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1. PARAULES PRELIMINARS
L’any 2017 ha estat un any de petita caiguda de l’empenta de la nova Junta Directiva que,
després de molts esforços els dos primers anys per canviar dinàmiques i donar un nou estil
a l’associació, ha estat aquest tercer any intentant agafar “velocitat de creuer”
Sort que les seccions segueixen en màxims d’activitat i han pogut compensar aquesta
petita frenada de la Junta.
Destaquem dues coses que ens preocupen d’aquest any 2017 i en les quals, tant la Junta
com les seccions, s’han d’implicar per poder revertir-les el 2018. Per una banda, continua la
davallada de socis: creiem que ha arribat el moment de posar-nos seriosos i fer una reflexió
profunda del perquè d’aquesta davallada tant important.
El Soci és la base del Foment Martinenc i tenir-ne cada vegada menys ens afecta en tots els
àmbits, tant a l’associació es general com, especialment, a les seccions; entre tots li hem
de donar una volta i trobar accions per tal d’augmentar la nostra massa social.
No ens podem permetre el luxe de perdre socis perquè, entre d’altres coses, són la base
econòmica del Foment Martinenc i de la seva activitat: no té cap sentit tenir una associació
sense socis.
Una de les solucions passa, sens dubte, per aconseguir que tot el que fem sigui encara més
atractiu i engresqui a nova gent.
D’altra banda, hem tingut una forta davallada d´alumnes en els cursos que fins ara ens
havien funcionat molt bé. És cert que sempre hi havia hagut cursos que no havien donat
guanys, però tampoc havien generat pèrdues. Tanmateix, els que tenien més benefici
aquest any no n’ha donat tants.
No creiem que sigui un problema de tarifes, donat que creiem que continuem tenint els
cursos molt més econòmics que la resta d´associacions i centres cívics que podrien ser
competència directe nostra. Tampoc sembla que sigui un problema d’oferta, ja que hem
presentat cursos nous que no han sortit endavant perquè no hi havia suficients alumnes.
Potser és un tema lligat amb l’anterior i que haurem de treballar conjuntament de cara a
2018 per recuperar el nombre d’alumnes que havíem tingut, sense anar més lluny, l’any
2016.
Pel que fa al funcionament general de l’associació, a la assemblea anterior aquesta Junta
Directiva va demanar ajuda per tal de poder tirar endavant, donat volum de feina que teníem
i la disminució de la dedicació que, per diferents motius, podien oferir els seus membres.
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Vàrem proposar crear cinc comissions que donessin suport a les vocalies de la Junta
Directiva del Foment Martinenc, essent aquestes: Celebracions, Comunicació, Cursos,
Joves i Cultura.
En finalitzar l’any, totes estan treballant en major o menor mesura excepte la comissió de
Joves que encara no s’ha constituït. És un pas més en la implicació, més enllà de la Junta
Directiva, de noves persones en l’organització i gestió de l’associació, que ha de portar a un
desenvolupament del Foment Martinenc.
Des d’aquí animar als nostres joves a tirar endavant aquesta comissió tant aviat com
puguin.
Passant a les seccions i grups del Foment Martinenc, posar de relleu la seva fortalesa i
empenta, que com dèiem abans, ha estat molt important aquest any.
Només comentar, a part de tota l’activitat recollida en aquesta memòria, un parell de
seccions que han tingut alguns problemes a la Junta Directiva.
Per una banda, Petits Somriures ha tingut un any de transició amb una Junta Directiva molt
jove, totalment renovada. A finals de 2017, però ja havien aconseguit fer-se amb els
comandaments de la nau i estem segurs que aquest any tornaran a enlairar-se i posar el
nostre projecte solidari estrella allà on es mereix.
Per altra banda, la Secció de Pensionistes ha passat un any en que semblava que la Junta
Directiva no tindria un relleu. Finalment, però, van aconseguir crear-ne una de nova i tornen
a funcionar amb tota normalitat.
Finalment destacar que l’any 2017 hem encetat un projecte que, sense cap mena de dubte,
serà la clau del futur de la nostra associació. Potser des de la inauguració del nostre local
actual, el 24 de setembre de 1976, ara fa 41 anys, no s’encetava cap altra projecte de tanta
rellevància: el bescanvi de l’edifici del carrer Rogent 55-57 per una ampliació de la nostra
seu social y la transformació del locals actual per que acompleixin amb la normativa vigent.
Hem triat aquest un constructor per a realitzar l’obra, amb l’aprovació de l’assemblea
extraordinària celebrada el 1 de juliol de 2017, perquè comenci a redactar el projecte tant
del nou edifici com de la remodelació de la nostra seu social actual.
Tanquem doncs l’any de forma molt esperançadora i amb el ànims renovats per afrontar
els tots els reptes que vindran en els propers anys.
Com cada any, transmetre 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’ASSOCIACIÓ 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’associació 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 2017 hi havia un total de 781 socis, amb una disminució durant l’any
de 63 socis respecte el tancament de l’any 2016. Al llarg d’aquest any, l’associació ha
tingut, a diferència d’anys anteriors, poques altes (61) enfront del número de baixes, que
segueix essent elevat (124).
A la següent gràfica es pot veure l’evolució del nombre de socis dels darrers 10 anys:
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La distribució per edats dels socis de l’associació sí presenta alguns canvis respecte a l’any
passat en que va haver un pujada de socis menors de 40 anys que aquest any no s’ha
pogut mantenir. A banda de la concentració de socis en la franja d’edat de més de 60 anys,
que manté la distribució d’anys anteriors, contínua sent molt preocupant l’elevada pèrdua
de socis en general i, en particular, de socis menors de 18 anys i, presumiblement, dels
seus pares, de la franja de 41 a 60 anys.
En el següent gràfic es pot observar la distribució de socis per edats i la seva variació
anual.

Per gènere, destacar aquest any el gran número de dones que s’ha donat de baixa, cosa
que ha fet que la balança, equilibrada ens els darrers anys, es decanti aquest cap el gènere
masculí.
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Per últim es presenta un gràfic amb la distribució dels socis per seccions. Donat que hi ha
socis que pertanyen a més d’una secció, la suma total de socis per secció supera amb
escreix el total de soci de l’associació.

Gp. – Gospel
M - Musidansi
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3. EL CONSELL DIRECTIU
Junta Directiva
Presidenta

Cristina Concha Enríquez

Presidents de Secció
President Secció Billar

Jaume Fitó

Vicepresident 1r – Econòmiques

Presidenta Secció Dona

Antoni Jerez Soriano

Mariona Salleras Sala

Vicepresidenta 2a – Activitats

President Secció Esbart

Olga Ventura Jariod
Secretària del Consell

Patricia Llaneza Vega
Tresorer

vacant
Vocalia d’imatge i relacions externes

Amadeu Heredia Tarrats
Vocalia d’activitats culturals

Ricard Sentís Sabaté
Vocalia d’activitats lúdiques

Joan Ramon Bernardo Mañé
President Secció Escacs

Jordi de la Riva Aguado
Presidenta Secció Excursionisme

Isabel Reina
Presidenta Secció Pensionistes

Carme Conde Pérez
President Secció Penya blaugrana

Àngel Pérez Martin
President Secció Teatre

Carme Màrquez Garcia

Joan Escudé González

Vocalia de Manteniment

Representant Tennis Taula

Jesus Ortiz Romero

Lluís Fornés Palomar
Representant Coral de Gospel

Carme Conde
Representant Petits Somriures

Anna Sánchez 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.

Davallada molt important, de més de 10 mil euros, dels ingressos per quotes de socis, que
es queden aquest any per sota del 60 mil euros. La causa principal és la baixada del
nombre de socis i el nombre elevat de socis que tornen el rebut domiciliat, quasi 6 mil
euros en 2017.
Malgrat tot, l’exercici s’ha tancat amb una mínima diferencia positiva entre ingressos i
despeses, gràcies sobretot als ingressos de les taules del billar, que ja superen el 10 mil
euros i a que aquest any no hem tingut cap despesa de les finques on es troba el nostre
local social.
A continuació es presenta un gràfic amb els principals conceptes del compte de resultats
del Foment Martinenc.

El resultat total de l’exercici ha estat de +653,05 euros.
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Ingressos
Com es comentava abans, els ingressos per quotes de socis pateixen una davallada de 6
punt percentuals en la distribució d’ingressos.
De totes formes, els ingressos propis de l’associació, els que deriven dels seus socis i del
seu patrimoni estan encara en un molt saludable 84%, fet que permet no dependre gairebé
d’ingressos addicionals per a realitzar l’activitat associativa.
A continuació es presenta un gràfic amb la distribució d’ingressos del Foment Martinenc.
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Despeses
Donat que el total de despeses i ingressos de l’any 2017 és quasi igual, podem fer la
comparació directa entre els ingressos propis, 84% i les despeses regulars d’aquest gràfic,
personal més subministraments, que com podem veure sumen un 82%. És a dir, d’alguna
forma podem dir que la nostra associació és en gran mesura autosuficient.
Pel que fa a les depeses irregulars, s’han vist afectades per una aportació de quasi 6 mil
euros a la comunitat d’edificis de la nostra seu social per a realitzar l’acondiciament de la
façana.
A continuació es presenta un gràfic amb la distribució de despeses del Foment Martinenc.

Activitats
6%

Subvenció
Seccions
1%

Despeses
Irregulars
11%

Subminist. i
Serveis
30%

Personal
52%

11

Memòria 2017

Total amb seccions
A continuació es presenta una taula on es pot veure el compte de resultats total del Foment
Martinenc, el format pel que hem vist en les pàgines anteriors d’aquest capítol, més el
resultat de totes les seccions, que recordem operen totes sota la mateixa persana jurídica.

Saldo Inicial
Foment

45.180,71 €

Entrades

Sortides

211.766,58 € -211.113,53 €

Resultat

Saldo Final

653,05 €

45.833,76 €

Billar

2.270,45 €

3.172,41 €

-2.028,28 €

1.144,13 €

3.414,58 €

Club Escacs

5.005,49 €

13.730,80 €

-12.530,40 €

1.200,40 €

6.205,89 €

22.376,07 €

28.385,26 €

-24.794,30 €

3.590,96 €

25.967,03 €

6.085,91 €

7.391,20 €

-7.137,86 €

253,34 €

6.339,25 €

Excursionisme

32.565,30 €

21.331,86 €

-24.578,26 €

-3.246,40 €

29.318,90 €

Pensionistes

15.169,22 €

39.012,50 €

-39.814,22 €

-801,72 €

14.367,50 €

Penya Blaugrana

23.174,56 €

5.474,86 €

-6.349,93 €

-875,07 €

22.299,49 €

Petits Somriures

5.943,10 €

3.221,82 €

-5.445,95 €

-2.224,13 €

3.718,97 €

23.561,95 €

10.145,31 €

-6.510,29 €

3.635,02 €

27.196,97 €

1.746,45 €

1.711,03 €

-1.803,14 €

-92,11 €

1.654,34 €

345.343,63 € -342.106,16 €

3.237,47 €

186.316,68 €

Dones Foment
Esbart Sant Jordi

Teatre Abraxas
Tennis Taula
TOTAL

183.079,21 €
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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 2017 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
consolidat 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, així com ampliar la nostra presència
a les xarxes socials.
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.
Presentem a continuació les activitats més rellevants de l'entitat en aquest any 2017 i
agraïm a les persones que han dedicat part del seu temps a dinamitzar-les i a les entitats
col·laboradores que han permès portar-les a terme.
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Diada Social - 5 març de 2017: Acte més important per a la nostra associació, on es lliuren
les insígnies d’or i argent als socis.
Com cada any, fem un reconeixement als socis i sòcies que ens han acompanyat des de fa
25 i 50 anys:
Medalles d’or:
Joaquim Albareda Sans
Joaquim Cobos Ventosa
Medalles d’argent:
Mónica Caminal Villarrubia
Maria Lobato García
Gisela Mas Casals
Maria Pilar Sáenz de Valluerca
L’acte va ser amenitzat amb l’actuació musical del grup Canela N'Drama.
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 Gràcia i el
suport de Carme Màrquez. Aquest any, hem portat a terme les següents temàtiques:
21 Gener

«Poden els horaris afectar la salut?» amb la professora de
Fisiologia i experta en Cronobiologia TRINITAT CAMBRAS,
membre del Consell Assessor per a la Reforma Horària, que
treballa per la implantació d’uns horaris més racionals per als
ciutadans, empreses i institucions. És factible conciliar els horaris
de feina i els de les escoles?

18 Febrer

«Hawaii: foc entre ones» amb l’escriptor i fotògraf especialitzat en
viatges Jordi Canal Soler.
Viatjar a llocs exòtics i poder retenir les imatges i escriure les
sensacions deu ser un regal.

25 Març

«Dones compositores al llarg de l'història» amb el director
d’orquesta i pedagog Jaume Lleixà, creador i director de La Capsa
de Música, una plataforma de recursos musicals i pedagògics.
Dones compositores, dones i filles de famosos compositors que
van ser tan bones com ells i que han estat oblidades pel sol fet de
ser dones.
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22 Abril

«Per què no m'estimen els meus companys?» parlem de
l'assetjament escolar o bullying amb la psicòloga clínica Carmen
Tello, presidenta d’ACIM, Associació Catalana de per la Infància
Maltractada.

20 Maig

«Persones adultes amb discapacitat intel·lectual, treball, habitatge,
assistència, lleure i vot.» a càrrec de Sergi Gil Sánchez, pedagog,
educador social i director del Centre Ocupacional Taller Escola
Sant Camil.
Es plantegen els problemas que té aquest col·lectiu per a
aconseguir treball, habitatge, assistencia, fer activitats de lleure,
votar...

17 Juny

«El recinte modernista de Sant Pau, un patrimoni mundial únic» amb
Mercè Beltran Rafel, cap del programa d’activitats i comunicació
del Recinte Modernista de Sant Pau. Amb ella parlem de la
recuperació d’aquest conjunt modernista i què ofereix als visitants
i usuaris.

7 Octubre

«Alaska i Yukon, el camí de l'or» amb l’escriptor i fotògraf
especialitzat en viatges Jordi Canal Soler. Parlem d'unes terres de
somni amb una història lligada als buscadors d'or del segle XIX. Un
viatge ple de riscos i emocions.

25 Novembre

«Barcelona, galeria d'art urbà» a càrrec del fotògraf Joan Piñol, que
ens va parlar del sorprenent art dels grafitis a les ciutats.

9 Desembre

«El pessebre vivent de Corbera» amb Jordi Boltà, president d’Amics
de Corbera, parlem del pessebre vivent d’aquesta localitat del
Llobregat, considerat el primer de Catalunya. El pessebre està a la
Penya del Corb, a la part alta del poble, des de l'any 1962 i té un
recorregut de 700 metres.

Jam Session
Una activitat que havia tingut molt bona acollida a 2016. Un cop més, amb la col·laboració
amb l'AMUC hem reunit un grapat d'artistes de diferents estils (reggae, jazz, flamenc, blues,
folc). Malauradament, per problemes d'agenda i disponibilitat de la sala d'actes només s'ha
pogut realitzar una Jam Session aquest any, el 14 de gener, però la nostra intenció és
repetir l'any que ve i donar-li continuitat. Un dels grups convidats per la Jam Session va
tornar a l'entitat al mes de març per actuar a la Diada Social.
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Foment Solidari
A banda de les seccions culturals i esportives, el Foment Martinenc té una vessant solidària
que no només es manifesta amb la feina del grup Petits Somriures, sino amb aquestes
activitats, ja consolidades, que es desenvolupen dintre de la temporada nadalenca i que
reforcen els vincles de la nostra entitat amb altres entitats del barri.
Recollida de menjar
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. Agraïm la participació de les Seccions i Grups del Foment Martinenc i la
solidaritat de tots els qui heu fet la vostra aportació per col·Laborar en la lluita contra la
fam.
Recollida de joguines i regals per a la gent gran – de l'11 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. Com
ja és habitual, aquesta iniciativa no ha tingut la mateixa acollida ni el mateix èxit que la
recollida de menjar, el que ens fa replantejar-nos com dinamitzar-la, però sense renunciar a
repetir experiència el proper any.

CURSOS OFERTATS AL LLARG DE L'ANY 2017






Balls de saló
Curs d’informàtica
Teràpia per a la memòria
Dansa del ventre
Sevillanes






Club de lectura (mensual)
Swing
Txikung
Hip Hop

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.
Gener
Febrer
Abril
Maig
Octubre

Pintures d'Antoni Feliu i fotos de sortides d'Excursionisme.
“Pedres Pintades” de Faust i Mayca. Objectes decoratius i bisuteria artesana.
Pintures d'Àngela Bartolí. Olis inspirats en cels del món.
Concurs de Fotografia de la Secció d'Excursionisme.
Treballs dels tallers de Dones Foment.
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A més, al llarg del mes de juny la Sala Camañes ha acollit una mostra dels projectes
presentats per la reforma de la seu del Foment Martinenc. Els socis i sòcies han pogut
avaluar les diferents opcions i expressar la seva preferència en una votació popular abans
de l'aprobació oficial en Assemblea.

Festes de Primavera - 19 al 28 de maig de 2017
En el marc de les Festes de Primavera s'han incorporat noves propostes que han vestit el
programa d’activitats al llarg de tota la setmana. L'arrossada popular que tanca la sortida al
carrer del primer dia de festes es consolida com una activitat d'èxit. S'ha ampliat l'oferta de
competicions socials: campionat de dominó, campionat de bitlles catalanes, torneig de
jocs de taula... El tradicional torneig intern de futbol s'ha obert a la participació de gent del
barri.
El Bar Social ha organizat un Vermut Solidari en el marc de la jornada “Enganxa't al Foment”
i també un dinar popular a la terrassa de l'entitat.
Volem destacar el Ball de Rams que obre les festes, amb un agraïment especial a totes les
parelles dansaires i a l’Esbart Sant Jordi que ho fan possible.
Dissabte 20 Sortida al carrer “Enganxa't al Foment” mostra d'activitats de les diferents
seccions i grups amb la possibilitat de jugar escacs o tennis taula al carrer, proves de veu i
actuacions del grup de Gospel, tallers artístics per als més petits, xocolatada i un munt
d'activitats obertes a la gent que passejava al carrer Rogent, tancada amb el pregó
inaugural de les Festes de Primavera, a càrrec del president de l'Agrupament d'Esbarts
Dansaires Carles Masjuan.
Diumenge 21 XVena Trobada de Corals amb la participació de les corals Masa Coral (Casa
Cuenca), Coral Som (Parròquia de Sant Gaietà) Gospel Imma Cor (Escola Vedruna), Coral
Oscos (Sants) i Gospel FM (Foment Martinenc).
Dimecres 24 acte literari: presentació del llibre «Las Mentiras Precisas» d'Eva Maria
Cornudella, una història sobre dues generacions de dones a una família. L’acte va ser
dinamitzat per Mª Pilar Cabrerizo.
Diumenge 28 Inauguració de la Sala Tomàs Raga – Acte d'inauguració de la remodelada
Sala del Consell del Foment Martinenc, que a partir d'ara porta el nom de l'ex-president de
l'entitat Tomàs Raga. A continuació es va celebrar un dinar popular a la terrassa de l'entitat.
Dos caps de setmana d'intensa activitat també dintre de les seccions, amb estrenes de
teatre, competició d'escacs, roda d'esbarts...
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Fira Boja - 19 de novembre 2017
Sortida al carrer de totes les entitats del Barri. Lloc de trobada Parc del Clot.
El Foment no ha faltat a la seva cita amb el món associatiu del Clot amb una carpa
d'informació de l'oferta de l'entitat i les activitats de les seccions i grups.

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

Certamen Literari – 2 de desembre de 2017
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 l'acte de lliurament de premis vam comptar amb una actuació de «El Pèsol Ferèstec
Band».
Nadal al Foment, 10 de desembre de 2017
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,
18
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com ara Pastorets, l’arribada del Rei Mag, la participació en la Cavalcada de Reis del Clot –
Camp de l’Arpa... Aquest any vam comptar amb l’actuació de l'humorista Xavi Giménez i un
posterior berenar amb tots els assistents.

6. PETITES OBRES I ARRANGAMENTS
Des de la Vocalia de Manteniment, l’any 2017, a més de les tasques habituals de
manteniment dels espais del Foment Martinenc s’ha retirat el motor aire de sota escala i
s’ha fet un petit magatzem, una de les nostres necessitats es disposar d’espais on dipositar
els nostres utensilis. Hem reparat l’escletxa de l’envà de la secretaria d’esbart. S’ha
substituït la il·luminació amb focus a les sales de conferències i la de tennis taula per
plafons de leds, a mitges amb el grup de Tennis Taula.
Hem fet una remodelació integral de la Sala Tomàs Raga (sala del Consell), traient el paper
pintat, enguixant les parets, substituint la instal·lació elèctrica, la instal·lació calefacció,
col·locant aïllants a la part baixa de les vidrieres i pintant la sala. Anem millorant els espais
del Foment Martinenc per fer aquests més acollidors per a les nostres activitats, per als
associats i associades, i els amics i amigues del Foment Martinenc.

19

Memòria 2017

7. LES SECCIONS
BILLAR
La junta de Billar fa un balanç general positiu de 2017. La secció manté els 109 socis, que
són cada cop més actius.
La participació en els Campionats Socials de Billar s'ha incrementat en totes les modalitats.
En general, s'ha jugat molt més a les taules.
DONES FOMENT
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.

El Certamen Literari «Una mirada de gènere» va llençar un missatge contra la violència masclista.
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ESBART SANT JORDI
L'objectiu de l'Esbart és el fet de difondre i promocionar les danses del nostre País així com
les de nova creació. Durant tot l'any hem fet un munt de ballades tant els menuts, juvenils i
Cos de dansa.
D'aquest any destaquem la visita de la Colla “Sa Bodega” d'Eivissa, que ens van retornar la
que nosaltres vàrem fer l'any 2016.
També destacar la participació en el Lipdub organitzat par “Clot per la llibertat”: l'esbart
sempre està disposat a participar en totes les activitats que facin en el nostre barri.

Esbart Sant Jordi, sempre al costat de les tradicions del nostre país
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UNIÓ ESCAQUISTA
La secció d'escacs segueix gaudint de bona salut tant en la vessant competitiva com en la
vessant didàctica i social, amb classes setmanals a nens i adults. 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 un any més a l'elit dels escacs
catalans amb un equip a la Divisió d'Honor de la Lliga Catalana. La resta d'equips han
assolit la permanència a les seves categories.
Fora del calendari oficial, hem fet dos grans expedicions per combinar competició i
germanor, a Sant Boi al juny i la ja tradicional a Vilobí d'Onyar al mes de setembre. També
destaquem la col·laboració amb un torneig d'escacs celebrat al centre penitenciari de
Quatre Camins al mes de novembre.
L'activitat més destacada de l'any és l'obert internacional de primavera, que porta el nom
del nostre estimat Josep Paredes. El torneig està consolidat com un punt de trobada molt
important per a jugadors i aficionats als escacs de tot arreu i també al 2017 vam arribar al

auto imposat límit d'inscrits, 200 jugadors, amb una setmana d'antelació.
Les Ràpides de Festa Major van congregar socis i gent del barri de totes les edats
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SECCIÓ EXCURSIONISTA
A part de les sortides pròpies al medi natural (muntanya, GR, rutes vàries, Sortides Guiades,
Raquetes...), seguim amb cicles a Barcelona i rodalies amb les Sortides Urbanes, una
mescla de caminada i sortida cultural, i sortides matinals de descoberta de l’entorn natural
de la ciutat.
Més enllà de les activitats a l'exterior, s’han continuat realitzat esdeveniments que ens
arrelen al barri: la Fira, la Cursa o la “Mostra d’audiovisual de muntanya” i el Concurs de
Fotografia.
Destaquem una nova activitat, la Marxa Nòrdica. Es tracta d'una activitat a l’aire lliure en la
qual caminem amb l’ajuda de 2 bastons amb punys ergonòmics i dragoneres que subjecten
el bastó amb la mà. La seva pràctica ens aporta molts beneficis per a la salut. Enguany
hem assistit a un curs de l'Ajuntament de Barcelona, hem col·laborat amb Barnatresc en
l'organització d'una caminada de Marxa Nòrdica al setembre i hem organitzat un curs obert
d'iniciació que ha tingut continuació amb sortides a la temporada 2017-2018.

Una sortida de Marxa Nòrdica
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ASSOCIACIÓ ESCOLTA 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.
Terra-Nova participa del moviment escolta català, amb presència a les trobades anuals per
intercanviar experiències, reforçar vincles i conèixer diferents realitats arreu de Catalunya.

Visita a l'associació COMKEDEM, que traballa la pràctica de l'esport amb persones amb
mobilitat reduïda. Els nostres raiers, a un entrenament de hoquei en cadira elèctrica.
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PENSIONISTES
Vam començar l’any 2017 amb la tradicional calçotada, en aquesta ocasió amb visita a una
masia del segle XVII que va agradar molt.
El viatge “estrella” del mes de maig va ser a la Manxa, tot seguint els passos de Don Quixot
i amb visita a les llacunes de Ruidera.
Al setembre vam tornar a l’Ametlla de Mar, una estada de l'any passat que volíem repetir i
vam acabar l’any amb una excursió al Baix Empordà i el Museu de la Màgia.

Una de les activitats del viatge a la Manxa va ser una representació de les noces de Camacho
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PENYA BLAUGRANA
El 2017 ha estat l’any del 62è Aniversari de la nostra Penya a continuació destaquem les
activitats més rellevants de l’any:
Xerrades col·loquis en anglès amb estudiants d’EUA de la Universitat Pompeu Fabra de
Barcelona.
Una delegació de la Penya Blaugrana va participar en un viatge de penyes a Burkina Faso.
Hem realitzat el III Certamen Literari de Contes del Barça.
Així mateix la Penya Blaugrana 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, 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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GRUP DE TEATRE ABRAXAS
Aquest passat 2017 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 «El petit príncep»,
estrenada al maig i reestrenada al novembre. Els joves d’Abraxas han representat «Teatre
de Kabarett» estrenada al juny i reestrenada al novembre. El grup sènior ha fet dos
muntatges aquesta temporada. Vam reestrenar el clàssic de Henrik Ibsen «Casa de nines»,
una obra amb la que, a més a més, hem participat amb èxit en diversos concursos arreu de
Catalunya. A l’octubre vam realitzar l'estrena de «La dama del alba» d'Alejandro Casona. 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 XXVIIè
Concurs de Teatre Amateur del Foment Martinenc. Com sempre i des de fa 39 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.

El grup de Joves d'Abraxas va portar al Foment el Kabarett de Karl Valentin
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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
A la temporada 2016-17, l'equip de Tenis Taula del Foment Martinenc va assolir sense
complicacions la permanència a 2a.A però no va aconseguir l'ascens a 1a. En el pla
individual destaca especialment Lluis Fornes que ha estat un dels 10 millors jugadors de la
Lliga Territorial de 2a A.
Continua 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 i actualment la secció participa amb dos equips a la
temporada 2017-18.

PETITS SOMRIURES
L'activitat principal del grup és derivar infants a professionals sanitaris que col·laboren amb
nosaltres per alleugerir la precarietat en que es troben els nens i nenes i així puguin tenir
una vida més feliç amb igualtat amb altres nens i nenes millorant la seva qualitat de vida.
Per finançar aquests tractaments, a banda de subvencions i quotes de socis, organitzem
esdeveniments solidaris per recaptar donacions, principalment paradetes solidàries al
carrer Rogent.
A banda dels professionals sanitaris, agraïm el suport d'entitats i comerços del barri i altres
seccions i grups del Foment, així com el Bar Social de l'entitat.
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ANNEX
ACTIVITATS SECCIÓ DE BILLAR
Gener: Assemblea General Ordinària de la Secció de billar. Un cop acabada es realitza
l’entrega de premis als tres primers classificats de cada categoria, així com als dos
finalistes del handicap.
Gener-març: Campionat Social de Billar Modalitat Banda, amb 42 participants. 6 més que
l'any 2016.
Abril-juny: Campionat Social de Billar Modalitat Lliure, amb 35 participants, 1 menys que
l’any 2016.
Maig: parada al carrer el dia 20 dintre dels actes de «Enganxa't al Foment» de les Festes de
Primavera i jornada de portes obertes el dia 27, «12 hores de billar» amb la participació de
no socis del Foment.
Juliol: Campionat Social de Billar a tres Bandes amb handicap.
Setembre-novembre: Campionat Social de Billar a tres bandes, amb 44 participants, 6 més
que l'any 2016.
Desembre: s'obre la inscripció al Campionat Social de Billar a Banda, que començarà al
gener de 2018.

ACTIVITATS SECCIÓ DONES FOMENT
Tardes de Cinema:
Pel·lícules
8 febrer - 15 març - 19 abril - 17 maig - 22 novembre
Conferències:
15 febrer

«Xerrada Gastronòmica i Cicle Festiu» a càrrec de Jordi Morell.

22 febrer

«Fomentem la poesia: Josep Mª de Sagarra» i un petit recull de
frases de Joan Amades.
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22 març

Presentació del llibre «Montserrat Roig. La memòria viva» a càrrec
d'Aina Torres.

29 març

«Radicales Libres: Dietètica i nutrició» per M. Elizabeth Tapia
Arteaga.

10 maig

«Cooperació», per Anna Jarque.

24 maig

Presentació del llibre «Las mentiras precisas» d'Eva Cornudella.

31 maig

«Fomentem la poesia: Miquel Martí i Pol» per Joan Tres.

11 octubre

«Amics de la gent gran.»

25 octubre

«Les dones en la conquesta d’Amèrica», a càrrec d’Enric Toda.

15 novembre

«Carrers del Clot amb nom de dona» a càrrec del Taller d’Història
del Clot Camp de L’Arpa.

13 desembre

«La

Marató

de

TV3»

Concerts i actuacions
15 gener
4 març
26 març
11 juny
15 octubre

«Cabaret», actuació de grup de Play-Back L'Amistat.
«Grey Women», actuació de la cantautora Mari (Maribel Ibarz).
«Pel·lícules i Musicals», actuació de grup de Play-Back L'Amistat.
«Zarzuela», actuació de grup de Play-Back L'Amistat.
«Musical: cançons del record», actuació de grup de Play-Back
L'Amistat.

Exposicions:
Del 9 al 12 de gener: «Àngels».

Altres activitats
11 gener
25 gener
1 març
11 març

14 juny
15 juny
15 novembre
20 desembre

Els Reis de les Dones
Assemblea General de les Dones Foment
El Carnestoltes de les Dones
Lliurament de premis del 36è Certamen Literari Dones Foment. Lema:
«Una mirada de gènere» amb l'objectiu de conscienciar sobre la
importància de la igualtat de gènere.
Fi de curs de les Dones
Xocolatada de l'Àrea de Tertúlia.
Celebració de la castanyada.
Dinar de Nadal
30
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21 desembre

Xocolatada de l'Àrea de Tertúlia

Visites culturals
27 gener
24 febrer
24 març
26 maig
7 juny
27 octubre
24 novembre

CaixaForum: «Un Thyssen nunca visto».
Palau Robert: «El Celler de Can Roca.»
CaixaForum: «Los Pilares de Europa»
La Pedrera: Frederic Amat
Visita al Museu de Vestits de Paper a Mollerussa.
CaixaForum: «El mundo de Giorgio de Chirico».
Visita al Centre Cultural Islàmic Català.

Tallers trimestrals
Gimnàstica iogui
Tai-chi
Pilates
Ball country
Play-Back
Joc canastra

Patchwork
Pintura a l'oli i tècniques mixtes
Anglès
Català
Fomentem la poesia

SECCIÓ D’ESBART
Actuacions
21 gener

Roda d'Esbarts Catalònia – Poliesportiu El Plà del Penedès.
Participació de Menuts i Juvenils.

12 febrer

Festes de Santa Eulàlia – Plaça de la Catedral de Barcelona
Participació
de
Menuts
i
Juvenils.

5 març

Roda d'Esbarts Catalònia – Sant Pere Més Baix, Barcelona
Participació de Menuts i Juvenils.

30 abril

Roda d'Esbarts Catalònia – Bosquet de Can Sedò, Castellderçol.
Participació de Menuts i Juvenils.

6 maig

Cercavila als carrers del barri del Clot.
Participació del Cos de Dansa.
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20 maig

Festes de Primavera, Enganxa't al Foment – C/ Rogent, Barcelona.
Participació dels Menuts.

20 maig

Ball de Rams – Carrer Provença davant del Foment Martinenc.
Ballada del Ball de Rams popular obert a tothom.

21 maig

Roda d'Esbarts Catalònia – Foment Martinenc.
Participació de Menuts i Juvenils.

27 maig

Festival de Primavera – Agrupació Congrés, Barcelona.
Participació del Cos de Dansa.
Festes de Primavera – Escola Sant Josep.
Participació de Menuts i Juvenils.

28 maig
17 juny
18 juny
1 juliol
19 juliol

Homenatge víctimes de l'Hipercor – Parc de Can Dragó, Barcelona.
Participació del Cos de Dansa.
47è aniversari Esbart Sant Jordi – Foment Martinenc
Participació de tots els grups.
Memorial Ramon Espin – Plaça Gaudí, Barcelona
Participació del Cos de Dansa.
Homenatge a l'Olimpíada Popular – Sala Actes INEF, Barcelona.
Participació del Cos de Dansa.

24 setembre

Festes de la Mercè – Palauet Albéniz, Barcelona.
Participació del Cos de Dansa.

8 octubre

Festa Major Congrés – Plaça del Congrés, Barcelona.
Participació del Cos de Dansa.

21 octubre

Intercanvi amb Colla “Sa Bodega” Eivissa – Plà del Born, Barcelona.
Participació del Cos de Dansa.

22 octubre

Teatre Calassanç, Barcelona.
Participació del Cos de Dansa.

2 desembre

Festival de Tardor – Agrupació Congrés, Barcelona.
Participació del Cos de Dansa.

Activitats
4 gener

Rei Melcior i patges. Recollida de cartes.
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5 gener

Rei Melcior i patges. Cavalcada del barri.

27 gener

Assemblea de la secció.

26 febrer

Calçotada de germanor.

22 abril

Sopar de Sant Jordi.

23 abril

Venda de roses. Parada al carrer Rogent / Provença.

13 maig

Torneig de futbol sala del Foment Martinenc (Festes de Primavera)

20 maig

Enganxa't al Foment (Festes de Primavera). Activitats al carrer.

20 maig

Enganxa't al Foment (Festes de Primavera). Activitats al carrer.

8 juliol

Sopar d'estiu.

21-23 juliol

Casa de Colònies Sant Miquel – Sant Miquel de Campmajor.

11 setembre

Venda de roses. Parada al carrer davant el Foment Martinenc.

19 novembre

“Ballem per ser Lliures” – Parc del Clot, Barcelona.

10 desembre

Nadal al Foment.

22 desembre

Sopar de Nadal.

31 desembre

Festa de Cap d'Any.
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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.
Copa Catalana: Fase de Barcelona – 15 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. A més vam comptar amb una sòcia a
l'equip arbitral de la competició.
Lliga Catalana - 21 de gener a l'1 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 Segona Divisió Catalana, dos a Primera de
Barcelona, un 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 46 socis (10 els dissabtes, la resta diumenges) amb una barreja de nens,
adults i gent gran. Van prendre part en la competició un total de 63 socis i tots els equips
van assolir la permanència.
Campionat Escolar d'Escacs de Barcelona – 11 de novembre 2015 a 10 de febrer 2016
Competició del Consell Esportiu Escolar de Barcelona. Un total d'11 nens del Foment
Martinenc han participat a les categories sub8, sub10, sub12, sub14 i sub18. 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 Sub10 els nostres dos representants Martí de la Riva i
Gerard Abinel Cortès es van situar al top 10, igual que Dani Riu a Sub18. A Sub12 el més
destacat va ser Dani Álvarez, 5è. A Sub14 gran torneig dels nostres, sobre tot Sergi Riu,
campió, i Pau Moya 4rt.
Campionat de Catalunya d'Edats – 8 al 13 d'abril (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.
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Quant a resultats, el més destacat ha estat el sotscampionat de Sergi Riu, campió de
Barcelona, a la categoria Sub14. Dani Álvarez a Sub12 i Dani Riu a Sub18 van fregar el Top
10. A més, una sòcia va formar part de l'equip arbitral.
XIX Obert Internacional – IV Memorial Josep Paredes - 22 d'abril a 17 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. Hem millorat el muntatge i desmuntatge de
sala, amb la implicació de més socis.
Classes d'Escacs Obertes - 15 de maig i 12 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.
Campionat Absolut de Catalunya (29 d'abril a 6 de maig, Vilanova i la Geltrú)
El Campionat de Catalunya Absolut reuneix a 16 dels millors jugadors del país que
s'enfronten per sistema KO. El Mestre Internacional Alfonso Jerez, jugador i entrenador de la
secció, va classificar per aquesta edició, va passar la 1a eliminatòria i va caure en segona
ronda als desempats davant el Gran Mestre Àlvar Alonso, campió de Catalunya 2014 i 2016.
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.
Destaquem el Memorial Josep Lorente d'Escacs Actius, disputat a Sant Boi de Llobregat el
18 de juny. Una expedició de 22 socis va prendre part en aquesta competició, amb dinar de
germanor.
Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques Sub 14 – 22 a 25 de juny (Padrón,
Corunya)
El nostre jove jugador Sergi Riu va estar seleccionat per la Federació Catalana per formar
part de la selecció de Catalunya, formada per tres nens i tres nenes.
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Campionat d'Espanya Sub14 – 17-22 de juliol (Salobreña, Granada)
Es tracta de l'esdeveniment més important d'Espanya a nivell escolar. Enguany, per motius
esportius i econòmics, només hem enviat representació a la categoria Sub14. Tres nens del
Foment Martinenc van competir amb els millors jugadors de la seva edat de tota Espanya:
Sergi Riu López, Víctor Álvarez Albiol i Pau Moya Núñez (aquest en el seu primer any a la
categoria). Els nens van tenir el suport de les famílies i dels entrenadors, Jordi de la Riva
presencialment i Alfonso Jerez en contacte via Internet des de Barcelona.
X Torneig Poble de Vilobí – 16 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 un total de
18 soci, una gran expedició amb pares i nens.
Campionat Territorial del Barcelonès – 8 d'octubre a 26 de novembre
Un any més, el Foment Martinenc ha estat una de les seus del Campionat Territorial de
Barcelona, juntament amb els locals de La Lira, el Sant Adrià 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 tres jugadors
al grup absolut i set jugadors al segon grup. A més, una sòcia ha estat dessignada àrbitre
principal de la competició. Destacada actuació del jove Pau Moya, jugador amb molt bona
progressió, 5è classificat al segon grup després de liderar el campionat fins les últimes
rondes.
Fase prèvia de Veterans de Barcelona– 17 d'octubre a 5 de desembre
Quatre socis van prendre part en aquesta competició disputada a la seu de la federació i
reservada a la gent gran: Ramon Gibert, Josep Clusa, José Luis Montilla i Fausto Núñez, un
dels jugadors en actiu més veterans de Catalunya.
I Torneig Quatre Camins – 18 de novembre (Centre Penitenciari de Quatre Camins)
El nostre soci Alfonso Jerez fa classes a aquesta institució penitenciària i va col·laborar amb
l'acadèmia ADEJO de Lleida i la Federació Catalana d'Escacs en l'organització d'un torneig
amb interns i visitants. Un grup de 10 socis del Foment va participar en aquest
esdeveniment. Ho valorem com a una experiència molt positiva per treballar la vessant
social dels escacs i la seva utilitat com a eina per lluitar contra l'exclusió social.
Ràpides Festa Major del Clot-Camp de l'Arpa – 25 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. Tot i haver de canviar la data fixada inicialment i que al final el
torneig va quedar fora de les dates de la festa major, vam rebre més de 50 inscripcions.
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Campionat Escolar d'Escacs de Barcelona – 17 de novembre a 9 de febrer (diferents seus)
Competició del Consell Esportiu Escolar de Barcelona. Un total de 10 nens del Foment
Martinenc estan participant a les categories sub10, sub12, sub14, sub16 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 Sub16.
IX Torneig d'Escacs Actius – 9 de desembre
Animats per l'èxit de l'any anterior vam organitzar aquesta competició en coordinació amb
altres clubs d'escacs de la ciutat per a no competir en dates. Vam superar la previsió inicial
d'inscrits i vam omplir la Sala d'Actes amb 92 jugadors. Gran èxit de participació i
comentaris molt positius dels participants, la majoria vinguts de tota la província de
Barcelona i alguns de Girona i Tarragona. Aquesta activitat s'està consolidant.
Campionat de Catalunya d'Edats ritme Actiu – 16 desembre (Escola Joviat de Manresa)
Competició que tanca la temporada a nivell escolar, amb 300 participants de tota Catalunya
en cinc categories. El Foment Martinenc va estar representat per 4 jugadors a les categories
Sub12 i Sub14, aconseguit a Sub14 el sotscampionat individual i el títol de campions per
equips.

El planter ens va donar una alegria a Manresa per tancar 2017
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ACTIVITATS SECCIÓ EXCURSIONISTA
Destaquem com a nova activitat la Marxa Nòrdica, una activitat a l’aire lliure que ens aporta
molts beneficis per a la salut:
-Moviments segurs, saludables i biomecànicament correctes.
-Correcta alineació del cos i la postura. Simetria i entrenament del cos sencer.
-Moviments fluids i naturals que agrupen els músculs de la part superior, central i inferior.
-Augment de la circulació sanguínia i del metabolisme.
-Alternança constant d’ activació i relaxació dels músculs involucrats.
Tres membres de la Junta Directiva de la SEFM assistiren al curset organitzat per l’
Ajuntament de Barcelona per a les entitats excursionistes del Barcelonès i després també
col·laboraren en l´organització de la caminada de Marxa Nòrdica del Barnatresc del mes de
setembre. Posteriorment, els dies 10 i 12 de novembre, la SEFM organitzà un curset
d’iniciació a la Marxa Nòrdica per als socis i no socis de la Secció. L’activitat fou impartida
per Quim Gili, instructor de la International Nordic Walking Federation (INWA). La setmana
següent s´iniciaren les Caminades de Marxa Nòrdica (setmanals) del divendres a la tarda.
Sortides de Veterans
11 gener
18 gener
25 gener
1 febrer
8 febrer
15 febrer
22 febrer
1 març
8 març
15 març
22 març
29 març
5 abril
19 abril
26 abril
3 maig
10 maig

Anoia: Montserrat, les Agulles
Ripollès. Gombrèn – Mongrony.
Circuït de Raquetes a l'Alt Urgell
Garraf: Sant Pere de Ribes
Alt Camp: Mont-ral
Baix Empordà: Cruïlles.
Maresme: Sant Andreu del Far.
Alt Camp: Tossal Gros – Miramar.
Berguedà: Camins de la Portella.
Cerdanya: Béixec – Pla de l'Àliga.
Anoia: Torre alta o Castell Ferran.
Berguedà: Rasos de Peguera - Pedró
Solsonès-Alt Urgell-Berguedà: Serra
del Verd
Solsonès: Guixers-Pont Cabradís
Vallès Oriental: Sant Celoni - Sant
Esteve d’Olzinelles
Priorat: Siurana - Toll de la Palla
Baix Ebre: Port l’Ametlla-Punta l’Àliga

17 maig
24 maig
31 maig
7 juny
14 juny
28 juny
13 setembre
20 setembre
27 setembre
4 octubre
11 octubre
18 octubre
25 octubre
8 novembre
15 novembre
22 novembre
29 novembre
6 desembre

La Selva: Santa Coloma de FarnersParc de Sant Salvador
Maresme: Montnegre - Madremanya
La Selva: Marxa de l’Anxova, L’Escala
Garraf: Es puig de l'Aliga
Berguedà: Santuari del Falgars
Solsonès: ruta de les mentides
Altafulla – Gaià - Torredembarra
Santa Maria de Martorelles
Queralbs - Núria
Baix Empordà: Puig D’Arques
Baix Empordà: Tamariu-Ses Falugues
Cerdanya: pics de Monturull i Perafita
La Garrotxa: Hostalets d'En Bas
Osona: Collfred - Les Clapises
Solsonès: Ruta de les Mentides.
Pla de l’Estany: Can Gifré
Baix Penedès: Montmell
Baix camp: Vilaplana- La Mussara

Sortides de muntanya
15 gener
10-11 juny

Anoia, La Llacuna (Naturtresc)
Pallars Sobirà: Alins - Monteixo

28-29 octubre Alta Ribagorça – Tuc de Molieres
26 novembre Collbató – Montserrat - Collbató
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Ruta del Moianès
22 gener
19 febrer
19 març
9 abril
21 maig
18 juny

Castellterçol - Sant Quirze de Safaja - Castellcir
Castellcir – Collsupina – l'Estany
L’Estany - Rojans - Moià
Castellterçol – Fontscalents – Castellcir - La Popa – Castellcir.
Castellterçol - Sant Quirze de Safaja – Castellcir
Moià – Moll de Brotons – Marfà – Molí de la Fàbrega. Etapa cloenda amb dinar de germanor.

GR-2 Nord Dels Pirineus al Montseny
22 octubre
19 novembre
17 desembre

Alt Empordà 1a etapa: La Jonquera – Boadella de l'Empordà
Alt Empordà 2a etapa: Boadella de l'Empordà – Lladó
Alt Empordà 3a etapa amb dinar de Nadal: Lladó-Beuda

Cicles
Caminades Urbanes
14 gener
12 febrer
18 març

Passejada Històrica per la Mina i Camp de la Bota
Barcelona: Parc Güell i exposició de pintures de Maria Lluïsa Güell.
L’antic terme municipal de Sant Martí de Provençals i la Torre de l’Aigua del
Poblenou.
22 abril
L’antic terme municipal de Sant Martí de Provençals i la Torre de l’Aigua del
Poblenou.
13 maig
El parc Cervantes i els pavellons Güell (Visita Guiada)
11 juny
Tres cases de Josep Puig i Cadafalch. Casa Ametller (visita guiada).
29 octubre
Visita de l'Observatori Fabra.
11 novembre Exposició “600 anys del servei de correus” Museu d’Història de Barcelona.
3 desembre Visita del Mirador del CCCB i l’ Església de la Mercè.

Caminades per Collserola
28 gener
18 febrer
25 març
1 abril

Barcelonès/Baix Llobregat, Valldoreix – La Salut – Montmany – Valldoreix
Barcelonès. Torre del Baró – Valldaura – Sant Genís
Barcelonès. Vallvidrera - Pobat Moro – Sant Pere Martir
Barcelonès/Baix Llobregat, Vallvidrera, turó de Can Pasqual, Can Castellví, Can
Busquets i La Floresta
6 maig
Arranjament de la Font dels Caçadors.
20 maig
Barcelonès/Baix Llobregat Valldoreix – Mas Fusté – Mas Roig – Can CanalsHospital General
10 juny
Barcelonès/Baix Llobregat Valldoreix – Mas Fusté – Mas Roig – Can CanalsHospital General
28 octubre
Barcelonès/Baix Llobregat. Vallvidrera-Font Groga-Pas de les Migratòries-Carretera
de les Aigües-Llars Mundet
25 novembre Barcelonès/Baix Llobregat. Valldoreig-la RieradaCan Planes-El Papiol
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16 desembre Barcelonès/Baix Llobregat. Valldoreig-la Budellera-Revolt de les Monges-Santa Maria
de Vallvidrera-Les planes.

Escapades per l'entorn del Barcelonès
8 abril
28 maig
17 juny
7 desembre

Baix Llobregat: Viladecans: excursió descoberta del delta del riu Llobregat.
Baix Llobregat: Sant Joan Despí. Ruta modernista.
Baix Llobregat: Pallejà. Caminada pels voltants i visita guiada al museu municipal.
Maresme: Poblat Ibèric de Puig Castellar i Sant Jeroni de la Murtra (visita guiada).

Cursos
11-12 febrer Tècniques de progressió per neu I: raquetes, grampons i piolet.
11-12 març Tècniques de progressió per neu II: raquetes, grampons i piolet.
26 abril
Tècniques d'Orientació: mapa, bruixola, altímetre i GPS. Sessió teórica.
29-30 abril Tècniques d'Orientació: mapa, bruixola, altímetre i GPS. Sessió pràctica.
13-14 maig Tècniques d'Orientació: mapa, bruixola, altímetre i GPS. Sessió pràctica.
10 novembre Curs de marxa nòrdica: materials, tècniques i progressió.
12 novembre Curs de marxa nòrdica: materials, tècniques i progressió. Parc del Besos
Altres activitats
Carta blanca al soci
4 al 18 de març
Mostra de Cinema de Muntanya
12 al 19 de maig
Exposició Fotogràfica i votació popular del Concurs de Fotografia
Octubre-novembre Concurs de Ressenyes de Muntanya
5 novembre
Cursa Popular de Sant Martí

El 1er premi del Concurs de Fotografia 2017, Tema Muntanya: «Contrallum a Port del Compte»
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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
Participació a la Trobada de Formació d'Escoltes Catalanes 2017 (Torredembarra, 18-19
febrer), així com les trobades nacionals dels diferents clans.
Participació a l'Assemblea General d'Escoltes Catalanes (Alcarràs, 18-19 novembre).
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.
18 març
Torneig de bàsquet i futbol a l'escola Farigola del Clot
18 juny
Piomercat de Segona mà
7 d'octubre
Trobada de Passos
17 de desembre
Obra de teatre de Nadal i fi de curs

ACTIVITATS SECCIÓ DE PENSIONISTES
Berenar mensual:
Decoració de les taules a càrrec de la Secció. Entrepà, aigua, 1 beguda i postre 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:

20 gener
10 febrer
17 febrer
21 abril
13-18 maig
17-20 setembre
13 octubre
17 novembre

Calçotada a Salomó i visita guiada a la Masia del s. XVII.
L'Escala i Calonge.
Sant Joan les Fonts.
Solsonès, Olius
Viatge a la Manxa
Giralda de Sevilla de l'Arboç i l'Ametlla de Mar
Castell de Montesquiu i Perafita
Baix Empordà i Museu de la Màgia

Al viatge de maig vam passar 5 nits a Ossa de Montiel visitant diferents punts de la Meseta
del Quixot i els molins de vent, el famós Corral de la Comèdia d’Almagro i el paisatge de
las Lagunas de Ruidera. Molt bon ambient i creiem que ningú va quedar decebut.
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Després de la bona experiència l'any passat, vam repetir estada a L'Ametlla de Mar. Anant
de camí, visita a la Giralda de Sevilla de l’Arboç que va agradar molt a tothom. Estada
tranquila a l’Hotel, banyades a les piscines, ioga, aigüagim, etc. Malauradament, dues
persones van caure que si bé no va ser rès greu, va causà una justificada preocupació a
tots els assistents.

Foto de família a l'Ametlla de Mar
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ACTIVITATS SECCIÓ PENYA BLAUGRANA
4 març

20 abril

6 maig
9 maig

21 maig

17-24 agost

21 octubre
9 novembre

11 novembre

11 novembre

29 desembre

Caminada des del Foment fins Can Cortada passant per les Bugaderes
d’Horta. Calçotada a Can Cortada.
Can Cortada és una masia enjardinada del segle XI patrimoni artistic de
Barcelona.
Xerrada col·loqui pel fotògraf esportiu Xavier Valls, amb la presentació
del seu llibre “El meu Barça en blanc i negre”
La taula, moderada per M. Pilar Cabrerizo, va comptar amb personatges
de luxe com Lasi Kubala(fill) i l’ex-jugador del FC Barcelona Pere
Valentin Mora.
Sortida a Lleida amb l’AVE i recorregut pel casc antic de la ciutat,
menjant al restaurant La Masia.
Participació al programa de Barça TV “Minut 111” (Auditori 1899 FCB)
Concurs per penyes del FC Barcelona amb preguntes sobre el món del
Barça per adults i esportiu per nens, on vam participar dos dies passant
la primera ronda.
V Campionat de Bitlles Catalanes al carrer Trinxant/Meridiana.
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.
Viatge a Burkina Faso.
Pilar Cabrerizo i Montse Álvarez van formar part de l'expedició solidària
a Burkina Faso, on van inaugurar una penya blaugrana i van participar
en diverses activitats de promoció de l'esport.
IX Campionat Social de Dòmino i Parxís.
Campionat social obert a tots els socis del Foment, ja consolidat.
Xerrada “Apadrinem una penya a Tansega – Burkina Faso”
Xerrada sobre el viatge realitzat per una petita expedició de penyes del
FCB a Burkina Faso. Un soci de la penya la M. Pilar Cabrerizo es va
desplaçar a Tansega, en Burkina Faso, on hem apadrinat una penya.
Celebració del 62è 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, de sis penyes, l'exjugador del Barça Juan Carlos Pérez Rojo i gran quantitat de socis i
amics, amb actuació de l'actor Javi Giménez per tancar la festa.
Lliurament de premis del II Certamen Literari de Contes del Barça
Certamen literari de temàtica blaugrana obert a escriptors en general.
Aquest certamen ha tingut molt bona acollida. El lliurament de premis
és un dels actes de la celebració de l'aniversari, celebrat a la sala
d'actes del Foment Martinenc.
Sopar-Tertúlia de cap d'any.
L'últim divendres de cada mes celebrem un sopar-tertúlia. El més
especial és el de desembre, consolidat com una gran festa social on ja
s’ha convertit en un clàssic que tres socis de la penya arribin a casa
amb un pernil.
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ACTIVITATS SECCIÓ DE TEATRE
Abraxetes: Representació de l'obra «El Petit Príncep». Sala d'actes del Foment Martinenc.
Els més petits de la secció de teatre van presentar una adaptació del clàssic de la literatura
universal «El Petit Príncep» d'Antoine de Saint-Exupéry. L'estrena va tenir lloc el 28 de maig
amb molt bona acollida, i es va tornar a actuar a la sala d'actes del Foment Martinenc el 26
de novembre.
Concurs de Teatre del Foment Martinenc. Sala d'actes del Foment Martinenc.
22 de gener a 19 de març. L’any 2017 vam celebrar la 27a. 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 8 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:
22 de Gener: «El pescador d'estels», Grup La K-Mama de Calafell.
29 de Gener: «Un marit ideal», Grup Tequatre de Figueres.
5 de Febrer: «Pels camins de la mentida», Grup Escènic Navàs de Navàs.
12 de Febrer: «La corona d'espines», Grup Qollunaka de Terrassa.
19 de Febrer: «L'hostalera», Grup Carles Xena d'Arenys de Mar.
26 de Febrer: «Descalços pel parc», Grup El Centru de Canet de Mar.
12 de Març: «Toc-toc», Grup Inestable Ceretana de Puigcerdà.
19 de Març: «Un esperit burletà», Grup Atrezzo de Vilafranca del Penedès.
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. L’assistència mitjana de públic va ser sobre els 50 espectadors, essent
aproximadament la meitat d’ells socis. Caldria fer créixer el nombre d’espectadors de cara a
l’any que ve, especialment entre els socis del Foment.
Representació de l'obra de teatre dramàtica «Casa de Nines», de Henrik Ibsen. Concursos
de teatre arreu de Catalunya i Sala d'actes del Foment Martinenc.
El dia 4 de febrer el grup sènior va reestrenar l’obra dramàtica «Casa de Nines» de Henrik
Ibsen. Aquest cop es va optar per traspassar l’obra a l’escenari i no optar per la
representació a nivell de terra i amb públic a tres bandes degut a que per als concursos era
necessari adaptar-ho per a l’escenari a la italiana. Per tal de fer aquest muntatge, hem
comptat amb la participació de la totalitat dels 20 components del grup sènior.
El dia 12 de febrer, el grup sènior va participar al XLIIIè CONCURS DE TEATRE “PREMI
PEDRACASTELL” DE CANET DE MAR amb l’obra «Casa de Nines», de Henrik Ibsen. Vam
obtenir un 7,76 en la votació popular. L’entrega de guardons es va celebrar el 29 d’abril.
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El dia 19 de febrer, el grup sènior va participar al XLIIIè CONCURS DE TEATRE “PREMI
CIUTAT DE TERRASSA DE TEATRE” DE TERRASSA amb l’obra «Casa de Nines», de Henrik
Ibsen. Vam obtenir un 8,10 en la votació popular. A l’entrega de guardons celebrada el 22
d’abril vam obtenir el Segon premi al millor actor de repartiment per Ricard Sentís i el
Primer premi al millor actor principal per Joan Escudé.
El dia 5 de novembre, el grup sènior va participar al XXXIIIè CONCURS DE TEATRE “VILA
D’OLESA” D’OLESA DE MONTSERRAT amb l’obra «Casa de Nines», de Henrik Ibsen. Vam
obtenir un 8,86 en la votació popular. A l’entrega de guardons celebrada el 9 de desembre
vam obtenir el Tercer premi a la millor actriu de repartiment per Aina Cebrián, el Tercer premi
al milloractor de repartiment per Pablo García, el Segon premi al millor actor de repartiment
per Ricard Sentís i el Tercer premi al millor muntatge.
Representació de l'obra «La Dama del alba», d'Alejandro Casona. Sala d'actes del Foment
Martinenc.
Els dies 21 i 22 d'octubre el grup sènior va estrenar l’obra dramàtica «La dama del alba»
d’Alejandro Casona. Per tal de fer aquest muntatge, hem comptat amb la participació de la
totalitat dels 20 components del grup sènior i amb la col·laboració externa de 3 infants per
fer els papers de les nenes i el nen que sortien a l’obra.
Joves d'Abraxas: Representació de l'obra «Teatre de Kabarett».
El grup de Joves d’Abraxas va representar l’obra «Teatre de Kabarett», basada en
esquetxos de Karl Valentin. L’obra es va representar a la sala d’actes del Foment dues
vegades, el 4 de Juny i el 12 de Novembre. El grup de joves estem molt satisfets de la feina
feta aquest any, amb una millora perceptible si comparem la primera i la segona actuació.
Hem d’agrair l’esforç fet pels actors i actrius, que per causa d’un canvi de repartiment forçat
van haver d’aprendre’s alguns dels papers en poc temps, mostrant un gran compromís amb
el grup i fent valer la seva experiència en tots aquests anys fent teatre amb nosaltres.
Pastorets de Josep Ma Folch i Torres. Sala d'Actes del Foment Martinenc.
4, 7 i 8 de gener / 16, 17, 23 i 30 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 tres primeres representacions
corresponen a la temporada 2016-2017, mentre que les altres quatre correspondrien ja a la
temporada en curs.

45

Memòria 2017

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
25 de març. Concert solidari amb recollida d’aliment per a la gent necessitada, organitzat
per la Parròquia de Sant Ambrós, amb la que ja haviem col·laborat anteriorment. Acció de
Pregària conjunta, amb cants de moltes parròquies. L'acte va estar dividit en 4 parts, referit
a les Persones Vulnerables, Refugiats i la Pau, la Creació, La Família, etc... Un acte molt
emotiu que vam acompanyar amb cançons espirituals.
Sortida al carrer «Enganxa't al Foment»
20 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 la nostra actuació a la tarima va atraure molt
públic.
Trobada de Corals al Foment Martinenc
21 maig. Un any més vam prendre part en aquest esdeveniment, dintre de les Festes de
Primavera de l'entitat, juntament amb la Masa Coral de la Casa de Cuenca, la Coral Som de
la Parròquia de Sant Gaietà, el Gospel Imma Cor de l'Escola Vedruna i la Coral Oscos de
Sants.
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ACTIVITATS TENNIS TAULA
Entrenaments de dilluns a divendres.
“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 2ª Categoria (octubre de
2016 - juny de 2017). L'equip ha mantingut la categoria.
Participació en els Campionats Provincials de Tennis Taula (octubre de 2017 - juny de
2018). L'equip està disputant la Lliga Territorial amb dos equips, un a 2a i un nou equip a
3a.

La Lliga Territorial és l'activitat central de la temporada. Enguany hem passat d'un a dos equips
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ACTIVITATS PETITS SOMRIURES
Parades solidàries mensuals:
El primer dissabte de cada mes sortim al carrer Rogent de 9 a 14h amb una paradeta on
recaptem donacions a partir de la venda d’objectes i joguines de segona mà. Al mes de
desembre vam fer una paradeta extra de venda d'objectes de Nadal.
Paradeta solidària destacada de Reis: excepcionalment, el 5 de gener la paradeta va
funcionar de 9 a 17h.
Paradeta solidària destacada del 23 abril: Celebració de la Diada de Sant Jordi, amb una
parada només de roses de paper i llibres, excepcionalment de 9 a 18h.
Vermut Solidari a les Festes de Primavera (20 maig)
Vermut solidari organitzat conjuntament amb el Bar Social del Foment Martinenc d'11 a
14h per recaptar donacions per finançar el projecte.
6a Festa Solidària de Petits Somriures a la Plaça de l'Oca (22 octubre)
En aquesta activitat celebrem l’aniversari de Petits somriures. Impliquem a tot el barri:
voluntaris, botigues, entitats, particulars... Hi ha actuacions, parades, tómbola... La festa
ens serveix per recaptar donacions i fer propaganda del grup.
Castanyada (31 octubre)
Creem teixiu associatiu en col·laborar amb entitats i comerços del barri en la celebració de
la Castanyada.
Cursa Popular del Foment Martinenc (5 novembre)
Els Petits Somriures participem a la cursa del Foment juntament amb altres seccions de
l'entitat. La Secció Excursionista fa una donació a Petits Somriures d'una part dels diners
recaptats. Es tracta d'una activitat que contribueix a crear teixiu associatiu.
Fira Boja (19 novembre)
Participem en les activitats de la Festa Major del barri per a crear teixiu associatiu en
col·laboració amb altres entitats i comerços veïns.
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