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1. PARAULES PRELIMINARS 

L’any 2019 ha estat un any difícil marcat per l’inici de les obres, que de moment només s’ha
materialitzat en l’enderroc de la finca vella però ja ens ha obligat a fer els primers ajustos
amb el trasllat de la Penya Blaugrana a l’antiga Biblioteca i l’exili temporal dels Pastorets
d’Abraxas per les actuacions de la temporada 2019-2020.  Seguim pendents de rebre el
necessari suport per cobrir les obres de reforma integral per transformar el nostre Foment
en una entitat renovada, adaptada i més atractiva, on puguem fer més i millors activitats.

Aquesta situació de incertesa també ha afectat el Bar Social, i a finals d’any l’entitat ha
hagut  d'assumir  la  seva  gestió,  amb  el  suport  i  recolzament  de  les  seccions  i  grups.
Precisament  l’equip  del  Bar  Social  ha  fet  molt  amb  les  «nits  de  tapes  i  música»  per
dinamitzar l’entitat a l’estiu, quan normalment les seccions no estan tan actives. Tots som
Foment i tots fem Foment, del primer a l’últim.

El número de socis s’ha mantingut més o menys estable.  Costa créixer a una societat on
cada  cop  el  món  virtual  i  les  eines  digitals  prenen  més  espai  al  cara  a  cara  i
l’associacionisme presencial. Les seccions i  grups,  però, segueixen  fortes,  i  Esbart Sant
Jordi celebrarà al 2020 el seu 50è aniversari en plena forma. La Junta Directiva del Foment
ha decidit allargar el seu compromís inicial de 4 anys fins el dia d'inauguració del Foment
nou, amb la incorporació d’una nova Vicepresidenta d’Activitats per donar un nou impuls a
la vida social de l’entitat.

Els cursos han funcionat molt bé, amb bona acollida de totes les propostes, i les xerrades
de caire polític, històric i cultural han generat igualment una bona resposta, destacant en
aquest sentit la visita de l’advocat Gonzalo Boye i les sessions de «Cafè dels Poetes» amb
una col·laboració molt positiva entre la Vocalia de Cultura i les Dones Foment.

El Foment Martinenc, com sempre ha fet, s’implica amb la societat catalana. Destaquem la
participació d’Esbart Sant Jordi al projecte «Ballem per ser lliures» i la consolidació de la
jornada temàtica de col·laboració amb La Marató de TV3 per part de Dones Foment.

El club d’Escacs, la secció de Billar i el grup de Tennis Taula combinen la competició amb la
formació a joves i adults, cada vegada amb més èxit.

Recordem que una part important de l’activitat del Foment té lloc fora del nostre estimat
local: les sortides i viatges de la secció de Pensionistes, les actuacions d’Esbart Sant Jordi,
Abraxas  Teatre  i  Gospel  FM,  i  molt  especialment  la  intensa  agenda  de  la  Secció
d’Excursionisme amb sortides de ciutat, litoral i muntanya i un paper destacat en la Cursa
Popular de Sant Martí.

També volem fer una menció especial, dintre de l’oferta cultural de l’entitat i les seccions,
als certàmens literaris de temàtiques variades convocats al llarg de l’any: un amb mirada
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de gènere, un altre dirigit a escolars, un de temàtica blaugrana i, amb 34 edicions, el nostre
Certamen Literari en Llengua Catalana del Foment Martinenc.

Com sempre,  volem agrair  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, així
com 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’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 2019 hi havia un total de 782 socis, amb una disminució de 15 socis
respecte el tancament de l’any 2018. Tornem doncs als nivells de l’any 2017. El nombre
d’altes durant l’any ha estat lleugerament superior al de l’any anterior, 99, però el nombre de
baixes també ha estat més elevat, arribant a les 114.

A la següent gràfica es pot veure l’evolució del nombre de socis dels darrers 11 anys:
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Per grups d’edat, continua creixent el nombre de socis entre 0 i 18 anys, i disminueixen els
socis a partir de 40 anys.

Si bé la concentració de socis en la franja d’edat de més de 65 anys contínua sent elevada,
també continua creixent lleugerament l’entrada de socis menors d’edat, el qual 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
en els darrers sis anys.

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 Presidències de Secció

Presidenta President Secció Billar 

Cristina Concha Enríquez Joan Fitó

Vicepresidenta 1r – Econòmiques Presidenta Secció Dona 

Olga Ventura Jariod Mariona Salleras Sala

Vicepresidenta 2a – Activitats President Secció Esbart 

Elisabet Cebrian Raimundo Joan Ramon Bernardo Mañé

Secretària del Consell President Secció Escacs 

Patricia Llaneza Vega Jordi de la Riva Aguado

Tresorer Presidenta Secció Excursionisme 

Antoni Jerez Soriano Isabel Reina

Vocalia d’imatge i relacions externes Presidenta Secció Pensionistes 

Amadeu Heredia Tarrats Mª Teresa Planta Alonso

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 2019 per a l’associació, en el que hem tingut dues despeses
importants, una relacionada amb els pagaments de la restauració de la façana, que han
continuat durant una gran part de l’any, i l’altra relacionada amb el pagament de la loteria
que es va cobrar el 2018 però hem pagat durant el 2019. 

En  els  resultats  finals  hem  de  tenir  en  compte  que  hi  ha  hagut  un  ingrés  important,
195.000€,  corresponent a l’operació de bescanvi dels edificis del carrer Rogent,  i  que la
reforma de la seu social encara no ha començat i per tant no tenim un nivell de despesa tan
elevat.

Però si no tenim en compte l’efecte del cobrament de les obres, hem de dir que l’exercici
s’ha tancat amb un resultat negatiu, aproximadament 2.300€ de pèrdua. 

En aquests resultats cal tenir en compte que comencem a veure el resultat d’haver assumit
la gestió del bar social, que suposarà una pèrdua d’ingressos en concepte de lloguer. Cal
tenir en compte que tot i ser molt d’hora per arribar a conclusions, durant els primers dos
mesos de gestió del bar social el resultat ha estat de 2.242€ de pèrdues i per tant aquesta
reducció d’ingressos no ve compensada per un augment dels beneficis per les activitats del
bar.

També hem vist una disminució en els ingressos corresponents a lloguers de sales, que
han baixat a la meitat.

Pel que fa als subministraments, veiem que es mantenen al mateix nivell d’altres anys, ja
que han augmentat algunes partides però hi ha hagut un canvi en la gestoria que suposa
menys costos de gestió.

A continuació es presenta un gràfic amb els principals conceptes del compte de resultats
del  Foment  Martinenc,  on  s’ha  detallat  els  ingressos  i  despeses  ordinàries,  i  després
l’augment  significatiu  de saldo si  hi  afegim els  conceptes relacionats  amb el  bescanvi
d’edificis.
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Ingressos 

Tal com anticipàvem l’any passat, els ingressos per cursos han augmentat i suposen ara un
9% del total (excloent els ingressos pel bescanvi d’edificis). El percentatge corresponent a
subvencions ha augmentat també comparat amb l’any passat, situant-se en el 13%.

Veiem una altra vegada una davallada dels ingressos propis de l’associació, els derivats
dels nostres socis i el nostre patrimoni, que se situen en el 70%, cosa que caldrà estudiar
detingudament de cara a l’any en curs.

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 a la comunitat de veïns de l’edifici on resideix la seu social per a la restauració
de la façana i el pagament de la loteria. 

Aquest any el percentatge dedicat a subministraments i serveis es manté respecte l’any
passat en un 37%. Les despeses irregulars han disminuït si ho comparem amb l’any passat
però cal tenir en compte que el 2018 es va incloure la primera partida de les obres dins del
capítol de despeses irregulars, com a ingrés, i per tant en separar els ingressos de les obres
ara veiem que el percentatge de despesa augmenta tot i ser inferior en valor absolut. 

També veiem una disminució en el percentatge dedicat a Activitats,  degut a una menor
despesa en aquest capítol.
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A continuació es presenta un gràfic amb la distribució de despeses del Foment Martinenc.

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 persona jurídica.
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Saldo Inicial Entrades Sortides Resultat Saldo Final

Foment 84.497,19 € 403.196,83 € -225.745,22 € 177.451,61 € 261.948,80 €

Billar 2.519,33 € 2.666,95 € -2.048,97 € 617,98 € 3.137,31 €

Club E scacs 10.937,09 € 9.207,00 € -13.191,10 € -3.984,10 € 6.952,99 €

Dones Foment 30.239,54 € 9.476,40 € -9.975,05 € -498,65 € 29.740,89 €

E sbart Sant Jordi 10.134,77 € 4.687,44 € -3.169,29 € 1.518,15 € 11.652,92 €

E xcursionisme 30.649,13 € 39.347,82 € -35.088,18 € 4.259,64 € 34.908,77 €

Pensionistes 13.769,30 € 55.907,00 € -57.577,85 € -1.670,85 € 12.098,45 €

Penya Blaugrana 21.251,53 € 7.776,92 € -7.428,48 € 348,44 € 21.599,97 €

Teatre Abraxas 30.137,81 € 7.538,75 € -6.268,55 € 1.270,20 € 31.408,01 €

Tennis Taula 1.795,79 € 724,00 € -1.356,43 € -632,43 € 1.163,36 €

TOTAL 235.931,48 € 540.529,11 € -361.849,12 € 178.679,99 € 414.611,47 €
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5. LES ACTIVITATS 

Des de la Vicepresidència d’Activitats hem seguit dinamitzant les activitats que demanen la
implicació  i  participació  de  totes les  Seccions  i  Grups.  Alguns  cursos i  esdeveniments
estan consolidats: segueixen la inèrcia de funcionament dels darrers anys i compten amb
la fidelitat de socis i sòcies que es mantenen participatius. D’altra banda, de vegades costa
engrescar algunes seccions per prendre part en activitats de l'entitat.

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. 

Com a entitat de perfil cultural, al llarg de l’any 2019 hem presentat un degoteig d’actes i
xerrades, exposicions, 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, així com ampliar la nostra presència a les xarxes socials amb
més continguts.

Presentem a continuació  les  activitats  més rellevants  de l'entitat  en aquest  any 2019 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 -  10 març de 2019:  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:

Medalla d’or:

Josep Formatger Nin 

Medalles d’argent:

Dídac Bernardo Cebrian

Francesca Gras Serret

Alba Pacheu Ramírez

Lluís Ripollès Gamell

Antoni Serra Pera

Consòl Solé Sedó

Maria Carme Tramunt Safont

Ricard Vicente Marin

Rosa Maria Vila Boldú

Mercè Vidal Oller 

L’acte va ser amenitzat amb una actuació del Cor Coralí. Destaquem que Dídac Bernardo,
d'Esbart Sant Jordi, va voler celebrar també els seus 25 anys de soci del Foment... i de vida!
amb un Ball d'Homenatge.

Cafè-tertúlia: Xerrades de diverses temàtiques 

Amb una cadència habitualment 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: 
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26 gener «Alcohólicos  anónimos:  Unidad.  Servicio.  Recuperación» Una  molt
interessant  i  instructiva  exposició  amb què  es  troben  els  alcoholics  i
l'ajuda que reben de l'Associació i dels «padrins» en particular i del grup
Al-Anon/Alateen,  formada  per  amics  i  familiars  que  comparteixen
experiències i donen ajut i fortalesa a familiars d'alcoholics.

23 febrer «L'Exili  dels republicans als camps nazis»,  per Enrique Urraca de Diego,
President de l'Associació per la Recuperació de la Memoria Histórica i de
l'Exili Republicà.

23 març «L'Esport com eina d'inclusió» per Jordi Durà Mena, advocat i membre de
Dincat  Federació,  associació  per  al  desenvolupament  de  les  persones
amb discapacitat,  sobre el món de l'esport i  la participació als Special
Olympics.

13 abril «La  Farmàcia  del  Barri»  per  Vicens  Armentero,  auxiliar  de  Fàrmacia  i
Técnic de Farmàcia diplomat, ens va explicar com la farmàcia és el cor
del barri.

4 maig «Paisatges Naturals d'Europa» per Jordi Canal, fotógraf, escriptor i viatger.
Una interessant visita als diferents països i el seus indrets més bonics
com  montanyes,  rius  i  llacs,  i  les  seves  construccions  mes
emblemàtiques.

9 novembre «Nemini Parco» per Amadeu Carbó, estudiós i divulgador folclorista. Una
aproximació  a  la  mort  desde  la  cultura  popular  on  es  comenten  les
diferents maneres de viure el dia de Tots Sants amb les opinions dels
assistents i el canvi experimentat al llarg dels anys. 

7 desembre «El  Nadal  màgic a Finlàndia»  a càrrec de Laura Neuvonen,  que ens va
parlar de com viuen les festes al país del Pare Noel, amb el fred i la llarga
foscor de l'hivern.

Xerrades polítiques

El Foment Martinenc no és aliè a la situació que viu el país i va acollir xerrades informatives
sobre el Procés i el laberint judicial organitzades per Catalans d'arreu per la República.

31 gener Bernat Deltell i Rafael Pous

1 març Cris (@gallifantes) i Lluís Gibert

8 abril Gonzalo Boye
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La  Sala d'Actes del Foment Martinenc, de gom a gom per escoltar i preguntar  a Gonzalo Boye.

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

12 gener «Barcelona»

27 març «Les quatre estacions»

5 maig «Centenari de Joan Brossa»

27 novembre «Erotisme en la poesia»

CURSOS OFERTATS AL LLARG DE L'ANY 2019

 Curs d’informàtica 
 Teràpia per a la memòria
 Dansa del ventre
 Balls de saló 
 Country
 Anglès 
 Català

 Patchwork
 Pintura 
 Ioga
 Gimnàstica
 Tai-txi
 Pilates
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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.

 18 febrer-3 març Exposició de ceràmiques del grup Xamot Amics de la Ceràmica

 5-12 abril Exposició de pintures a càrrec d’Adelard Martínez. (Excursionisme)

 6-11 maig «Joan Brossa» per Faust Núñez, en l'any del seu centenari. (Dones)

 18-24 maig Exposició i votació popular del Concurs de Fotografia de la SEFM

CONCERTS I ACTUACIONS

En aquest apartat volem destacar la feina de l'equip gestor del Bar Social, que ha continuat
amb el cicle de música en viu obert a 2018 i ha organizat «nits de tapes i música» a l'estiu, i
la col·laboració de l'AMUC, Associació de Músics del Metro.

3 gener Carmen Garcia: «Cançons de sempre i jazz»
7 març Txesco
12 maig Havaneres amb el grup Mar Endins
15 juny Sandunguera: «Rumba, Bolero & Son»
7 juliol Festival de Dansa Oriental «Les arenes del temps» amb Al Hayat
6 juliol Sandunguera + taller d'il·lustració
13 juliol J.J. Jon «Rock & Clàssics»
19 juliol Karaoke al Bar Social

Actuació del grup d'havaneres Mar Endins
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Festes de Primavera - 18 al 26 de maig de 2019

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 18-19 i 25-26 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. 

Un mes de maig d'intensa activitat també dintre de les seccions, amb estrenes de teatre,
competició d'escacs, roda d'esbarts, 12 hores de billar...

Dissabte 18 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 Puigdemont, i una representació
del tradicional Ball de Rams coordinada per Esbart Sant Jordi.

Sortida al carrer Rogent de les diferents seccions i grups del Foment Martinenc
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Fira Boja - 17 de novembre 2019
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 en Llengua Catalana i Certamen Literari Juvenil “Flor de Primavera” –
30 de novembre de 2019 
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. Enguany  s'ha  fet  conjuntament  el  lliurament  de  premis  del
certamen tradicional  amb la segona edició del juvenil,  adreçat a estudiants entre 9 i  18
anys, que va néixer amb la voluntat d’engrescar als més joves a participar en aquests tipus
de certamens.

 Els premiats i les premiades amb Ricard Sentís i Carme Márquez, Vocals d’Activitats Culturals i
Lúdiques, respectivament. 
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Nadal al Foment, 15 de desembre de 2019
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 i el grup de playback «L'Amistat» de Dones Foment.

Recollida de joguines i regals per a la gent gran – del 16 de desembre al 3 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, hem portat a terme la recollida de joguines i regals per a la gent gran.
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6. VOCALIA DE MANTENIMENT

Des  de  la  Vocalia  de  Manteniment,  l’any  2019,  a  més  de  les  tasques  habituals  de
manteniment dels espais del Foment Martinenc hem realitzat canvis en alguns espais per
afrontar les obres, que ja han començat.

Hem condicionat una petita zona a la barra del bar, per a poder preparar menjars senzills, i
a més, hem ampliat la barra del bar. 

Hem habilitat nous espais d’emmagatzematge per a la Secció de teatre, el bar, i el Foment,
així com hem reestructurat els que teníem. També s’ha aprofitat per a fer neteja i llençar
coses que no feien cap servei.

Hem buidat tot el material del magatzem de la sortida emergència així com el del mateix
passadís a altres espais del Foment.

La secció de la Penya blaugrana ha estat reubicada a la sala de la biblioteca, recentment
reformada.

S’ha condicionat la sala del consell, Tomàs Raga, per a fer les classes d’informàtica.

Anem adaptant els espais del Foment Martinenc per adaptar-nos als canvis que suposen
les obres del Foment Martinenc.
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7. LES SECCIONS

SECCIÓ DE BILLAR

La junta de Billar fa un balanç general positiu de 2019. La secció ha rebut nous socis i en
general són cada cop més actius.

Destaquem el bon funcionament de les classes de Leandro Roy i l'exhibició de billar a tres
bandes de Ricardo García Alarcón. 

La Secció de Billar gaudeix de molt bona salut, amb competicions, classes i jornades especials
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SECCIÓ 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. El certamen literari és un dels
actes centrals, amb el focus en la lluita contra la violència de gènere i el llenguatge i les
actituds  sexistes.  Es  consolida  la  realització  d'una  jornada  especial  de  recapte  per  La
Marató de TV3. 

Brindis de cloenda del Certamen Literari “Una mirada de gènere”
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SECCIÓ D’ESBART 

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 el grup dels menuts,
els infantils, els juvenils i el Cos de dansa. D'aquest any destaquem la ballada el Palauet
Albèniz de Barcelona en motiu de les Festes de la Mercè i la participaciò en les ballades els
centres Penitenciaris de Puig de les Basses a Figueres i Mas D`Enric a El Catllar, tots dues
donant suport els presos polítics i dintre del “Ballem per ser Lliures”. També destacar la
participació dels nostres grups infantil i juvenil a la trobada de dansa el Plà de la Catedral
de Barcelona, en motiu de les Festes de Santa Eulàlia, segona patrona de la Ciutat Comtal. 

“Ballem per ser Lliures”: Esbart Sant Jordi al Centre Penitenciari Puig de les Basses
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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 segon equip a Primera Divisió catalana.

Fora del calendari oficial, destaquem la ja tradicional expedició a Vilobí d'Onyar al mes de
setembre, com sempre un èxit de convocatòria de jugadors i famílies. 

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 un cop més vam arribar al
autoimposat límit d'inscrits, 200 jugadors, amb setmanes d'antelació.

La pedrera: els sub16 subcampions de la Copa Puig i Víctor Álvarez campió de Catalunya
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SECCIÓ EXCURSIONISTA 

La Secció Excursionista continua guanyant socis i en 2019 ha organitzat més d'un centenar
d'activitats outdoor. 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. 

Les activitats de Marxa Nòrdica (caminades i cursos d'iniciació) es consoliden i aquest any
hem  recuperat  les  Sortides  Familiars,  amb  una  primera  sortida  en  desembre  per  al
tradicional arranjament del pessebre de Collserola i previsió de continuar en 2020.

Les  activitats  més  multitudinàries  han  estat  el  Barnatresc  de  Sant  Martí  de  gener  i
l'esdeveniment principal del barri, la Cursa Popular de Sant Martí, aquesta amb més de 800
inscrits tot i  les dificultats d'enguany amb les obres que afectaven el recorregut. Volem
agrair a tots els voluntaris i voluntàries que fan possible organitzar aquestes activitats i
d'altres com el Naturtresc i la Caminada Internacional de Barcelona amb gran èxit i sense
incidències.

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.

SECCIÓ DE PENSIONISTES 

Vam començar l'any, com ja és tradició, amb una calçotada, acompanyada d'una visita a
Vilarrodona al mes de febrer. Altres visites de la primera part de l'any han estat al monestir
S. Benet de Bages i a Penelles.
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El viatge “estrella”  del mes de juny va ser al sud de França amb un recorregut pel Perigord
Noir.

A principis d'octubre vam aprofitar el bon temps amb uns dies a Alcossebre gaudint del
Mediterrani.

Com sempre, els berenars mensuals reuneixen sempre a més de 50 socis i sòcies i són una
gran activitat per socialitzar alhora que gaudir del ball i d'un ambient festiu.

Foto de família a Carcassone

SECCIÓ PENYA BLAUGRANA 

El 2019 ha estat l’any del 64è 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.
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Hem realitzat el V 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.

Com sempre, el dinar d’aniversari de la Penya va ser una gran jornada de germanor

SECCIÓ DE TEATRE

Aquest passat 2019 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
«La boda no roda»,  estrenada al  maig.  Els  joves d’Abraxas  han representat  «City  Bang
Blues: sang i fetge a la ciutat», estrenada al juny i reestrenada al desembre. El grup sènior
ha fet dos muntatges aquesta temporada. Al gener vam reestrenar «L'Art de la Comèdia»
de l'italià Eduardo di Filippo, que ha estat molt premiada al Concurs de Teatre Amateur de
Fals tant en categories tècniques com de direcció i interpretació, i al juny vam estrenar la
comèdia de Ken Ludwig «Busqueu-me un tenor».  No podem oblidar tampoc que, com cada
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any, hem ofert la nostra versió de “Els Pastorets”, de Josep Mª Folch i Torres, amb gran èxit
de públic. Aquest desembre ho hem fet a l'escenari de la Formiga Martinenca amb motiu de
les obres de reforma 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.

Menció a part per al grup de joves (13-18 anys aproximadament), que s'ha renovat, amb
canvis a la direcció i a la composició del grup. Com cada any, les directores de joves tenien
l’objectiu d’escollir una obra que pugui adaptar-se a les necessitats dels joves; pel que fa a
l’elecció  del  gènere  de  l’obra,  la  dificultat  de  la  interpretació,  el  missatge  que  es  vol
transmetre,  el  vocabulari  que s’hi  empra… Aquest any també han pogut  interpretar més
d’una cançó i han pogut aprendre a desenvolupar-se a l’escenari artísticament en tots els
sentits. Ha estat un any carregat de nous coneixements i reptes per a totes i el resultat ha
estat més que satisfactori. Totes les joves que han arribat al grup han pogut interpretar i
trepitjar l’escenari i han après la responsabilitat que això comporta.  Com a objectiu per el
2020 proposem millorar en la interpretació i la responsabilitat de totes les joves, aportar-lis
més autonomia.

Abraxas ha portat els seus Pastorets a la Formiga Martinenca sense perdre l’essència
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GOSPEL FM COR 

El grup continua treballant i creixent, amb assajos setmanals i noves incorporacions. En
aquests  moments  la  coral  es  composa  de  20  cantaires.  La  participació  en  concerts
solidaris ens permet col·laborar amb causes, donar-nos a conèixer i interactuar amb altres
corals.

GRUP TENNIS TAULA 

A la temporada 2018-19, el primer equip de Tenis Taula del Foment Martinenc ha assolit la
permanència a la Lliga Territorial de Primera Categoria. Un segon equip va participar a la
lliga de Tercera.

En setembre de 2019 ha començat una nova temporada on els nostres equips lluitaran per
la permanència a 1a i aspiren a l'ascens a 2a.  A més, continuen els entrenaments i les
classes.

L'equip de 1a del Foment Martinenc de Tennis Taula, un esport per totes les edats
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ANNEX

ACTIVITATS SECCIÓ DE BILLAR

Gener: Assemblea General Ordinària de la Secció de billar el dia 16. 

Gener-març: Campionat Social de Billar Modalitat Liure amb Hàndicap, amb 37 participants.

Abril-juny: Campionat Social de Billar Modalitat a Banda, amb participació de 44 socis.

Maig: parada al carrer el dia 18 dintre dels actes de «Enganxa't al Foment» de les Festes de
Primavera i jornada de portes obertes el dia 25, «12 hores de billar» amb la participació de
gent del barri no socis del Foment.

Abril-juny: Classes de billar amb Leandro Roy.

Juliol: Campionat Social de Billar a tres Bandes amb Hàndicap amb participació limitada a
32 jugadors.

Setembre: exhibició de billar a tres bandes a càrrec del reconegut billarista Ricardo García.

Octubre-novembre: Campionat Social de Billar a tres bandes, amb 39 participants.

ACTIVITATS SECCIÓ DONES FOMENT 

Tardes de Cinema:

13 febrer - 20 març - 10 abril – 22 maig – 12 juny – 16 octubre

Conferències: 

23 gener Presentació del llibre «Els medicaments amics de la Maria» de Lourdes
Casas

20 febrer Presentació del llibre «Entre nosaltres» amb Jenny i Neus 

13 març Xerrada «Les escoles» a càrrec del Taller d’Història del Clot Camp de 
L’Arpa.

24 abril Xerrada «Vidres progressius, visió sense límits», a càrrec de Marc Solé, 
d'Òptiques Tutusaus

23 octubre Xerrada a càrrec d'Enric Toda

13 novembre Xerrada «Víctor Català, 150 anys del seu naixement», a càrrec de Mª 
Pilar Cabrerizo

11 desembre «La Marató de TV3». Xerrada sobre malalties minoritàries.
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Concerts i actuacions

13 gener «Cançons de cinema», grup de Play-Back L'Amistat.
31 març «La zarzuela: momentos de oro», grup de Play-Back L'Amistat.
29 maig Actuació de grup de Play-Back L'Amistat.
20 octubre Actuació de grup de Play-Back L'Amistat.

Exposicions:

6-11 maig «Joan Brossa» per Faust Núñez, en l'any del seu centenari.

Altres activitats

9 gener Els Reis de les Dones 
30 gener Assemblea General de les Dones Foment
27 febrer El Carnestoltes de les Dones
9 març Lliurament de premis del 38è Certamen Literari Dones Foment. Lema: 

«Una mirada de gènere» amb l'objectiu de conscienciar sobre la 
importància de la igualtat de gènere.

27 març Fomentem la poesia: «Les quatre estacions»
19 juny Dinar de fi de curs
30 octubre Festa de la Castanyada
27 novembre Fomentem la poesia: «Erotisme en la poesia»
14 desembre Dia per La Marató de TV3 amb actuacions de L'Amistat (playback).
18 desembre Dinar de Nadal

Visites culturals 

25 gener Museu Can Framis
22 febrer Presó Model
15 maig Sortida fi de curs a Beget
31 maig Visita a Torre Baró
20 setembre Sortida a Les Planes
9 desembre Visita a Diagonal Parc

Tallers trimestrals 

Canastra
Fomentem la poesia
Play-Back
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SECCIÓ D’ESBART 

Ballades 

20 gener Ballem per ser lliures – Centre Penitenciari de Mas d'Enric - El Catllar
Participació del Cos de Dansa

23 gener Ballem per ser lliures – Centre Penitenciari de Puig de les Basses - Figueres
Participació del Cos de Dansa

27 gener Roda d'Esbarts Catalònia - Casino del Centre – L'Hospitalet
Participació de Menuts i Juvenils

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

17 març Roda d'Esbarts Catalònia – Agrupació Congrès - Barcelona
Participació de Menuts i Juvenils

30 març Casino del Centre  – Festa Major L'Hospitalet.
Participació del Cos de Dansa.

7 abril Roda d'Esbarts Catalònia – Bosquet de Can Sedó - Castellderçol
Participació de Menuts i Juvenils

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

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

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

25 maig Festival de Primavera – Can Clariana
Participació del Cos de Dansa.

8 juny Festes de Primavera – Plaça de la Porxada, Granollers
Participació del Cos de Dansa.

9 juny Cloenda Roda d'Esbarts Catalònia Plaça de la Porxada, Granollers
Participació de Menuts i Juvenils.

16 juny 49è aniversari Esbart Sant Jordi – Foment Martinenc
Participació de tots els grups.

7 juliol Festival Internacional de Dansa – Pl. de la Vila, Cerdanyola del Vallès
Participació del Cos de Dansa. 

20 juliol 40è aniversari de Roda d'Esbarts Catalònia – Tona
Participació del Cos de Dansa

1 setembre Hotel H10 Marina Barcelona – Festa Aniversari
Participació del Cos de Dansa.

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

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

24 novembre 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.
24 febrer Calçotada de germanor a Can Amunategui-Serra
23 abril Venda de roses. Parada al carrer Rogent / Provença.
27 abril Sopar de Sant Jordi.
13-14 juliol Convivència a casa de colònies “El bosc de La Massana” - Vilablareix
22 setembre Paella a Can Amunategui-Serra
15 desembre Nadal al Foment.
31 desembre Festa de Cap d'Any.

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 45 socis.

II Torneig Quatre Camins – 12 de gener (Centre Penitenciari de Quatre Camins)

El  nostre  soci  Alfonso Jerez  fa  classes a  aquesta  institució  penitenciària  i  la  secció  va
col·laborar un cop més 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  9  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.

Copa Catalana: Fase de Barcelona – 13 de gener (Disseny Hub, Barcelona)

Sis  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, aprofitant a més que enguany la seu era a Glòries i no a Sants. 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, amb un total de 36 socis prenent part en la competició. Molt
destacada actuació del primer equip, tercer classificat.

Lliga Catalana - 19 de gener al 30 de març

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,  un  a  Preferent  de
Barcelona,  un  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  48  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 66 socis. Enguany celebrem l'actuació l'equip B, campió del seu grup de Segona
Catalana i ascendit a Primera. 
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Campionat Escolar d'Escacs de Barcelona – 23 de novembre a 9 de febrer (diferents seus)

Competició del Consell  Esportiu Escolar de Barcelona.  Un total  de 15 nens del Foment
Martinenc han participat a les categories sub8, sub10, sub12, sub14 i sub16. Es tracta de
l'esdeveniment més important de Barcelona a nivell escolar i per a molts nens constitueix el
seu primer contacte amb els escacs de competició. 

Quant als resultats, excel·lent actuació dels sub16: Pau Salvador Moya campió, Sergi Riu
3er, Àlex Bes 7è i Guillem Arias 8è.

XI Torneig d'Escacs Actius – 6 d'abril

Com a cloenda de la lliga i aperitiu de l'obert de primavera es va convocar aquest torneig,
que va  reunir  més de 70 jugadors  de  totes les  edats  i  nivells.  Un dels  pocs torneigs a
Catalunya que presenta un equip arbitral exclusivament femení. 

Campionat de Catalunya d'Edats – 13 al 18 d'abril (Vila-Seca, Tarragona)

Es tracta de l'esdeveniment més important de Catalunya a nivell escolar, on participen al
voltant de 600 nens i nenes, i classificatori per als campionats estatals. Una delegació de
vuit  nens i  tres nenes 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,,  el  Foment  Martinenc  va  ser  sotscampió  de  la  Copa  Jordi  Puig
(Combinada  Sub14,  Sub16  i  Sub18)  i  a  nivell  individual  destaca  Víctor  Álvarez  campió
Sub16 de Catalunya, i Pau Moya, 9è a la mateixa categoria. 

XXI Obert Internacional – VI Memorial Josep Paredes - 27 d'abril a 22 de juny

Competició  homologada  per  les  federacions  catalana,  espanyola  i  internacional,  i
homenatge a Josep Paredes que 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. 

Final de la Copa Catalana – 5 de maig (Salitja, Girona)

Els  dos  primers  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 i cada equip havia d'alinear 4 jugadors per ronda. 

Classes d'Escacs Obertes – 27 de maig i 4 de juny
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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 dels Mestre Internacional del Foment
Martinenc Antonio Torrecillas i Alfonso Jerez. 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
com a jugadors i àrbitres i aquests esdeveniments serveixen com a punt de trobada durant
l'estiu, quan l'entitat està tancada o sense activitat diària.

Campionats d'Espanya Sub16 i Sub18 – 15-27 de juliol (Salobreña, Granada)

Es tracta de l'esdeveniment més important d'Espanya a nivell escolar. Enguany, per motius
esportius i econòmics, només Víctor Álvarez ha participat i ho ha fet a la categoria Sub16
com a  vigent  Campió  de  Catalunya  i  a  Sub18  com a  jugador  open.  A  Sub16  Víctor  va
finalitzar al 13è lloc, millor classificat català, i a Sub18 al 33e lloc de 132 participants.   

XII Torneig Poble de Vilobí – 14 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 format quatre equips amb un total de 21 socis, una
gran  expedició  amb pares  i  nens.  Una activitat  molt  especial  amb dinar  de  germanor  i
cohesió intergeneracional.

Campionat Territorial del Barcelonès – 13 d'octubre a 15 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 cinc jugadors
al grup absolut i vuit jugadors al segon grup. 

Fase prèvia de Veterans de Barcelona– 8 d'octubre a 10 de desembre

Quatre socis van prendre part en aquesta competició disputada a la seu de la federació i
reservada a la gent gran: Francesc Alcaraz, Ramon Gibert, José Luis Montilla i Fausto Núñez,
un dels jugadors en actiu més veterans de Catalunya, que farà 90 anys en 2020.

Campionat de Catalunya per Equips Sub12 – 1-3 de novembre (Lloret de Mar, Girona)

Un combinat de nens del Foment i el GEVA d'Andorra va participar a aquest campionat amb
el suport de les famílies i el mestre Jordi de la Riva. 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.
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Ràpides Festa Major del Clot-Camp de l'Arpa – 16 novembre

Competició  no  homologada  enquadrada  en  els  actes  de  Festa  Major  del  barri.
L'esdeveniment, amb més de 60 inscrits, va omplir la sala d'escacs 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 – 22 de novembre a 21 de febrer (diferents seus)

Competició  del  Consell  Esportiu  Escolar  de  Barcelona.  Un  total  d'11  nens  del  Foment
Martinenc estan participant a les categories sub10, sub12, sub14 i sub16. La competició
encara s'està desenvolupant, per tant no és possible valorar els resultats.

III Torneig Centre Penitenciari de Quatre Camins - 14 de desembre 

El nostre soci Alfonso Jerez fa classes a aquesta institució penitenciària i ha col·laborat un
any més 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 9 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.

Minicopa de Girona – 14 de desembre (Girona)

Un  equip  sub14  del  Foment  Martinenc  va  prendre  part  en  aquesta  competició  d'edats
gironina convidat per l'organització. Una bona oportunitat de reforçar els vincles amb clubs
d'altres territorials.
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ACTIVITATS SECCIÓ EXCURSIONISTA 

Sortides de Veterans

9 gener Els Monjos-Castell de Penyafort-Fondo de Sant Llorenç. 
16 gener Baix Montseny. El Roure Gros-El Gran Camp-Les Termes 
23 gener Monistrol de Calders-Gorg Blau-Salt de la Coma-La Coma. 
30 gener Palau Estació pels Bruguers. 
6 febrer La Noguera: Recorregut circular per la presa de Camarassa i Tossal de Sant 

Jordi 
6 febrer Vallès Oriental: Sot de l’Infern, l’amagatall dels Carboners, Font Martina
13 febrer Baix Camp: Sortida circular fent un tomb per Capafons
13 febrer Vallès Oriental: Sant Pere de Vilamajor. Veïnat de Frontera de Can Patirem,  

Can Panxa i Can Parera de Canyes. 
20 febrer Solsonès: Sant Llorenç de Morunys, Santuari de Lord sobre el pantà de la 

Llosa del Cavall 
20 febrer Vallès Oriental: Santa Maria de Palautordera, Can Carbonell, fàbriques de 

Palau 
27 febrer Osona: Hostalets d’En Bas, Salts i gorgs del Torrent del Puig. Mina dels 

Bandolers i Grau d’Olot 
27 febrer La Selva: Coll de Norri, Can Messeguer, pla Talavera, Castell de Monsoriu i 

Torre de les Bruixes 
6 març Osona: Sant Martí de Tous a Sentfores Passant pel saltant de la Fou de Tous 
6 març Vallès Oriental: Ca l’Agustí, Pla de la Calma, El Sui, Tagamanent. 
13 març Priorat: Serra de Montsant. Toll de l’Ou per graus de la Carabasseta. Portell  

del Peret i la cova del Corb 
13 març Vallès Oriental: Els molins de Palau, Santa Maria de Palautordera 
20 març Osona: Rupit. L'Agullosa i el Salt de Sallent.
27 març Ripollès: Comanegra i Puig de les Bruixes des de la Bassa de Monars 
27 març La Garrotxa: Vall d’En Bas, Roques encantades 
3 abril Solsonès: Odèn. Circular per la Balma de Ca la Rita
3 abril Vallès Oriental:  Sant Antoni de Vilamajor Sant Joan Sanata
10 abril Baix Empordà: L’Estartit, Cala Pedrosa, Cala Ferriol.
10 abril Maresme: Del Regissol a la Tordera.
24 abril Berguedà: Salt d’aigua,  Adou de Bastareny, Murcurols, Bullidor de la llet i Cua 

de Cavall dels Empedrats.
24 abril Pla de l’Estany: Volta a l’Estany de Banyoles.
8 maig Vallès Oriental: Collformic, Ermita de Sant Cebrià de la Mora.
8 maig Vallès Oriental: Palau de Can Paga, pont Trencat, la Serra.  
15 maig Priorat:  Montsant. Sant Antoni, Sant Bertomeu, Sant Antoni Pel Congost de  

Fraguerau i Cadolles Fondes. 
15 maig Vallès Occidental: Voltant per la Salut. 
22 maig Moianès: Vall de Marfà, Molí de Brotons, Tosca de Sant Pere  

39



Memòria 2019

29 maig Baix Ebre: L’Atmella de Mar, Castell de Sant Jordi de l’Alfama 
29 maig Vallès Oriental: La Mongia, Can Llobera, Les Termes, Soc de l’Om, Camí de  

Can Tona, Riera de Vallserena, El Cogul.  
5 juny Solsonès: Pont del Clop, Aigüesjuntes, Ribera Salada. 
5 juny Vallès Oriental: Palau de Mosqueroles, Ermita de Santa Magdalena, Sant 

Esteve.  
12 juny Berguedà: Sant Jaume de Frontanyà, Pedró de Tubau, Sant Llorenç de Corrubí,

Sant Esteve de Tubau. 
12 juny Ripollès: Vidrà, Salt del Molí.  
19 juny Alt Empordà: Cala Gallardera, platja Narganta, cala d’Agulles, pla de Tudela,  

platja de Culip, far del cap de Creus. 
19 juny La Selva: Riells, Ruta de les Cascades  
26 juny Ripollès: Campdevànol, els 7 gorgs del torrent de la Cabana.  
3 juliol Dinar de cloenda de temporada Veterans. 
2 octubre Ripollès: Vallter, portella de Morens, pic de la Coma Ermada, Puig de la Llosa, 

Roc de la Portella, portella de Mentet, Vallter 
2 octubre Berguedà: Capolat, St Salvador de la Mata, mirador Baix Berguedà. 
9 octubre Anoia: Bellprat, St Jaume i castell de Queralt pel GR®-172 tornant per les 

Obagues.  
9 octubre Moianès: Moià, Molí de Brotons. 
16 octubre Osona: Fageda de la Grevolosa. 
16 octubre Alt Camp: El Pont d’Armentera. Gorg negre i riu Gaià Itinerari circular. 
23 octubre Vallès Occidental: Coll d’Estenalles, Montcau, cova Simanya. 
23 octubre Vallès Oriental: Riells . Ruta de les Cascades. Itinerari circular.  
30 octubre Garrotxa: Basses de Monars, Comanegra, Puig de les Bruixes. 
30 octubre Vallès Oriental: Gualba, Gorg Negre.  
6 novembre Baix Llobregat: Muntanya de Montserrat, coves del Salnitre, Santa Cova, turó 

del Tro de l’Espasa pel camí de les Feixades. 
6 novembre Osona: Centelles. Salt del Purgatori. 
13 novembre Vallès Occidental: Turó de les Pedritxes i Moleta per la carena de Can 

Carbonell, Les Foradades i el torrent i pantà der Can Bogunyà.  
13 novembre Vallès Occidental: Sentmenat. Salt de Montllor
20 novembre Berguedà: Sant Jaume de Frontanyà, Pedró Tubau, Sant Llorenç de Corrubí,  

Sant Esteve de Tubau. 
20 novembre Vallès Oriental: Vallgorguina. Dolmen Pedra Gentil. 
27 novembre Garrotxa: Santa Pau. Ruta dels Gorgs. 
27 novembre Vallès Occidental: Matadepera. Cova Estrella. 
4 desembre Vallès Oriental:Montseny. Santa Fe, l’empedrat de Morou.
4 desembre Bages: St Joan de Vilatorrada. Collbaix. 
11 desembre Baix Llobregat: Muntanya de Montserrat. Ruta de les Ermites. 

Dreceres de Sant Miquel i Sant Jaume PR®C-19. 100cims ‘Miranda’.
11 desembre Osona: Taradell. L’Enclusa i el Castell de Taradell.  
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18 desembre Dinar de Nadal

Sortides de muntanya 

23-24 febrer RAQUETES DE NEU: Berguedà: Gósol, Cap de Verd. 

30-31 març RAQUETES DE NEU (Dones i 3000) Pallars Sobirà: Llesuí, Montsent de Pallars 

22-24 juny ALTA MUNTANYA: Alta Ribagorça: Sortida de Sant Joan d’alta muntanya Des 
del refugi de Cap de Llauset

11-13 octubre ALTA MUNTANYA Cicle DONES i 3000s. Pallars Sobirà: Pic de Salòria 
(2789m) des d’Os de Civis 

 

GR-92 Sender de la Mediterrània

27 gener Alt Empordà. 5a etapa: El Cortalet-Sant Pere Pescador-L’Escala  
10 febrer 6a etapa: L’Escala, Cala Montgó, Torroella de Montgrí. 

Opcional: L’Escala, Cala Montgó 
10 març Baix Empordà. 7a Etapa: Torroella de Montgrí, Pals, Begur
14 abril Baix Empordà. 8a Etapa: Begur, Palamós. 

Opcional: Begur, Calella de Palafrugell 
12 maig Baix Empordà. 9a Etapa: Palamós, S’Agaró 
16 juny Baix Empordà. 10a Etapa: S’Agaró, Sant Feliu de Guíxols 

Bany i dinar de cloenda de temporada al Càmping de Calonge. 
29 setembre Port de la Selva - Cadaqués 
20 octubre Alt Empordà: 3a Etapa (complerta pendent temporada 18/19). Cadaqués –  

Roses (21,513km) Opcional: Roses - Punta Falconera – Roses (12,000km) 
17 novembre Baix Empordà/ La Selva: 11a Etapa Sant Feliu de Guíxols-Tossa de Mar 

(20,230km) Opcional: Sant Feliu de Guíxols- GIP682(km9) (11,950km) 
15 desembre 12a Etapa amb Dinar de Nadal. Tossa de Mar –Lloret de Mar. 

GR-83

3 març Tram Riells-Arbúcies  
2 juny La Selva: Tram Planes d’Hostoles – Osor 
10 novembre Trams pendents: Sant Hilari-Joanet-Arbúcies 

Cicles 

Sortides Escollides

8-10 juny Palars Jussà: Àger. Combinada de muntanya i marxa nòrdica. 
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27 octubre Vallès Occidental: Redescoberta de la Serra de l’Obac. Muntanyes de 
proximitat amb tresors amagats 

1 desembre Les Cavorques, paratge juràssic català

 

Sortides Urbanes 

20 gener BARNATRESC - Recorregut pel antic casc urbà de Sant Martí de Provençals 
8 febrer Barcelonès: Visita guiada pel parc de Diagonal Mar amb descoberta d’alguns 

indrets del Poblenou 
2 març Visita al Museu del Disseny. Exposició: El boom de la publicitat, reclams de 

llauna, cartró i rajoles (1890-1960) i recorregut pel barri del Clot  
6 abril Barcelonès: Itinerari pel barri del Clot-Camp de l’Arpa.
24 maig Barcelonès: Itinerari pel Sant Andreu i el memorial Pare Manyanet 
8 juny Barcelona des del mar a bord del paquebot Santa Eulàlia 
13 octubre Front marí de Barcelona des del pailebot Santa Eulàlia 
21 desembre Visita guiada a l’Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona 

Marxa Nórdica

9 febrer Caminada per Collserola.
15 febrer Maresme: Caminada Barcelona a Montgat (subhasta de peix) 
22 febrer Barcelonès: Caminada per la llera del riu Besòs fins a Vallbona  
1 març Barcelonès: Caminada pel passeig Marítim de Barcelona 
8 març Barcelonès: Caminada per la llera del riu Besòs fins al Rec Comtal  
15 març Barcelonès: Caminada pel castell de Montjuïc
22 març Barcelonès: Caminada pel Laberint d’Horta 
29 març Barcelonès: Caminada per la Carretera de les Aigües fins al barri de la Mercè 
7 abril Baix Llobregat: Caminada  per la Pineda de Can Camins. El Prat de Llobregat
12 abril Barcelonès: Caminada pel passeig Marítim de Barcelona fins a Sant Adrià
26 abril Baix Llobregat: Caminada per la platja de Castelldefels
3 maig Barcelonès: Caminada pel Turó de la Peira, Parc de 9 Barris i de la Guineueta  
11 maig Barcelonès: Barcelona, El parc de Cervantes, Vil·les Cecília i Amèlia
17 maig Maresme: Caminada de Badalona a Montgat (subhasta de peix)   
2 juny Barcelonès: Caminada per la llera del riu Besòs fins la Casa de les Aigües 

amb visita guiada  
7 juny Barcelonès: Caminada per Collserola  
14 juny Baix Llobregat: Caminada per la platja de Castelldefels 
28 juny Baix Llobregat: Caminada per la platja de Castelldefels  
4 octubre Baix Llobregat: Caminada per la platja del Remolar, delta del Llobregat 
11 octubre Maresme: Caminada de Badalona a Montgat Nord amb visita a la subhasta 

del peix  
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19 octubre Baix Llobregat: Caminada per la platja del Remolar, delta del Llobregat  
26 octubre Barcelonès: Caminada per Collserola  
1 novembre Barcelonès: Caminada seguint el Rec Comptal 
8 novembre Barcelonès: Caminada per Collserola 
23 novembre Baix Llobregat: Caminada pel Delta del Llobregat. 
30 novembre Vallès Oriental: Caminada pel parc Agrari de Gallecs, Mollet. 
14 desembre Baix Llobregat: Caminada pel Delta del Llobregat 
20 desembre Caminada per Collserola 

Escapades per l'entorn del Barcelonès

2 febrer Barcelonès: recollida del pessebre a Collserola 
16 març Vallès Oriental: Montseny. Visita de la masia-museu de Ca l’Agustí.
30 març Baix Llobregat: El delta del riu Llobregat 
27 abril Vallès Oriental: Caminada pel Parc Agrari de Gallecs
5 maig Barcelonès: Velòdrom de Collserola – Font de Can Güell  
19 maig Baix Llobregat: Visita del Delta de Llobregat i el CRAM 
28 setembre Monestir de Santa Cugat 
12 octubre Barcelonès: Caminada de Vallvidrera a Sant Cugat 
9 novembre Vallès Occidental: Visita guiada al monestir de Sant Cugat del Vallès 
7 desembre Barcelonès: Pujada del pessebre de la SEFM al Parc de Collserola 

Cursos

4-5 octubre Curs d'iniciació a la marxa nòrdica.

Altres activitats

13 gener NATURTRESC – Sant Boi de Lluçanès - Els Munts - Sant Boi de 
Lluçanès. 

5 abril Carta blanca al soci: Exposició de pintures a càrrec d’Adelard Martínez.
10 maig Carta blanca al soci: Projecció d’audiovisual a càrrec d’en Joan Almirall
18 al 24 de maig Exposició Fotogràfica i votació popular del Concurs de Fotografia
14 juny Carta blanca al soci: Projecció d’audiovisual a càrrec d’en Jordi 

Curtiella
12 juliol CLOENDA DE TEMPORADA. Audiovisual resum activitats de la 

temporada. Entrega de reconeixements i Piolet d’Or. 
Parlaments de cloenda i Pica-pica  

6-28 setembre Mostra de fotografia i audiovisuals de Santa Marti a Can Cèl·lula 
5-6 octubre Caminada Internacional de Barcelona
3 novembre Cursa Popular de Sant Martí
22 novembre Carta blanca al soci: Exposició de pintures a càrrec d’en Joan Codina. 
24 novembre Camins d'Ateneus: Gràcia i Horta
20 desembre Nadal a la SEFM. Audiovisual i reconeixements. Cloenda i pica-pica 
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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. 
Excursions mensuals
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.
15 de juny Festa fi de curs al Parc del Clot amb activitats per enfants i famílies
5-6 d'octubre Trobada de Passos
Participació a les trobades nacionals dels diferents clans.
Participació  a  l'Assemblea  General  de  Minyons,  Escoltes  i  Guies  de  Catalunya  (Vic,  30
novembre-1 desembre).

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 Sortida cultural al teatre Poliorama
15 febrer Calçotada a Vilarrodona (44 assistents)

Sortida típica anual per conéixer l'entorn i gaudir de la naturalesa
Visita a una destil·leria dels anys 1830 per a obtenir aiguardent. 
Audiovisuals i degustació.

15 març Excursió amb visita al monestir S. Benet de Bages 
12 abril Sortida per visitar Penelles amb dinar a Vallfogona de Balaguer
3-7 juny Viatge a La Vall de Dordogne (El Perigord Noir) d'un grup de 50

Visita a Carcassonne, Rocamadur, Figeac, Sarlat, passeig amb 
gabarra, Grutes de Padirac i La Vall del Lot

2-5 octubre Viatge a Alcossebre de 42 socis i sòcies
Dies de descans i platja en un entorn molt agradable

15 novembre Visita a l'Espai Macià
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ACTIVITATS SECCIÓ PENYA BLAUGRANA 

9 gener Taller Memòria i futbol» del 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.

En aquest taller hem comptat amb les càmeres de TVE, amb l’ex-
capita del FCB Tente Sánchez, Xavier Gamper (net del fundador del
FC  Barcelona)  i  Sara  Domènech,  doctora  i  investigadora  de  la
fundació  Salut  i  Envelliment  de  la  Universitat  Autònoma  de
Barcelona. 

16 març Caminada de 9km des del Foment fins Casa Pamplinas per jardins
de Barcelona.
Calçotada a Can Pamplinas amb prop de 70 assistents. Favorable
experiència a repetir.

19 maig IX 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.

23 maig Xerrada-col·loqui amb Andrés Picó
Xerrada col·loqui amb més de 40 assistents sobre com parlen els 
jugadors, entrenadors i presidents del FC Barcelona, amb 
presentació del «Mètode Picó» per parlar en públic.

19 octubre XI Campionat Social de Dòmino.
Campionat social obert a tots els socis del Foment, ja consolidat.

16 novembre Celebració del 64è 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'ex-jugador del Barça Torito Zubiria i gran quantitat de socis
i  amics,  amb  actuació  del  grup  de  Playback  «L'Amistat»  per
amenitzar la festa.

16 novembre 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. L'acte va estar presentat per
Xavi  Collado,  director  i  presentador  del  programa  «Metròpoli»  de
RNE4.

27 desembre 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 «La Boda no Roda». Sala d'actes del Foment Martinenc.
Els més petits de la secció de teatre van presentar l'obra de teatre infantil «La boda no roda»,
de creació pròpia. Es tracta d’una obra en clau còmica. L'estrena va tenir lloc el 26 de maig.
Per tal de fer aquest muntatge, es va adaptar el text als participants i vàrem comptar amb la
participació dels components del grup sènior. Tant el grup, com els pares, com el públic van
quedar molt satisfets del resultat.

Reestrena de l’obra de teatre còmica  «L’art de la comèdia», d’Eduardo de Filippo al
teatre del Foment Martinenc i actuació benèfica al Teatre del Casinet de Collbató.
El cap de setmana del 26 i 27 de gener el grup sènior va reestrenar l’obra còmica «L’art de
la comèdia» d’Eduardo de 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. En aquestes dues actuacions vam participar (el jurat
va venir  a veure’ns) en la III  Edició del Premi Ferran Rovira de Teatre Amateur i  al   1er
Concurs de Teatre Amateur “Poble de Fals” amb el següent resultat:

Primer premi a la millor caracterització

Segon premi a la millor escenografia

Segon premi al millor actor de repartiment

Primer premi al millor actor de repartiment 

Segon premi a la millor actriu de repartiment 

Segon premi al millor actor principal

Primer premi al millor actor principal 

Primer premi a la millor direcció

Primer premi a la millor obra

Com a guanyadors del concurs, anirem a actuar al teatre de Fals durant el mes de maig de
2020.

A més a més, el diumenge 24 de març vam fer una darrera actuació de l’obra al Teatre del
Casinet  de  Collbató  en  benefici  d’una  associació  sense  ànim  de  lucre  del  poble  que
promociona  l’acollida  de  nens  procedents  de  Bielorrússia  en  diverses  famílies  de  la
localitat.
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Representació  de  l'obra  de  teatre  «Busqueu-me  un  tenor»,  Sala  d'actes  del  Foment
Martinenc.
El diumenge 9 de juny el grup sènior va estrenar l’obra de teatre còmica «Busqueu-me un
tenor» de Ken Ludwig.  Per tal de fer aquest muntatge, hem comptat amb la participació de
la totalitat dels 17 components del grup sènior. Tant el grup com el públic van quedar molt
satisfets del resultat i durant la temporada 2019-20 el grup participarà amb aquesta obra a
diversos concursos.

Joves d'Abraxas: Representació de l'obra «City Bang Blues: sang i fetge a la ciutat». 
Com és habitual, l’obra es va representar a la sala d’actes del Foment dues vegades: estrena
el 30 de Juny i reestrena l'1 de desembre. Aquest any, al tractar-se d’un grup força nou, s’ha
representat una obra còmica, senzilla, que els ha permès endinsar-se en el món del teatre
sense haver d’estar pressionats per papers força complicats, amb molt diàleg… Pel que fa al
públic ha estat un bon any, on els assistents han estat els esperats comptant que parlem
d’un grup de joves. 

Pastorets de Josep Ma Folch i Torres. Foment Martinenc i La Formiga Martinenca.
4 de gener / 22, 28 i 29 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 trenta persones per posar-la en
marxa, per tant hi 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 2018-2019 (39a edició), mentre que les altres correspondrien ja a la temporada
en curs 2019-2020 (40a edició). Les actuacions del desembre s’han hagut de realitzar al
Teatre  de  la  Formiga  Martinenca  degut  a  l’inici  de  les  obres  de  reforma  del  Foment.
L’actuació a un nou espai ha requerit algunes adaptacions escèniques i de decorat però a
grans trets el muntatge s’ha mantingut amb el mateix esperit com fins ara.
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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.

Música en Viu al Bar Social del Foment Martinenc

Vam obrir l'any amb una actuació dintre del cicle de música en viu organitzat al Bar Social
de l'entitat. Una bona ocasió de celebrar les festes amb el nostre públic.

Sortida al carrer «Enganxa't al Foment»

18 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.

Concerts Solidaris

Parròquia de Sant Ambrós de La Pau

Al mes de febrer ja és tradicional aquest concert on l'entrada consisteix en l'aportació d'un
mínim de 2kg de menjar per ajudar la gent necessitada. 

Església de la Mare de la Bonanova 

Al  novembre  el  Cor  Gospel  FM  va  participar  en  aquest  concert  solidari  organitzat  per
Agermanament sense Fronteres a benefici de les dones pageses del Camerún.

Gospel amb el comerç de proximitat 

La coral va participar  en l'activitat  de concerts al  carrer durant les festes de Nadal  per
fomentar el comerç de proximitat, en col·laboració amb els comerciants del Clot-Camp de
l'Arpa.
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ACTIVITATS TENNIS TAULA

Entrenaments de dilluns a divendres.

Classes de dimarts a divendres que imparteix el nostre soci Albert Figueroa.

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-maig de 2019). L'equip
està disputant  la  Lliga  Territorial  amb dos equips,  un a  1a i  a  3a,  amb un total  de  16
jugadors federats.

Participacio de jugadors federats en torneigs d'estiu com a preparació per la temporada. 
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