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ESTRUCTURA DE L’ENTITAT

Junta Directiva
i Equip tècnic

Responsables
Seccions

Responsables
Activitats

JUNTA FINS 6 MAIG 2017

Belles Arts
Sílvia Arniches Hill
Joan Bages Tomàs
Pere Laguna Serarols
Màrius Via Ventura
Joan Batet Sánchez
Maria Calaf Calaf
Anna Molló Huguet
Josep Vallés Cuscó

Aula d’humanitats
Marc Jobani – Androna Cultura

President
Miquel Àngel Garcia Barrachina
Vicepresident
Jordi Llurba Romagosa
Secretari
Joan Anton Carmona López
Sotssecretari
Antonio Vicente Cebrián †
Comptador
Xavier Garcia Barrachina
Tresorer
Josep Gol Soler
Vocal
Joan Sellarès Valls
JUNTA DESPRÉS 6 MAIG 2017
President
Miquel Àngel Garcia Barrachina
Vicepresident
Marcel Esteve Robert
Secretària
Emira Rosemay Chehab
Sotssecretari
Xavier Garcia Barrachina
Comptador
Joan Nicolás Magriñà
Tresorer
Albert Puig Segura
Gerent
Salvador Casals Romagosa
Administració
Núria Ribas Güell
Cap de Sala Teatre / Conserge
Raúl Piñeiro Jiménez
Atenció al soci
Virginia Beatriz Cruzado Rodríguez
Suport organització
Anna Civill Quintana
Neteja
Elzbieta Florczak
Halyna Kachmar

Billar
David Ripoll Guasch
Manuel Ortuño Fuentes
Jordi Badia Via
Jordi Mestre Balart
Dansa
Neus Fransi Pey
Anna Rovira Matas
Mireia Andrade Bages
Montse Bolet Soler
Montserrat Andrade Bages
Ma. Rosa Freixedas Valls
Clara Bonfill Planas
Sigrid Junkersfeld Roca
Esportiva (Bàsquet)
Xavier Florentin Soler
Joan Soler Coral
Alberto Maceiras Duran
Marcel Esteve Robert
Yolanda Olmos Andreu
Rafael Sánchez Jiménez

Casal d’Estiu i Campus Bàsquet
Xavier Guardiet - Divertalia
Club Cultural
Anna Civill Quintana
EFIT – Formació teatral
Roger Casamajor (fins 30/6)
Josep Julien (a partir 1/9)
Ruben Ametllé (a partir 1/9)
Gimnàstica femenina i Ioga
Màrius Via Ventura
Gimnàstica masculina
Josep Mª Mateu Ollé
Idiomes – Helen Doron English
Raimon Escofet Güell
Rosemay Chehab
Restauració de mobles
Jordi Gual Rafecas
Robòtica – Robotix Penedès
Raimon Escofet Güell
Sala de ball
Joan Sadurní Rabella – JBD
Taekwondo i Qi Gong
Víctorino Márquez (fins 30/6)
Xarxa 2.60
Verónica Cenjor Rodríguez
Club Family i Sènior
Salvador Casals Romagosa

Entitats
Acollides
Escola de Pares i Mares
del Penedès
Xavier Jiménez García
Club Diafragma
Josep Paredes Chaves
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DADES

| SOCIS

L’any 2017 ha marcat un punt d’inflexió en la tendència de
pèrdua gradual de socis. Per primer cop en molts anys, es
tancava l’any amb més socis dels que havien finalitzat l’any
anterior.

1.103 socis a 31/12/2017

Gràfica de composició de tipus de socis
DADES 2016

5%

1.094

549
463
27
7
57

socis de número

526

socis de mèrit

489

socis joves

21

socis llarga malaltia

10

socis individuals

48

Número

2%

Mèrit i
Honoraris

51%
42%

Individual
Joves

Distribució geogràfica dels socis

76% Vilafranca del Penedès
24% Altres Poblacions

Evolució dels socis

2.415 2.366 2.229 2.163 2.126
2.046 1.890 1.795
1.725 1.564
1.349 1.156 1.140 1.094 1.103

2017
+9 socis
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DADES

| ACTIVITATS

El nombre de participants a les activitats formatives i esportives organitzades des
de l’entitat i les seves seccions va registrar un important augment, que compensa
l’ajust de la mitjana de participants a activitats com el ball de saló o els
espectacles. També és important destacar l’augment de projectes externs
gestionats des de l’entitat, amb un important nombre de participants o usuaris.

1.031 participants a 31/12/2017
305
464
132
124
6

DADES 2016
895

socis fent activitats esportives

193

socis fent activitats formatives

397

socis assistint al ball (mitja 2017)

151

socis assistint a espectacles (mitja 2017)

154

socis assistint al Club Sènior (mitja 2017)

Gràfica de la participació dels socis a les diferents activitats de l’entitat

1%
12%

30%

13%

A. Esportives
A. Formatives
Ball de saló
Espectacles
Club Sènior

44%

Altres àrees d’activitat
gestionades o participades
per l’entitat l’any 2017

286
109
168
1.009

Alumnes Helen Doron English School a centres escolars
Alumnes Xarxa 2.60 a centres escolars
Participants a les activitats d’estiu
Participants a les activitats del Jugafira 2017
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DADES

| ESPECTACLES

El 2017 ha estat un any amb un nou ajust del nombre d’assistents als espectacles
programats al teatre, provocat en gran mesura, per la reducció dels socis que han
assistit al teatre. L’anàlisi de la reducció de públic assistent fins l’estiu i una situació
social inestable al país a principis de tardor, van fer decidir a la junta de l’entitat un
ajust i reducció de les propostes escèniques a programar durant la segona meitat de
l’any.

7.157 espectadors 31/12/2017
2.610
4.547
341
1.995
27,8%

DADES 2016
7.758

espectadors socis del casal

3.295

espectadors no socis

4.463

espectadors per espectacle

369

entrades venudes per Internet

1.985

percentatge venda canal web

25,6%

JORGE BLASS I BERTO ROMERO
van ser els espectacles amb més
públic de l’any 2017

Evolució dels assistents als
espectacles programats
al nostre Teatre
2009/2017
29 Espec.

11.071
24 Espec.

23 Espec.

9.192
Socis

400 mitja

Públic

382 mitja

9.311
22 Espec.

388 mitja

21 Espec.

7.830

7.758

356 mitja

369 mitja

13 Espec.

10 Espec.

364 mitja

2.284
380 mitja

1.144

1.140
2009

8

4

7.698

5.339

3.644
6 Espec.

7.157

341 mitja

5.638

433 mitja

21 Espec.

6.211

4.463

5.140

4.547

3.186

1.663

1.981

2.452

2010

2011

3.853

2012

2.690

3.100

3.373

3.295

2.610

2013

2014

2015

2016

2017
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DADES

| BALL

L’any 2017 ha experimentat una important pèrdua d’assistents als balls
programats. Una pèrdua de participants a l’activitat que en el cas del grup
dels socis ha estat del 16% però que en el cas dels no socis arriba fins al 28% de
baixa respecte els balls de l’any 2016.

7.677 assistents als balls 2017
5.961
45
10

Gràfica d’assistència al ball de socis i no socis
DADES 2016
9.465

22%

socis i acompanyants

7.086

sessions de ball

47

sessions gratuïtes

10

Socis
No socis

78%

Mitjana de públic per sessió de ball

170 persones (202 any 2016)

Evolució del ball de saló
2009 / 2017
Assistents al ball

16.266
13.865
85%

12.643
12.266
97%

2.684

2009

2.401

2010

10.427
10.121
97%

377

2011

8.251
7.723
94%
306

2012

7.831
7.158
91%

8.471
7.675
91%

9.893

9.465

8.189
84%

7.089
75%

528

796

1.588

2.379

2013

2014

2015

2016

7.677
5.961
78%
1.716

No soci

Socis

2017
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MEMÒRIES
SECCIONS I
ACTIVITATS

10

SOCIETAT LA PRINCIPAL MEMÒRIA 2017

MEMÒRIES SECCIONS I ACTIVITATS

SECCIÓ DE
BELLES ARTS

SECCIÓ ESPORTIVA
CASAL

L'activitat dels curs 2016-2017 a la Secció de
Belles Arts va començar el dia 2 d'octubre, amb
un total de tretze alumnes.

L’any 2017 va tenir importants fites tant en
l’apartat esportiu com en la configuració de
club, amb l’augment en el número d’equips de
la secció i consolidació del projecte esportiu i
educatiu del club. Aquests són alguns dels fets
més rellevants de l’any 2017:

Tot seguint l'activitat dels anys anteriors, els
membres de la Secció van continuar portant a
terme la pràctica de la pintura a l'oli i també
l'aquarel·la. Durant el mes de desembre els
alumnes de la Secció van fer una exposició
col·lectiva al vestíbul del Casal.
El diumenge 23 d'abril es va celebrar el 2n
Concurs de Pintura Ràpida “Premi Vilafranca
Cultura”. La participació va ser de 29 pintors de
diversos indrets. La coincidència amb la diada
de Sant Jordi va donar un aspecte encara més
alegre i acolorit als carrers de Vilafranca, en
barrejar-se els pintors i els seus cavallets entre la
gent, les parades de llibres i les roses.
En la jornada de portes obertes del Casal, el dia
3 de juny, diversos components de la Secció van
fer una demostració tot pintant diferents obres
davant de la Societat.
Els dies 7, 14, 21 i 28 de juny es van fer, com és ja
costum, unes sessions de dibuix i pintura de nu
amb model per als membres de la Secció, però
també obertes al públic en general interessat.
Finalment, fem esment del canvi en la
presidència de la Secció. A finals de curs, Joan
Bages Tomàs, després de molts anys de
president, va passar el relleu a Sílvia Arniches Hill,
que des d'aleshores ençà presideix la Secció,
junt a Maria Calaf Calaf que n'és la
vicepresidenta.


















Participació als tallers de l’espai JUGAFIRA a
les Fires de Maig 2017.
Tecnificacions d’Estiu bàsquet Casal – juliol
2017.
Presentació oficial de la temporada 20172018 amb més d’un centenar de jugadors. I
celebració duna nova edició del torneig
Félix Trullàs.
Incorporació de nou patrocinador equips
formació i sènior de la Secció – Serra
Experiència Immobiliària.
III Torneig Bàsquet Nadal a Vilafranca on va
participar el nostre equip Infantil
acompanyat per 7 equips d’arreu de
Catalunya.
Celebració del III Torneig 3 X 3 d’estiu amb
col·laboració amb el CB Xamba i l’Escola
Esportiva Castellví.
Festa familiar de Nadal amb jugadors,
famílies i tècnics del club.
Diada esportiva de cloenda de temporada
al juny de 2017, amb la participació de tots
els equips de la secció.
Increment d’un 20% de jugadors a l’inici de
la temporada 17/18.
Incorporació d’un nou coordinador esportiu
de cistella petita.
Celebració del 75è aniversari de la
inauguració de la pista esportiva del Casal.
Celebració del Campus d’estiu de bàsquet
amb la participació de prop d’un centenar
de jugadors i jugadores.
Homenatge als jugadors del Casal que l’any
1960 assoliren l’ascens a primera nacional.
Presentació espot documental de promoció
de la S.E. Casal.
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MEMÒRIES SECCIONS I ACTIVITATS

ENGLISH SCHOOL CASAL
HELEN DORON

Apreciats socis i sòcies,
A la secció d’anglès seguim sumant anys, com
sempre des de ja en fa més de 40 i hem de dir
que és un plaer que això succeeixi gràcies al
vostre suport i compromís amb nosaltres.
Penedès Languages SL i la nostra escola
orientada als infants i joves Helen Doron English
School sumàvem ja 150 alumnes en el moment
del tancament de l’exercici 2017. Voldríem
ressaltar però, que més enllà d’aquesta xifra
excel·lent que va creixent any rere any ens
podem felicitar de créixer d’acord als uns
estàndards de qualitat que han convertit la
nostra escola d’anglès en una referència al
Penedès. Amb un mètode d’ensenyament que
ens ha fet únics a la comarca , els nostres
alumnes són alumnes contents, satisfets i que
progressen mentre gaudeixen i aquesta és la
nostra més gran satisfacció.
Per altra banda, hem d’agrair al nostre equip de
professionals el seu compromís i dedicació,
sense els quals seria impensable recollir els fruits
que estem recollint, a vosaltres, gràcies.
Només ens queda tancar aquesta memòria
reiterant el nostre compromís amb
l’ensenyament de qualitat a la comarca i per la
comarca. Seguirem treballant un any més amb
humilitat, professionalitat i amb moltes ganes de
seguir creixent per continuar-vos oferint
l’ensenyament en anglès de referència a l’Alt
Penedès.
Tot això no seria possible sense vosaltres, gràcies.

ACTIVITAT GIMNÀSTICA DE
MANTENIMENT I IOGA

Aquesta secció ha realitzat amb regularitat
totes les classes de Gimnàstica de manteniment
i ioga a totes les alumnes i alumnes que des de
fa anys segueixen amb confiança aquestes
disciplines, que suposen una autentica teràpia
tant física com mental.

PENEDÈS LANGUAGES SL.

12
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MEMÒRIES SECCIONS I ACTIVITATS

ACTIVITAT AULA
D’HUMANITATS

El dimarts 10 de gener de 2017, el curs
d’Humanitats del Casal 2016-12017 emprenia de
nou la seva activitat lectiva després de les
vacances nadalenques, de Cap d’Any i Reis.
Estrenat el 27 de setembre del 2016, la seva
temàtica posava atenció aquest cop al període
de l’Alta Edat Mitjana, i després de les classes de
tardor i una sortida iniciàtica al conjunt
episcopal de Terrassa el dia 5 de novembre, el
curs seguia el seu calendari previst fins a la data
de finalització prevista pel 20 de juny.
Al llarg d’una vintena de classes, d’una hora i
mitja cadascuna, vam evocar la història de la
caiguda de l’Imperi romà i les conseqüències
que aquest fet va tenir a la Península Ibèrica.
Vam tractar aspectes com l’arribada dels
pobles bàrbars i les seves lluites interines pel
domini del territori, la construcció d’un model
polític i legislatiu sota el poder dels visigots,
l’organització i plasmació del Cristianisme a
través dels monestirs i seus episcopals, l’entrada
de la població musulmana a partir del 711, la
delimitació dels territoris comtals establerts com
a marca fronterera sota protecció de la
monarquia carolíngia i l’eclosió de l’art visigot,
del mossàrab i del primer romànic.
Com ja és costum en el desenvolupament del
curs d’Humanitats, les classes impartides a l’aula
van ser completades amb tres sortides més,
convertint l’acte de recordar el passat
altmedieval a Catalunya en una vívida
experiència per a l’alumnat.
Les excursions escollides van ser la visita de l’11
de febrer al jaciment paleocristià del Bovalar
(Seròs, Lleida) i a l’antic assentament andalusí i
avui monestir d’Avinganya, durant la qual vam
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ser esplèndidament guiats per l’arqueòleg Josep
Medina (Servei Arqueologia de la Diputació de
Lleida); la visita de l’1 d’abril, que fou un dia
complet, doncs vam visitar l’original Ciutadella
de Roses i el jaciment visigòtic de Puigrom, on
ens va acompanyar l’atenta i experimentada
guia oficial Roser Raluy, i després vam continuar
fins a Sant Pere de Rodes on visitàrem el monestir
i vam dinar al seu restaurant. I per acabar, la
darrera sortida va ser al monestir de Ripoll, el di 6
de maig, on ens desplaçàrem per conèixer la
història del cenobi, la seva importància com a
centre religiós, comtal i cultural, continguts que
ens van revelar amb destresa les guies del
museu de Ripoll. Seguidament a la visita, ens
vam apropar al taller escriptori en el qual vam
exercitar-nos en l’antiga tècnica d’escriptura
amb càlam, tot seguint models de cal·ligrafia
medieval.
Després d’aquest segon curs d’Humanitats del
Casal, la valoració fou bona doncs l’activitat es
consolidà molt satisfactòriament i l’alumnat, que
val a dir augmentà en nombre respecte el curs
anterior, en tot moment va demostrar interès,
atenció i complicitat, amb una assistència
continuada a les classes i una molt bona rebuda
a la convocatòria de sortides.
Per aquest motiu, i amb els ànims de seguir
continuant amb aquesta grata experiència, va
ser que a la tardor del 2017, concretament el 19
de setembre vam presentar un nou curs
d’Humanitats al Casal, aquest cop dedicat a la
Història medieval de la Corona d’Aragó.
Marc Jobani
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ESCOLA DE DANSA
ASSUMPTA TRENS
La secció de dansa de l’entitat segueix sent un
any més, un nucli d’activitat trepidant dins i fora
de les aules i una bona mostra d’aquest treball
és el detall d’activitats incloses a la memòria:
Febrer
Durant la primera quinzena de febrer es van dur
a terme les reunions de pares. Explicació de la
filosofia i pedagogia que s’imparteix a l’escola.
Reunions molt personalitzades amb força
acollida per part de les famílies.
Classes conjuntes: pares i fills en els nivell de
Iniciació i Dansa 1. Els pares poden compartir el
treball que es porta a terme a les classes.
El 23 de febrer ‘Flashmob Sorpresa’ a la plaça
de la Vila per celebrar el ‘Arribo’ del Rei
Carnestoltes.
Març
El dia 12 de març: 3à Mostra de Coreografies.
Matinal de dansa amb motiu de la Festa de la
Creativitat.
Abril
Dissabte 22 d'abril: intervenció a l’espectacle
RITMES SOLIDARIS a benefici de Creu Roja de
l’Alt Penedès.
27 d’abril: Celebració del Dia Internacional de la
Dansa. Actuació de totes les disciplines de
l’Escola en la Plaça de la Vila amb un afluït
nombre de públic.
Maig
Del 19, 20 i 21 de maig: Fires de Maig. Tallers de
dansa a l’estand del Casal.

14
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Juny
Actuació a la Rambla, dins dels actes del Dia de
l’Associacionisme Cultural.
Divendres 29 de Juny festival de Fi de Curs amb
el títol Il·lusió, amb la participació de l’alumnat
de l’escola i amb la col·laboració de més d’una
vintena de fidels col·laboradors.
Juliol
Durant tot el mes, classes de Gym-Jazz per
adults ,Funky i Contemporani per nens i joves,
amb molta acceptació.
Setembre
El 3 de setembre s’iniciaven les inscripcions per al
nou curs i el 12 de setembre començaven les
classes amb un augment considerable
d’alumnes, ja que com a novetat l'escola obria
classes a partir de P-3.
Octubre
9, 10 i 16 d’octubre: proves d’aptitud a partir de
8 anys, per a dur-les a terme de nou abans
d’acabar el curs vigent. Proves de psico-test dels
3 als 7 anys, molt apreciades pels pares.
Desembre
17 de desembre: “Tastets” de Dansa. Matinal de
dansa a la platea del Teatre d’una durada
aproximada d’una hora i mitja, on els alumnes
de l’escola van oferir una petita mostra del
treball realitzat durant el primer trimestre,
acabant amb una flashmob per fer participar a
tots els assistents. Acte col·laborador amb la
Marató de TV3 al que l’entitat i l’escola hi estan
adherides.
Del 18 al 22 de desembre: setmana de portes
obertes, destinada a futurs alumnes que vulguin
formar part de l’escola. I poder celebrar junts el
Nadal.
23 de desembre: acte d’Homenatge al Soci
2017. Obertura i cloenda de l’acte amb
actuació d’una part important de l’escola, amb
totes les disciplines SOCIETAT
que es duen
a terme.
LA PRINCIPAL
MEMÒRIA 2017

MEMÒRIES SECCIONS I ACTIVITATS

ACTIVITAT GIMNÀSTICA
MASCULINA

llum pròpia on es proposa un procés
d’autoconeixement primer de l’adult per
desprès acompanyar a l’alumne en el
descobriment del seu mon interior.
Hi van participar 20 persones.

L’activitat de Gimnàstica Masculina es va
realitzar els dimecres i els divendres de 19.30h a
20.30h, amb un nombre d’assistents que va
variar entre 9 i 10 persones.
Els participants van aconseguir un molt bon nivell
gimnàstic amb uns resultats que avalen la
repetició del curs, ja que a més dels aspectes
físics, organitzen activitats paral·leles a la de
gimnàstica i configuren un grup d’amics.

ENTITAT ACOLLIDA
ESCOLA DE PARES I
MARES DEL PENEDÈS
Durant el transcurs del 2017 l’associació sense
ànim de lucre Escola de Pares i Mares del
Penedès acollida a la nostra entitat des de el
Setembre del 2016, ha desenvolupat diferents
tipus d’activitats, totes elles amb l’objectiu de
millorar el benestar on l’educació és l’eina
emprada per capacitar a les persones a
comprendre’s a elles mateixes i al món que les
envolta.
Taller dissabte al matí 4 de Febrer de 9h30 a
13h30 “Educar apoderant: el despertar de la
pròpia saviesa” a càrrec del Professor Carlos
Gonzalez
Taller destinat a professorat, tot i que també
estava obert a pares i mares. L’objectiu del taller
era conèixer una nova mirada pedagògica, que
parteix de veure l’alumne com un astre amb
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Curs “Artesans de l’Educació” 5 sessions
dissabtes matí de 9h30 a 13h30: 14 Gener, 11 de
Febrer, 11 de Març, 8 d’Abril i 6 de Maig a càrrec
Coach i Formadora Eva Garcia.
Durant el curs es va construir un espai
d’aprenentatge i d’inspiració, per a totes les
persones que tenen més influència en la
l’educació dels infants o adolescents: els pares i
les mares. Un espai per a créixer, millorar i
potenciar competències sòcio-emocionals, per
a poder capacitar a les noves generacions en la
recerca de solucions davant els reptes que la
vida els planteja. Un espai on els pares i les
mares puguin trobar recursos per ajudar als seus
infants o adolescents a desenvolupar-se d’una
manera integradora (cost, ment, emoció) i
poder construir una societat més justa, sostenible
i equilibrada. Van participar-hi 10 persones.
Xerrada “Salut emocional “ dissabte 20 de maig
d’11h a 13h a càrrec Xevi Verdaguer
psiconeuroimmunòleg, divulgador i investigador
de les funcions del segon cervell: l’estómac.
L’objectiu de la xerrada era que els participants
prenguessin consciència de la importància de
tenir una bona educació alimentaria, per
aconseguir una bona salut integral (cost, ment i
emoció). Durant la xerrada es van mostrar
diferents estratègies i recursos alimentaris per
sentir-nos millor amb nosaltres mateixos, i des
d’aquí poder aconseguir millorar el benestar en
la nostra la família. A la sortida es va realitzar un
tast de fruits secs gentilesa de “Fruits Secs Torra”,
Cava gentilesa de “Caves Montsarra” i Té
gentilesa “Kombutxa”.
Van participar-hi 350 persones.
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IMATGES D’ALGUNES
ACTIVITATS
Xerrada “L’art de no amargar-se la vida educant
als fills i als alumnes” 29 de novembre, a càrrec
del mestre i Escriptor Jose María Toro.
Cal recuperar espais, temps i dinàmiques que
ens permetin als educadors (escola i família) no
quedar-nos només en el que suposa la tasca
educativa de tasques, treballs, ocupacions i
preocupacions ...... i que ens ajudin a recuperar
la capacitat de gaudir dels fills i alumnes així
com d'acollir les obligacions professionals i
familiars dels adults com a àmbits de creixement
i realització personal.
Es suggeriran alguns "maons" que puguin ajudar
a construir "ponts" sòlids de col·laboració entre
els diferents components d'una Comunitat
Educativa. Van participar-hi 30 persones.

Remodelació de l’espai gastronòmic ocupat per
Lizarran per convertir-lo en el MUSSONADES.

Xerrada “Pautes per acompanyar infants amb
dol” divendres 15 de desembre a les 19h, a
càrrec d’ Anna Cuixeres experta holística en
tractaments emocionals ocasionats per les
pèrdues i el dol
Els infants en algun moment de la seva vida
s’han d’enfrontar a les pèrdues, al dol o la mort,
per això des de EscolaPiM creiem necessari, no
només educar per a la vida si no també educar
per a la mort.
D’una manera molt respectuosa, i seguint el
model Kübler-Ross, la conferenciant va donar
recursos per no allunyar-nos d’aquestes
converses i saber trobar les paraules davant
situacions d’adversitat, així com també
estratègies per expressar els sentiments.

Organització de la segona edició del festival
RTIMES SOLIDARIS a benefici de Creu Roja.

Van participar-hi 25 persones.

Organització de la segona edició del concurs de
pintura ràpida PREMI VILAFRANCA CULTURA.

16

4

SOCIETAT LA PRINCIPAL MEMÒRIA 2017
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Guanyadors del sorteig de regals de la gran festa
de CARNAVAL INFANTIL, amb el rei Carnestoltes.

Infants participants al CASAL ESTIU 2017 amb el
Ball de Gitanes com a protagonista.

Visita de Richard Freedman per emetre per
internet el programa HELEN DORON ROAD SHOW.

Acolliment de l’exposició commemorativa del 35è
aniversari dels XICOTS DE VILAFRANCA.

Acolliment de la MARATÓ DE DONACIÓ DE SANG
en el marc de la Festa Major 2017.

Masterclass de dansa a l’escenari del teatre per
part del ST. PETERSBURGFESTIVAL BALLET.

SOCIETAT LA PRINCIPAL MEMÒRIA 2017
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Festival IL-LUSIÓ de final de curs de l’escola de
dansa Assumpta Trens.

Tercera edició del TORNEIG DE NADAL de bàsquet
infantil.

Xerrada de l’Escola de Pares i Mares del Penedès
amb XEVI VERDAGUER.

Sortides de l’Aula d’Humanitats per conèixer sobre
el terreny el procés històric estudiat.

Ofrena floral de l’entitat als actes commemoratius
de l’ONZE DE SETEMBRE.

Presentació dels equips de bàsquet de la S.E.
CASAL en el marc del Torneig Fèlix Trullàs.

4
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Mostra d’activitats al vestíbul del teatre a les
PORTES OBERTES del 2017.

Commemoració dels 75 ANYS de la pista de
bàsquet del Casal.

Renovació del conveni amb el VOLUNTARIAT PER
LA LLENGUA.

Nova edició solidaria dels TASTETS DE DANSA del
teatre a benefici de la Marató de TV3.

Activitats al carrer amb motiu de la festa de SANT
JORDI.

Exposició de les obres del PREMI VILAFRANCA
CULTURA a la Capella de Sant Joan.

SOCIETAT LA PRINCIPAL MEMÒRIA 2017
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Quarta edició de l’organització de l’espai
JUGAFIRA a les Fires de Maig.

Presentació de les activitats de Nadal NERF I
GAMES organitzades per comissions d’infants.

Lliurament de premis de la primera edició del
PREMI VILAFRANCA CULTURA de fotografia.

Primera edició del CAGA TIÓ per als fills de socis
de l’entitat.

Celebració del CAP D’ANY a la sala gran del
teatre.

Presentació de les activitats del CLUB SÈNIOR i del
Curs d’humanitats 17/18 amb Lola Rodríguez.

4
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Primera trobada de BENVINGUDA als nous socis de
l’entitat.

Primera edició d’actes conjunts amb la GATAP
per celebrar el Dia de l’Associacionisme cultural .

Taller de pintar cares per les famílies de l’entitat
del CLUB FAMILY.

Primera edició al teatre de la festa infantil de
HALLOWEEN amb infants disfressats.

Primera edició del VERMUT DEL SOCI de la Festa
Major de Vilafranca.

Més de 30 activitats dels sis clubs d’activitats del
nou CLUB SÈNIOR.

SOCIETAT LA PRINCIPAL MEMÒRIA 2016
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SUPORT REBUT

INSTITUCIONS

PATROCINADORS
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EMPRESES

ALIANCES

ASCENSORS CEIMAR
DAVID DELGADO, ARQUITECTE
FUSPEN
IMPRÈS RÀPID
INTERSPORT OLARIA
JBD SONORITZACIONS
MULTISERVEIS JARA
NOU SUMAPE
ÒPTICA ROIG
PINTURES JANER
REHABILITACIONES LOGAR
SELLARÈS ASSEGURANCES
SIA BIOSCA
REPEAT
TPV CUINER
VOISIN MATEU
XARCUTERIES ANTON

CREU ROJA ALT PENEDÈS
ROTARY CLUB VILAFRANCA
VEDRUNA VILAFRANCA
SETMANARI EL 3 DE VUIT
LLIBRERIA LA CULTURAL
VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA
CNL ALT PENEDÈS
ÒMNIUM CULTURAL ALT PENEDÈS
C.E. XAMBA
GATAP
REGIDORIA GENT GRAN
AJUNTAMENT VILAFRANCA
SERVEI D’IGUALTAT
AJUNTAMENT VILAFRANCA
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Rambla Nostra Senyora, 35-37
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 93 890 12 48
casal@casal.org
casal.org

