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DADES

| SOCIS

L’any 2016 ha mantingut la línia iniciada l’any 2015 de
contenció de les baixes que es van viure entre els anys 2012
i 2014, registrant un increment destacat del nombre de socis
individuals i un ajust del nombre de socis de mèrit.

1.094 socis a 31/12/2016

Gràfica de composició de tipus de socis
DADES 2015

4%

1.140

526
489
21
10
48

socis de número

Número

2%
49%

534

45%

socis de mèrit

539

socis joves

25

socis llarga malaltia

8

socis individuals
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Mèrit i
Honoraris
Individual
Joves

Distribució geogràfica dels socis

78% Vilafranca del Penedès
22% Altres Poblacions
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DADES

| ACTIVITATS

Les activitats van registrar un augment de participants, destacant un any
més el bon resultat de la participació dels socis a les activitats formatives,
un petit ajust dels participants a les activitats esportives, una reducció de
socis al ball de saló i un increment dels socis que assisteixen als
espectacles.

895 participants a 31/12/2016
193
397
151
154

DADES 2015
853

socis fent activitats esportives

209

socis fent activitats formatives

346

socis assistint al ball (mitja 2016)

182

socis assistint a espectacles (mitja 2016)

116

Gràfica de la participació dels socis a les diferents activitats de l’entitat
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A. Formatives
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Espectacles
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44%
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DADES

| ESPECTACLES

El 2016 ha estat un any amb una important reducció d’espectadors
als espectacles del teatre. El decrement de públic ha estat degut a
un ajust de la programació i a la eliminació d’activitats iniciades l’any
2015, com era el ‘Túnel del terror’, que van aportar molt públic però
un resultat econòmic deficitari.

7.758 espectadors 31/12/2016
3.295
4.463
369
1.985
25,6%

DADES 2015
11.071

espectadors socis del casal

3.373

espectadors no socis

7.698

espectadors per espectacle

382

entrades venudes per Internet

2.932

percentatge venda canal web

32%

OZOM I AURONPLAY van ser
els espectacles amb més
públic de l’any 2016

Evolució dels assistents als
espectacles programats
al nostre Teatre
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DADES

| BALL

L’any 2016 ha mantingut les bones dades d’assistents al ball aconseguides ja
l’any anterior per l’equip del Joan Sadurní, tot i patir una reducció del nombre
de socis assistents a les sessions de ball. L’equilibri en les dades globals l’ha
aportat l’increment de no socis assistint a l’activitat, passant del 16 al 25
percent.

9.465 assistents als balls 2016
7.086
47
10

Gràfica d’assistència al ball de socis i no socis
DADES 2015
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MEMÒRIES SECCIONS I ACTIVITATS

SECCIÓ DE
BELLES ARTS

SECCIÓ ESPORTIVA
CASAL

L’activitat del curs 2015-2016 va començar el
dilluns dia 3 d’octubre. Tot seguint l’activitat dels
anys anteriors, es va continuar desenvolupant la
pràctica de la pintura a l’oli i aquarel·la, entre
els membres de la secció.

L’any 2016 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 de la Secció. Aquests són alguns dels
fets més rellevants de l’any 2016:

Del 28 de fener fins el 28 de febrer, els alumnes
de la secció van fer una exposició col·lectiva al
vestíbul del Casal.
Els dies 1, 8, 15 i 22 de juny, es va fer, com ja és
costum, unes sessions de dibuix i pintura de nu
amb model.
En la jornada de portes obertes del Casal, el dia
4 de juny, components de la secció van fer una
demostració pintant un quadre davant de la
Societat.
Aquest any va ser molt important per la secció,
ja que es va celebrar el 65è aniversari de la seva
fundació. Es van dur a terme els següents actes:




El dissabte 23 d’abril, es va celebrar el 1r
Concurs de pintura ràpida “Premi Vilafranca
Cultura”. La participació va ser de 24 pintors,
que en coincidir amb la diada de Sant Jordi,
va donar un to encara més acolorit a la
festa, en barrejar-se els pintors amb els seus
cavallets, entre les parades de llibres i roses,
Del 25 d’agost al 2 d’octubre a l’Aula de
Cultura Fòrum Berger, va tenir lloc una
exposició col·lectiva amb el títol “Alumnes i
Mestres”. Es van exposar 36 obres d’alumnes
i professors que durant tots aquests anys han
passat per la nostra secció.
L’acte d’inauguració, va comptar amb la
presència de l’historiador Joan Solé Bordes,
que va fer una explicació de la constant
activitat de la nostra secció des de la seva
fundació fins els nostres dies. L’exposició va
ser molt visitada, sobretot els dies que va
coincidir amb la Festa Major de Vilafranca.



Participació en els tallers de l’espai
JUGAFIRA a les Fires de Maig 2016.



Tecnificacions d’Estiu bàsquet Casal – juliol
2016.



Presentació oficial de la temporada 20162017 amb més d’un centenar de jugadors.



Incorporació dels nous col·laboradors amb
publicitat al pavelló.



II Torneig Bàsquet Nadal a Vilafranca on va
participar el nostre equip Infantil
acompanyat per 7 equips d’arreu de
Catalunya.



Celebració del II Torneig 3 X 3 d’estiu amb
col·laboració amb el CB Xamba.



Festa familiar de Nadal amb jugadors,
famílies i tècnics del club.



Diada esportiva de cloenda de temporada
al juny de 2016, amb la participació de tots
els equips de la secció.



Increment en el número de jugadors inscrits
de més d’un 25%.



Creació d’un grup a l’Escola de bàsquet per
jugadors fins els 5 anys.



Incorporació de nou equip de coordinació
esportiva (3 entrenadors/formadors).



Elaboració del Projecte Educatiu de la S.E.
Casal (PESEC).

3
SOCIETAT LA PRINCIPAL MEMÒRIA 2016

11

MEMÒRIES SECCIONS I ACTIVITATS

ENGLISH SCHOOL CASAL
HELEN DORON

Al setembre de 2015, Penedes Languages SL es
va fer càrrec de la gestió de la secció d'anglès
del Casal amb un nou equip de gestió i nous
professors. L’empresa va implantar també un
mètode innovador: el de la franquícia Helen
Doron, amb el qual s’ensenya anglès als nens a
partir de 3 mesos fins als 18 anys.
A causa del mètode innovador que utilitza Helen
Doron English, vam decidir limitar l'oferta dels
nous cursos Helen Doron a nadons i nens en
edat preescolar i primària. En canvi, a
adolescents i adults encara se'ls va oferir el
sistema tradicional. A principis de 2016, el 40%
dels nostres estudiants es van inscriure a les
classes de Helen Doron English; un 12% d’aquests
alumnes eren menors de 3 anys.
2016 va ser sobretot un any de comercialització i
promoció de la marca Helen Doron English. Ens
vam promocionar a través d’storytellings
mensuals a la Biblioteca Torras i Bages i a
l’Abacus de Vilafranca i vam participar en totes
les accions de màrqueting o promoció
organitzades pel Casal, com el Carnaval, Sant
Jordi, Fires de Maig, Casal de portes obertes, etc
... Durant els períodes de vacances escolars hem
ofert cursos per tal d'atraure nous estudiants i fer
que provessin el mètode de Helen Doron. També
vam oferir cada divendres tallers en anglès per
als nostres estudiants: tallers de plàstica,
manualitats, cuina, música, etc. Aquests tallers
van ser un èxit ja que els nostres estudiants
sempre van acabar convidar amics per divertirse una estona i, alhora, aprendre anglès.
Per primera vegada en la seva història, a més, la
secció d’anglès del Casal va obrir el termini de
preinscripció a l'abril per als seus estudiants ja
matriculats, als quals es donà l'oportunitat
d'establir els seus propis horaris per al curs
següent, el curs 2016-17. A finals de juny, el 90%
dels estudiants Helen Doron ja estaven inscrits
per al següent curs acadèmic i al setembre era
el 98% dels nostres estudiants els que ja estaven
matriculats.

12
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Pel que fa a adolescents i adults, vam tenir un
índex d’aprovats del 98% en els exàmens oficals
de Cambridge (PET, First Certificate i Advanced).
A més, i també per primer cop, la secció
d’anglès del Casal va organitzar unes colònies
per a nens i nenes entre 6 i 14 anys. Es van fer a
l’Illot Gran Casa de Colònies, a Santa Fe del
Penedès. Va ser un gran èxit i tornarem a repetir
l'experiència a l'estiu de 2017. Amb tot, el 2016
va ser un any per establir la consciència de
marca i per guanyar-nos la reputació de fer
classes divertides en les quals els nens estan
motivats per aprendre anglès. Mirem cap
endavant al 2017, un any en què hem de seguir
construint i consolidant la marca, i també hem
de consolidar la nostra base d'estudiants a
través de l'ensenyament mitjançant la diversió,
que ens ha aportat uns resultats sorprenents.

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.
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MEMÒRIES SECCIONS I ACTIVITATS

ACTIVITAT AULA
D’HUMANITATS

L’any 2016 es va estrenar, entre el 12 de gener i
el 21 de juny, el primer curs de l’Aula
d’Humanitats del Casal de Vilafranca. Poc
abans, el 24 de novembre de 2015, una sessió
informativa a la sala Zazie sobre la nova
proposta havia comptat amb un respectable
nombre d’assistents que feia pensar amb
optimisme. La temàtica escollida va ser la
Història de l’Antiga Roma i la rebuda de la
iniciativa per part dels socis i sòcies fou, sens
dubte, excel·lent. La primera idea havia estat
oferir un únic torn de classes, a la tarda, però la
demanda era tal que finalment es van omplir
dos torns: a les 16:30h i a les 18:15h. No cal dir
que amb aquestes perspectives va ser, des del
primer moment, un plaer personal inaugurar
l’activitat d’aquesta nova secció.
Les classes van ser impartides en una de les
aules grans del segon pis de l’edifici, que
acomodaven una trentena d’alumnes en dos
torns, i tenien una durada d’hora i mitja
cadascun. Com ja he esmentat, la temàtica
versava sobre la història de l’antiga civilització
romana, tema que de per sí és ja monumental,
de manera que, per desenvolupar-lo amb
garanties, el guió dels continguts dividia el curs
en 3 grans blocs: històric, artístic i antropològic.
Al llarg d’una vintena de sessions es van tractar
els tres grans períodes polítics de la Història de
Roma -monarquia des de Ròmul, la República i
el Senat, i l’època de l’Imperi-, les arts –
arquitectura, urbanisme, escultura, pintura i
artesania-, i els aspectes socio-culturals més
rellevants, tals com, la religió, l’exèrcit, la família,
els jocs, la literatura i l’alimentació.
Les classes presencials es van completar amb
tres sortides a diferents espais arqueològics
relacionats amb la presència de la civilització
romana a casa nostra.
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Així fou com, el dia 20 de febrer vam visitar les
restes de la colònia de Barcino al subsòl de la
Plaça del Rei-MUHBA, el 10 d’abril, va ser el torn
del conjunt monumental de l’antiga ciutat de
Baetulo (Museu de Badalona), i finalment, el 4
de juny vam veure el patrimoni romà conservat
a l’antiga Tarraco (amfiteatre i circ).
Val a dir que aquestes sortides van ser en tot
moment molt ben rebudes per part de
l’alumnat, en especial la de Badalona, doncs es
tractava d’un espai fins llavors desconegut per a
la majoria del grup. A nivell educatiu, per
descomptat que aquest tipus de visita és bàsic,
doncs ajuda a consolidar els continguts impartits
a classe mitjançant l’experiència que
proporciona l’accés a la cultura material
original, al temps que també, estimula la
interacció entre l’alumnat en un àmbit més
procliu a la socialització.
Acabat el curs, penso que l’avaluació de
l’activitat va ser molt satisfactòria per a tothom,
motiu pel qual, esperàvem repetir amb èxit
noves convocatòries del curs de l’Aula
d’Humanitats del Casal.
I així va ser que a finals de setembre del 2016
vam reiniciar l’activitat amb el segon curs
d’Història, aquest cop de durada anual (2016/
juny 2017) i mantenint els dos torns del dimarts a
la tarda. Dedicat a l’Alta Edat Mitjana, les
primeres classes es van completar amb la sortida
del 5 de novembre, en la qual vam visitar el
conjunt episcopal paleocristià de Terrassa,
exemple de la transició de l’època antiga a la
medieval.
Marc Jobani
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ACTIVITAT RESTAURACIÓ
DE MOBLES
Aquest any el taller de restauració de mobles
tenim dos grups de restauració (dimecres i
divendres).
Hem incorporat nous alumnes que no coneixien
l'entitat del Casal, vinguts de diferents
poblacions (Martorell, Sant Sadurní, Mediona,...),
tots ells amb moltes ganes d'aprendre i passarho bé conservant i reciclant les seves peces.
S'han realitzat més d'un centenar de
restauracions de diverses tipologies (calaixeres,
taules, caixes, cadires, baguls, marcs, bressols,
escriptoris, etc...). Moltes d'elles carregades de
molta sensibilitat emocional i d'altres amb molta
creativitat per adaptar-les a les noves
necessitats d'avui en dia.
Com cada any quan fem balanç de l'activitat,
observem que l'experiència rebuda per part dels
alumnes i meva ha estat molt positiva i esperem
continuar així el curs vinent.
Jordi Gual

ACTIVITATS TAEKWONDO
I QI GONG

També, malgrat la previsió de pluja, dissabte 6
de juny, amb motiu de la Jornada de Portes
Obertes vam fer una petita exhibició i tant pares,
alumnes i vianants van gaudir observant el que
feien aquests grans alumnes.
Destacar també que als dos exàmens anuals
que es fan a l’escola, tots els alumnes l’han
superat amb èxit, obtenint el seu tan desitjat
canvi de cinturó.
El meu desig és no ser repetitiu, però durant l’any
2016 el nombre d’alumnes petits ha incrementat,
ja que els pares saben que realitzant aquesta
activitat, els seus fulls adquireixen equilibri i
coordinació, ja que la psicomotricitat ajuda molt
en aquestes edats i amb simples jocs gaudeixen
i descansen molt millor.

QI GONG
Destacar, com tots els anys, la gran ajuda que
representa aquesta disciplina per a less persones
que pateixen alguna patologia funcional, stress,
fibromialgia, etc.
Aprofitar per felicitar a les nostres alumnes,
perquè malgrat el poc temps que tenen per
l’activitat, fan tot el possible per assistir a classe i
poder desconnectar

TAEKWONDO
Durant l’any 2016 podem destacar la nostra
presència a les Fires de Maig, en les quals els
nostres alumnes van poder gaudir fent un dia
més d’activitat que tant els hi agrada i també
van poder ensenyar en que consisteix a altres
nens i nenes que van voler provar-la.

14
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Victorino Márquez
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ACTIVITAT ROBÒTICA
ROBOTIX PENEDÈS

ESCOLA DE DANSA
ASSUMPTA TRENS

L’equip de Robotix Penedès S.L., vol fer balanç
de les activitats dutes a terme a les instal·lacions
del Casal Societat La Principal durant l’any 2016.
Hem realitzat tallers per les vacances de Nadal,
Setmana Santa i també durant l’estiu. Varem
tenir una participació de nens/es i joves, amb
edats entre 6 i 13 anys, molt gran. Robotix utilitza
la metodologia, materials i valors pedagògics de
LEGO Education, on l’aprenentatge i el
descobriment del món de la tecnologia i la
programació prenen forma de robot, dissenyat i
programat per ells mateixos. Degut a les
demanades rebudes, varem decidir oferir
classes extraescolars a partir del mes d’octubre,
amb continuïtat fins al mes de juny del 2017. Així
que tenim un grup d’alumnes entusiasmats i molt
participatius, gaudint de la nostra activitat.

Febrer
El 4 de febrer ‘Flashmob Sorpresa’ a la plaça de
la Vila per celebrar el ‘Arribo’ del Rei
Carnestoltes.

A mitjans de juny varem realitzar a les
instal·lacions del Casal, la festa de final de curs
de l’activitat de robotix on varen participar al
voltant de 400 alumnes, i on els pares i mares
varen poder veure part de l’activitat que feien
els seus fills i filles.

ACTIVITAT GIMNÀSTICA
MASCULINA
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.
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Març
El dia 13 de març: 2à Mostra de Coreografies.
Matinal de dansa amb motiu de la Festa de la
Creativitat.
Abril
29 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 15 al 17 de maig: Fires de Maig. Tallers de
dansa a l’estand del Casal.
Juny
4 de juny: actuació a la Rambla, dins dels actes
del Dia de l’Associacionisme Cultural.
Juliol
Divendres 1 de juliol: festival de Fi de Curs amb el
títol XOC, amb la participació de l’alumnat de
l’escola i amb la col·laboració de més d’una
vintena de fidels col·laboradors.
Diumenge 3 de juliol: intervenció a l’espectacle
RITMES SOLIDARIS a benefici de Creu Roja de
l’Alt Penedès.
Divendres 22 de juliol: actuació en la 3à edició
del ViArt Jean-Leon 2016, a les instal·lacions del
Celler.
Durant tot el mes, classes de Gym-Jazz per
adults i Funky per nens, amb molta acceptació.

MERIES SECCIONS I ACTIVITATS
Setembre

El 5 de setembre s’iniciaven les inscripcions per al
nou curs i el 12 de setembre començaven les
classes amb un augment considerable
d’alumnes referent a l’any anterior.
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IMATGES D’ALGUNES
ACTIVITATS
Octubre
3 i 4 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.
Novembre
Del 21 al 23 de novembre, reunions de pares.
Explicació de la filosofia i pedagogia que
s’imparteix a l’escola. Reunions molt
personalitzades amb força acollida per part dels
pares.

Obertura del nou restaurant ‘Desperta Ferro’ als
baixos de la Rambla Nostra Senyora, 37.

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.
Desembre
18 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.

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

Del 19 al 23 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
2016. Cloenda de l’acte amb actuació d’una
part important de l’escola, amb totes les
disciplines que es duen a terme.
Organització de la primera edició del concurs de
pintura ràpida PREMI VILAFRANCA CULTURA.
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Creació dels nous lavabos del teatre de l’entitat.

El soci Lluís Santos va fer lliurament d’un domàs i
un joc de dibuixos dels presidents, a l’entitat.

Recuperació de la revista de l’entitat en format
digital.

Estrena de l’obra UMBERT, BIBÍ, TRINI, guanyadora
del darrer premi de dramatúrgia Rosa Florido.

Tercer ‘Premi Ateneus 2016’, als mitjans de
comunicació.

Exposició al Fòrum Berger commemorativa dels 65
anys de la Secció de Belles Arts.
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Festival ‘XOC’ de final de curs de l’escola de
dansa Assumpta Trens.

Desfilada de moda de l’Associació Centre Vila a
la platea del teatre.

XV edició del Casal d’Estiu, amb les cotonines i
bastoners com a protagonistes.

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

Renovació del programa de beques SERRA per
famílies nombroses.

Participació de ballarines de l’escola de dansa al
ViArt de Jean Leon.
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Millores a les aules de dansa del primer pis i a
l’escola de teatre.

L’equip sènior va guanyar l’edició 2016 del
Torneig Fèlix Trullàs de bàsquet.

Recuperació de l’antic estudi fotogràfic del segon
pis de l’edifici de la Rambla 35.

Nova edició solidaria dels Tastets de Dansa del
teatre a benefici de la Marató de TV3.

Incorporació de l’actor Roger Casamajor a l’equip
docent de l’EFIT.

Exposició al Fòrum Berger commemorativa dels 65
anys de la Secció de Belles Arts.
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Incorporació del Teatre Casal a la XTAC - Xarxa de
Teatres d’Ateneus de Catalunya.

Èxit de l’edició 2016 de la festa de Carnaval
infantil al teatre.

Segona edició del concurs de comparses i
disfresses de la sala de ball Swing.

Lliurament a l’Ajuntament del quadre guanyador
del PREMI VILAFRANCA CULTURA.

Al llarg del 2016 s’assolien els 4.000 seguidors de la
plana de l’entitat a la xarxa social Facebook.

Celebració de la jornada de Portes Obertes del
Dia de l’Associacionisme Cultural.
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Presència del Casal al ‘Joc de Vilafranca’
comercialitzat al Nadal 2016.

Taller de Gospel amb Moisés Sala, director de
Gospel Viu Choir.

Ofrena floral de l’entitat a la Diada de l’Onze de
Setembre a la Rambla Lluís Companys.

Jornada de Sant Jordi a la Rambla de Nostra
Senyora amb activitats per infants.

Gestió de l’espai JUGAFIRA al recinte firal de les
Fires de Maig 2016.

Participants a la Jornada de Creativitat de dansa
de l’Escola Assumpta Trens.
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INSTITUCIONS

PATROCINADORS PRINCIPALS

EMPRESES
ASCENSORS CEIMAR
BANC SABADELL
DAVID DELGADO, ARQUITECTE
FUSPEN
IMPRÈS RÀPID
INTERSPORT OLARIA
JBD SONORITZACIONS
MULTISERVEIS JARA
NOU SUMAPE
ÒPTICA ROIG
PINTURES JANER
REHABILITACIONES LOGAR
SALUT DENTAL PENEDÈS
SELLARÈS ASSEGURANCES
SETMANARI EL 3 DE VUIT
SIA BIOSCA
TIENDAXEROX.COM
TPV CUINER
VOISIN MATEU
XARCUTERIES ANTON
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Rambla Nostra Senyora, 35-37
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 93 890 12 48
casal@casal.org
casal.org

