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ESTRUCTURA DE L’ENTITAT

President
Miquel Àngel Garcia Barrachina
Vicepresident
Jordi Llurba Romagosa
Secretari
Joan Anton Carmona López
		
Sotssecretari
Antonio Vicente Cebrian		
Comptador
Xavier Garcia Barrachina
Tresorer
Josep Gol Soler
Vocal
Joan Sellarès Valls

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

Belles Arts
Joan Bages Tomàs
Pere Laguna Serarols
Màrius Via Ventura
Joan Batet Sánchez
Maria Calaf Calaf
Anna Motlló Huguet
Josep Vallés Cuscó
Billar
David Ripoll Guasch
Manuel Ortuño Fuentes
Josep Mª Guardiet Bergalló
Jordi Badia Via
Jordi Mestre Balart
Joan Busquets Catalan

Aula d’humanitats
Marc Jobani – Androna Cultura
Casal d’estiu
Xavier Guardiet - Divertalia
Club Cultural
Anna Civill Quintana
EFIT – Formació teatral
Maria Rodríguez Sandía
Gimnàstica femenina
Màrius Via Ventura
Gimnàstica masculina
Josep Mª Mateu Ollé

Dansa
Neus Fransi Pey
Anna Vendrell Vallès
Anna Rovira Matas
Mireia Andrade Bages
Montse Bolet Soler
Rafael Caro Giraldo
Sílvia Gracia Giralt
Clara Bonfill Planas
Sigrid Junkersfeld Roca

Idiomes
Jordi Vilella Monrabà (fins 31/7)
Raimon Escofet Güell
Rosemay Chehab

Fotogràfica
Josep Escofet Sala
Miquel Rota Soler

Restauració de mobles
Jordi Gual Rafecas

Esportiva (Bàsquet)
Xavier Florentin Soler
Jordi Sadurní Llurba
David Domènech Barreda
Joan Soler Coral
Alberto Maceiras Duran
Marcel Esteve Robert

Ioga
Màrius Via Ventura
Pilates
Maria Jesús Peinado (fins 31/7)

Robòtica – Robotix Penedès
Raimon Escofet Güell
Sala de ball
Joan Sadurní Rabella
JBD Sonoritzacions
Taekwondo i Qi Gong
Victorino Márquez Mayoral

Neteja
Elzbieta Florczak
Halyna Kachmar
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L’any 2015 ha marcat un trencament de la tendència de
pèrdua accentuada de socis que es venia acumulant
des de l’any 2008. Ha estat l’any de menys diferencial
d’altes i baixes des de l’any 2003, amb una pèrdua neta
de socis de tant sols 16 associats.
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Les activitats van registrar un augment de participants,
destacant el bon resultat de la participació dels socis a
les activitats formatives i un petit ajust dels participants
a les activitats esportives, motivat per la sortida d’alguns
equips del club de bàsquet al setembre de 2015.
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L’any 2015 ha estat un any amb un important increment de públic
que ha permès superar la barrera dels 10.000 espectadors.
Aquest fet es produïa gràcies a grans espectacles com Mago Pop, el
Crèdit o Carlos Latre i a l’experiència del túnel del terror del mes de
juliol que va suposar més d’un miler d’espectadors.
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DADES

| BALL

L’any 2015 ha mostrat una important recuperació de públic gràcies a la tasca
realitzada per Joan Sadurní, que es feia càrrec de la sala a mitjans del 2014.
Des de llavors, la progressió sempre ha esta ascendent, situant la sala prop
dels 10.000 balladors i doblant en un any el nombre de no socis que han vingut
a ballar, passant dels gairebé 800 del 2014 als gairebé 1.600 del 2015.
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MEMÒRIES SECCIONS I ACTIVITATS

SECCIÓ DE
BELLES ARTS

HELEN DORON
ENGLISH SCHOOL CASAL

L’activitat del curs 2014-2015
va començar a l’octubre, a
començament de mes. En aquest
curs ha augmentat el nombre
d’alumnes respecte el curs anterior.

Aquest any que ja vàrem acomiadar ens va deixar
records molt positius a la nostra secció d’anglès. Vam
iniciar l’any una mica lluny del centenar d’alumnes i el
vàrem acabar aconseguint i superant aquest desitjat
número, la qual cosa demostra que amb la feina ben
feta i anant pas a pas s’aconsegueixen grans coses
i el més important, que cada dia sigueu més els que
confieu en nosaltres.

Tot seguint l’activitat dels altres anys,
es va continuar desenvolupant la
pràctica de pintura a l’oli i aquarel·la
entre els membres de la secció. A final
de juny, com és costum, es va fer el
concurs de pintura de la secció, sobre
el tema
“RIUS, RIERES I RIEROLS”.
Els dies 3, 10, 17 i 22 de juny, es van fer
unes sessions de dibuix i pintura de nu
amb model.
Per les festes de Nadal, una part dels
alumnes de la secció van exposar les
seves obres al vestíbul del Casal, del
18 de desembre al 24 de gener. La
resta ho va fer del 28 de gener al 28
de febrer.
Durant el mes de desembre, es va
posar en marxa l’homenatge que es
farà a la secció en el pròxim any, per
celebrar els seus 65 anys de la seva
fundació, amb els següents actes
culturals:
• Sessió de cinema dins l’art de la
pintura.
• Concurs de pintura ràpida.
• Exposició col·lectiva de pintura a
la sala del Fòrum Berger Balaguer
(Fundació Pinnae), que tindrà lloc
durant el mes d’agost i setembre.
Exposaran ex-alumnes de la secció
que en el transcurs dels anys han
continuat pintant i alguns d’ells
han exposat arreu del món. També
exposaran professors que han
realitzat classes magistrals, professors
i alumnes actuals.
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A mitjans del 2015 hi va haver una reestructuració
en la manera de gestionar la nostra acadèmia de
llengua estrangera. Si fins al mes de juny havíem seguit
l’estructura del director amb un equip de professors,
tot va canviar en iniciar el nou curs. Des del mes de
juny l’empresa Penedès Languages SL, formada per
professionals de la llengua estrangera, alguns d’ells
nous a la casa, d’altres ja coneguts, van passar a
ser l’equip que gestiona la nostra secció d’anglès.
Aquesta empresa opera a nivell comarcal i manté al
casal la seva seu, on l’acadèmia d’anglès funciona
sota la seva direcció amb moltes novetats que us fem
saber tot seguit.
Per una banda i com a principal novetat, Penedès
Languages va adquirir la franquícia Helen Doron
English i n’apliquen la seva vessant enfocada als
menuts de la casa. Els resultats són immillorable,
dotzenes de nenes i nens gaudeixen de l’anglès
aprenent-lo com si fos la seva llengua materna
amb activitats dinàmiques, adaptades a les seves
necessitats i molt, molt divertides.
Per l’altra, per als adolescents i adults es continua
amb el mètode d’ensenyament tradicional que
vàrem iniciar fa tants anys i que, vistos els resultats,
està funcionant d’allò més bé. Cada vegada són més
els penedesencs que aprenen anglès amb nosaltres
i es preparen per a la seva formació acadèmica,
professional o, senzillament, per plaer.
Com podeu observar, després dels canvis viscuts en
els últims temps poc a poc l’acadèmia torna a créixer
i recupera el seu esplendor gràcies a vosaltres i a la
incansable feina de l’equip que la gestiona.
Esperem, gràcies a tots vosaltres, haver iniciat una
nova etapa plena de reptes i alegries per seguir
creixent en aquest 2016! Gràcies!
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ESCOLA DE DANSA
ASSUMPTA TRENS
Febrer
El 22 de febrer, actuació en els Actes Inaugurals
de Vilafranca Capital de la Cultura Catalana
2015, davant del Palau Baltà. Fusió amb música
en directe de l’Orquestra Municipal Dolors
Calvet.

5 de juny: A les 22:30 hores a la plaça de la Vila,
actuació de 35’ al Shopping Night

Març
El dia 15 de març: 1ª Mostra de Coreografies.
Matinal de dansa amb motiu de la Festa de la
Creativitat.

Festival de Fi de Curs amb una durada de 2
hores sense interrupció amb la participació de
l’alumnat de l’escola i amb la col·laboració de
més d’una vintena de fidels col·laboradors.

Del 16 al 18 i el 24 Març, 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.

Juliol
Taller-Classe de Gym-Jazz per a adults.

Classes conjuntes: pares i fills en els nivell de
Iniciació i Dansa 1. Els pares poden compartir el
treball que es du a terme a les classes.

Setembre
El 3 de setembre s’iniciaven les inscripcions
per al nou curs 15/16 i el 14 de setembre,
començava el curs amb un augment
considerable d’alumnes referent a l’any
anterior.

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.

Octubre
5 i 6 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.

Maig
8 de maig: Reconeixements Culturals / 4ª
Festa de la Cultura Penedesenca a l’Auditori
Municipal. Actuació amb música en directa del
grup graller Els Vinardells.

Novembre
14 de novembre: Presentació del curs 15/16 a
la Sala Zazie. Presentació del nou professorat.

Del 15 al 17 de maig: Fires de Maig. Tallers de
dansa a l’estand del Casal.
23 de maig: A les 17:45 hores, actuació als
jardins de la Fundació Inglada Via.
Juny
3 de juny: A les 19 hores, al Teatre Cal Bolet,
actuació de 3 grups de l’Escola amb motiu de
la Setmana de la Gent Gran.
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27 de juny: Espectacle “Urbs”. Treball gràfic
i escenografia: Projecte final de carrera de
Mireia Andrade Bages.

Desembre
13 de desembre: “Tastets” de Dansa. Matinal
de dansa a la platea del Teatre d’una durada
aproximada de 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, l’escola hi esta adherida.
Del 17 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.
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23 de desembre: Acte d’Homenatge al Soci
2015. Cloenda de l’Acte. Parlament de la Neus
Fransi.
28 i 29 de desembre: A les 11 i les 16 hores,
“Ballem el Nadal”. Classes Magistrals de 2 hores
de durada, a càrrec de Marta Cuscó dansa
creativa (interactiva).

SECCIÓ ESPORTIVA
CASAL
A la secció esportiva, l’any 2015 va tenir
importants fites tant en l’apartat esportiu, en
la configuració de club i, per descomptat,
en les instal·lacions, ja que es va inaugurar la
remodelació de la pista del patí Carbonell.
Aquests són alguns dels fets més rellevants de
l’any 2015:

- Inauguració de la remodelació feta a la pista
Carbonell.
- Presentació dels nou escut i imatge de la
secció.
- Incorporació dels nous patrocinadors i
col·laboradors, com és el cas dels Serveis
Mèdics, que patrocina l’escola de bàsquet.
- Noves equipacions esportives de la casa Vive
de la mà del nostre col·laborador Intersport
Olària.
- Sortida del club al camp del Joventut de
Badalona per veure el CJB –Unicaja.
- I Torneig Bàsquet Nadal a Vilafranca on a
participar el nostre equip Infantil acompanyat
per 7 equips d’arreu de Catalunya.
- Instal·lació de les noves banquetes als
vestidors de la secció que ajuden a
aconseguir una total operativitat en els nous
vestidors.
- Festa familiar de Nadal amb jugadors, famílies
i tècnics del club.

- Participació en els tallers de l’espai JUGAFIRA
a les Fires de Maig 2015.
- Campus d’Estiu de bàsquet Casal – CJB del
12 al 24 de juliol de 2015.
- Presentació oficial de la temporada 2015-2016
amb més d’un centenar de jugadors.
- Homenatge a l’Omar Búrdalo i Guillem
Muntané per defensar la samarreta del Casal
durant 18 i 20 anys, respectivament.
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SECCIÓ FOTOGRÀFICA
DIAFRAGMA
Durant aquest període del 2015 s’han fet tallers
i cursets per l’ensenyament de la fotografia pels
associats de la agrupació.
Els nostres socis han participat en diversos
concursos fotogràfics d’àmbit nacional i
internacionals, havent obtingut excel·lents
resultats. La F.C.C. (FEDERACIÓ CATALANA
DE FOTOGRAFIA) va atorgar el títol d’ARTISTA
a Josep Escofet i Miquel Rota, i l’A.C.E.F
(ARTISTA DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE FOTOGRAFIA) va atorgar el títol d’artista a
Josep Escofet.
Aquest 2015 és el 2n any que s’han presentat
i concursat en el concurs mensual de la A.F.E,
A.F. d’Esparraguera.
S’han fet las reformes pertinents per adequar i
modernitzar l’estudi fotogràfic de l’agrupació a
la categoria de estudi professional ESTROBISC.
La seva inauguració va ser el dia de Sant Jordi,
24 d’abril de 2016.

ACTIVITATS TAEKWONDO I
QI GONG
TAEKWONDO
El resum anual que tenim d’aquesta activitat
és molt positiu. El nostre alumnat ha augmentat,
sobre tot les nenes, pel qual veiem que els
pares s’impliquen i veuen que és necessari
que les seves filles facin esports que no només
afavoreixen al rendiment escolar, la disciplina,
l’autocontrol, etc..., sinó que també aprenen
defensa personal, que en un algun moment els
pot ser d’utilitat.
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Del 2015 podem destacar que el nostre alumne
Arnau Rodríguez, amb tan sols 10 anys, va
aconseguir la medalla de bronze a la categoria
de 34 a 37 quilos, en el Campionat de
Catalunya de Combats de Taekwondo, que es
va realitzar el dia 8 de novembre al poliesportiu
Mar Bella, de Barcelona.
També vam fer una exhibició, al nadal, pels
pares dels alumnes i va ser tot un èxit.
Recordar que el Taekwondo és una activitat
recomanable a partir dels 3 anys i és una
forma de començar a treballar la coordinació
i l’equilibri.
QI GONG
El Qi Gong és una activitat molt gratificant.
Durant el 2015 vam tenir nous alumnes amb
bastants problemes de mobilitat, els quals en
poc més de 6 mesos han millorat.
Les persones que per la seva feina estan
subjectes a molt d’estrès, valoren que l’activitat
els permet desconnectar completament.
Recordar que la fibromialgia és una malaltia
de la que es parla molt però al mateix temps
és molt desconeguda, però que gràcies als
exercicis de respiració, energia i concentració
que es fan al Qi Gong es pot millorar.
I per últim, recordar que el Qi Gong és una
activitat recomanable a partir dels 14 anys.
Victorino Márquez
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ACTIVITAT BALL DE SALÓ
SALA SWING
Durant l’any 2015 s’ha incrementat
lleugerament l’assistència del públic no associat
a l’entitat; el soci també ha augmentat la seva
assistència però no les prediccions que ens
vàrem fer.
Al llarg de l’any s’ha incrementat la publicitat a
la premsa local i s’han fet cartells i s’han penjat
a diferents entitats de la vila. S’ha de treballar
molt amb publicitat a la comarca, ja que així
aconseguirem un nivell de públic mes alt.
Per primer cop es va fer el ball de mantons
amb ‘El Turuta’ i es va adornar tot el teatre i la
façana amb mantons, amb gran acceptació i
assistència de públic amb mantons.
Pel carnaval es va fer el primer concurs de
comparses i disfresses, els grups que varen
assistir van gaudir moltíssim i segur que repetiran
l’any vinent.
Per Sant Joan es va celebrar el primer sopar
revetlla de Sant Joan, que tenia un fons solidari
amb Creu Roja. La col·laboració dels assistents
al sopar, ja que va ser una cosa molt informal,
va ser bàsica pel bon funcionament i que
quedes un sopar entre amics.
Després de 20 anys vàrem proposar fer un
sopar de cap d’any, ja que el soci ens ho va
demanar. Va ser un sopar on tots el assistents
van gaudir d’allò més i vàrem tenir una gran
afluència de públic que va quedar molt
content.
Des de la direcció de la sala agraïm a tot els
socis i no socis la confiança que tenen amb
nosaltres i que col·laboren sempre que se’ls
hi ha demanat. El que trobem a faltar és la
implicació per part de l’entitat i la resta de
seccions del casal.

Per part nostre estem molt motivats i implicats
per que això funcioni, però a nosaltres no
ens reflexa la mateixa intenció per part
de la direcció de l’entitat. En qüestió de
col·laboracions si que hem tingut resposta però
amb altres qüestions no.
Joan Sadurní

ACTIVITAT RESTAURACIÓ
DE MOBLES
Aquest any el taller de restauració de mobles
s’ha traslladat a un nou espai, concretament a
la 2ª planta, al costat de les sales de robòtica.
Hem augmentat el nombre d’alumnes fins a
crear tres grups de restauració (dimecres, dijous
i divendres), superant la trentena d’inscripcions.
S’han incorporat nous alumnes que no
eren socis del Casal, facilitant així un nou
abonament per aquelles persones que només
realitzen una sola activitat i es volen afavorir
dels descomptes de les diferents activitats que
realitza el Casal.
Hem realitzat més d’un centenar de
restauracions de diverses tipologies (calaixeres,
taules, caixes, cadires, baguls, marcs, etc...).
Totes elles amb un esperit de conservació
i de creativitat per adaptar-les a les noves
necessitats d’avui en dia.
L’experiència rebuda per part dels alumnes i la
meva ha estat molt positiva i esperem continuar
així el curs vinent.
Jordi Gual
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ACTIVITAT GIMNÀSTICA
MASCULINA

IMATGES D’ALGUNES
ACTIVITATS

L’activitat de Gimnàstica Masculina es realitza
els dimecres i divendres de 20 a 21 hores. El
nombre d’assistents durant l’any 2015 ha variat
de 7 a 9 persones.
Els treballs que es realitzen són l’elasticitat
corporal, coordinació de moviments,
resistència, flexibilitat de columna vertebral,
espatlleres, entre altres.
Com a conclusió es pot dir que els participants
han aconseguit un molt bon nivell gimnàstic, i
que els resultats avalen la repetició del curs.
Afegir també que s’organitzen activitats
paral·leles a la de gimnàstica.

Tastets de dansa 2015

Josep Mª Mateu.

ACTIVITAT GIMNÀSTICA DE
MANTENIMENT I IOGA
Durant el curs 2014-2015 aquesta secció
ha seguit realitzant les seves classes de
gimnàstica de manteniment així con les
de Ioga, conservant un número assidu de
participants, que des de fa anys segueix fidel
i amb confiança aquestes disciplines i que
no solament suposen una dinàmica de més
agilitat i flexibilitat, sinó una autèntica teràpia
tant física com a mental.

Lliurament Premi Rosa Florido 2015

Presentació del Campus de Bàsquet 2015

16
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Exposició de Belles Arts al vestíbul del teatre

Nova ubicació de Restauració de mobles

Acció de carrer dels alumnes de l’EFIT

Concurs de comparses i disfresses 2015

Dia de la Dansa 2015

Espectacle fi de curs Dansa 2015 – URBS
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VISITA AL CONSELLER
DE CULTURA, FERRAN
MASCARELL

UN ANY DE MÀXIMA
VISIBILITAT DEL L’ENTITAT AL
CARRER
Un dels objectius estratègics del Casal per l’any
2015 era fer visible l’entitat al carrer i ser presents
al màxim nombre d’esdeveniments possibles.
Per fer-ho possible, l’entitat va crear dos nous
esdeveniments; l’espai JUGAFIRA a les Fires
de Maig i la recuperació de les JORNADES
DE PORTES OBERTES, coincidint amb el Dia de
l’Associacionisme Cultural.
La gestió de l’espai JUGAFIRA va ser tot un èxit
i va permetre mostrar les activitats a 467 infants
entre 6 i 14 anys que van poder participar als
més de 100 tallers que es van realitzar. Els tallers
duts a terme van ser de bàsquet, robòtica,
anglès, dansa, teatre, taekwondo i manualitats.

El dimecres 1 de juliol, una representació de
l’entitat formada pel president, el vicepresident
i el gerent, es reunien amb el conseller de
cultura Ferran Mascarell i el director general
de cultura popular, Lluís Puig, a la seu del
departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.

La jornada de Portes Obertes també va tenir
una bona valoració, tot i que al fer-se a la tarda
de dissabte i buscant la possibilitat de que els
interessats visitessin tots els edificis, va necessitar
algunes millores que ja s’han aplicat l’any 2016.

El motiu de la trobada era presentar la
candidatura del Casal a la Creu de Sant Jordi
i explicar els projectes de futur de l’entitat en
relació a la remodelació de l’edifici del teatre.
La preparació del dossier de candidatura a la
Creu de Sant Jordi va ser una de les activitats
més destacades de l’any 2015 i va comptar
amb el suport dels plenaris de l’Ajuntament
de Vilafranca i el Consell Comarcal de l’Alt
Penedès i el suport de nombroses entitats i
associacions de la nostra Vila.
Pel que fa a les obres de remodelació del
teatre, el Conseller es va mostrar molt interessat
en donar-hi suport, destacant l’important valor
de l’equipament i la necessitat de buscar
complicitats amb la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament, per poder afrontar el projecte.
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ACTIVITATS DESTACADES

HOMENATGE ESPECIAL A
PROP DE MIG MILER DE
SOCIS

INICI DE LES OBRES DELS
NOUS ESPAIS DELS BAIXOS
DE LA RAMBLA, 37
Al mes d’agost s’iniciaven les obres de
remodelació dels baixos de l’edifici de la
Rambla Nostra Senyora 37, per poder ubicar el
nou espai d’atenció als socis i per configurar el
nou local de restauració de Masia Aran.
Les obres van tenir una primera breu etapa al
mes d’agost per crear el punt d’informació i
poder enderrocar l’entresol, i a partir del mes
d’octubre ja s’iniciaven les obres del local
comercial que està previst que finalitzin a finals
del mes de juny de 2016.

El 23 de desembre, el Casal de Vilafranca duia
a terme un homenatge als més de 450 socis de
l’entitat que comptaven amb una antiguitat
d’entre 25 i 50 anys. Fins ara, aquest homenatge
anual als socis es feia al descans del concert de
Nadal de la Principal de la Bisbal, però només
incloïa als associats que aquell complien 50
anys de soci.
L’acte va comptar amb l’assistència de més
de 450 persones i s’iniciava amb unes paraules
del president de l’entitat, Miquel Àngel Garcia
Barrachina, on destacà els quatre eixos de
compromís de l’entitat.
A banda dels homenatges als socis, l’acte
també inclogué un apartat dedicat a la
trajectòria històrica de l’antiga secció de Socors
Mutus, que va anar a càrrec de l’historiador
Joan Solé Bordes, i també serví per retre
homenatge a les empreses i institucions que
a diari recolzen la tasca de l’entitat als eixos
culturals, esportius i socials.

PRESENTACIÓ DE LA
TARGETA DE CRÈDIT CASAL
Al més de desembre es presentava la nova
targeta Mastercard del Casal de Vilafranca
realitzada en conveni amb Banc Sabadell.
Una targeta a disposició de les famílies
casalistes, sense despeses de manteniment, que
ha de suposar una font de suport econòmic
indirecte per al Casal.

L’acte va cloure amb unes paraules del regidor
de cultura, Raimon Gusi i l’actuació d’un grup
de ballarins de l’escola de dansa Assumpta
Trens. A la sortida de l’acte, els assistents rebien
una reproducció d’una obra gràfica de la
pintora Sílvia Arniches i una insígnia de l’entitat
i van poder fer un brindis nadalenc amb cava
de Covides.
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ELS ESPECTACLES

MILLORA DELS ESPAIS
D’ACTIVITATS DE L’ENTITAT

IMPULSORS DE LA XARXA
XTAC

Al llarg del 2015 es van dur a terme dues millores
d’espais vinculades a la pràctica del bàsquet.
Entre els mesos d’agost i setembre tenia lloc
la millora del paviment del pati Carbonell
per tal de facilitar la pràctica esportiva en
millors condicions i al mes de desembre es
completava l’equipament dels vestidors amb
els nous bancs i penjadors. Totes dues obres
van ser possibles gràcies a la implicació de
l’empresa Rehabilitaciones LOGAR, que en
el cas del paviment duia a terme la millora
a canvi de presència publicitària al pavelló
i en el cas de l’equipament de vestidors, ho
feia aportant unes importants facilitats de
pagament al Casal.

UN ESTIU AMB TÚNEL DEL
TERROR
Per més d’un miler de persones, l’estiu del 2015
serà recordat pel seu pas pel ‘Túnel del Terror’
que vam organitzar amb la companyia Milnotes
de Granollers.
Una experiència artística sorprenent per la seva
implantació total dins del teatre i per la seva
qualitat, però inviable econòmicament degut
a la manca del públic necessari per la seva
continuïtat.

Al mes d’octubre, 24 entitats constituíem la Xarxa
de Teatres d’Ateneus de Catalunya, la xarxa de
teatres privats més gran de Catalunya, amb més
de 9.300 butaques, i el Casal és l’únic equipament
de la xarxa a les comarques del Penedès.

PRIMERES PASSES CAP A
LA FUTURA REMODELACIÓ
DEL TEATRE DE L’ENTITAT
Al mes d’octubre, la Diputació de Barcelona
lliurava a l’Ajuntament de Vilafranca l’estudi de
programació del teatre.
L’objectiu d’aquets estudi, és obtenir un full de
ruta per millorar aquest equipament, incrementant
la seva qualitat, confort i seguretat tant de les
persones com de l’edifici, als estàndards actuals.
L’estudi ha de servir a l’Ajuntament i a l’entitat,
per poder valorar tècnica i econòmicament les
diferents alternatives de millora, planificar les
futures inversions i assegurar així la continuïtat de
l’activitat cultural en aquest equipament.
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SUPORT
REBUT
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SUPORT REBUT

PATROCINADORS PRINCIPALS

EMPRESES
ASCENSORS CEIMAR
BANC SABADELL
DAVID DELGADO, ARQUITECTE
FUSPEN
IMPRÈS RÀPID
INSPROTEC PENEDÈS
INTERSPORT OLARIA
JBD SONORITZACIONS
LIZARRAN
MULTISERVEIS JARA
NOU SUMAPE
ÒPTICA ROIG
PINTURES JANER
REHABILITACIONES LOGAR
SABA
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
Fax. 93 890 03 25
casal@casal.org
www.casal.org

