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ACTIVITATS DESTACADES

EL CASAL PREMI ATENEUS
2013 A LA CREATIVITAT
ARTÍSTICA

CONTINUA EL PROCÉS
DE LEGALITZACIÓ DE
LES INSTAL·LACIONS
Al llarg de tot l’any 2013 es va treballar de
forma intensa en tres fronts relacionats amb les
instal·lacions de l’entitat.
D’una banda, continuant els treballs iniciats
el 2012 per poder regularitzar la llicència
d’activitats del teatre, que malgrat obtenir
una llicència provisional, aquesta quedava
supeditada a unes accions que eren del tot
inasumibles tècnica i econòmicament.

El 16 de desembre tenia lloc l’acte de lliurament
dels premis Ateneus 2013 al Parlament de
Catalunya, i el Casal va ser guardonat amb el
premi a la creativitat artística per l’espectacle
ENTRE BAMBOLINES.
Aquest espectacle de l’escola de dansa
Assumpta Trens havia estat representat al
teatre de l’entitat aquell mes de juny i en el
seu veredicte, el jurat en valorava de forma
destacada el treball intergeneracional
desenvolupat damunt l’escenari per més d’un
centenar d’intèrprets.
Aquesta era la segona ocasió en que l’escola
de dansa Assumpta Trens obtenia el màxim
guardó artístic atorgat per una de les principals
Federacions socioculturals del país, la Federació
d’Ateneus de Catalunya.

El segon front de treball passava per la necessitat
d’obtenir recursos per poder dur a terme la
reforma dels lavabos del teatre. Per tal d’optar
a aconseguir-ho es va mantenir contactes amb
la Diputació de Barcelona per aconseguir el seu
suport econòmic i fruit d’aquests contactes es va
encarregar el projecte de reforma a l’arquitecte
David Delgado per tal de poder-lo presentar a
les línies d’ajut de la Diputació.
El tercer i darrer apartat es centrava en la
necessitat de poder afrontar la redacció d’un
projecte de reforma integral del teatre i també
es va cercar el suport de la Diputació per dur-lo
a terme.
Totes tres accions han tingut continuïtat el 2014
malgrat que cap d’elles ha conclòs la seva
tramitació.

L’escola de dansa va obtenir el guardó
competint amb quinze candidatures més
provinents d’ateneus de tot el país i ho feia en
el marc de la celebració del vintè aniversari
de l’escola, esdevenint un reconeixement a la
feina feta per la Neus Fransi el seu equip al llarg
d’aquestes dues dècades.
A la foto es pot veure a Neus Fransi recollint el
premi de mans de la Presidenta del Parlament
de Catalunya.
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ACTIVITATS DESTACADES

L’ESCOLA DE DANSA
DEL CASAL COMPLEIX
20 ANYS

BALLS SOLIDARIS PER
AJUDAR AL BANC
D’ALIMENTS
Al llarg del 2013 el Casal va organitzar dos
balls solidaris – un al juny i un altre al desembre
– amb l’objectiu d’ajudar a l’Associació Rebost
Solidari a omplir els seus magatzems abans de
l’estiu i el Nadal.
Totes dues accions van tenir lloc en el marc de
l’activitat del ball de saló. El dia del ball solidari
tothom que duia menjar podien entrar al ball
gratuïtament i les aportacions de menjar dels
assistents van permetre recollir més de 1.300
quilos d’aliments.

Els dies previs a la Festa Major de Vilafranca
van servir com a marc ideal per donar inici a
la celebració del 20è aniversari de l’escola de
dansa Assumpta Trens.

A la fotografia en pot veure al president del
Casal en el moment de lliurar els aliments
recollits al ball del mes de juny.

El primer acte públic i al que correspon la
fotografia de la memòria, tenia lloc a la sortida
de novena del 26 d’agost davant del Palau
Baltà.
L’escola va preparar una petita mostra de
dansa amb elements de diferents espectacles
que amb pocs minuts va aconseguir omplir
tota la plaça de Santa Maria. L’acte també va
servir per presentar la imatge de promoció de
l’escola per al curs 2013/2014, amb l’eslògan
“1994/2014. 20 ANYS FENT CRÈIXER ELS SOMNIS”.
Dins del 2013 i en el marc de celebració dels 20
anys de l’escola també va tenir lloc una petita
mostra de dansa amb l’objectiu de recaptar
fons per la marató de Televisió de Catalunya.
Aquesta acció que tenia lloc al mes de
desembre va permetre recaptar 503 euros que
van ser ingressats al compte de la Fundació.
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PROGRAMA DE BEQUES
L’any 2013 també va comptar amb la creació
d’un programa de beques per aquelles famílies
amb dificultats econòmiques per accedir a les
activitats del Casal.
Aquesta iniciativa era possible gràcies al
programa de beques TOTS HI TENIM LLOC de
la Federació d’Ateneus de Catalunya, que
facilitava que si l’entitat renunciava a la quota
de soci, la Federació aportava part dels fons de
l’activitat. El programa va facilitar la concessió
de 8 beques.
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L’EXPOSICIÓ CATALUNYA
TERRA D’ATENEUS, A
VILAFRANCA

INICI DE LES OBRES DELS
VESTIDORS DEL PAVELLÓ

Al mes de novembre tenia lloc la inauguració
de l’estada a Vilafranca de l’exposició
“Catalunya Terra d’Ateneus”. Aquesta
exposició produïda per la Federació d’Ateneus
de Catalunya arribava a la capital del Penedès
gràcies a la col·laboració del Casino i el
Casal, i el suport de la regidoria de cultura de
l’Ajuntament de Vilafranca.
Dins al mostra àmpliament visitada a la capella
de Sant Joan, s’hi podia veure el recorregut
per gairebé dos segles d’ateneus a Catalunya
i s’hi podien trobar forces referències als
dos principals ateneus de la ciutat, el Casal
i el Casino. A l’exposició també s’hi van
poder veure objectes aportats per ambdues
entitats que reflectien el seu pes històric en la
configuració social i associativa de Vilafranca.

L’any 2013 finalitzava amb l’excel·lent noticia
de l’inici de les obres del pavelló de bàsquet.
Unes obres esperades des del mateix moment
de la inauguració de la primera fase del pavelló
l’any 2007, que finalment eren possibles gràcies
al suport de l’Ajuntament de Vilafranca i a la
col·laboració del mateix constructor “Obres i
reformes d’Olèrdola”, que va facilitar un pla
de pagament de les mateixes a mida de les
necessitats del Casal.
L’actuació que finalitzaria al mes d’abril de 2014
consistia en crear tres nous vestidors i un lavabo
a l’antic espai de les oficines del club, duplicant
en metres quadrats l’espai dels antics vestidors
ubicats a peu de pista.

INCORPORACIÓ DEL
DOCUMENTAL DEL MES
A la fotografia es pot veure el moment
de la inauguració amb la presència dels
presidents del Casal i el Casino, el president
de la Federació d’Ateneus, el comissari de
l’exposició, el regidor de cultura i el regidor
coordinador de l’Àrea de Relacions Ciutadanes
i Promoció Social.
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Al mes de setembre, el Casal presentava la
incorporació del documental del mes com
una de les novetats culturals destacades del
curs 2013/2014. Aquesta activitat consistent
en la projecció de documentals de qualitat
relacionats amb temes de màxima actualitat,
va permetre iniciar un important programa
d’activitats paral·leles en connexió amb altres
entitats de la comarca.
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ELS ESPECTACLES

CONCERT HISTÒRIC DE
RAIMON

UN TRENCANOUS AMB
SORPRESA DE L’ESCOLA
DE DANSA
Una de les sorpreses més destacades de la
representació Nadalenca del Trencanous
de Tchaikovski va estar protagonitzada per
setze joves ballarins de l’escola de dansa
Assumpta Trens. Quinze nenes i un nen amb
edats compreses entre els 7 i els 10 anys
van compartir escenari durant una part del
ballet amb els ballarins professionals del Ballet
Imperial Rus.

Si l’any 2013 hagués de tenir un nom propi
pel que fa als espectacles, aquest seria el de
Raimon.
El cantautor de Xàtiva amb l’acompanyament de la seva guitarra i quatre músics
excepcionals, va enamorar al públic del Casal
amb un concert inoblidable ple de referències
als poetes que han marcat la seva carrera.
Un ampli recorregut que s’iniciava de la mà
d’alguns dels seus temes imprescindibles i que
finalitzava amb la veu gairebé nua recitant
Salvador Espriu.
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La intervenció s’havia estat preparant durant
setmanes a l’escola de dansa i gràcies a
classes de reforç i sobretot, la il·lusió posada
pels joves ballarins per compartir escenari
amb una companyia internacional i en una
representació professional, va fer possible que
fos tot un èxit, i una gran sorpresa per la gran
major part dels assistents que desconeixien
aquest detall de la representació.
Les valoracions del públic van ser
extraordinàries, però també ho van ser per
part dels responsables de la companyia,
que al final de l’actuació felicitaven als
ballarins i l’escola, destacant el gran nivell
assolit pels ballarins que va ser mostrat durant
la representació. Per l’escola de dansa
aquesta visió de professionalitat i gran nivell
destacada per uns observadors extraordinaris
com és una companyia de dansa d’un dels
bressols de la dansa clàssica.
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ELS ESPECTACLES

UNA DE LES PROFESSORES
DE L’ESCOLA DE DANSA
AL MERCAT DE LES FLORS

COL·LABORACIÓ AMB
LA POLIFÒNICA DE
VILAFRANCA
Un dels treballs més interessants duts a
terme per l’equip del teatre va ser l’inici de
col·laboració amb la Polifònica de Vilafranca.
Aquesta línia iniciada l’any 2012, que
també tenia continuïtat el 2013, plantejava
la producció conjunta d’un concert de la
Polifònica dins del teatre Casal, però amb
una tria de contingut i presentació, elaborada
de forma conjunta amb els responsables del
teatre.

Tot i no fer referència a un dels espectacles
programats l’any 2013 dins la programació del
teatre, hem cregut interessant incloure una
referència dins la memòria de l’entitat a la
participació de la professora de dansa Maria
Bossy en un dels espectacles destacats l’any
2013 a la programació barcelonina.
Maria Bossy forma part de la companyia
de dansa Camut Band i a finals del 2013
estrenaven l’espectacle “Sonoritats” a l’espai
del Mercat de les Flors. També val la pena
destacar que des de l’entitat es va organitzar
una sortida per poder anar a veure a la
professora en actuació professional.

MÉS ESPECTACLES EN
COL·LABORACIÓ
L’any 2013 es van dur a terme tretze
espectacles en col·laboració amb
productores o agències de management
d’artistes. Aquesta xifra representava un
augment destacat respecte el nombre
d’espectacles en aquesta modalitat de treball
realitzats al llarg del 2012, que va ser
de vuit.
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Aquesta iniciativa ens va permetre programar
el maig de 2012, la sarsuela Cançó d’Amor
i de Guerra en format concert, i l’any 2013,
la preparació d’un format completament
diferent, centrat en el món del Rock i el Pop.
Una bona mostra de treball conjunt de dues
entitats de la Vila que cerquen el mateix
objectiu, elaborar un contingut de qualitat
emocionant, per als seu públic.

ACOLLIMENT D’ACTIVITATS
D’ALTRES ENTITATS DE LA
VILA
El Casal sempre ha estat un espai obert a
altres entitats de la vila per poder-hi realitzar
activitats i en aquesta línia al llarg del 2013
vam acollir activitats de diferents entitats i
escoles de la ciutat.
Cineclub Vilafranca, Òmnium Cultural,
Acadèmia Tastavins, Rotary Club Vilafranca,
Escola El Carme, Escola Camp Joliu, Escola
Montagut, Gimdans, CAS, Falcons de
Vilafranca, Centre Àgora i l’Obra social de
Caixa Penedès.
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GENER
STRAUSS ORQUESTA FILARMÒNICA DE ASTANA
CYRANO DE BERGERAC – LA PERLA 29
FEBRER
REUGENIO – CON TODOS MIS RESPETOS
MUSTANG EN CONCERT
MARÇ
GRIMÈGIES – TORTELL POLTRONA
A FORÇA DE CANÇOS
ABRIL
LONDON COMMUNITY GOSPEL CHOIR
NABUCCO
MÀGIC ANDREU – EL SHOW
ESBART DANSAIRE DE RUBÍ DANSA XXI.CAT - ESPAI A
MAIG
UNA BANDA DE PEL·LÍCULA - ESPAI A
JUNY
EL NOM
COR DE POR ROCK - POLIFÒNICA
GUERRA DE LLEONS – UN PAM I DOS DITS
CLOENDA QUARTA TEMPORADA 2012 / 2013 I INICI DE LA TEMPORADA 2013/2014

SETEMBRE
ORGÀNIC
OCTUBRE
PERET EN CONCERT
NOVEMBRE
BERTO ROMERO – SIGUE CON NOSOTROS
RAIMON EN CONCERT
DESEMBRE
BALLET IMPERIAL RUS – EL TRENCANOUS
PRINCIPAL DE LA BISBAL – CONCERT DE NADAL
MUU 2 – COMPANYIA YLLANA
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SUPORT
REBUT
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SUPORT REBUT

LIZARRAN
JBD SONORITZACIONS
DISPENGAR
IMPRÈS RÀPID
INSPROTEC PENEDÈS
PELLISA RÀFOLS
SELLARÈS CORREDURIA ASSEGURANCES
TORRA BADIA
CAL VICENTÓ
BOMBONS CUDIÉ
PINTURES JANER
SIA BIOSCA
NOU SUMAPE
FUSPEN
VOISIN MATEU
LECEGUI
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CLUB TR3SC
CINECLUB VILAFRANCA
CLUB TENNIS VILAFRANCA
VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA
ADEG
ATENEU AGRÍCOLA SANT SADURNÍ
CLUB SUBSCRIPTORS LA VANGUARDIA
CARNET JOVE
SABA

SETMANARI EL 3 DE VUIT
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CASAL SOCIETAT LA PRINCIPAL
Fundada l’any 1904
Rambla Nostra Senyora, 35-37
08720 Vilafranca del Penedès
Tel . 93 890 12 48
Fax. 93 890 03 25
casal@casal.org
www.casal.org

