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1. PARAULES PRELIMINARS
L’any 2018 no ha estat un mal any, s'ha crescut en socis per primera vegada en cinc anys i
s'ha crescut en socis menors d'edat gràcies a Terra-Nova, cosa que rejoveneix l'entitat. Les
seccions i grups són molt fortes i en aquest moment totes tenen juntes electes, no
gestores. A 2018 s'han renovat les juntes de la Penya Blaugrana, Dones i Teatre. També els
òrgans de govern del Foment estan a ple funcionament, tot i la dificultat de trobar gent que
vulgui col·laborar, i tots els càrrecs de la junta del Foment estan plens.
El nou equip del Bar Social, el millor que hem tingut en anys, ha fet un any amb nosaltres i li
desitgem molts més anys aquí.
Després de rebre el suport de l'Assemblea a juny de 2018 s'ha avançat amb el constructor i
a desembre es va presentar el permís d'obres davant de l'ajuntament. El calendari és
complicat i no gaire clar degut al període electoral i de formació de nou govern, però en tot
cas comencaran a l'any 2019. No sabem si el Foment haurà de tancar temporalment, ni
quan ni per quant de temps. Quan passem aquests temps durs tindrem un Foment renovat
que podrà oferir més i millor, amb la llicència d'activitats, sense perdre la seva identitat.
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.
Pel que fa al funcionament general de l’associació, el nostre agraïment a tots els socis i
sòcies que sense ser part de la junta han col·laborat en l'organització d'activitats i
esdeveniments amb aquesta Junta Directiva.
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, la trista notícia de
la desaparició del grup solidari Petits Somriures que després d'un any de transició amb una
Junta Directiva molt jove, totalment renovada, ja no pot continuar amb la seva tasca per
manca de temps i personal.
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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’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 2018 hi havia un total de 797 socis, amb un augment de 16 socis
respecte el tancament de l’any 2017. S’inverteix així la tendència dels darrers 5 anys de
disminució de socis, comptabilitzant 93 altes per només 77 baixes al llarg de l’any 2018.
Una molt bona notícia que caldria fer el possible per mantenir en les propers anys.
A la següent gràfica es pot veure l’evolució del nombre de socis dels darrers 10 anys:
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Les bones notícies respecte als socis no acaben aquí, sinó que a més, per primera vegada
des de l’entrada del grup Terra Nova, hi ha hagut un increment significatiu de socis menors
d’edat durant el 2018.
Si bé la concentració de socis en la franja d’edat de més de 65 anys contínua sent elevada,
aquesta entrada de socis menors d’edat demostra que la renovació generacional és
possible i que cal seguir treballant per mantenir aquesta tendència positiva en els propers
anys.
En el següent gràfic es pot observar la distribució de socis per edats i la seva variació
anual.

Pel que fa a la distribució per gènere, tal i com està succeint en els darrers anys, la balança
segueix guanyant pes en el costat del gènere masculí. A continuació es pot observar la
distribució de socis per gènere i la seva variació anual.
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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.
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3. EL CONSELL DIRECTIU
Junta Directiva

Presidents de Secció

Presidenta

President Secció Billar

Cristina Concha Enríquez

Joan Fitó

Vicepresident 1r – Econòmiques

Presidenta Secció Dona

Antoni Jerez Soriano

Mariona Salleras Sala

Vicepresidenta 2a – Activitats

President Secció Esbart

Olga Ventura Jariod

Joan Ramon Bernardo Mañé

Secretària del Consell

President Secció Escacs

Patricia Llaneza Vega

Jordi de la Riva Aguado

Tresorer

Presidenta Secció Excursionisme

vacant

Isabel Reina

Vocalia d’imatge i relacions externes

Presidenta Secció Pensionistes

Amadeu Heredia Tarrats

Carme Conde Pérez

Vocalia d’activitats culturals

President Secció Penya blaugrana

Ricard Sentís Sabaté

Àngel Pérez Martin

Vocalia d’activitats lúdiques

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

Representant AE Terra-Nova

Mercè Oller Casas

Miquel Vaquer Pintanel
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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.

Exercici no gaire positiu el de 2018 per a l’associació, marcat per una despesa molt
important, de més de 13 mil euros, per la restauració de la façana de l’edifici del carrer
Rogent al que pertany part de la seu social.
Malgrat la contenció de costos realitzada en espera de la remodelació total de la seu social
i del bon funcionament del cursos i les activitats pròpies, aquesta despesa ha propiciat que,
sense tenir en compte els ingressos extraordinaris que seguidament es detallaran, s’hagi
tancat l’exercici amb un resultat de -11.343,19 euros.
Si bé el resultat real és de +38.663,46 €, cal restar a aquest import els següents ingressos
extraordinaris:


30.000,00 € a compte del bescanvi dels edificis del carrer Rogent i que han de servir
per a la reforma de la seu social



5.953,20 € de la subvenció del ICUB que hauran de fer-se servir també per la reforma
de la seu social



5.053,45 € pertanyents a la Secció Dones en concepte de beneficis dels cursos
realitzats en 2018 i que es transferiran a principis de 2019.



9.000,00 € ingressats de premis de la loteria de Nadal de 2018 que s’hauran de
tornar als beneficiaris corresponents durant el primer trimestre de 2019.

Pel que fa a l’activitat recurrent, es segueixen reduint els costos totals com en els darrers
anys i el 2018 també s’han augmentat els ingressos irregulars, per la recuperació de dues
subvencions que han suposat un ingrés de més de 5 mil euros.
Per tant, es pot dir que la gestió de l’associació s’està realitzant de forma molt
satisfactòria, millorant any rere any tots els aspectes del compte de resultats. Tanmateix
9
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també és cert que una despesa no prevista com la de la façana d’aquest any 2018 pot
enfonsar tots els esforços fets pel Consell Directiu en aquest aspecte.
A continuació es presenta un gràfic amb els principals conceptes del compte de resultats
del Foment Martinenc, on s’han detallat a la part dreta els ingressos extraordinaris i la
despesa addicional de la façana per reflectir, a la part esquerra, el resultat de l’activitat
recurrent.
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Ingressos

Com es comentava abans, els ingressos han vingut determinats per la recuperació de dues
subvencions, que fa pujar el percentatge d’aquestes respecte a la resta d’ingressos fins el
9%. També hi ha un augment dels ingressos per cursos, que pugen un punt percentual. De
cara a l’any 2019 aquests ingressos encara pujaran més coma conseqüència de la cessió
per part de la secció Dones del seus cursos.
La constant de cada any es manté també el 2018, si bé amb una petita davallada (-6 punts
percentuals). Els ingressos propis de l’associació, els que deriven dels seus socis i del seu
patrimoni, es situen en un molt saludable 78%, 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
Les despeses venen marcades, com s’ha vingut dient al llarg d’aquest capítol, per
l’aportació de 13 mil euros a la comunitat de veïns de l’edifici on resideix la seu social per a
la restauració de la façana.
Aquesta despesa ha fet que el percentatge dedicat a subministraments i serveis hagi
augmentat 7 punts percentuals el 2018.
En la part positiva, un reducció significativa de les despeses irregulars, que s’han contingut
el màxim possible davant la remodelació de la seu social que s’ha de portar a terme en els
propers dos o tres anys.
A continuació es presenta un gràfic amb la distribució de despeses del Foment Martinenc.
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Total amb seccions
A continuació es presenta una taula on es pot veure el compte de resultats total del Foment
Martinenc, 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

45.833,73 €

Entrades

Sortides

Resultat

234.287,60 € -195.624,14 € 38.663,46 €

Saldo Final
84.497,19 €

Billar

3.414,58 €

3.731,30 €

-5.224,60 €

-1.493,30 €

1.921,28 €

Club Escacs

6.205,89 €

14.198,50 €

-9.467,29 €

4.731,21 €

10.937,10 €

25.967,03 €

16.015,05 €

-16.795,99 €

-780,94 €

25.186,09 €

6.339,25 €

7.676,94 €

-3.881,42 €

3.795,52 €

10.134,77 €

Excursionisme

29.318,90 €

28.933,27 €

-27.603,04 €

1.330,23 €

30.649,13 €

Pensionistes

14.367,50 €

32.338,00 €

-32.936,20 €

-598,20 €

13.769,30 €

Penya Balugrana

22.299,49 €

6.149,92 €

-7.197,88 €

-1.047,96 €

21.251,53 €

Petits Somriures

3.718,97 €

290,00 €

-4.008,97 €

-3.718,97 €

0,00 €

27.196,97 €

8.852,31 €

-5.911,47 €

2.940,84 €

30.137,81 €

1.654,34 €

1.475,00 €

-1.333,55 €

141,45 €

1.795,79 €

353.947,89 € -309.984,55 € 43.963,34 €

230.279,99 €

Dones Foment
Esbart Sant Jordi

Teatre Abraxas
Tennis Taula
TOTAL

186.316,65 €
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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 2018 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 treballat
per millorar la transmissió de tota la informació pel major nombre de canals possibles, amb
noves estratègies 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 2018 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 - 27 maig de 2018: 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’argent:
Jordi Atserias Batalla
Teresa Bosch Ripoll
Joana Casellas Bundo
Catalina García Barrio
Maria Gondon Vicente
Alfonso Jerez Pérez
Carme Márquez García
Josefina Vallès Sala
L’acte va ser amenitzat amb una actuació del Cor Coralí.
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

«Masculinitats en construcció: altres formes de ser home són
possibles» amb Aharon Fernández i Toni Soler de l'associació
Homes Igualitaris (AHIGE Catalunya). Amb ells vam parlar de com
superar el sistema patriarcal i lluitar contra la desigualtat.

10 Febrer

«L'acció de Cáritas davant la precarietat i la desigualtat» amb Mercè
Darnell, de Cáritas Barcelona. Amb ella vam parlar de desigualtat,
precarietat, solidaritat i com col·laborar per ajudar a les persones
en risc d'exclusió social.

17 Març

«El món gitano» amb Daniel Díaz, Amparo Césareo i Anna Espanyol
de la Fundació Secretariat Gitano. Amb ells vam parlar de
discriminació, igualtat i els reptes de la comunitat gitana a la
nostra societat.

28 Abril

«Els diables festius a Catalunya» amb l'activista cultural Guillem
Roma. Amb ell vam aprendre una mica més sobre aquesta tradició
cultural del nostre país.
15
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12 Maig

«Viure poc a poc» amb el cantautor badaloní Lluís Platero, que ens
va interpretar algunes cançons del seu repertori.

27 Octubre

«Festa i protesta 1968-2018, 50 anys de revolta» amb l’antropòleg i
director del Museu Etnològic i de Cultures del Món Pep Fornés.
Parlem del 50 aniversari del Maig del 68 a París.

1 Desembre

«Focs de Nadal» a càrrec del folklorista Amadeu Carbó, que ens va
parlar d'aquesta tradició nadalenca hereva de ritus mil·lenaris.

15 Desembre

«L'òpera viu amb nosaltres i ens agrada a tots més del que ens
pensem» amb Marcel Gorgori, comunicador i especialista en
divulgació, qui va trencar mites sobre aquest estil musical.

Cafè dels Poetes: activitat organitzada per la Vocalia de Cultura en col·laboració amb el
grup “Fomentem la Poesia” de Dones Foment.
20 Gener

Dedicat al poeta Joan Maragall.

15 Abril

«Les nostres poetesses».

Presentació de llibre
El fotoperiodista i il·lustrador Jordi Borràs va presentar el 18 de juny al Foment Martinenc la
seva obra «Dies que duraran anys», una selecció d’imatges icòniques de la tardor 2017 a
Catalunya, amb textos d’escriptors i escriptores com ara Jenn Díaz o Raül Garrigasait, entre
d’altres.
Música en Viu
Els companys de l'AMUC van oferir una nova Jam Session el 27 d'octubre amb una barreja
de flamenco, blues i rock que va agradar molt. També, en col·laboració amb el personal que
gestiona el Bar Social de l'entitat, s'ha posat en marxa un cicle de actuacions sota el nom
“Nit de Tapes i Musica en Viu” que es celebra els dijous al vespre i continuarà al 2019.
Foment Solidari
A banda de les seccions culturals i esportives, el Foment Martinenc té una vessant solidària
que sempre s'ha manifestat, no només 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.
16
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Recollida de menjar – del 3 al 23 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. 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 – del 10 de desembre al 4 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 2018








Balls de saló
Curs d’informàtica
Teràpia per a la memòria
Dansa del ventre
Sevillanes
Club de lectura (mensual)
Swing

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.
Maig
Juny
Octubre

Concurs de Fotografia de la Secció d'Excursionisme.
“La consciència és indomable” per la fotoperiodista Sira Esclasans.
Treballs dels tallers de Dones Foment.

Certamen Literari Juvenil “Flor de Primavera” – 15 de maig de 2018
Primera edició d'aquest certamen, adreçat a estudiants entre 9 i 18 anys, amb vocació de
permanència. Com a complement del ja tradicional certamen literari de novembre, des de la
Vocalia de Cultura volem engegar una nova etapa amb la voluntat d’engrescar als més
joves a participar en aquests tipus de certamens.
17
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Festes de Primavera - 19 al 27 de maig de 2018
En el marc de les Festes de Primavera s'han incorporat noves propostes que han vestit el
programa d’activitats al llarg de varies setmanes, tot i que el gruix de les festes es
concentra els caps de setmana 19-20 i 26-27 de maig. El primer dissabte, amb la sortida al
carrer, el Ball de Rams i l'arrossada popular és sense dubte la jornada més important.
El Bar Social ha organizat un Vermut Social en el marc de la jornada “Enganxa't al Foment” i
també un dinar popular a la terrassa de l'entitat.
Enguany hem hagut de fer alguns ajustaments al calendari habitual: la Trobada de Corals
s'ha traslladat al novembre per motius d'agenda de les corals i la Diada Social s'ha celebrat
un diumenge de Festes de Primavera i no com altres anys al mes de març.
Dos caps de setmana d'intensa activitat també dintre de les seccions, amb estrenes de
teatre, competició d'escacs, roda d'esbarts, 12 hores de billar...
Dissabte 19 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 de Montse Colomé, i una representació del
tradicional Ball de Rams coordinada per Esbart Sant Jordi.
Aniversari del Referèndum de l'1-O
L'entitat va participar en diferents actes d'homenatge i record de la mobilització ciudadana
que va culminar en el Referèndum de l'1 d'octubre de 2017 en coordinació amb altres
associacions i entitats del barri: vermut popular, mur de testimonis...

L'aparador de l'entitat es va omplir de records i homenatges a aquesta jornada històrica
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Fira Boja - 18 de novembre 2018
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.
Certamen Literari – 24 de novembre de 2018
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. Destaquem l'alta participació, tant en
qualitat com en quantitat.
Nadal al Foment, 16 de desembre de 2018
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... Aquest any, per acompanyar el berenar, hem comptat amb l’actuació del
nostre Esbart Sant Jordi, el grup de playback “L'Amistat” de Dones Foment i la companyia
“Mescla Teatre”.

6. VOCALIA DE MANTENIMENT
L'any 2018 s’ha buidat la biblioteca i s’ha reformat i pintat per tal de comptar amb una altre
sala, a més de portar a terme les millores necessàries per al manteniment dels espais del
Foment Martinenc per tal d’acollir als associats, els amics i amigues del Foment Martinenc
i les seves activitats.
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7. LES SECCIONS
SECCIÓ DE BILLAR
La junta de Billar fa un balanç general positiu de 2018. La secció ha rebut nous socis i en
general són cada cop més actius.
La participació en els Campionats Socials de Billar s'ha incrementat i en general, s'ha jugat
molt més a les taules.
Destaquem el bon funcionament de les classes de Leandro Roy i l'exhibició de billar a tres
bandes de Ricardo García Alarcón. El proper any esperem que les classes tinguin
continuïtat i tornar a fer exhibicions amb mestres.

Classes de Billar amb Leandro Roy

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. Enguany ha estat molt important
la vessant solidària, amb xerrades informatives sobre la situació dels refugiats i la
realització d'una jornada especial de recapte per La Marató de TV3.

20

Memòria 2018

SECCIÓ D’ESBART
Més enllà de totes les ballades que hem tingut aquest any, més d'una trentena, aquest 2018
quedarà com l'any que l'Esbart Sant Jordi va estrenar el seu primer espectacle "BLLM".
BLLM és una amalgama de danses tradicionals i de nova creació composta per balls de
parelles i de conjunt però també balls de noies i de nois sols. Amb la dansa tradicional com
a arrel, BLLM reivindicar el fet de ballar com a mitjà d'expressió, espectacle de 90 minuts
sense cap pausa i d'un ritme frenètic.

Esbart Sant Jordi ha presentat “BLLM” amb gran èxit a Lluïsos d'Horta i el SAT! Teatre
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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, 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 i hem de celebrar l'ascens
del tercer equip a Preferent i el seu sotscampionat de Catalunya de Primera Categoria.
Fora del calendari oficial, la ja tradicional expedició a Vilobí d'Onyar al mes de setembre
enguany ha batut récords amb 6 equips i gairebé una trentena de socis.
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 2018 vam arribar al
autoimposat límit d'inscrits, 200 jugadors, amb dues setmanes d'antelació.

Els Escacs no tenen edat: foto del Foment C que es va proclamar sotscampió de Catalunya de Primera
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SECCIÓ EXCURSIONISTA
La Secció Excursionista continua guanyant socis i supera el centenar. L'any 2018 s'han fet
120 d'activitats outdoor i 8 d'activitats indoor. Destaquem que actualment som l'únic centre
excursionista de Barcelona que ofereix activitats de Marxa Nòrdica (caminades i cursos
d'iniciació. A més de fer les nostres sortides, participem en cursos de socorrisme i primers
auxilis de muntanya organitzats per la FEEC i en trobades de cuidadors de senders
transfronterers, amb senderistes catalans i francesos.
Més enllà de les activitats a l'exterior, s’han continuat realitzat i col·laborant en
esdeveniments que ens arrelen al barri: la Fira, la Cursa o la “Mostra d’audiovisual de
muntanya” i el Concurs de Fotografia. Enguany no ha estat possible portar a terme el
concurs de ressenyes per falta de participació tot i haver-ne fet promoció al Vèrtex.
Les activitats més multitudinàries han estat el Barnatresc de Sant Martí de gener, amb més
de 3000 participants, i la Cursa Popular de Sant Martí, amb més de 700 participants. Volem
agrair a tots els voluntaris i voluntaàries que fan possible organitzar aquestes activitats i
d'altres com el Naturtresc i la Caminada Internacional de Barcelona amb gran èxit i sense
incidències.
La venda del rocòdrom en 2018 suposa el final d'un cicle. L'any 2019 ens porta nous
projectes, com la col·laboració amb l'Agrupació Excursionista Icària, que ja ha començat, o
l'elaboració de calendaris amb fotografies premiades al concurs o amb llocs emblemàtics
del districte.

Senderistes participants a la 5a trobada transfronterera
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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.
Terra-Nova participa del moviment escoltista català, amb presència a les trobades anuals
per intercanviar experiències, reforçar vincles i conèixer diferents realitats arreu de
Catalunya.

Sant Jordi és un dels dies més importants de l'any i el celebrem amb valors d'igualtat
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SECCIÓ DE PENSIONISTES
Vam començar l'any, com ja és tradició, amb una calçotada, acompanyada d'una visita a
Berga al mes de gener. Altres visites de la primera part de l'any han estat al poble de
Qeuralbs i al Museu de Cultura Ferroviària d'Igualada.
El viatge “estrella” del mes de maig va ser al Pirineu Aragonès.
A principis d'octubre vam aprofitar el bon temps amb uns dies a Alcossebre gaudint del
Mediterrani i vam acabar l’any amb una excursió a la Vall de Bianya.

A punt de sortir a recòrrer la Vall de Bianya amb el tren “Tricu-Tricu”
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SECCIÓ PENYA BLAUGRANA
El 2018 ha estat l’any del 63è 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.
Hem realitzat el IV Certamen Literari de Contes del Barça.
Taller de Memòria i Futbol amb la Fundació “Salut i Envelliment” de la Universitat Autònoma
de Barcelona
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.

La doctora Sara Domènech va conduir les sessions de reminiscència: compartim records de futbol per
exercitar la memòria i lluitar contra l'Alzheimer
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SECCIÓ DE TEATRE
Aquest passat 2018 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 creació pròpia
«Num 13, Ruc Plaça», estrenada al juny i reestrenada al novembre. Els joves d’Abraxas han
representat «La Marató dels Germans Grimm» amb una visió personal dels contes
populars, estrenada al juny i reestrenada al novembre. El grup sènior ha fet dos muntatges
aquesta temporada. Al maig vam realitzar l'estrena de «L'Art de la Comèdia» de l'italià
Eduardo di Filippo, amb la qual hem participat a concursos arreu de Catalunya, i a l'octubre
vam reestrenar el clàssic d'Alejandro Casona «La Dama del alba». 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 XXVIIIè Concurs de
Teatre Amateur del Foment Martinenc. Com sempre i des de fa 40 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.

Els Pastorets obren i tanquen l'any teatral al Foment Martinenc

27

Memòria 2018

GOSPEL FM COR
El grup continua treballant i creixent, amb assajos setmanals i noves incorporacions.
Activitats com la Trobada de Corals ens permet donar-nos a conèixer i interactuar amb
altres corals.

GRUP TENNIS TAULA
A la temporada 2017-18, el primer equip de Tenis Taula del Foment Martinenc va tenir una
gran actuació a la Lliga Territorial de Segona Categoria que el va permetre disputar el
Playoff d'ascens a 1a. Un segon equip va participar a la lliga de Tercera.
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.
En setembre de 2018 ha començat una nova temporada on els nostres equips lluitaran per
la permanència a 1a i aspiren a l'ascens a 2a.
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ANNEX
ACTIVITATS SECCIÓ DE BILLAR
Gener: Assemblea General Ordinària de la Secció de billar el dia 16. Un cop acabada es
realitza l’entrega de premis als tres primers classificats de cada categoria, així com als dos
finalistes del handicap a 3 bandes.
Gener-març: Campionat Social de Billar Modalitat Banda, amb 44 participants, 2 més que
l'any 2017 i 8 més que l'any 2016.
Abril-juny: Campionat Social de Billar Modalitat Lliure, amb participació de 45 jugadors, 10
més que l'any 2017 i 9 més que l'any 2016.
Maig: parada al carrer el dia 19 dintre dels actes de «Enganxa't al Foment» de les Festes de
Primavera i jornada de portes obertes el dia 26, «12 hores de billar» amb la participació de
gent del barri no socis del Foment.
Juny-juliol: Campionat Social de Billar a tres Bandes amb handicap amb participació
limitada a 32 jugadors.
Octubre-novembre: Campionat Social de Billar a tres bandes, amb 40 participants, 4 menys
que l'any 2017 i dos més que l'any 2016.
Durant el mes de novembre el nostre soci i tresorer de la junta del billar, en Leandro Roy, ha
fet classes de billar els dimarts i dijous. A causa d’una operació es van ajornar un parell de
dies de classe al mes de desembre.
A finals de novembre vam tenir l’honor de tenir de convidat per fer una exhibició de billar a
tres bandes al Sr. Ricardo Garcia Alarcón, que va jugar 8 partides a 10 caramboles amb
diferents socis de la secció de billar del Foment Martinenc, i ens va embadalir amb algunes
jugades mestres.
Desembre: s'avança l'inici del Campionat Social de Billar modalitat lliure al dia 12
(habitualment començava a mitjans de gener) per aconseguir que tots els campionats
hagin finalitzat abans de juliol i evitar la calor. Hi participen 39 socis, 4 més que l'any 2017 i
3 més que l'any 2016.
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ACTIVITATS SECCIÓ DONES FOMENT
Tardes de Cinema:
24 gener - 21 febrer - 21 març - 11 abril - 16 maig – 10 octubre – 21 novembre
Conferències:
17 gener

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

14 febrer

«Fomentem la poesia»

7 març

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

18 abril

«Àngel Guimerà», a càrrec de Joan Tres.

25 abril

«Presbiacúsia, pèrdua d'audició associada a l'edat», a càrrec de Mikel
Urdian d'Òptiques Tutusaus.

23 maig

«De veritat coneixem Barcelona?» a càrrec d'Enric Toda.

13 juny

«Día Mundial de les persones refugiades» amb Textura de Cultura.

17 octubre

«Coneixem Barcelona?» a càrrec d'Enric Toda.

14 novembre

«Música simfònica és només clàssica?» a càrrec d'Enric Toda.

28 novembre

«Com evitar riscos domèstics» pel bomber David Calvo.

12 desembre

«La Marató de TV3»

Concerts i actuacions
14 gener
15 abril
27 maig
21 octubre

«Cançons de sempre i sarsuela, grup de Play-Back L'Amistat.
«Cançons tradicionals», actuació de grup de Play-Back L'Amistat.
«Passejant pel Paral·lel», actuació de grup de Play-Back L'Amistat.
«Musical variat», actuació de grup de Play-Back L'Amistat.

Exposicions:
12-28 novembre

Obres de les alumnes del Taller de Pintura. Tema: «Àrbres».

Altres activitats
10 gener
31 gener
7 febrer

Els Reis de les Dones
Assemblea General de les Dones Foment
El Carnestoltes de les Dones
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10 març

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
Dia per La Marató de TV3 amb actuacions de «En Pere i l'Alba»
(animació infantil), Leonor i Raquel (Bollywood) o L'Amistat (playback).
Dinar de Nadal

20 juny
10 novembre
19 desembre
Visites culturals
26 gener
23 febrer
27 abril
6 juny
26 octubre
30 novembre

Museu de les Aigües.
Museu Cervesa Damm.
Fàbrica d'Anís del Mono a Badalona.
Vila termal de Caldes de Montbui i visita a la fàbrica Danone.
Jardins de la Tamarita.
Hotel Espanya

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

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

Una de les innumerables actuacions del grup de playback “L'Amistat” al 2018
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SECCIÓ D’ESBART
Actuacions
21 gener
11 febrer
17 febrer
25 febrer
10 març
15 abril
22 abril
5 maig
13 maig
19 maig
19 maig
27 maig
3 juny
7 juny
9 juny
17 juny
30 juny
7 juliol
21 juliol
23 setembre
30 setembre

Roda d'Esbarts Catalònia – Poliesportiu El Plà del Penedès.
Participació de Menuts i Juvenils.
Festes de Santa Eulàlia – Plaça de la Catedral de Barcelona
Participació de Menuts i Juvenils.
Any Nou Xinés– Passeig Lluís Companys, Barcelona
Participació del Cos de dansa.
Roda d'Esbarts Catalònia – Sant Joan Despí.
Participació de Menuts i Juvenils.
Certamen Literari de Dones Foment – Sala d'Actes del Foment
Martinenc.
Roda d'Esbarts Catalònia – Granollers.
Participació de Menuts i Juvenils.
Casino del Centre – L'Hospitalet.
Cos de Dansa.
Cercavila als carrers del barri del Clot.
Participació del Cos de Dansa.
Roda d'Esbarts Catalònia – Foment Martinenc.
Participació de Menuts i Juvenils.
Festes de Primavera, Enganxa't al Foment – C/ Rogent, Barcelona.
Participació dels Menuts.
Ball de Rams – Carrer Provença davant del Foment Martinenc.
Ballada del Ball de Rams popular obert a tothom.
Espectacle “BLLM” – Lluisos d'Horta.
Participació del Cos de Dansa.
Cloenda Roda d'Esbarts Catalònia Poliesportiu Banyeres del Penedès.
Participació de Menuts i Juvenils.
Acte inaugural del Dia de l'Associacionisme – Sant Pere Apòstol.
Participació del Cos de Dansa.
Festa Major a la Plaça Gaudí.
Participació del Cos de Dansa.
48è aniversari Esbart Sant Jordi – Foment Martinenc
Participació de tots els grups.
Festival de Primavera – Can Clariana, Barcelona
Participació del Cos de Dansa.
Valldansa – Plaça del Mercat de Ribes de Freser
Participació del Cos de Dansa.
Nit de la Sardana – Plaça de la Llenya, Canet de Mar
Festes de la Mercè – Palauet Albéniz, Barcelona.
Participació del Cos de Dansa.
Festa Major Congrés – Plaça del Congrés, Barcelona.
Participació del Cos de Dansa.
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9 novembre
24 novembre

Espectacle «BLLM!» - SAT Teatre
Segona Mostra de Dansa Catalana de Creació.
Festival de Tardor – Agrupació Congrés, Barcelona.
Participació del Cos de Dansa.

BLLM ha estat un repte i un punt d'inflexió per Esbart Sant Jordi

Activitats
4 gener
5 gener
26 gener
17 març
20 abril
23 abril
19 maig
11 setembre
18 novembre
16 desembre
22 desembre
31 desembre

Rei Melcior i patges. Recollida de cartes.
Rei Melcior i patges. Cavalcada del barri.
Assemblea de la secció.
Calçotada de germanor.
Sopar de Sant Jordi.
Venda de roses. Parada al carrer Rogent / Provença.
Enganxa't al Foment (Festes de Primavera). Activitats al carrer.
Ball de l'Homenatge al monument a Rafel Casanovas.
Festa del Joc i el Lleure en Català - Taller de Dansa a l'Arc de Triomf
Nadal al Foment.
Sopar de Nadal.
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 – 14 de gener (Cotxeres de Sants, Barcelona)
Cinc 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 equips van classificar a la fase
final catalana..
Lliga Catalana - 20 de gener al 14 d'abril
El Foment Martinenc va estar representat al Campionat per Equips de Catalunya d'enguany
per sis equips: un a Divisió d'Honor, un a Segona Divisió Catalana, dos a Primera de
Barcelona, un a Segona de Barcelona i un 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. Enguany hem de
lamentar el descens de l'equip B de Segona Catalana a Preferent de Barcelona.
Campionat Escolar d'Escacs de Barcelona – 24 de novembre 2017 a 9 de febrer 2018
Competició del Consell Esportiu Escolar de Barcelona. Un total d'11 nens del Foment
Martinenc han participat a les categories sub8, sub10, sub12, sub14, sub16 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, gran actuació dels nens «grans»: Pau Salvador Moya sotscampió
sub14, Sergi Riu campió i Víctor Álvarez 4rt a la categoria Sub16 i Dani Riu tercer a la
categoria sub18.
Campionat de Catalunya d'Edats – 24 al 29 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. Una delegació
d'onze nens i una nena 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, tres jugadors es van classificar al Top-10 de la seva categoria: Martí de la
Riva 10è a Sub10, Pau Moya 5è a Sub14 i Víctor Álvarez 8è a Sub16.
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XX Obert Internacional – V Memorial Josep Paredes - 21 d'abril a 16 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 vam assolit aquesta fita tres setmanes abans de l'inici del torneig. A
més a més aquesta activitat genera beneficis econòmics i cada any atreu nous socis que
juguen i participen al muntatge de l'activitat. El problema més important va ser la calor a la
sala d’actes, especialment al mes de juny. Destacada participació de 8 jugadors de l'ONCE.
Final de la Copa Catalana – 22 d'abril (Museu del Disseny, Barcelona)
Dos equips del Foment Martinenc van prendre part en la final d'aquesta competició oficial de
la federació catalana. Aquesta activitat es va desenvolupar en dues jornades completes de
matí i tarda. Cada equip havia d'alinear 4 jugadors per ronda. El primer equip va obtenir un
molt meritori 3er lloc..
Classes d'Escacs Obertes – 18 i 28 de maig
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.
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.
Festival d'Escacs de Platja d'Aro – 24 de juny a 1 de juliol (Platja d'Aro, Girona)
Una activitat especial dintre del Circuit Català. L'entrenador Jordi de la Riva va portar quatre
dels nostres nens més prometedors a disputar l'obert de Platja d'Aro. Paral·lelament a
aquest torneig es van organitzar diversos esdeveniments: conferències, exposició de
fotografies i sobre tot un torneig d'exhibició amb l'excampió del món Karpov i altres tres
llegendes dels escacs. Una gran experiència per als nostres joves talents.
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
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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.
XII Torneig Poble de Vilobí – 15 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 superat el nostre récord i el del torneig amb sis equips i
un total de 28 socis, una gran expedició amb pares i nens. Una activitat molt especial amb
dinar de germanor i cohesió intergeneracional.
Campionat de Catalunya per Equips Llampec – 23 de setembre (Hotel Plaza, Barcelona)
Tot i ser una competició oficial i celebrar-se enguany a Barcelona, no desperta el mateix
interès que la sortida a Vilobí. Finalment vam formar dos equips amb una combinació de
nens, adults i gent gran per un total d'11 socis participants. Un cop finalitzat el campionat es
va celebrar un dinar de germanor i lliurament de premis de la temporada on el vicepresident
del Foment Martinenc Toni Jerez va recollir el trofeu del Foment C com a sotscampió de
Catalunya de Primera Categoria.
I Obert FOMENTem els Escacs – 29 de setembre a 1 de desembre
Primera edició d'aquest torneig dirigit a aficionats als escacs fora de l'alta competició. Es va
donar l'oportunitat a molts socis i jugadors de clubs veïns de jugar un torneig modest per
entrenar per la propera temporada a un horari (dissabtes tarda) sense oferta competitiva a
Barcelona. Gairebé trenta jugadors, des de Sub10 a majors de 80 anys, van gaudir de vuit
tardes d'escacs que a més va servir a un dels nostres socis per agafar experiència en
l'organització i arbitratge d'un torneig homologat per la Federació Catalana d'Escacs.
Campionat Territorial del Barcelonès – 30 de setembre a 2 de desembre
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 quatre
jugadors al grup absolut i set jugadors al segon grup. A més, una sòcia ha estat designada
àrbitre principal de la competició.
Fase prèvia de Veterans de Barcelona– 25 de setembre a 27 de novembre
Tres socis van prendre part en aquesta competició disputada a la seu de la federació i
reservada a la gent gran: Ramon Gibert, José Luis Montilla i Fausto Núñez, un dels jugadors
en actiu més veterans de Catalunya.
Ràpides Festa Major del Congrés – 2 d'octubre
El Club d'Escacs Congrés ens va convidar a participar a un torneig per equips organitzat amb
motiu de la festa major del barri i que va reunir equips de tota Barcelona. Hi vam portar un
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equip mixte amb dos adults i dos nens i vam reforçar els vincles amb altres clubs de la
ciutat.
Campionat de Catalunya per Equips Sub16 – 12-14 d'octubre (Tossa de Mar, Girona)
El nostre equip sub16, format per Víctor Álvarez, Sergi Riu, Pau Moya i Àlex Bes, va anar a
Tossa amb el suport de les famílies i el mestre Jordi de la Riva. Partíem com a favorits a la
competició i vam ocupar el segon lloc. A banda del sotscampionat de Catalunya, bon cap de
setmana de convivència per nens i famílies a una activitat que va reunir al voltant de 1000
persones d'arreu de Catalunya.
Ràpides Festa Major del Clot-Camp de l'Arpa – 17 novembre
Competició no homologada enquadrada en els actes de Festa Major del barri.
L'esdeveniment, amb més de 70 inscrits, va omplir la sala d'escacs i fins i tot va ser
necessària una sala anexa per acollir gent de totes les edats procedent de Barcelona i
rodalies en una gran jornada de portes obertes de l'entitat.
Campionat Escolar d'Escacs de Barcelona – 23 de novembre a 1 de febrer (diferents seus)
Competició del Consell Esportiu Escolar de Barcelona. Un total de 13 nens del Foment
Martinenc estan participant a les categories sub10, sub12, sub14 i sub16. La competició
encara s'està desenvolupant, per tant no és possible valorar els resultats.
X Torneig d'Escacs Actius – 6 de desembre
Una competició que es consolida i va superar les expectatives de l'organització. La
inscripció es va tancar amb 100 jugadors per motius d'espai i material, amb més de 120
interessats en participar-hi. Gran èxit de participació i comentaris molt positius dels
participants. Un cop més es va demostrar que els escacs són un esport per tothom:
destaquem la presència de 20 participants menors de 12 anys i dos invidents, i un equip
arbitral exclusivament femení.
Campionat de Catalunya d'Edats ritme Actiu – 8 desembre (Pista coberta de Sabadell)
Competició que tanca la temporada a nivell escolar, amb més de 300 participants de tota
Catalunya en cinc categories. El Foment Martinenc va estar representat per 3 jugadors a les
categories Sub14 i Sub20 (aquesta englobava Sub16, Sub18 i Sub20).
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ACTIVITATS SECCIÓ EXCURSIONISTA
Sortides de Veterans
10 gener
17 gener
24 gener
31 gener
7 febrer
14 febrer
21 febrer
28 febrer
7 març
14 març
21 març
4 abril
11 abril
18 abril
25 abril
2 maig
9 maig
16 maig
23 maig
30 maig
6 juny
13 juny
20 juny
27 juny
12 setembre
19 setembre
26 setembre
3 octubre
10 octubre
17 octubre
24 octubre
31 octubre
7 novembre
14 novembre

Vallès Occidental: Viladecavalls. Turó del Ros (100 Cims).
Baix Camp: La Selva del Camp. Puig d'En Cama pel camí del Rec (100 Cims).
Alt Penedès: Font-Rubí. Roques d'Alomó-Coll de la Barraca-Font de Llinars-Coves del
Toixó, la Guineu i el Pastor.
Conca de Barberà: Els Guialmons. Dels Guialmons als molins del Gaià.
Vallès Oriental: Llinars del Vallès. Torre del Moro-Ermita St Sebastià de coll Runese.
La Cerdanya: La Molina. El Pedró-El Ginebrar-Pla de l'Anyella. (Raquetes)
Vallès Occidental: Sant Llorença Savall.Les Marines – Pi de els Quatre Besses – Sant
Pere de Mur – El Davi – Rocamur – Pedra d'Àliga.
L'Urgell: Guimerà. Guimerà – La Bovera – Ciutadilla – Guimerà.
La Noguera: Ruta del Corb. Peramola–Sant Salvador–Roca del Corb–Roc del Cogul.
Osona: Tavèrnoles. Salt de la Minyona.
Osona: Rupit. L'Agullosa i el Salt de Sallent.
De Guimerà a Ciutadella per la Bovera i tornar.
Pi de les Quatre Basses, Sant Pere del Mur, El Daví, Rocamur i Pedra d'Àliga.
Vallcebre i els seus Cingles. Tossal Llissol.
El Grog Negre de Gualba
Vallès Occidental: Rellinars.
Berguedà: Cercs - Baga de les Nou Comes
La Garrotxa: Sadernes.
Berguedà: Saldes. La Gallina Pelada des de Font Freda
Les Masies de Roda. Monestir de Sant Pere de Casserres
Ripollès: Queralbs. Salt del Grill i Gorges del Freser
Vallès Occidental: Parc Natural de Sant Llorenç del Munt. Serra de l’ObacL’Hospital de Sang
Baix Empordà: St Antoni de Calonge. Camí de Ronda–Torre Valentina-Cavall Bernat
Dinar de cloenda de temporada
Turó del Samon o Samont (des de Sant Esteve de Palautordera)
Salt del Grill i Gorgues del Freser
El cim de l´àliga i les fonts de la Glorieta des de l’ ermita del Remei d’Alcover
Berguedà: Vallter-Portella de Mentet-Pic de la Dona. Serra Gallinera- Coll de la
Geganta - Font de la Perdiu - Vallter
Vallés Oriental: Vall de Sant Marçal.Font de les Naiades-Serrat Llarg- Creu de
Pilarín- L’Illota
Priorat: Montasant. Graus de la Carabasseta-Toll de l’Ou-Portell Peret. Cova del Corb.
Berguedà: Bruguera - Taga - Bruguera
Bages: El Pont de Vilomara. Les tines de la vall de Flequer
Baix Camp: Prades. Punta Curull (100Cims). Cova Calaixos-Sant Miquel de la Tosca,
Crucifix
Alt Urgell: L’Alzina d’Alinyà, Roc Galliner (100Cims)
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21 novembre Osona: Cingles de Tavertet
28 novembre Baix Camp: Serra de Prades. Les masies- la del Tillar-Coves del Pere-Tossal de la
Baltassana
5 desembre Baix Camp: Vilaplana-La Mussara
12 desembre Sortida Cultural i Dinar de Nadal.
Sortides de muntanya
22-23 juny

DONES i 3000. Pallars Sobirà: Erill la Vall. Pic del Portarró des de l’Estany de
Llebreta per l’Estany Llong.

22-23 setembre

DONES i 3000. Pallars Sobirà: Pic de Salòria, des d’Os de Civis

10-11 novembre

DONES i 3000s. Alta Ribagorça: Pic de la Solana d’Anglós i Pic de Soubiron

GR-2 Nord Dels Pirineus al Montseny
28 gener
18 febrer
18 març
15 abril
13 maig
17 juny

La Garrotxa 4a etapa: Besalú – Santa Pau
La Garrotxa 5a etapa: Santa Pau – Joanetes
La Garrotxa/Osona 6a etapa: Joanetes – Rupit
La Garrotxa/Osona 6a etapa: Joanetes – Rupit
Osona: 7a Etapa. Rupit – Vilanova de Sau
Osona: 8a Etapa. Vilanova de Sau-Sant Julià de Vilatorta. Dinar de Germanor

GR-92 Sender de la Mediterrània
30 setembre Alt Empordà. 1a etapa: Portbou – El Port de Llançà
28 octubre
Alt Empordà. 2a Etapa: El Port de Llançà –Cadaqués.
Opcional: El Port de Llançà – El Port de la Selva.
18 novembre Alt Empordà. 3a Etapa: Cadaqués – Roses.
Opcional: Roses - Punta Falconera – Roses
16 desembre Alt Empordà. 4a Etapa amb Dinar de Nadal: Lladó-Beuda

Cicles
Caminades Urbanes
13 gener
21 gener
4 febrer
9 març
22 abril
12 maig
2 juny

Barcelona: visita de la Casa Vicens.
BARNATRESC - Barcelonès: Sant Martí de Provençals.
Barcelona: antic terme municipal de Sant Martí de Provençals i visita guiada al
Cementiri del Poblenou.
Barcelonès: els engranatges màgics de llu, música i color de la Font Màgica de
Montjuïc (Visita Guiada)
Els parcs de Montjuïc.
Barcelonès: el Laberint d'Horta
Barcelonès: Barcelona. Visita guiada a l’Acadèmia de Medicina.
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10 novembre Barcelonès: Barcelona. Visita guiada a l’Acadèmia de Medicina.
2 desembre Visita del Mirador del CCCB i l’ Església de la Mercè.

Caminades per Collserola
27 gener
17 febrer
21 abril
15 desembre

Barcelonès/Baix Llobregat. Valldoreix – La Rierada – Can Planes – El Papiol
Barcelonès/Baix Llobregat. Valldoreix – La Budellera – Revolt de les Monges
Barcelonès/Baix Llobregat: caminada pels entorns de El Papiol
Barcelonès/Baix Llobregat. Valldoreix – La Budellera – Revolt de les Monges-Santa
Maria de Vallvidrera-Les Planes

Marxa Nórdica
12 gener
20 gener
26 gener
2 febrer
10 febrer
16 febrer
25 febrer
2 març
11 març
16 març
14 abril
20 abril
4 maig
11 maig
25 maig
1 juny
10 juny
15 juny
22 juny
8 setembre
15 setembre
6 octubre
26 octubre
9 novembre
16 novembre
23 novembre

Barcelonès.
Barcelonès: caminada per la llera del riu Besòs.
Barcelonès.
Barcelona.
Baix Llobregat: caminada pel delta del Llobregat.
Barcelona.
Barcelonès: caminada per la sierra de Collserola
Barcelonès.
Vallès Oriental: caminada per la vall d'Olzinelles
Barcelonès.
Barcelonès i Maresme.
Passeig Marítim de Barcelona.
Barcelonès: Barcelona. Els parcs de la Ciutadella i Estació del Nord
Barcelonès: Barcelona, El parc de Cervantes, Vil·les Cecília i Amèlia
Barcelonès: Barcelona, Caminada pel Castell de Montjuïc
Barcelonès: Sant Adrià. Caminada per la llera del riu Besòs
Garraf: Castelldefels. Caminada per la platja de Castelldefels
Barcelonès: Barcelona. Caminada pel passeig Marítim de Barcelona
Barcelonès: Barcelona. Caminada pel parc de les Aigües i el parc del Guinardó
Barcelonès: Caminada per la llera del Besós
Barcelonès: Caminada per la llera del Besós
Barcelonès: Caminada per la llera del Besós
Barcelonès: Caminada pel passeig Marítim de Barcelona
Barcelonès: Caminada pel passeig Marítim de Barcelona
Barcelonès: Caminada pel passeig Marítim de Barcelona
Barcelonès: Caminada pel passeig Marítim de Barcelona

Sortides Escollides
3 febrer

Berguedà: La serra del Catllaràs. Pobla de Lillet-Falgars-Catllaràs
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Escapades per l'entorn del Barcelonès
19 gener
11 febrer
17 març
13 abril
26 maig
27 octubre

Badalona: el Poblat ibèric de Puig Castellar, visita guiada de Sant Jeroni de la Murtra.
Barcelonès: descoberta de la Badalona romana.
Barcelonès: la llera del riu Besòs – Montcada – el Rec Comtal.
Visita “La Badalona romana”. Museu de Badalona.
Baix Llobregat: Pallejà. Descoberta per l’entorn de Pallejà
Barcelonès/Baix Llobregat. Caminant per Pallejà

Cursos
6 i 8 abril
Curset de marxa nòrdica.
5-7 octubre Curs d'iniciació a la marxa nòrdica.
20-21 octubre Curs de Socorrisme. FEEC.

Altres activitats
14 gener
23 febrer
10 al 24 de març
11 al 18 de maig
29 juny
20-21octubre
4 novembre

NATURTRESC – Osona: Castell de Montesquiu-Solana del Beví-Sant Moi
Carta blanca al soci: Audiovisual del GR®92 a càrrec del Sr Jordi Cabré.
Mostra de Cinema de Muntanya
Exposició Fotogràfica i votació popular del Concurs de Fotografia
CLOENDA TEMPORADA SEFM. Audiovisual resum de temporada. Entrega
de reconeixements i Piolet d’Or. Parlaments de cloenda i Pic- pica
Caminada Internacional de Barcelona
Cursa Popular de Sant Martí

Sortida de Marxa Nòrdica, una activitat que ajuda a millorar la postura corporal
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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 2018 (Argentona, 3-4 març), així
com les trobades nacionals dels diferents clans.
Participació a l'Assemblea General de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (Olesa de
Montserrat, 17-18 novembre).
Campaments tres vegades a l'any: Setmana Santa, estiu i hivern.
Activitats de Festes de primavera mitjançant la Coordinadora Infantil Clot-Camp de l'Arpa.
6 d'octubre
Trobada de Passos
15 de desembre
Obra de teatre de Nadal i fi de curs

El verd-i-groc Terra-Nova, un any més present a l'Assemblea General de l'escoltisme català
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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:

19 gener
9 març
13 abril
21-26 maig
2-5 octubre
16 novembre

Calçotada i visita a Berga.
Visita a Queralbs.
Igualada: visita al Museu del tren en Miniatura i l'església de Sant Crist.
Viatge al Pirineu d'Aragó
Viatge a Alcossebre
Sortida per la Vall de Bianya amb el Tren “Tricu Tricu”

Foto de família al santuari de Torreciudad
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ACTIVITATS SECCIÓ PENYA BLAUGRANA
10 març

15 maig
20 maig
28 juny
15 setembre
Octubrenovembre
10 novembre
17 novembre

17 novembre

28 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. Favorable experiència a repetir.
Tertúlia-col·loqui amb els fills dels jugadors històrics del FC Barcelona
Kubala, Czibor i Kocsis.
Taula moderada per Joan Poqui del diari “Mundo Deportivo”.
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. Campió: Secció de Billar.
Xerrada “La simbiosi històrica del Barça i el Catalanisme”.
Tertúlia amb Xavier Gamper, net del fundador del FC Barcelona, Salva
Torres i els periodistes Frederic Porta i Toni Closa.
Sortida a Collioure amb autocar i recorregut pels carrers del poble
frances.
Taller de Memòria i Futbol. Projecte: compartint records de futbol.
La reminiscència basada en el futbol consisteix en recordar
experiències vitals ja passades en grup, a partir de presentar estímuls
audiovisuals. S'han realitzat 6 sessions.
X Campionat Social de Dòmino i Parxís.
Campionat social obert a tots els socis del Foment, ja consolidat.
Celebració del 63è 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, set penyes, l'exjugador del Barça Paco Clos i gran quantitat de socis i amics, amb
actuació del grup de Playback “L'Amistat” per amenitzar la festa.
Lliurament de premis del III 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. L'últim divendres del mes i de l'any es consolida com una
gran festa social de la Penya.
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ACTIVITATS SECCIÓ DE TEATRE
Abraxetes: Representació de l'obra «Num 13, Ruc Plaça». Sala d'actes del Foment
Martinenc.
Els més petits de la secció de teatre van presentar l'obra de creació pròpia «Num 13, Ruc
Plaça». Es tracta d’una obra en clau còmica inspirada en els típics conflictes entre veïns en
la línia del còmic «13 Rue del Percebe» o la sèria «La que se avecina». L'estrena va tenir lloc
el 3 de juny amb molt bona acollida, i com és habitual es va tornar a actuar a la sala d'actes
del Foment Martinenc, concretament el 2 de desembre. El resultat va ser molt satisfactori i
en l’actuació de desembre, a més, es va fer el comiat dels que fins ara i des de de fa més de
30 anys havien estat les directores del grup: Glòria Vilanova, Mercè Vilanova i Rafa Torró.
Concurs de Teatre del Foment Martinenc. Sala d'actes del Foment Martinenc.
21 de gener a 18 de març. L’any 2018 vam celebrar la 28a. 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 14 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:
21 de Gener: «Segueix el teu cor», Grup Escènic GESPA de Barcelona.
4 de Febrer: «Fullmonti», Grup Kakaiba de Sabadell.
11 de Febrer: «Demà coneixeràs en Klein», Sala Cabanyes de Mataró.
18 de Febrer: «Carnaval», Associació Artística Encert de Sabadell.
25 de Febrer: «La venganza de Don Mendo», Teatre del Talion de Lleida.
11 de Març: «El bosc», Una Càpsula de Teatre d'Olot.
18 de Març: «Contents i enganyats», Grup de teatre Cassanenc de Cassà de la Selva.
El 28 de gener havia d’actuar la Companyia del Centre Cultural i Recreatiu del Pineda de
Mar amb l’obra «I això és vida?» però l’actuació es va haver de suspendre per malaltia d’una
de les actrius. Tot i intentar-ho, no es va poder trobar grup de reserva ni una altra data
perquè poguessin actuar i per tant el concurs va quedar amb només 7 grups participants.
La organització del Concurs compta amb una comissió formada per 10 membres de la
Secció de Teatre. 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.
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Representació de l'obra de teatre «L'Art de la comèdia», d'Eduardo di Filippo. Concursos de
teatre arreu de Catalunya i Sala d'actes del Foment Martinenc.
Els diumenges 6 i 13 de maig el grup sènior va estrenar l’obra còmica «L'Art de la comèdia»,
d'Eduardo di Filippo. Per tal de fer aquest muntatge, hem comptat amb la participació de la
totalitat dels 20 components del grup sènior. Tant el grup com el públic van quedar molt
satisfets del resultat
Representació de l'obra «La Dama del alba», d'Alejandro Casona. Sala d'actes del Foment
Martinenc.
Els cap de setmana del 6 i 7 d'octubre el grup sènior va re-estrenar l’obra dramàtica «La
dama del alba» d’Alejandro Casona, que ja havien estrenat l’octubre de l’any anterior. 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.
L’obra fou seleccionada per participar en la 2a edició del Premi Ferran Rovira i va quedar
entre les tres millors d’un total de 9 muntatges participants.
Joves d'Abraxas: Representació de l'obra «La marató dels Germans Grimm».
El grup de Joves d’Abraxas va representar l’obra «La marató dels Germans Grimm», de Don
Zolidis. Es tracta d’una revisió en clau còmica de contes clàssics com ara la Ventafocs,
Rapunzel o Blancaneus, amb elements moderns, però intentant conservar l’esperit original.
Com és habitual, l’obra es va representar a la sala d’actes del Foment dues vegades: el 10 de
Juny i el 25 de Novembre. A més, Joves d'Abraxas va portar parts d'aquest espectacle a
Gràcia al Festival de microteatre d'humor Cling!
Els membres del grup estem molt satisfets amb el resultat obtingut, tenint en compte la
quantitat de text i de personatges diferents que havien de representar les nostres actrius, i el
fet que era la primera obra d’aquesta longitud per vàriès d’elles. Destaquem també la nova
incorporació de la Laia Munuera en l’equip de direcció, de forma que augmentem el nombre
de persones del grup sènior que comencen a fer les seves primeres passes en la direcció
escènica.
Pastorets de Josep Ma Folch i Torres. Sala d'Actes del Foment Martinenc.
4 de gener / 22, 23, 29 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 la primera representació correspon a la
temporada 2017-2018, mentre que les altres correspondrien ja a la temporada en curs.
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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.
Sortida al carrer «Enganxa't al Foment»
19 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
11 novembre. 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 Cor amb
Swing.
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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 durant les Festes de Primavera del
mes de maig amb exhibició de tennis taula a l'aire lliure.
Participació en els Campionats Provincials de Tennis Taula (octubre de 2018 - juny de
2019). L'equip està disputant la Lliga Territorial amb dos equips, un a 1a i a 3a.

El primer equip va fer un gran paper al Playoff d'ascens a 1a
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