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1. PARAULES PRELIMINARS  

La nostra societat farà memòria del 2020 durant molt de temps. L’any de la pandèmia, de les 

mascaretes, la distància, els respiradors, la vacuna, Wuhan, la corba de contagi… una llarga llista de 

paraules noves que ara formen part del nostre dia a dia però que mai haguéssim desitjat conèixer. 

 

El Covid 19 ens ha afectat a totes i tots, i desgraciadament ha afectat la nostra entitat. Ha truncat 

projectes, ens ha obligat a tancar durant força temps, ens ha limitat l’activitat quan hem pogut reobrir. 

No us enganyarem, aquesta segurament no serà la memòria més divertida que haurà fet el FM en els 

últims anys. Com tothom vam aturar l’activitat al març i passats els mesos no ens van considerar com 

a una activitat essencial i no hem pogut iniciar una reactivació de les activitats fins a finals de 2020 i 

entrants de 2021. 

 

El Foment Martinenc s’ha hagut d’adaptar a les mesures marcades del Procicat pel que fa a distàncies, 

restriccions, aforaments i això ha afectat als cursos i activitats i també al dia a dia de les nostres 

seccions. 

 

Ara toca passar pàgina. No podem fer cap altra cosa que mirar endavant. Deixar de banda les xifres de 

la pandèmia, presentar les dades del 2020 com unes dades tacades per la situació de tancament i de 

reobertura i pensar en les dades del 2021 i tot el que vingui després com un procés de creixement de 

la entitat. 

 

La correcta reacció de la nostra societat sumat als èxits i millores en el tractament i prevenció de la 

malaltia fa que a dia d’avui les mesures sanitàries i de distància social ens permetin reactivar el Foment 

seguint les normes del Procicat, activar els cursos, les activitats de les seccions, reobrir el Foment al 

dia a dia dels seus socis. 

 

Es reactiven també projectes i elements cabdals per l’entitat i els seus serveis. Com sabeu s’han 

reactivat les obres i l’objectiu de la renovació del Foment Martinenc cada cop és més proper i 

properament recuperarem el servei de bar del Foment que ens permetrà oferir uns millors horaris i 

sobretot un punt de trobada i de vida pels nostres socis. 

 

Us presentem la memòria del 2020 per no parlar més de la pandèmia i mirar el futur amb alegria. 
 

        

       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 2020 hi havia un total de 710 socis, veient una davallada important de socis, 71, 

en comparació amb l’any anterior. Aquesta disminució es pot explicar per un nombre d’altes inferior 

als anys anteriors, motivades per la situació sanitària que ens ha impedit fer gran part de l’activitat 

prevista per l’any. 

A la següent gràfica es pot veure l’evolució del nombre de socis dels darrers 11 anys i el nombre d’altes 

(en verd) i baixes (en vermell): 
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Veiem una disminució del nombre de socis en tots els grups d’edat. En percentatge, la disminució és 

més gran en el grup de socis menors de 18 anys, amb un 18% de reducció. 

En el següent gràfic es pot observar la distribució de socis per edats i la seva variació anual en els 

darrers onze 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, tot i la disminució de socis de tots els gèneres. 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  

       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. 

 

Aquest any ha estat excepcional per la situació epidemiològica, que ens ha obligat a tancar durant una 

gran part de l’any i no ens ha permès realitzar moltes de les activitats que teníem previstes. Veiem 

doncs una disminució d’ingressos corresponents a cursos i a les taules de billar. Les quotes de soci han 

disminuït lleugerament en comparació a l’any anterior, tot i que no es reflecteix en els resultats d’aquest 

any perquè per causa dels canvis de calendari, els pagaments de quotes a les seccions s’ha endarrerit 

fins el 2021.  

Aquest any hem tingut un augment en les subvencions rebudes. Cal tenir en compte també que està 

pendent fer la distribució d’aquestes subvencions entre les seccions, ja que es va decidir esperar a veure 

si hauríem de retornar part d’aquestes subvencions corresponents a activitats que no s’han pogut fer. 

Aquests pagaments es veuran en els comptes de 2021. 

Per altra banda, la reducció d’activitat també ha portat a una disminució de despeses, tant les causades 

per les activitats com les despeses de subministraments. En general, podríem dir que econòmicament 

ha estat un any bastant neutre pel Foment, sense tenir en compte les partides destinades a les obres i al 

bar social.   

Si considerem la partida d’obres, cal tenir en compte que aquest any hem tingut un pagament 

corresponent a l’IVA de l’operació de bescanvi d’edificis de la seu social. A això cal afegir el balanç 

negatiu del bar social, que ha acabat la seva activitat a finals d’any. Si afegim aquestes dues sortides, 

tenim un exercici amb resultat de pèrdua d’uns 74 mil euros. Hem de recordar, que en l’any anterior 

vam tenir ingressos corresponents a les obres però poques despeses, per tant aquells ingressos de 2019 

compensen les despeses d’aquest any.  

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 de l’activitat regular, afegint després 

l’efecte de les despeses de les obres de la seu social i del bar social. 
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Ingressos  

La disminució de totes les entrades fa que variï poc la distribució d’ingressos en les diferents partides 

en comparació a l’any anterior. Veiem que les quotes dels socis augmenten una mica el seu pes, doncs 

la disminució en aquesta partida ha estat menor que en les altres.  
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Despeses 
 

Les despeses principals són les relacionades amb el personal i els subministraments, igual que en anys 

anteriors. Destaquem la manca de despeses relacionades amb les activitats, i hem inclòs les pèrdues 

causades pel bar social ja que són significatives. 
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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 Entrades Sortides Resultat Saldo Final

Foment 262.098,80 € 179.205,21 € -253.568,21 € -74.363,00 € 187.735,80 €

Billar 3.137,31 € 1.660,19 € -2.004,06 € -343,87 € 2.793,44 €

Club Escacs 10.691,71 € 1.201,00 € -5.935,00 € -4.734,00 € 5.957,71 €

Dones Foment 29.740,89 € 816,00 € -2.058,03 € -1.242,03 € 28.498,86 €

Esbart Sant Jordi 11.652,92 € 8.182,10 € -11.695,24 € -3.513,14 € 8.139,78 €

Excursionisme 34.908,77 € 10.127,79 € -11.306,97 € -1.179,18 € 33.729,59 €

Pensionistes 12.098,45 € 11.928,00 € -12.032,86 € -104,86 € 11.993,59 €

Penya Blaugrana 21.599,97 € 3.317,50 € -4.209,58 € -892,08 € 20.707,89 €

Teatre Abraxas 31.408,01 € 24,00 € -1.627,58 € -1.603,58 € 29.804,43 €

Tennis Taula 1.815,93 € 932,00 € -709,12 € 222,88 € 2.038,81 €

TOTAL 419.152,76 € 217.393,79 € -305.146,65 € -87.752,86 € 331.399,90 €
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5. LES ACTIVITATS  

 

L’any 2020 ha estat òbviament marcat per la pandèmia de la COVID-19. La declaració de l’estat 

d’alarma al mes de març i les restriccions i recomanacions de les autoritats sanitàries han obligat a 

l’ajornament d’algunes activitats, la cancel·lació d’altres o fins i tot el tancament de l’entitat, primer 

durant els mesos de la primera onada i després amb un nou tancament i reobertura amb moltes 

restriccions a la tardor. 

 

Les activitats culturals i de lleure han estat declarades no essencials i això ha limitat i en moltes 

ocasions impossibilitat que poguéssim fer activitat. Evidentment, actes de caire social com la Diada 

Social o les Festes de Primavera i celebracions com la revetlla de Sant Joan o la festa de Nadal al 

Foment hauran d’esperar a temps més favorables.  

 

Igualment els cursos i tallers no han pogut tenir continuïtat: el trimestre gener-març es va desenvolupar 

amb tranquil·litat llevat de la setmana final però no es van poder reprendre fins l’octubre, i amb grans 

limitacions d’horaris, espais, aforament, fins haver d’aturar-los completament. 

 

En un any tan complicat on la consigna era el distanciament per protegir-nos de contagis, hem estat 

més a prop que mai amb reunions telemàtiques internes i amb altres entitats del barri per organitzar-

nos i donar-nos suport unes a les altres. Hem fet barri i hem fet xarxa per cuidar de tothom i ajudar les 

nostres veïnes. Si l’activitat cultural ha patit al 2020, la vessant solidària ha estat protagonista. 

 

Presentem a continuació les activitats més rellevants de l'entitat en aquest any 2020 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, amb l’esperança de que 2021 sigui un any ple d’activitats.  
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Rei Blanc 

Com cada gener, hem participat a les celebracions de Nadal del barri amb el nostre Rei Melcior i els 

seus pages. El dia 4 el Rei ha muntat paradeta al Foment Martinenc i el 5 ha sortit amb la Cavalcada 

del Clot-Camp de l’Arpa. 

 

 
El Rei Melcior del Foment Martinenc, a la cavalcada de Reis del barri 

 

Diada Social - Acte més important per a la nostra associació, on es lliuren les insígnies d’or i argent 

als socis.  

Inicialment programat per al dia 15 de març, l’acte no es va poder celebrar com a conseqüència de 

l’estat d’alarma i les restriccions vigents al llarg de 2020. Tot i així, volem fer un reconeixement als 

socis i sòcies que ens han acompanyat des de fa 25 i 50 anys, amb l’esperança de que rebin l’homenatge 

que mereixen al 2021: 

 

Medalla d’or: 
 

Xavier Fina Pasanau 
 

Medalles d’argent: 

Mercè Acero Flórez 

Andreu del Rio Soler 

Ramon Gibert Juan 

Àngela Retlla Castelló 
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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:  

 

11 gener «Experiències d’una conductora de bus» a càrrec de Maria José Huerta, 

conductora, que ens va explicar les seves experiències del dia a dia al volant, amb 

variades anècdotes. 
 

22 febrer 
 

«L'Ecologisme social i el canvi climàtic avui. Què podem fer?», per José Hurtado, 

d’Ecologistes en Acció. 

 

CURSOS OFERTATS AL LLARG DE L'ANY 2020

• Curs d’informàtica  

• Teràpia per a la memòria 

• Dansa del ventre 

• Balls de saló  

• Country 

• Anglès  

• Català 

• Patchwork  

• Pintura  

• Ioga 

• Gimnàstica 

• Tai-txi 

• Pilates 

 
 

Només el trimestre gener-març es va poder desenvolupar amb normalitat, llevat de les últimes 

setmanes. El trimestre octubre-desembre va començar amb restriccions i es va haver de tallar amb el 

nou tancament de l’entitat. Agraïm als participants i al professorat la seva comprensió i col·laboració 

en uns moments molt complicats. 

 

 

ACTIVITATS SOLIDÀRIES 

 

Els mesos de confinament estricte (març-juny) es van formar diferents grups per connectar el veïnat, 

transmetre informació i ajudar a les persones vulnerables del barri a cobrir les seves necessitats. El 

Foment Martinenc va col·laborar en recaptes i altres activitats coordinades per la Xarxa d’Acció 

Comunitària del Clot-Camp de l’Arpa. 

 

Punt de suport informàtic 

 

A l’entrada del Foment vam muntar unes taules amb ordinadors a disposició de la gent del barri, on 

podien realitzar tasques acadèmiques o tràmits amb l’administració. 
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Recollida d’aliments i productes d’higiene i neteja  

 

Als mesos de maig, juny i desembre es van convocar recaptes solidaris, on vam obtenir una excel·lent 

resposta per part de la nostra massa social. Volem agrair especialment a l’equip de voluntaris de 

l’entitat que va gestionar el punt de recollida en unes condicions tan atípiques, sempre complint amb 

les mesures de seguretat (distància, higiene...) requerides. 

 

Recollida de joguines i regals per a la gent gran – del 9 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 tradicional recollida de joguines i regals per a la gent gran. 

 

 



 
 

Memòria 2020 

18 

 

6. VOCALIA DE MANTENIMENT 

 

El local de l’entitat ha estat tancat gran part de l’any, per la qual cosa no hi ha res a destacar pel que fa 

a tasques de manteniment. El més important ha estat l’adopció de nous protocols sanitaris seguint les 

recomanacions i directrius de les autoritats. 

Entre les noves mesures es troben la reducció i el control de l’aforament de les sales, el registre i presa 

de temperatura a l’entrada, l’obligació de dur mascareta a l’interior del local, la desinfecció d’espais 

després del seu ús o la distribució de dispensadors de gel hidroalcohòlic i altres materials de neteja a 

tots els espais.  

Tant el personal del Foment com els socis i sòcies han tingut un comportament exemplar que ens ha 

permès continuar amb les activitats els mesos que el local ha pogut estar obert. S’agraeix la 

col·laboració dels responsables de les seccions per portar els registres d’usuaris i amb el manteniment 

dels espais. 
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7. LES SECCIONS 

 

SECCIÓ DE BILLAR 

 

L’activitat de la secció de Billar va ser intermitent a 2020, ja que depèn totalment de la disponibilitat 

del local de l’entitat. Després d’uns primers dos mesos d’activitat normal, les taules de billar no es van 

poder tornar a utilitzar fins setembre. 

Les mesures sanitàries només permeten la competició i amb restriccions. Per tant, lògicament no ha 

estat possible la jornada de portes obertes i no es poden reprendre les classes per les limitacions 

d’aforament.  

Tot i així, amb la reobertura del Foment Martinenc a la tardor es va reprendre la competició 

interrompuda i va poder començar una altra, sempre seguint els protocols i recomanacions. Malgrat la 

seva naturalesa d’esport interior, el billar és una activitat segura on és possible mantenir la distància 

entre els jugadors i utilitzar els materials sense exposar-se a riscos. 

 

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. Una de les activitats més importants per nosaltres és l’entrega de 

premis, que enguany era el dia 14 de març i no es va poder fer per que aquell mateix dia es proclamava 

l’estat d’alarma. 

Per les característiques de les nostres sòcies no ha sigut possible trobar-nos ni fer cap tipus d’activitats. 

Creiem que això ens afectarà negativament en el futur de la nostra secció. Hem creat un grup de 

WhatsApp amb totes les dones, per mantenir el contacte amb elles i que el distanciament sigui només 

físic i no pas social.  
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SECCIÓ D’ESBART  

 
L’any 2020 tenia que ser un any de celebració, complir 50 anys bé es mereixia un gran celebració. 

Malauradament i per culpa d’aquests maleit virus, només hem pogut dur a terme 2 de totes les activitats 

que teníem previstes, la primera a mitjans de gener on vàrem presentar tots el actes previstos i aquest 

d’avui d’inauguració de l’exposició “Vestits per ballar”. Tots els actes que teníem previstos de fer, no 

els hem suspès, volem dur-los a terme tan aviat com sigui possible. 

Per altra banda l’Esbart ha estat molt actiu a les xarxes socials, amb assajos virtuals, reunions amb 

dansaires i socis, brindis virtual 50è aniversari, concurs fotogràfic assemblea de socis... 

Tot i les restriccions hem pogut dur a terme alguna que altra ballada, totes elles amb les mesures 

sanitaries corresponents i sempre sota les normatives del PROCICAT. 

Apart de no poder fer cap acte de tots els previstos, el pitjor de tot es el no poder tenir contacte directe, 

el no poder assajar presencialment i fer el que més ens agrada, que es BALLAR. 

 

 

Sempre actius, sempre ballant! Assaigs virtuals d’Esbart Sant Jordi durant el confinament 
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SECCIÓ D’ESCACS  

 

La secció va iniciar 2020 amb les dues activitats més importants de l’any: la participació a la Lliga 

Catalana d’Escacs (amb 6 equips des de Divisió d’Honor Catalana fins 3a Territorial de Barcelona) i 

l’organització d’una nova edició de l’Obert Internacional del Foment Martinenc – Memorial Josep 

Paredes. L’estat d’alarma i el confinament van provocar primer l’aturada de la Lliga i més endavant la 

cancel·lació de l’obert, que ni tan sols es va poder reprogramar per un altre període a causa de les 

restriccions que pateix l’esport amateur. 

La pràctica dels escacs per Internet, fins 2020 complementària i alternativa als escacs presencials, es 

va tornar l’única possibilitat. Afortunadament ja existia la infraestructura necessària, amb aplicacions 

i portals de joc, el que ens va permetre continuar amb les classes i participar en competicions, si no 

oficials, com a mínim útils per seguir gaudint del nostre esport sense risc. 

Els escacs en línia van experimentar un primer boom al confinament de primavera, quan antics socis 

es van retrobar amb el joc, i a la tardor amb l’aparició de l’exitosa sèrie de Netflix «Gambito de dama» 

que va posar de moda els escacs als mitjans generalistes. L’efecte positiu de la sèrie, però, no es pot 

traduir en nous escaquistes per la manca de competicions i la incertesa respecte a la temporada 2021. 

 

Primera competició de 2020 i una de les poques presencials: fase Barcelona de Copa Catalana al Museu del Disseny. 
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SECCIÓ EXCURSIONISTA  

 
Enguany amb l’evolució de la pandèmia produïda pel contagi de la COVID-19, a partir del mes de 

febrer i per causa del confinament i de les diferents restriccions, la programació d’activitats realitzades 

pels diferents grups de la SEFM s’ha adaptat en cada moment a la permissivitat de moviment per l’àrea 

d’influència dels nostres associats i associades. 

Amb tot creiem que s’han esmerçat prou esforços de programació, preparació, guiatge i més il·lusió i 

imaginació que mai per tal de continuar oferint la possibilitat de fer activitat i mantenir la flama dels 

grups oberta. Des del mes de març en que es va truncar la programació, i fins al mes de desembre hem 

anat reprogramant activitats i reinventant-nos per gaudir d’un ampli ventall d’oferta d’activitats de 

divers abast i oberts a tothom de la secció. 

Per tal de mantenir el contacte, quan no va ser possible d’altra manera, vam obrir una finestra virtual 

en línia tots els divendres per que tothom que volgués pogués participar interactuant i aportant la seva 

opinió de tot allò que en cada moment fos de l’interès comú. 

La pandèmia ens ha fet estar pendents de limitacions, protocols, nombre de participants i subgrups, 

mascaretes i gel hidroalcohòlic, distàncies de seguretat i distàncies socials, vídeo conferències i grups 

de whatsapp. Tot i això, podem dir que en el manteniment de la nostra activitat social i perquè realitzem  

la nostra activitat a l’aire lliure, no tenim notícia que hi hagi hagut cap contagi entre el participants de 

les nostres activitats. Per tant, poden afirmar que practicar la nostra activitat, a part de ser 

SALUDABLE física i psíquicament en temps de pandèmia, si es respecten en tot moment els protocols, 

ÉS SEGURA. 

 

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 2020 no hem pogut realitzar les activitats habituales de CAU setmanal, campaments de 

primavera...  

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. Al 2020 les 

trobades van ser telemàtiques: nous reptes, diferents mitjans, però els mateixos valors. 
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SECCIÓ DE PENSIONISTES  

 

Vam començar l'any, com ja és tradició, amb una calçotada, acompanyada d'una visita guiada al Museu 

de la Pagesia al mes de febrer. 

Enguany ha estat molt complicat celebrar els berenars mensuals que 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. 

L’activitat presencial s’ha vist aturada molts mesos i la represa d’activitat s’ha vist afectada per les 

noves mesures i la situació de incertesa i por. 

Ha estat un any molt dur on hem perdut companys i companyes i hem patit per l’aïllament físic, però 

encarem 2021 amb l’objectiu de recuperar-nos i gaudir de noves experiències. 

 

SECCIÓ PENYA BLAUGRANA  

 

Aquest any la Penya tenia previst celebrar el 60è Aniversari amb una sèrie d'actes que per la pandèmia 

de la COVID-19 s'han ajornat. 

A l'època de confinament domiciliari hem estat en contacte amb els socis, principalment els de major 

edat. 

 

Hem col·laborat en les recollides d'aliments del Foment Martinenc amb la Xarxa de Suport del Clot-

Camp de l’Arpa i la Federació de Penyes. 

 

Al primer trimestre destaquem la celebració d’una jornada del Taller de Reminiscència a Sant Pere de 

Torelló, com a part del projecte «Compartint records de futbol», iniciat al 2018 i consistent en recordar 

experiències vitals ja passades en grup a partir de presentar estímuls audiovisuals, en aquest cas sobre 

la història passada del FCB. Hi vam comptar amb la col·laboració de Xavier Gamper, nét de Joan 

Gamper, i l’ex-jugador del Barça Paco Nieto. 

 

 
 

Sessió del Taller de Reminiscència. Amb els socis, la doctora Sara Domènech, Xavier Gamper, Paco Nieto... 
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SECCIÓ DE TEATRE 
 

El grup de teatre Abraxas va tancar el 4 de gener la temporada 2019-2020 de Pastorets (40ena edició) 

al Teatre de la Formiga Martinenca degut a l’inici de les obres de reforma del Foment. En un any tan 

complicat per al món de la cultura, Abraxas va haver de cancel·lar la temporada 2020-2021. 

El grup sènior va fer una actuació solidària a Collbató al febrer i va presentar «Busqueu-me un tenor» 

a Calella, amb un resultat excel·lent: premi del públic al Concurs de Teatre Amateur de Calella. 

Per altra banda, a 2020 es va renovar la direcció d’Abraxetes. Tant joves com grans van continuar els 

seus assaigs, tant de forma virtual com més endavant al Foment amb restriccions i totes les mesures 

necessàries. Esperem que al 2021 la cultura pugui resorgir i ens retrobem als escenaris. 

 

L’alegria de l’any va ser el reconeixement de la bona feina del grup al Concurs de Teatre Amateur de Calella. 
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GOSPEL FM COR  

El grup es trobava a un moment de creixement que s’ha vist aturat per la pandèmia i la crisi. Com totes 

les activitats de caire cultural, especialment d’interior, hem estat paralitzats durant uns mesos i quan 

hem pogut reprendre els assaigs ha estat amb fortes restriccions. 

 

 

GRUP TENNIS TAULA  

 

A la temporada 2020-2021, dos equips de Tenis Taula del Foment Martinenc vam participar a la Lliga 

Territorial de Barcelona, a les categories Primera i Tercera. Malauradament la lliga es va aturar al mes 

de març. Igualment no va ser possible reprendre els entrenaments fins el juliol. 
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ANNEX  

ACTIVITATS SECCIÓ DE BILLAR 

Primer semestre 

Es va iniciar el Campionat Social de Billar modalitat lliure, que es va interrompre el dia 11 de març a 

causa del confinament. Al tornar a obrir es va poder acabar. 

Hi van participar 35 socis. 

El dia 21 de gener es va realitzar l’Assemblea General Ordinària de la Secció de Billar, a la qual hi 

van assistir 31 socis. Cal dir que teníem a sobre la tempesta Glòria i això va restar assistència. 

Segon semestre 

Al tornar el mes de setembre es va convocar i començar a jugar el Campionat Social de Billar a tres 

bandes, que també va ser truncat dues vegades per unes altres restriccions a causa de la COVID19. 

Estan pendents unes 6 partides per acabar el campionat. 

Hi estan participant 39 socis. 

 

ACTIVITATS SECCIÓ DONES FOMENT  

Tardes de Cinema: 

29 gener - 26 febrer – 28 octubre

 

Conferències: 

12 febrer  Xerrada a càrrec d'Enric Toda: «Barcelona».  

21 octubre  Xerrada a càrrec de Marta Mas: «Els carrers parlen de dones».

 

Exposicions: 

Març   «Els carrers parlen de dones» . 

Altres activitats 

8 gener   Festa de Reis, amb berenar i un regal per cada persona assistent 

29 gener  Assemblea General de les Dones Foment 

19 febrer  El Carnestoltes de les Dones, amb berenar, ball i concurs de disfresses 
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SECCIÓ D’ESBART  

Ballades  

26 gener Roda d'Esbarts Catalònia - Casino del Centre – L'Hospitalet 

  Participació de Menuts, Infantils i Juvenils 

9 febrer Festes de Santa Eulàlia – Plaça de la Catedral de Barcelona 

  Participació de Menuts, Infantils i Juvenils 

4 setembre Sala Mozart de Calella de Mar – Inauguració JIF 

  Participació del Cos de Dansa. 

24 setembre Festes de la Mercè – Palauet Albéniz, Barcelona. 

  Participació del Cos de Dansa. 

26 setembre Festes de la Mercè – Plaça Joan Coromines, Barcelona. 

  Participació del Cos de Dansa. 

 

Activitats 

4 gener   Rei Melcior i patges. Recollida de cartes. 

5 gener   Rei Melcior i patges. Cavalcada del barri. 

19 gener  Acte de presentació 50è Aniversari al Foment Martinenc 

24 gener  Assemblea Esbart  

27 abril-26 juny Concurs Fotogràfic a Instagram 

1 juny    Brindis virtual 

15 novembre  Pregó Festa Major del Clot 

23 desembre  Inauguració Exposició “Vestits per Ballar” 
 

 

Un Ball de Rams diferent, amb mascareta i distància, a les festes de La Mercè 
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ACTIVITATS SECCIÓ D’ESCACS 

1. Competicions oficials 

Campionat Escolar d'Escacs de Barcelona – 22 de novembre a 21de febrer (diferents seus) 

Competició del Consell Esportiu Escolar de Barcelona. Un total d’11 nens del Foment Martinenc han 

participat a les categories 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, els més destacats han estat: Martí de la Riva, sotscampió Sub12; Víctor Pardina, 

5è Sub14; Pau Salvador Moya 4rt Sub16. 

Copa Catalana: Fase de Barcelona – 12 de gener (Disseny Hub, Barcelona) 

Cinc equips del Foment Martinenc van prendre part en la fase territorial 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 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 26 socis prenent part en la competició. Molt destacada 

actuació dels dos primers equip, al Top-10. 

Lliga Catalana - 18 de gener al 28 de març (suspesa 12 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 Primera Divisió Catalana, un a Preferent de Barcelona, dos 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 

68 socis. La Lliga no va poder finalitzar: després de 8 rondes de les 9 previstes (11 previstes a Divisió 

d’Honor) es va paralitzar per l’estat d’alarma. Tots els nostres equips havien assolit ja la permanència, 

amb actuació destacada del primer equip, classificat per al Top-8 de la màxima divisió catalana. 

Campionat de Catalunya d'Edats – 5 al 10 de setembre (Vila-Seca, Tarragona) 

Inicialment programat per Setmana Santa, finalment es va poder disputar just abans de l’inici del curs 

escolar. 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. Enguany, amb les 

circumstàncies especials, només hi ha hagut 240 participants. Una delegació de tres nens del Foment 

van competir amb els millors jugadors joves de tota Catalunya, acompanyats d’Alfonso Jerez Pérez 

com a delegat/entrenador.  

El Foment Martinenc va ser tercer classificat de la Copa Jordi Puig (Combinada Sub14, Sub16 i 

Sub18/Sub20) i a nivell individual destaca Víctor Álvarez Albiol, campió Sub18-Sub20 de Catalunya. 

El seu resultat és encara més meritori si tenim en compte que farà 18 anys al gener de 2021 i va superar 

també els jugadors sub20. Sergi Riu López va ser el 17è (9è sub18) i Pau Moya Núñez, 5è a Sub16.  

Campionats d'Espanya Sub18 – 17-22 d’agost (Salobreña, Granada) 

Es tracta de l'esdeveniment més important d'Espanya a nivell escolar. Enguany només Víctor Álvarez 

ha participat, a la categoria Sub18, i va finalitzar al 40è lloc de 98 participants. 
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2. Activitat per Internet 

A partir del mes de març, les classes d’escacs es van desenvolupar en format telemàtic, fent ús de 

plataformes generals de comunicació i específiques de la pràctica dels escacs. També vam prendre part 

en competicions a diferents portals de joc, el que va permetre els nostres socis continuar fent activitat i 

alhora tenir contacte amb gent de tota Catalunya i arreu del món amb la qual comparteixen afició. 

Algunes de les més destacades van ser: 

Campionat de Catalunya d’Edats online (4 al 10 d’abril), amb Pau Moya campió Sub16 

Lliga del Confinament organitzada pel C.E. Montmeló (abril-juny) on ens vam mantenir a la màxima 

divisió d’una competició que va arribar a reunir més de 1000 jugadors, amb més de 20 socis del Foment 

participant-hi. 

Lliga GPV organitzada per la Gran Penya de Vilanova, que va agafar a l’octubre el relleu del Montmeló 

i encara continua activa. 

Lligues infantils amb escoles de Múrcia, Andalusia, Andorra, Lleida, Aragó, França... 

Matxos de la Selecció Catalana d’escacs base contra seleccions de vàries comunitats autònomes 

espanyoles, amb Víctor Álvarez i Pau Moya com a membres habituals i destacats de l’equip català. 

 

3. Presència mediàtica 

Representants de la secció d’escacs han col·laborat amb mitjans de comunicació al llarg del 2020, 

principalment per parlar dels efectes del confinament i les restriccions sobre l’activitat escaquística i 

comentar l’exitosa sèrie de Netflix «Gambito de Dama» i com reflecteix el món dels escacs. 

El programa «Xarxa de Mat» de 7deRàdio Barcelona va convidar Jordi de la Riva (10 d’octubre) per 

parlar d’escacs escolars i a Patricia Llaneza (31 d’octubre) per analitzar les mesures de la Federació 

Catalana. 

El programa «8x8» de RKB va convidar el 29 de setembre Jordi de la Riva, Patricia Llaneza i Jordi 

Chalmeta per conèixer l’actualitat del club. 

El Periòdico de Catalunya va consultar Alfonso Jerez i Patricia Llaneza per analitzar «Gambito de 

Dama» i el seu realisme a un article del 19 de novembre. 

El programa «Aquí, amb Josep Cuní» de SER Barcelona va convidar Patricia Llaneza (23 de 

novembre) per comentar «Gambito de Dama» i la situació de les dones al món dels escacs. 
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ACTIVITATS SECCIÓ EXCURSIONISTA  

Sortides de Veterans 

Gener-març   Sortides setmanals del cicle «Dimecres d’hivern» 

Setembre-desembre  Sortides setmanals del cicle «Dimecres de tardor», grups reduïts 

 

Sortides de muntanya  

8-9 febrer ALTA MUNTANYA Cicle DONES i 3000s 

A partir de maig, sortides de muntanya respectant el tipus de confinament (intersetmanal, de zona 

sanitària, comarcal, municipal...) el nombre de participants, en bombolles i petits grups: Vallter i Gra 

de Fajol, Josa de Cadí i Cadinell, Ainsa, Cañón de Añisclo, Val de Pineta, Les Bulloses, Àger i el 

Montsec, Senterada i estany Montcortès, Barranc del Bosc, Ascensió al Anayet, Ascensió al Mont 

Caro...

GR-92 Sender de la Mediterrània 

 

20 gener 12a etapa: Lloret de Mar - Tordera 

20 febrer 13a etapa: Tordera-Hortsavinyà 

 

GR-83 

 

3 març  Planes d’Hostoles, Coll Sagordi, Beget  

 

 

Cicles  

Sortides Clàssiques 

20 febrer Mola de Colldejou 

Sortides Urbanes  

26 gener BARNATRESC - Recorregut per Sant Martí de Provençals i Sant Adrià 

21 febrer Cap a una economia circular, aliments per a una ciutat.  

Mercabarna i Banc dels Aliments  

 

Sortides de Confinament 

Nou cicle adaptat a les circumstàncies: sortides matinals de proximitat, amb desplaçament en transport 

públic o a peu i complint tots els requisits que van marcant els protocols de seguretat i mobilitat. 

31 de maig: Tres Turons, 23 participants 

14 de juny: Vall d’Olzinelles , 18 participants 
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27 de setembre: Vallvidrera Torre Baró, 15 participants  

11 d’octubre: Castell de Claramunt, 16 participants 

22 de novembre: Diagonal Vallvidrera, 6 participants 

29 de novembre: Sant Jeroni de la Murtra, 11 participants 

6 de desembre: Ciutat Meridiana a Cerdanyola, 16 participants 

13 de desembre: Pujada del Pessebre a Collserola, 18 participants 

20 de desembre: Volta per la muntanya de Montjuïc, 17 participants  

 

Marxa Nórdica 

 

11 gener Barcelonès: Caminada pel passeig Marítim de Barcelona I 

17 gener Barcelonès: Sant Medir-Sant Cugat-Sant Medir  

25 gener Barcelonès: Rec Comtal, Montcada Bifurcació, Reixegó, Trinitat Vella  

31 gener Barcelonès: Carretera de les Aigües, Parc de l’Oreneta 

7 febrer Maresme: Caminada de Barcelona a Montgat (subhasta de peix)   

14 febrer Barcelonès: Caminada pel passeig Marítim de Barcelona II 

22 febrer Baix Llobregat: Caminada pel delta del Llobregat  

29 febrer Barcelonès: Caminada pel castell de Montjuïc 

6 març  Barcelonès: Llera del Besòs, Can Zam, Sant Adrià 

3 octubre Caminada de plaça de les Glòries, Estació del Nord, Ciutadella i parc de la  

  Barceloneta  

16 octubre Barcelonès: Carretera de les Aigües, Parc de l’Oreneta 

24 octubre Caminada per la platja de Castelldefels 

31 octubre Baix Llobregat: Caminada pel delta del Llobregat  

6 novembre Maresme: Caminada de Barcelona a Montgat (subhasta de peix)   

 
 

Altres activitats 

Gener  NATURTRESC – Alt Empordà: 1a etapa Camí de Sant Jaume Coll de Panissars  

Febrer  Recollida del pessebre a Collserola  

Maig  Condicionament de la Font dels Caçadors 

Octubre Camins d’Ateneus: Caminada urbana per conèixer Sant Andreu i el Rec Comtal, 

organitzada per la Federació d’Ateneus 

Novembre Assemblea General de la SEFM 
 

 

ACTIVITATS AGRUPAMENT ESCOLTA TERRA-NOVA 

Gener-febrer: trobades cada dissabte a la tarda de 16.30 a 17.30: activitats amb els infants i joves.  

Participació a les trobades telemàtiques nacionals dels diferents clans. 

Participació a l'Assemblea General de Minyons, Escoltes i Guies de Catalunya  
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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: 

14 febrer Calçotada amb visita guiada al Museu de la Pagesia 

    

ACTIVITATS SECCIÓ PENYA BLAUGRANA  

4 gener  Campionat de dòmino Espanyol-Barça a Vilassar de Mar 
24 gener Sopar Tertúlia 

1 febrer Assemblea Ordinària amb 38 assistents 
6 febrer Xerrada «Invulnerables» a càrrec de sor Lucia Caram al local de la FPBE 

12 febrer Taller de reminiscència al llar de jubilats de Sant Pere de Torelló 

25 febrer Viatge a Nàpols per veure el partit de Champions League Nàpols-Barça 

28 febrer Sopar Tertúlia 

29 febrer Calçotada a Can Cortada 

  XII Campionat de dòmino FPBE a Vall Parc 

5 març  Col·loqui «Penyes en femení» al local de la FPBE 

27 abril Video homenatge «Ets el nostre talismà, Moreneta» 

27 juny VIII Torneig de pàdel FPBE a Can Cuyas 

12 desembre Ruta de les Fonts 

 

 

ACTIVITATS SECCIÓ DE TEATRE   

 

Pastorets de Josep Ma Folch i Torres. Foment Martinenc i La Formiga Martinenca. 

4 de gener. 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. La representació correspon a la temporada 2019-2020 

(40a edició) i s’ha 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. 

 

«Busqueu-me un tenor»: actuació solidària a Collbató 

23 de febrer. A favor de l’ONG Collbató per la solidaritat. 
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«Busqueu-me un tenor»: participació al Concurs de teatre amateur de Calella 

8 de març. El grup va presentar aquesta comèdia coral just abans del tancament d’activitats. El festival 

es va reprogramar i finalment el lliurament de premis es va posposar a l’octubre. Abraxas va rebre el 

premi del públic i diversos reconeixements al muntatge i la interpretació. 

 

 

ACTIVITATS GOSPEL FM COR 

 

Assajos setmanals 

Dimecres de 20 a 22h: preparació de nous temes, aprenentatge de les cançons i la música...  

Concert Solidari a la 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.  

 

ACTIVITATS TENNIS TAULA 

 

El 12 de gener es van reprendre les competicions territorials després de l’aturada de Nadal. 

Malauradament, el 13 de març es van suspendre definitivament les competicions per causa de la Covid-

19. 

Fins a final d’any s’han organitzat entrenaments de la secció de federats i socials en grups reduïts, 

sempre complint amb les mesures sanitàries adients, seguint les directrius  establertes per les autoritats 

en cada període. 

 


