'implica molt. Cada cap de setmana els
equips alineaven 48 socis (10 dissabtes, la resta diumenges). Hi van participar un total de
59. L'Equip B s'enfrontava a un gran repte i no va assolir la permanència. La resta d'equips
del Foment Martinenc van mantenir la permanència sense problemes i fins i tot un equip de
Tercera va pujar.
Campionat Escolar d'Escacs de Barcelona – 20 de novembre 2015 a 19 de febrer 2016
Competició del Consell Esportiu Escolar de Barcelona. Un total de 13 nens del Foment
Martinenc han participat a les categories sub8, sub10, sub12, sub14 i sub16. Es tracta de
l'esdeveniment més important de Barcelona a nivell escolar i per a molts nens constitueix el
seu primer contacte amb els escacs de competició.
Quant als resultats, a la categoria sub8 Martí de la Riva es va proclamar campió i altres 5
nens es van situar al top 10. Com a Campió de Catalunya 2015, Víctor Álvarez estava
exempt de participar a aquesta fase classificatòria.
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Campionat de Catalunya d'Edats – 19 a 24 de març (Vila-Seca, Tarragona)
Es tracta de l'esdeveniment més important de Catalunya a nivell escolar, on participen al
voltant de 400 nens i nenes, i classificatori per als campionats estatals. Els nens del
Foment van competir amb els millors jugadors joves de tota Catalunya. A més a més,
pares, nens i entrenadors van gaudir d'uns dies de convivència.
Quant a resultats, molt destacats Martí de la Riva i Daniel Álvarez, bronze a Sub 8 i Sub12
respectivament, i Víctor Álvarez i Sergi Riu, sotscampió i 6è a Sub14. La bona feina
continuada amb la pedrera va tenir recompensa amb un segon lloc a la Copa Promoció
(classificació combinada de les categories sub10 i sub12) i un quart lloc al Trofeu Jordi
Puig (classificació combinada de les categories sub14, 16 i 18). A més, un soci va formar
part de l'equip arbitral.
Campionat Escolar de Barcelona per Equips – 26 de febrer a 8 d'abril
Competició del Consell Esportiu Escolar de Barcelona. El Foment hi va participar amb un
equip de cinc nens sub12 i va ocupar el 6è lloc.
XVIII Obert Internacional – III Memorial Josep Paredes - 23 d'abril a 18 de juny
Competició homologada per les federacions catalana, espanyola i internacional, i
homenatge a Josep Paredes. En pocs anys s'ha convertit en una de les competicions
d'escacs més multitudinàries de Barcelona.
Un any més hem decidit tancar/limitar la participació a 200 jugadors per garantir espai i
comoditat per tothom i hem assolit aquesta fita. Hem rebut felicitacions pel torneig, i
voluntat de repetir participació en futures edicions. A més a més aquesta activitat genera
beneficis econòmics i cada any atreu nous socis. El problema més important va ser la calor
a la sala d’actes, especialment al mes de juny. També hem de millorar els protocols de
muntatge i desmuntatge de sala.
Dinar de Germanor – 22 de maig
Celebració d'un dinar de germanor al Bar Social amb assistència de 45 persones: socis de
totes les edats, simpatitzants i familiars. Una bona trobada per avaluar el desenvolupament
de l'Open i l'actuació dels equips a la Lliga, i sobretot per passar una bona estona amb els
companys.
Classes d'Escacs Obertes - 19 de maig i 13 de juny
Com a activitat paral·lela a l'obert internacional, es van oferir dues sessions de 90 minuts de
classes obertes a participants del torneig, a càrrec del Mestre Internacional del Foment
Martinenc Antonio Torrecillas i el Gran Mestre format a l'entitat Marc Narciso Dublan. Per als
participants no socis va servir com a presa de contacte amb les classes d'escacs que es fan
habitualment al Foment Martinenc, amb una valoració en general positiva. S'ha de destacar
que alguns participants venien de fora de Barcelona per assistir a aquestes classes.
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Circuit Català de Torneigs Internacionals d'Estiu – juny a setembre
Al llarg de l'estiu s'organitzen, a tot el territori català, diverses competicions privades
homologades per la Federació Catalana d'Escacs. Tot i no ser competicions oficials, es
tracta d'activitats restringides a escaquistes federats. Molts socis de la secció hi participen i
aquests esdeveniments serveixen com a punt de trobada durant l'estiu, quan l'entitat està
tancada o sense activitat diària.
Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques Sub 14 – 23 a 26 de juny (Padrón,
Corunya)
El nostre jugador jove més destacat, Víctor Álvarez, va estar seleccionat per la Federació
Catalana per formar part de la selecció de Catalunya, formada per tres nens i tres nenes.
Campionats d'Espanya d'Edats – 23 de juny a 30 de juliol (Salobreña, Granada)
Es tracta de l'esdeveniment més important d'Espanya a nivell escolar, on van participar més
de 700 nens i nenes. Cinc nens del Foment Martinenc van competir amb els millors jugadors
de la seva edat de tota Espanya: Martí de la Riva va participar a les categories sub8 i sub10,
Pau Moya Núñez i Daniel Álvarez Albiol van participar a Sub12, Sergi Riu López i Víctor
Álvarez Albiol a Sub14, i Daniel Riu López juntament amb Víctor a Sub16. Els nens van tenir
el suport de les famílies i dels entrenadors Jordi de la Riva i Alfonso Jerez.
X Torneig Poble de Vilobí – 17 de setembre (Vilobí d'Onyar, Girona)
Aquest esdeveniment té un component competitiu però és també una mena de «sortida
social» de la secció d'escacs i d'activitat de germanor amb altres entitats, especialment de la
província de Girona. Aquest any hem pogut anar a Vilobí amb quatre equips i 15 jugadors,
una gran expedició amb pares i nens.
Campionat Territorial del Barcelonès – 2 d'octubre a 27 de novembre
Un any més, el Foment Martinenc ha estat una de les seus del Campionat Territorial de
Barcelona, juntament amb el local de la Federació Catalana, el del Barcelona-UGA i el de la
fundació ONCE. Aquesta és sempre una de les activitats més importants de la temporada. El
fet que el Foment Martinenc sigui any rere any seu d'aquesta competició facilita la
participació dels nostres socis, alhora que mostra la confiança de la Federació i obre les
portes de la nostra entitat a jugadors de Barcelona i rodalies. Enguany hem estat
representats per un jugador al grup absolut i nou jugadors al segon grup. Destacada
actuació d'Antonio Jerez, tercer classificat al segon grup.
Campionat de Catalunya per Equips d'Edats 29 a 31 d'octubre – (Lloret de Mar)
El Foment hi va participar amb un equip sub16 molt jove, amb un jugador Sub16, dos Sub14,
dos Sub12 i fins i tot un Sub8 i va ocupar el 8è lloc. Es confirma que tenim una bona pedrera,
amb un grup de nens que continuen progressant. Les condicions d'allotjament i competició
no van ser les més adients, i la Federació s'ha compromès a millorar per a la propera edició.
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Simultànies d'escacs a cegues – 11 novembre
El Mestre Internacional del Foment Héctor Mestre va oferir una exhibició d'escacs a cegues
on es va enfrontar a tres jugadors alhora sense mirar el taulell, amb el resultat de dues
partides guanyades i un empat. Un espectacle molt interessant i una activitat diferent a la
que esperem donar continuïtat.
Ràpides Festa Major del Clot-Camp de l'Arpa – 12 novembre
Competició no homologada enquadrada en els actes de Festa Major del barri.
L'esdeveniment va omplir la sala d'escacs de gent de totes les edats procedent de Barcelona
i rodalies, i vam aconseguir donar a conèixer l'entitat en general i la nostra activitat de
classes i competicions. Vam superar les nostres expectatives amb més de 60 participants,
un rècord per aquest torneig.
Memorial Arturo Pomar – 21 a 23 d'octubre (Federació Cat. d'Escacs)
La Federació Catalana d'Escacs va organitzar una competició amb els sis jugadors sub10 i
sub12 més destacats paral·lelament a un torneig amb Grans Mestres d'arreu del món i com
cada any el Foment Martinenc hi va tenir representació. En aquesta edició hi va participar
Daniel Álvarez Albiol.
Campionat Escolar d'Escacs de Barcelona – 11 de novembre a 10 de febrer (diferents seus)
Competició del Consell Esportiu Escolar de Barcelona. Un total d'11 nens del Foment
Martinenc estan participant a les categories sub10, sub12, sub14 i sub18. La competició
encara s'està desenvolupant, per tant no és possible valorar els resultats, però a la meitat
del torneig els nostres estan dominant la categoria Sub14.
VIII Torneig d'Escacs Actius – 6 de desembre
Aprofitant els dies festius de desembre vam organitzar aquesta competició, en coordinació
amb altres clubs d'escacs de la ciutat per a no competir en dates. Aquest torneig va reunir
79 participants que es van mostrar molt satisfets amb l'organització. Agraïm al Club
d'Escacs Sant Martí la seva col·laboració material.
Campionat de Catalunya d'Edats ritme Actiu – 17 desembre (Cotxeres de Sants)
Competició que tanca la temporada a nivell escolar, amb 300 participants de tota Catalunya
en cinc categories. El Foment Martinenc va estar representat a sub10, sub14 i sub20 amb
quatre jugadors. A la categoria Sub14 Víctor Álvarez Albiol va assolir el sotscampionat i
Sergi Riu López el 8è lloc.
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ACTIVITATS SECCIÓ EXCURSIONISTA
Sortides de Veterans
13 gener
20 gener
27 gener
3 febrer
10 febrer
17 febrer
24 febrer
2 març
9 març
16 març
6 abril
13 abril
20 abril
27 abril
4 maig
11 maig

Tavèrnoles-Santa Magdalena
Vallfogona Ripollès- Castell de Milany
Sant Martí Xic i Castell de Voltregà
De Rupit a Salt de Sallent
Guils Fontanera
De Avinyó a Santa Eugènia del Relat
Ruta megalítica de Vilassar de Dalt
Santa Pau-Santa Maria de Finestres
Sant Jeroni i l’Albarda Castellana
Coll Sant Bartomeu-Turó de Cellecs
Sant Blai i la Tossa des de Tivissa
De Pantà de Foix a Presa-Castellet
Riudecanyes-Castell d’Escornalbou
Castell Montesquiu a Castell Besora
Port de la Selva-Llançà (camí ronda)
Prat d’Aguiló Comabona

18 maig
25 maig
1 juny
8 juny
15 juny
14 setembre
21 setembre
28 setembre
5 octubre
19 octubre
26 octubre
2 novembre
9 novembre
16 novembre
30 novembre
14 desembre

Sant Esteve Sesrovires (Parc Canals i
Nubiola)
Serra de l’Obac
Lloret-Tossa (camí de ronda)
Montagut d’Ancosa des de Querol
Les Gorgues de l’Esquirol
Vall de Campmajor, St Esteve Briolf
Vall de Marfà, Molí de Brotons
Cabrafiga des de Pratdip
Costabona des d’Espinavell
Busa des de la Vall d’Ora
Baumes del Teixidor, Baumassa
Descoberta per Llavaneres
Riera de Merles
Besora- Salt del Mir
Riells de Fai - Sant Miquel del Fai
Cultural a Mataró i dinar de germanor

Sortides de muntanya
17 gener
6 març
30 abril-1 maig
5 setembre
22 octubre

Conca de Barberà (Naturtresc)
Sant Roc
Montalba d’Amélie
Cicle Cent Cims: La Selva
Vallvidrera -Escletxes del Papiol

25 octubre
Coll Malrem
26 novembre
16 desembre

Oratori St Antoni de Can França,
Vallvidrera - Sant Cugat del Vallès
Parc de Collserola

Ruta del Císter
24 gener
21 febrer
20 març
17 abril
22 maig
19 juny

Poblet-L'Espluga de Francolí-Cap de Coll
Cap de Coll-Vallbona de les Monges.
Vallbona de les Monges-Belltall.
Vallbona de les Monges-Rocallaura-Belltall-Forès-Rocafort de Queralt.
Rocafort de Queralt, Roca del Cogullò.
Pont de l’Armentera-Santes Creus (Visita guiada monestir + dinar de cloenda).

Ruta del Moianès
16 octubre
13 novembre
18 desembre

Moià-Serramitja- Reixac-Calders
Calders-Monistrol de Calders-Granera
Granera-Sant Llogari de Castellet- Castellterçol. Dinar de Germanor a Castellterçol

Cicles
Raquetes de Neu
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6 febrer
12 i 13 març

Cerdanya
Núria

Caminades Urbanes
15 gener
Ruta: Domènech i Muntaner (I)
20 febrer
Ruta: Barcelona Romana.
13 març
Visita a Santa Maria del Pi.
16 abril
Ruta: Domènech i Muntaner (II)
18 juny
Sant Pere de les Puel·les
15 octubre Casa de les Punxes, els Quatre Gats
6 novembre
Descobrim l'entorn de Barcelona: Casa de les Aigües de Montcada
20 novembre
Barcelona Romana: Museu de la Ciutat
10 desembre
Barcelona Medieval: St Just Pastor
Caminades per Collserola
30 gener
Barcelonès: des de Vallvidrera a Sant Cugat.
27 febrer
Barcelonès: des de les Llars Mundet a Cerdanyola.
19 març
Barcelonès des de Sant Cugat a Cerdanyola.
30 abril
Barcelonès: Valldoreix-Can Busquets-La Floresta.
28 maig
Barcelonès: Vallvidrera Pantà Vilajoana—Les Planes.
22 octubre Barcelonès/Baix Llobregat, Vallvidrera-Can Barbè-Can Domènec- Escletxes del
Papiol.
26 novembre
Barcelonès/Vallès Occidental. Vallvidrera-pantà de can Borrell-Sant
Cugat del Vallès.
17 desembre
Vallès Occidental. Valldoreix-La Salut-Montmany- Valldoreix.
Cursos
28 febrer
Curs d'Ús Piolet i Grampons/FEEC Organitzen UEC Gràcia-FEB-AEC Sessió
teòrica i pràctica.
30 març
Curs d’excursionisme SEFM/FEEC Presentació del Curs (Nivell 1) Sessió
teòrica a la Sala d’Excursionisme de la SEFM.
2 abril

Curs d’excursionisme SEFM/FEEC. Excursió de pràctiques a Montserrat.

3 abril
Curs d’excursionisme SEFM/FEEC. Excursió de pràctiques a la zona del
Montcau de Sant Llorenç del Munt.
9 i 10 abril Curs d’excursionisme SEFM/FEEC. Cap de setmana de pràctiques a Siurana i
els Graus del Montsant.
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11 i 12 juny Cicle D’aprenentatge, iniciació a l’orientació. Alt Camp: Alcober.
Altres activitats
Concurs de Fotografia
Concurs de Ressenyes de Muntanya
Cursa Popular de Sant Martí

El primer premi social de fotografia 2016, «Ocell»

ACTIVITATS AGRUPAMENT ESCOLTA TERRA-NOVA
Trobades cada dissabte a la tarda de 16.30 a 17.30: activitats amb els infants i joves.
Excursió mensual
Campaments tres vegades a l'any: per Nadal, per Setmana Santa i a l'estiu.
Activitats de Festes de primavera mitjançant la Coordinadora Infantil Clot-Camp de l'Arpa
Comicc
1 d'octubre
Trobada de Passos
18 de desembre
Obra de teatre de Nadal i fi de curs
Celebració dels 40 anys del Terra-Nova:
27 de febrer
Festa d'aniversari al Parc del Clot
9-10 d'abril
Excursió amb famílies, nens/es, antics i caps
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ACTIVITATS SECCIÓ DE PENSIONISTES
Berenar mensual:
Decoració de les taules a càrrec de la Secció. Entrepà, aigua, 1 beguda i postres servit pel
Bar. Cinc cartrons de Bingo i ball. Aconsegueix l’objectiu de compartir una tarda amb els
socis pensionistes que ho desitgen, berenant, jugant al Bingo i ballant o, simplement,
escoltant música. Sempre s’acaba la festa ballant una sardana.
Sortides i viatges:

15 gener
Calçotada Valls i visita al
Museu del Vidre de Vimbodí.
23 gener
Sortida al teatre Romea.
19 febrer
Besalú i Banyoles.
11 març
Sitges i Cau Ferrat.
15 abril
Riudoms. Visita a la Casa
Pairal d'Antoni Gaudí.

30 maig-4 juny
Viatge fi de curs –
Navarra: Valle de Baztan, Pirineus.
13-16 setembre
L'Ametlla de Mar
14 octubre
Montserrat.
11 novembre
Cartoixa Escala Dei.
18 novembre
Sortida al teatre
Coliseum.

El viatge a l'Ametlla de Mar va incloure passeig pel Roc de San Gaietà, visita al Museu de la
Ràdio de Roda de Berà i estada a l’Ametlla durant 3 dies sencers gaudint del mar,
instal·lacions de l’Hotel i passejades. Ho vam passar tan bé que hi va haver socis que ja es
volien apuntar per a l’any vinent. L'excursió va reunir 42 socis i 7 acompanyants.

Foto de família a l'Ametlla de Mar
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ACTIVITATS SECCIÓ PENYA BLAUGRANA
16 gener

Caminada per la Barceloneta

Visita guiada per la Barceloneta
i dinar en Can Jaica. Molt bona
acollida. Favorable experiència a
repetir.

5 març

Calçotada a Can Cortada. Sortida
anual consolidada.

22 maig

IV Campionat de Bitlles Catalanes al
carrer Trinxant/Meridiana.

27 maig

Tertúlia Col·loqui d'Esports en clau
de dones periodistes.

22/10/17

VIII Campionat Social de Dòmino i
Parxís.

Can Cortada és una masia
enjardinada del segle XI.
Patrimoni artístic de Barcelona.
Campionat de bitlles catalanes
consolidat i obert a tots els
socis i seccions de l'entitat.
L'equip guanyador ha sigut la
Secció de Billar.
Tertúlia amb dones periodistes
moderada per David Bernabeu
de Cuatro TV. Molt bona
acollida.
Campionat social del Foment, ja
consolidat.

12 novembre

Celebració del 61è aniversari de la
Penya

L’aniversari és l’acte més
important de la Penya. Aquest
any han volgut compartir-ho
amb nosaltres representants del
Barça, onze penyes, l’ excapità
del Barça Tente Sánchez, Lasi
Kubala (fill del mític jugador) i
gran quantitat de socis i amics.

12 novembre

Lliurament de premis del II Certamen
Literari de Contes del Barça

Certamen literari de temàtica
blaugrana obert a escriptors en
general. Esperem que es
consolidi definitivament.

Últim
divendres de
mes

Sopar-Tertúlia. L'últim sopar de l'any,
el més especial, es va celebrar el 30
de desembre.

S’ha convertit en un clàssic que
l’últim sopar de l’any tres socis
de la penya arribin a casa amb
un pernil.
L’últim divendres del mes i de
l’any es consolida com una gran
festa social.
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ACTIVITATS SECCIÓ DE TEATRE
Abraxetes: Representació de l'obra «Muts i a la gàbia». Sala d'actes del Foment Martinenc.
5 juny i 27 novembre. El grup infantil Abraxetes ens han ofert l’obra de creació pròpia «Muts i
a la gàbia», amb la intervenció d’unes trenta persones entre actors, actrius i personal tècnic.
Concurs de Teatre del Foment Martinenc. Sala d'actes del Foment Martinenc.
18 gener a 15 de març. L’any 2015 vam celebrar la 25a. edició del concurs de teatre del
Foment Martinenc. Durant 8 diumenges vam poder veure les obres de diferents grups de
teatre de Catalunya, de diferents estils i temàtiques. El dia 11 d’Abril es va fer l’entrega de
premis als guanyadors en les diferents categories convocades.
Les obres i grups participants en aquesta edició van ser:
18 de Gener: «El temps i els Conway», Grup Partiquí de Barcelona.
25 de Gener: «Vuit dones», Grup Kòmix de La Garriga.
1 de Febrer: «Berenàveu a les fosques», Grup Enric Borràs de Sant Feliu de Llobregat.
8 de Febrer: «Joc de Cartes», Sala Cabanyes de Mataró.
15 de Febrer: «Pels pèls», Grup de teatre Germanor de Malgrat de Mar.
22 de Febrer: «A les fosques», Grup Atrezzo de Vilafranca del Penedès.
1 de Març: «Feta està sa barrina», Grup Blaugrana Scena de Sant Feliu de Codines.
15 de Març: «Dansa d’agost», Grup Acte Quatre de Granollers.
Estem satisfets de la qualitat dels espectacles presentats en general, i creiem que el públic
assistent va poder gaudir d’obres molt diferents entre elles, algunes més interessants i
d’altres menys. Algun dia el nombre d’assistents va ser molt baix, depenent de la resta de
l’oferta cultural al barri.
Representació de l'obra de teatre dramàtica «Casa de Nines», de Henrik Ibsen. Sala d'actes
del Foment Martinenc.
Els dies 3 i 10 d’abril el grup sènior va representar l’obra dramàtica “Casa de nines” de Henrik
Ibsen. Va ser un repte per al grup ja que es va optar per un muntatge de petit format a nivell
de terra (no a l’escenari), amb públic a tres bandes i amb part de la música en directe
interpretada per un violí. La valoració del públic i dels actors va ser positiva, amb una bona
assistència de públic que va omplir l’aforament màxim els dos dies de representació. Per tal
de fer aquest muntatge, hem comptat amb la participació de la totalitat dels 19 components
del grup sènior.
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Representació de l'obra de teatre còmica costumbrista «Maribel y la extraña familia», de
Miguel Mihura. Sala d'actes del Foment Martinenc.
Els dies 5 i 6 de novembre el grup sènior va representar l’obra còmica costumista “Maribel y
la extraña familia”, de Miguel Mihura. La valoració del públic i dels actors va ser positiva,
amb una assistència de públic força bona. Per tal de fer aquest muntatge, hem comptat amb
la participació de la totalitat dels 19 components del grup sènior i una col·laboració externa
per a substituir una actriu que per motius laborals va haver de deixar el muntatge.
Joves d'Abraxas: Representació de l'obra «Un home, dos caps».
El grup de Joves d’Abraxas va representar l’obra “Un home, dos caps, de Richard Bean”. Es
tracta d’una adaptació de la comèdia clàssica “El Criat de dos amos”, de Carlo Goldoni. Com
és habitual, es va representar l’obra dues vegades, el 25 de Juny i el 20 de Novembre. Els
nois i noies del grup de Joves han demostrat amb aquesta obra que treuen profit dels
assajos que hem anat fent durant el curs, i que tenen una gran vessant còmica i seran una
gran contribució al grup sènior quan passin de grup. De nou potser el punt a millorar seria el
nombre d’assistents, que no va passar de mitja sala.
Agraïm especialment la participació del company del grup sènior, en Joan Escudé, que va
cobrir una baixa de darrera hora i ens va permetre poder reestrenar l’obra al Novembre.
Pastorets de Josep Ma Folch i Torres. Sala d'Actes del Foment Martinenc.
2, 3 i 4 de gener / 17 i 18 de desembre. Com cada any, la secció de teatre ha ofert la seva
versió dels Pastorets de Josep Ma Folch i Torres. El resultat ha estat molt bo tant pel que fa
a la qualitat de la posada en escena, valoració per part del públic i els actors, i nombre
d’espectadors. Es tracta d’una activitat que requereix unes quaranta persones per posar-la
en marxa, per tant participa un número de socis de la secció bastant elevat, juntament amb
col·laboracions puntuals externes. Cal notar que les dues primeres representacions
corresponen a la temporada 2015-2016, mentre que les altres tres correspondrien ja a la
temporada en curs.
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ACTIVITATS COR ALEGRIA
Assajos cada dimecres: sessions de 2 hores i mitja que inclouen les tasques de preparar i
recollir l'aula per ajudar a adoptar certes responsabilitats i rutines individuals.
15 de juny Concert de fi de curs. Repertori variat i de diversos llocs del món. Es busca que
tots puguin tenir alguna participació individual, ja sigui algun solo o alguna intervenció amb
un instrument de percussió acompanyant el cor.
ACTIVITATS GOSPEL FM COR
Assajos setmanals
Cada dimecres de 20 a 22h el grup es reuneix per assajar: preparació de nous temes,
aprenentatge de les cançons i la música... Els socis i sòcies aprenen música i cant alhora
que gaudeixen d'un bon ambient entre companys cantaires i director. Els dies previs als
concerts es fan assajos extra.
Concert Solidari a la parròquia de Sant Ambrós
30 d'abril. Concert solidari amb recollida d’aliment per a la gent necessitada, organitzat per
la Parròquia de Sant Ambrós. Gospel FM va actuar juntament amb Just Gospel Cor i Gospel
Imma Cor, i amb la participació del Petit Ballet de Barcelona. La valoració va ser molt
positiva ja que en total durant aquella setmana es van recollir 2 tones de menjar. L’ambient
va ser molt motivador i les crítiques molt positives.

El concert a la parròquia de Sant Ambrós va ser un èxit i es va repetir experiència a desembre
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Sortida al carrer «Enganxa't al Foment»
21 de maig. Participació a la sortida al carrer de l'entitat, amb una petita actuació de 3
cançons. Durant el matí es van fer proves de veus a persones que els interessava la coral.
La valoració ha estat molt positiva ja que gràcies a les proves de veu van arribar al grup 2
cantaires nous.
Trobada de Corals al Foment Martinenc
22 maig. Amb la participació de Gospel FM Cor, Gospel Imma Cor, Coral Oscus i Masa de la
Casa de Cuenca. Es va reunir un gran número de cantaires de diferents estils.
Concert Solidari a la parròquia de Sant Ambrós
18 de desembre. Més que el concert podríem dir que l’èxit va estar en la quantitat de kilos
d’aliments que es van recaptar. Va ser un èxit total segons les persones encarregades ens
van transmetre. Quant al concert va ser molt emotiu i vam traspassar les nostres pròpies
perspectives i podem dir que va ser un dels millors concerts que hem fet. La gent que hi va
assistir va gaudir molt del concert i del moment. Hi vam participar 3 corals: Gospel Imma,
Just Gospel Cor i Gospel FM Cor, sota la direcció de José Beuter i la col·laboració d'Héctor
Andreu amb el baix elèctric i la guitarra clàssica i Dani Guisado amb la bateria.
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ACTIVITATS TENNIS TAULA
Entrenaments de dilluns a divendres.
Classes de tennis taula amb el company Albert Figueroa dos dies a la setmana.
“Ping-pong FM”: activitat que busca promoure la pràctica d'aquest esport entre els socis del
Foment Martinenc.
Participació a la sortida al carrer del Foment Martinenc amb exhibició de tennis taula a l'aire
lliure.
Participació en els Campionats Provincials de Tennis Taula de 1ª Categoria (octubre de
2015 - juny de 2016). L'equip ha ocupat l’11è lloc i ha perdut la categoria.
Participació en els Campionats Provincials de Tennis Taula de 2ª Categoria (octubre de
2016 - juny de 2017). L'equip està disputant la Lliga Territorial.

El Tennis Taula Foment Martinenc, en un partit de Lliga Territorial
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ACTIVITATS PETITS SOMRIURES
Parades solidàries mensuals:
Venda d’articles de segona mà per recaptar fons i donar-nos a conèixer. La nostra valoració
sempre és positiva, per que al marge de l'import recollit, que és molt important, ens fem
visibles al barri.
2, 4 i 5 gener
5 març
2 abril

7 maig
4 juny
2 juliol

3 setembre
5 novembre
3 desembre

Parada destacada del 23 abril: Celebració de la Diada de Sant Jordi, amb una parada només
de llibres i roses de paper fetes per nosaltres. També hem fet punts de llibre.
Reunió informativa:
20 febrer
Informem de l'estat actual de Petits Somriures, estat dels comptes, activitats
que s'han fet, projectes de futur. Estat de les ajudes, quants nens/es hem ajudat. En acabar
la reunió hem convidat a un vermut a tots els assistents. L'explicació la fem molt entenedora
amb un Power Point on mostrem què fem i qui som, i això és realment el que volem
aconseguir, posar damunt la taula d'una manera clara la nostra activitat i que quedi a la vista
quina és la part econòmica i com la gestionem. La participació sempre és molt activa. A la
reunió van assistir 22 socis.
Campionat de futbol al Clot de la Mel.
2 juliol
Els treballadors dels CAPs de Barcelona, metges, infermeres, administratius i
treballadors socials fan un campionat de futbol i decideixen que la recaptació vagi destinada
a un grup solidari. La treballadora social del CAP de La Salut va proposar el nostre.
5a Festa Solidària de Petits Somriures a la Plaça de l'Oca
8 octubre
En aquesta activitat celebrem l’aniversari de Petits somriures. Impliquem a tot
el barri, botigues, entitats, particulars... hi ha actuacions, parades, tómbola...
Castanyada
29 octubre

Col·laborem amb l’Eix del Clot en la celebració de la Castanyada al barri.

Cursa Popular del Foment Martinenc
4 desembre
Els Petits Somriures participem a la cursa del Foment. La Secció
Excursionista fa una donació a Petits Somriures d'una part dels diners recaptats.
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