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Imatge de portada creada a partir del quadre del soci Marius
Via, que ell mateix regalava a l’entitat, el 14 de desembre de
2018.
Marius Via ha estat un dels puntals de l’activitat de Belles Arts i
gimnàstica de manteniment al Casal de Vilafranca durant molts
anys i amb motiu de la seva jubilació, va ser homenatjat en el
marc de l’homenatge als socis i sòcies de 2018.
L’obra està exposada al vestíbul del teatre.
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ESTRUCTURA DE L’ENTITAT

Junta Directiva
i Equip tècnic

Responsables
Seccions

Responsables
Activitats

JUNTA DIRECTIVA

Belles Arts
Sílvia Arniches Hill
Joan Bages Tomàs
Pere Laguna Serarols
Mireia Camacho Borràs
Joan Batet Sánchez
Maria Calaf Calaf
Anna Molló Huguet
Josep Mata Augé

Aula d’humanitats
Marc Jobani – Androna Cultura

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
EQUIP TÈCNIC
Gerent
Salvador Casals Romagosa
Administració
Núria Ribas Güell
Equip teatre / Conserges
Raúl Piñeiro Jiménez
Yoan Rafael Toledo Pineda
Atenció al soci
Virginia Beatriz Cruzado Rodríguez
Mireia Herrera Forés
Suport organització
Anna Civill Quintana
Suport direcció dansa
Montserrat Andrade Bages

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

Casal d’Estiu i Campus Bàsquet
Xavier Guardiet - Divertalia
Club Cultural
Anna Civill Quintana
EFIT – Formació teatral
Mario Larrubia Mañas
Gimnàstica femenina i Ioga
Màrius Via Ventura (fins 30/6)
Joan Raventós Estellé
Aida Peces Parra
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 (fins 30/6)
Tomás Carrasco Dorante
Club Family i Sènior
Salvador Casals Romagosa

Coordinació tècnica S.E. Casal
Pau Canovas Rodríguez
Coordinació tècnica Xarxa 2.60
Verónica Cenjor Rodríguez
Neteja
Elzbieta Florczak (fins 28/6)
Halyna Kachmar

Entitats
Acollides
Escola de Pares i Mares
del Penedès
Xavier Jiménez García
Club Diafragma
Josep Paredes Chaves
Swing Vilafranca
Xavier Navarro Domènech
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SOCIS I SÒCIES
2018
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SOCIS I SÒCIES DE L’ENTITAT

Composició socis i sòcies
2018

1.064

socis a 31/12/2018

Número
Mèrit
Individual
Joves
Sènior i Corp.

538
431
66
22
4

6%

cv
51%

41%

Distribució geogràfica dels socis

76% Vilafranca del Penedès
24% Altres Poblacions

Evolució del nombre de socis
2013 / 2018

Socis homenatjats
2018

2013

1.349

2014

1.156

2015

1.140

2016

1.094

2017

1.103

2018

1.064

Socis amb 50 anys
d’antiguitat

14
Socis amb 25 anys
d’antiguitat

3
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ACTIVITATS
2018
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ACTIVITATS 2018

Dades activitats organitzades i assistents
2018

428

37.331

Activitats organitzades per
l’entitat, seccions, acollits
o externs

Assistents, participants o
espectadors de les activitats

6%
5%

13%

cv
14%

71%

Culturals
Lleure
Clubs
Esportives

23%

73%

Entitat Seccions

Usos convenis
ajuntament
2018

29%
65%

304
61
57
6

Culturals
Lleure
Clubs
Esportives

24.177
10.795
569
1.790

4%
Externs

32
120

Usos del Teatre de l’entitat
Usos del pavelló de bàsquet de l’entitat
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ACTIVITATS 2018

Dades d’inscrits a les activitats de l’entitat
2018

1.078
Alumnes inscrits a 31/12

32%
45%

5%
19%

Comparativa nombre d’inscrits
2017 / 2018

10

Formatives

482

Anglès
Dansa
Humanitats
Robòtica
Belles Arts
Teatre EFIT

195
188
60
20
10
9

Esportives

205

Bàsquet
Gimnàstica
Zumba

164
26
15

Lleure

50

Billar
Rest. Mobles

33
17

Extra escolars

341

Anglès extra.
Xarxa 2.60
Xarxa Dansa

267
48
26

L’any 2018 s’amplien els
projectes externs amb
XARXA DANSA, a l’escola
Jaume Balmes de Sant
Martí Sarroca

2018

1.078

2017

1.164

L’any 2018 es va fer un
salt en l’organització de
propostes d’estiu, oferint 5
alternatives.
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ACTIVITATS 2018

Detall dades Espectacles
2018

6.307 Espectadors
20 Espectacles
10%

cv

Teatre 10
El Mag d’Oz
Puig i Cadafalch
Ossos
Singing Talent Show
El hombre
155 i escaig
Contes Pedrolo
Dos embolics
Ca Barret
Escena infantil

161
52
192
90
600
125
50
157
62
156

Dansa 5

19%

El Trencanous
III Ritmes Solidaris
Toc Toc (2)
Moments Camut
El llac dels Cignes

48%

558
550
1.013
138
316

Música 3

24%

El Pot Petit
Montserrat Martí
Concert de Nadal

1.061
160
351

Màgia 2
Dackis
Mago Sun

Comparativa públics
2014 / 2018

311
204

2018

2018

6.307 (20)

2017

7.157 (21)

2016

7.758 (21)

2015

11.071 (29)

2014

9.311 (24)

42% Espectadors socis
58% Espectadors no socis
22% Vendes per internet
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ACTIVITATS 2018

Detall dades Ball de Saló
2018

6.087
38 Sessions de ball
26%

26%

74%

74%

Pagament
Gratuïts

Socis 4.530
Públic 1.557

Comparativa assistents ball
2018 / 2016

Des del mes de novembre els
socis poden escollir el ball
mensual que volen gaudir. Un
sistema de tria a la carta, que
ha estat un èxit.

2018

4.530
1.557

2017

5.961
1.716

2016

7.089
2.379

12

Al mes de setembre iniciava
la gestió de la sala un nou
equip, dirigit per Tomas
Carrasco. Es potencien els
grups de 3 a 5 músics i s’obre
als socis l’opció d’escollir el
ball gratuït.
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ACTIVITATS 2018

Activitat Cultural
Al setembre, naixia el festival de
Teatre Amateur ESCENA PENEDÈS

Actes Organitzats pel Casal
o les seccions

Un festival organitzat amb la coordinadora GATAP,
que naixia amb la voluntat d’assolir tres objectius:
donar visibilitat a grups amateurs de teatre del
Penedès en un format nou i atractiu per al públic,
fomentar el treball en xarxa i el coneixement entre els
membres de les companyies participants, i per últim,
incorporar processos formatius per als actors i actrius
de la comarca.




La primera edició va tenir lloc els dies 21,22 i 23 de
setembre, amb la programació de 6 espectacles de 5
grups amateurs de teatre de Vilafranca i comarca,
en dos espais de l’entitat. El festival també va
comptar amb un apartat formatiu, amb una Master
class a càrrec de l’actor Enric Major.

Es recupera el Premi ROSA
FLORIDO gràcies a noves
complicitats
Al mes d’octubre es presentava la sisena edició del
Premi Rosa Florido. Una nova etapa que comptava
amb la implicació de la Federació de Grups
Amateurs de Teatre de Catalunya i la Coordinadora
de grups de l’Alt Penedès. La nova etapa neix
vinculada al Festival Escena Penedès i per primer cop,
rep una dotació econòmica per als guanyadors.

Activitats destacades amb periodicitat
anual
III Premi Vilafranca Cultura
IV Festival Ritmes Solidaris
I Festival Escena Penedès
VI Premi Rosa Florido de creació teatral
















Presentació de la Creu Sant Jordi
Conferència del Liceu al Territori.
Pol Avinyò i Madama Butterfly
Cicle de conferències de Pilar Soler
‘Els canvis del S. XIX’
‘Els oficis del modernisme’
‘El canvi de segle i el Decò‘
Dia de la creativitat en dansa
Activitats Dia Associacionisme
Cultural Català – Ca barret!
Homenatge als socis i sòcies
Presentació VI edició Premi Rosa
Florido de creació teatral
III Edició Premi Vilafranca Cultura
de pintura ràpida
II Edició Premi Vilafranca Cultura de
fotografia
Sortida Club Cultural ‘Maremar’
Sortida Club Cultural ‘Tòtem’
Sortida Club Cultural ‘La jaula de
las locas’
Tastets de dansa 2018
Ralli fotogràfic ‘La Premsa’
Activitats Vijazz 2018

Actes acollits








Actuació aniversari Falcons
Pregó aniversari Falcons a càrrec
de Salvador Casals
Conferència ‘Vilapensa’ amb
Antoni Puigvert
Tertúlia literària de Sant Jordi amb
David Monteagudo
Actuació teatral ‘Any Capmany’
Trobada ‘Vèrtex’
Acte parelles lingüístiques amb
presentació llibre herbes remeieres.
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ACTIVITATS 2018

Activitat Lleure
Neix la marca SOM ESTIU ampliant
l’oferta de lleure d’estiu a l’entitat
L’estiu del 2018 va representar un canvi important en
la trajectòria d’activitats d’estiu desenvolupada
durant els darrers anys per l’entitat.
Es creava una única marca ‘SOM ESTIU’ i una imatge
compartida, per potenciar que dins del Casal les
famílies hi podien trobar propostes creatives,
esportives, culturals o purament de lleure, en un
26%
format
que els permetia la seva combinació.
Cinc propostes desenvolupades dins dels espais de
l’entitat que van comptar amb la confiança de
gairebé 400 infants de la vila i comarca i que van ser
un èxit, gràcies a la implicació dels responsables de
74%amb il·lusió i tenacitat van
les cinc activitats, que
convertir al Casal de Vilafranca en un referent durant
les 10 setmanes d’activitat.

Es consoliden les activitats per als
socis durant la FESTA MAJOR
Per segon any consecutiu, el Casal va obrir les seves
portes per Festa Major, convertint-se en un espai de
visita obligada durant les tardes de la més típica.
La pantalla del teatre va oferir filmacions del Sr. Joan
Bages de Festes Majors històriques; els socis van gaudir
del vermut de la tronada i els apassionats dels castells
per Sant Fèlix, els van gaudir en pantalla gegant.

L’espai JUGAFIRA de les Fires de
Maig supera els 1.500 participants

Actes Organitzats pel Casal
o les seccions
















Vilafranca Christmas Games
Projecció ‘Records de Festa Major’
Castells de Sant Fèlix al teatre
Sopar de Cap d’Any
Casal de Nadal de dansa
Casal de Nadal Anglès
Som Estiu 18 – Petits
Som Estiu 18 – Grans
Som Estiu 18 – Campus bàsquet
26%Estiu 18 – Casal Creatiu
Som
Som Estiu 18 – Steam Summer
Festa de Halloween 2018
Jugafira 2018
Nerf Camp Nadal
Nerf Camp Setmana Santa



Sessions setmanals de Ball de saló

74%

Actes exclusius per als socis






Vermut del soci
Presentació temporada de ball
Caga Tió del soci
Final de la Copa del Rei al teatre
Gran Carnaval Infantil

Actes acollits




Sopar Groc
Sopar Solidari Rotary Club
Weedo Party 2018




Sessions de treball Club Diafragma
Sessions de ball Swing Vilafranca

L’espai JUGAFIRA ja s’ha consolidat com una de les
activitats de major visibilitat i participació de l’entitat.
Un espai amb una fórmula d’èxit que combina lleure i
esport per a infants de tota la comarca.

14
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ACTIVITATS 2018

Activitat Esport
Actes més destacats organitzats per la S.E. Casal









Torneig Fèlix Trullàs i presentació dels equips, amb homenatge a Josep Maria Mateu
Torneig 3x3 conjuntament amb Xamba, Castellví i Xarxa 2.60
Xerrada jugadors: FC Barcelona Pol Figueras, Màxim Esteban i Danton Koon.
Anada al Palau Blaugrana: Guipuzkoa Basket i UNICAJA
Campanya cívica de comportament al pavelló (neteja i urbanitat)
Torneig d’iniciació
Torneig 3x3 de bàsquet escolar (SE CASAL i XARXA 2.60)
Torneig infantil de Nadal

Activitat Clubs
Activitats Club Family










9 sessions de pantalla infantil en
versió original
Activitats ‘Nerf’ Setmana Santa
Activitats Carnaval Infantil
Taller de capoeira en família
Tallers Jugafira
Tallers Dia Associacionisme Cultural
Festa de Halloween
Taller ‘Experimentem amb l’art’
Caga tió de Nadal

Activitats Club Sènior

















9 sessions de cinefòrum anglès i francès amb
Rosemay Chehab
Club gastronòmic a ‘Casa Joan’
Club gastronòmic a ‘La salseta’ de Sitges
Club literari ‘l’escepticisme’
Club literari ‘Literatura anglosaxona SXX’
Club literari ‘Literatura americana’
Club literari ‘Literatura i ètica’
Club literari ‘Lectures de Nadal’
Club d’art al taller d’Artur Duch
Club d’art al taller de Marta Arañó
Club d’art a la galeria Palma XII
Club d’art al taller de l’Ángel Camino
Club d’art al Museu Àngel Guimerà
Club d’art al Castell de Penyafort
Club de vins al celler ‘Eudald Massana’
Club de vins al celler ‘Augustus Fòrum’
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MEMÒRIES
SECCIONS I
ACTIVITATS
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MEMÒRIES SECCIONS I ACTIVITATS

SECCIÓ DE
BELLES ARTS

L’ activitat del curs 2017-2018 a la Secció de
Belles Arts va començar el dia 2 d ' octubre,
amb un total de 13 alumnes. Com als cursos
anteriors, l’activitat dels membres de la Secció
es va continuar centrant en la pràctica de la
pintura a l’ oli i també l’aquarel·la. El dilluns 23
d’abril es va celebrar el 3r Concurs de Pintura
Ràpida ” Premi Vilafranca Cultura”. La
participació va ser de 13 pintors/es de diversos
indrets. Hem de remarcar, per una banda, el
gran nivell de les obres realitzades pels artistes, i
per l’altra, el fet que el concurs coincidís amb la
Diada de Sant Jordi va donar un aspecte
encara més festiu i alegre als carrers de
Vilafranca, on els artistes van plantar els
cavallets i la gent encuriosida s’hi atansava
amb gran interès.
Els dies 11 i 25 d ' abril i el 9 de maig es va
celebrar un Cicle de Conferències amb Pilar
Soler, sobre “El procés de les Arts Decoratives.
Del Modernisme al Decó “, que va tenir lloc a la
Sala de la Secció de Belles Arts. Aquest cicle,
obert tant als alumnes com al públic en general,
va tenir una acollida molt bona, i els assistents
s’hi van mostrar molt interessats. Malauradament
l’estimada Pilar Soler, historiadora de l’Art,
experta en marqueteria i sòcia de soca-rel del
Casal, ens va deixar a finals del 2017.
Durant la Jornada de Portes Obertes del Casal,
el dia 2 de juny, uns quants membres de la
Secció van fer una demostració tot dibuixant i
pintant diverses obres davant de la Societat a la
Rambla de Nostra Senyora.
Els dies 6, 13, 20 i 27 de juny es va fer, com ja és
costum, unes sessions de dibuix i pintura de nu
amb model per als membres de la Secció, però
també obertes al públic general interessat.
Hem de fer un esment especial a l’adéu del
Màrius Via a la seva activitat com a professor de
la Secció. Després de tota una vida dedicada a

la Secció - des que era jovenet, com a alumne, i
després com a professor - es va acomiadar
arribat el moment de la seva jubilació. Hem
d’expressar el nostre més sincer agraïment per la
seva tasca, per els seus ensenyaments i la seva
amistat.
I, finalment, donem la benvinguda a Mireia
Camacho Borràs, que a partir del curs 2018-2019
serà la nova professora de la Secció de Belles
Arts, en substitució de Màrius Via, junt amb Joan
Batet que continua amb les classes del
dimecres.
Silvia Arniches
MEMÒRIA DE MIREIA CAMACHO
A la secció de Belles Arts l'1 d' Octubre del 2018,
començo el curs com a nova professora. Presa
de contacte amb els alumnes per saber fins en
quin punt representen la realitat tal qual és.
Aprenem a mirar tot adonant-nos com
funcionen ambdós hemisferis. I traient avantatge
de l'hemisferi dret, des identifiquem el símbol,
d'allò que veiem; i aprenen a veure la realitat a
través de línies i taques, prenent com a
referència un element per si sol i dins del context
del que forma part.
Es porten a terme altres tècniques plàstiques
experimentals, per això prèviament fem
valoracions tonals per representar
qualitativament, il·luminen i saturen les
combinacions i els colors primaris. L' última part
del trimestre es destina a l'estudi de la
perspectiva d'1, 2 i 3 punts de fuga. I com a punt
d'inici comencem amb un exercici de pop-up
tallant el paper i manipulant-lo mitjançant plecs
creant la tridimensió.
Mireia Camacho
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MEMÒRIES SECCIONS I ACTIVITATS

SECCIÓ ESPORTIVA
CASAL

Iniciatives de promoció, activitat social i
comunicació realitzades per la Secció Esportiva
CASAL.
L’objectiu de la Junta és incrementar la
implicació de totes les persones que formem
part de la Secció (pares i mares, delegats
/delegades, tècnics, jugadors i simpatitzants)
amb diferents línies de treball de la Secció
(participació de delegats d’equip i dels delegats
26% jugadors en les taules dels partits, en
de camp,
comissions especifiques d’activitats socials i de
promoció…)
Considerem que aquestes propostes faciliten:
1.
2.
3.

Convivència i identitat
entre els qui formem
74%
part de la Secció
Visualització de l’entitat, la d’implicar al
conjunt de la Secció i fer-ne la promoció
externa corresponent
Implicació i participació en les tasques
socials i promoció dels qui formem part de
la Secció

També hem intensificat la relació amb
l’Ajuntament: s’ha concretat amb un major ús
d’instal·lacions municipals i de renovació del
conveni vigent.
Activitats destacades pròpies realitzades per la
Secció:







18

Festa fi de temporada (sopar a peu dret un
cop finalitzat la jornada esportiva)
Torneig 3x3 conjuntament amb Xamba,
Castellví i Xarxa 2.60
Berenar de Nadal (sopar, regal i activitats
lúdiques)
Xerrada jugadors: FC Barcelona Pol Figueras,
Màxim Esteban i Danton Koon.
Anada al Palau Blaugrana: Guipuzkoa
Basket i UNICAJA
Promoció i seguiment de la Grada Jove














Campanya cívica de comportament al
pavelló (neteja i urbanitat)
Participació de familiars com a delegats de
camp
Reubicació d’espais de logística en el
pavelló
Torneig d’iniciació
Torneig 3x3 de bàsquet escolar (SE CASAL i
XARXA 2.60)
Torneig infantil
JugaFira26%
a Fires de maig
Presència a la Rambla per Sant Jordi
Presentació d’equips, homenatge a Josep
Maria Mateu i Torneig Fèlix Trullàs
Dia de l’associacionisme (activitats a la
Rambla)
74% per
Festa de l’Esport (organitzat
l’Ajuntament i amb la nostra col.laboració)
Coordinació anada a tornejos

Promocions de comunicació especifiques i
destacades:





Campus Estiu, Tecnificacions i Campus
Setmana Santa, Entrenaments Oberts mes
de juny...
Comunicació externa: cartelleria, difusió
partits de cada jornada, plana a 3 de Vuit,
partits televisats, xarxes socials (wat, face,
twit…), notes i rodes de prensa…
Promoció dels partits de sènior per tal
d’aconseguir el màxim suport de la grada

Activitats promogudes per la Societat i que hem
participat:







Benvinguda als nous socis del Casal
Premis de l’Esport de Vilafranca
Activitats del Club Family
Vermut de Festa Major
Festa de Hallowen, Carnaval Infantil, Caga
Tió, Cinema…
Homenatge al soci i a les Seccions
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MEMÒRIES SECCIONS I ACTIVITATS

ACTIVITAT AULA
HUMANITATS

El curs d’Humanitats 2017-2018 va començar
trasbalsat pels fets de l’1 d’octubre de 2017. La
gravetat de l’episodi va propiciar la
convocatòria de vaga general i la primera
classe, prevista pel dia 3, fou aplaçada. Encara
sota els efectes de la consternació viscuda, el
curs va engegar el dimarts 10 d’octubre,
estenent l’horari lectiu del primer bloc fins a les
vacances de Nadal, com és costum.
La temàtica va estar dedicada a la història de la
Corona d’Aragó, iniciant-ne l’estudi amb la
presentació dels seus antecedents, tant dels
comtats catalans com de l’incipient Regne
d’Aragó. Vam centrar l’atenció en el recorregut
vital de cadascuna de les dues formacions,
tractant el seu desenvolupament històric i
territorial des dels primers temps medievals
(segles IX, X i XI) i atenent els detalls que
caracteritzaren la seva idiosincràsia pròpia
abans de la unió. Així mateix els continguts
versaren sobre els aspectes cabdals de l’entesa
confederada de govern i arribaren a cobrir els
segles d’expansió del regne fins ben bé la meitat
del segle XIV.
Durant el primer terç del curs vam completar
l’assistència a l’aula amb les visites guiades al
monestir de Poblet –fundat per Ramon
Berenguer IV- i la vila de Montblanc –fundada
pel rei d’Aragó, Alfons el Cast-, excursió que
vam fer el 18 de novembre per tal de conèixer
dues joies arquitectòniques que avui són
testimoni de la consolidació del poder comtal a
la Catalunya Nova i l’ordenació del territori reial
durant la segona meitat del segle XII, moment
de la creació de la Casal d’Aragó.

Durant el transcurs d’aquesta segona part del
temari vam visitar altres escenaris històrics. Així el
dia 17 de febrer vam anar al monestir de
Vallbona de les Monges per visitar el cenobi
femení més important de Catalunya; el dia 21
d’abril, ens desplaçarem fins a Tortosa per
conèixer un enclavament estratègic en els plans
d'expansió reial cap al regne de València; i
finalment, el dia 2 de juny, vam recórrer els
carrers i places de Barcelona, capital de la
Corona d’Aragó, centre expedidor del seu
potencial artesanal i comercial vers la
Mediterrània.
En acabar el curs, el tercer ja des que vam
començar amb aquesta iniciativa a l’Aula
d’Humanitats al Casal, la valoració va ser molt
satisfactòria, per part de l’alumnat i de la meva
persona, doncs durant el seu desenvolupament
s’assoliren els continguts i, tant a l’aula com a les
sortides, vam seguir alimentant un any més els
lligams humans que uneixen un alumnat cada
cop més nombrós i amb unes ganes d’aprendre
altament motivadores.
Amb aquesta il·lusió i prenent nota de l’interès
demostrat al respecte, el nou curs 2018-2019 es
va decidir dedicar-lo a un segona part de la
història de la Corona d’Aragó centrada, aquest
cop, en les èpoques baixmedieval i moderna.
Marc Jobani

En tornar de les festes nadalenques vam estrenar
l’any 2018 amb noves classes que s’iniciaren el 9
de gener i s’estengueren fins al final de curs, que
va ser el 19 de juny.
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MEMÒRIES SECCIONS I ACTIVITATS

ENGLISH SCHOOL CASAL
HELEN DORON

ACTIVITAT GIMNÀSTICA
MASCULINA

Apreciats socis,

L’activitat de Gimnàstica Masculina es va dur a
terme els dimecres i divendres de 19.30h a
20.30h de gener a juny, i els dilluns de 19.20h a
20.20h i dimecres de 19.30 a 20.30h a partir del
mes de setembre fins l’actualitat. El nombre
d’assistents varia entre 9 i 10 persones. El
participant més jove té 57 anys i el més gran 78.

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 i la nostra escola orientada
als infants i joves Helen Doron English School
sumàvem ja 201 alumnes en el moment del
26% de l’exercici 2018. Voldríem ressaltar
tancament
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
74% que ens ha fet únics a
mètode d’ensenyament
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.

Els participants van aconseguir un molt bon nivell
gimnàstic amb uns resultats que avalen la
repetició del26%
curs, ja que a més dels aspectes
físics, organitzen activitats paral·leles a la de
gimnàstica i configuren un grup d’amics.

74%

ACTIVITAT GIMNÀSTICA
DE MANTENIMENT I IOGA

Un any més aquesta secció ha impartit les
classes de Gimnàstica de Manteniment i Ioga
amb l’assistència prou Fidel i concorreguda. El
seu monitor, en Marius Via, s’ha acomiadat per
jubilació després d’una tasca de gairebé 40
anys, qui ha agraït la confiança, tant del Casal
com de tots els seus alumnes.

Tot no seria possible sense vosaltres, gràcies.
PENEDÈS LANGUAGES SL.
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ESCOLA DE DANSA
ASSUMPTA TRENS

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
nivells d'Iniciació i Dansa 1. Els pares poden
compartir el treball que es porta a terme a les
classes.
El 8 de febrer 'Flashmob Sorpresa' a la plaça de
la Vila per celebrar l''Arribo' del Rei Carnestoltes.
MARÇ
El dia 4 de març: 4a Mostra de Coreografies.
Matinal de dansa amb motiu de la Festa de la
Creativitat.
ABRIL
Dijous 26 d'abril: Celebració del Dia
Internacional de la Dansa. Actuació de totes les
disciplines de l'Escola a la plaça de la Vila amb
un afluït nombre de públic.
Dissabte 28 d'abril: intervenció a l'espectacle
RITMES SOLIDARIS a benefici de Creu Roja de l'Alt
Penedès.

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
16 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.

MAIG
Del 18, 19 i 20 de maig: Fires de Maig.
Participació de l'escola a l'estand del Casal.

Del 17 al 21 de desembre: setmana de portes
obertes, destinada a futurs alumnes que vulguin
formar part de l'escola. I poder celebrar junts el
Nadal.

JUNY
Divendres 29 i 30 de Juny festival de Fi de Curs
amb el títol Toc Toc, amb la participació de
l'alumnat de l'escola i amb la col·laboració de
més d'una vintena de fidels col·laboradors.

14 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 que es duen a terme.

Primera edició del Casal Creatiu de l'Escola de
dansa Assumpta Trens durant cinc setmanes.
Un espai lúdic adreçat a infants de 3 a 12 anys
(grups dividits per edats), per gaudir d'unes
vacances d'estiu fent volar la creativitat a través
de la dansa, l'expressió plàstica i el lleure.
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RETORN SOCIAL

Beques anuals
2018

4.567€
Import bonificat als socis mitjançant
ajut sobre la quota social

5%

Famílies Monoparen.
Famílies nombroses
Ajuts nadons
Tots hi tenim lloc

48
756
48
45

5% 5%

cv

85%

Retorn als socis mitjançant
IRPF 2018

29.512€
Import corresponent al 15% de les
aportacions recuperables gràcies
a la participació del Casal al Cens
d’Entitats de Foment de la llengua
Catalana

Ajuts directes a entitats
2018

Recaptació RITMES
SOLIDARIS per a Creu
Roja de l’Alt Penedès

2.850€
Recaptació TASTETS
DE DANSA per la
Marató de TV3

1.921€
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UN ANY EN IMATGES

CONCESSIÓ DE LA
CREU DE SANT JORDI

Un dels esdeveniments més importants del 2018 va ser la concessió de la Creu de Sant Jordi. Un reconeixement
que l’entitat recollia el 23 de juliol de mans del President de la Generalitat de Catalunya al Palau de la Música
Catalana.

A l’acte hi van assistir el president actual, Miquel
Àngel Garcia, acompanyat dels presidents Jaume
Massanell i Joan Güell.
A l’acte també ens hi van acompanyar els
membres de junta, Albert Puig, Joan Nicolàs, Xavier
Garcia i Marcel Esteve; una representació de les
seccions amb Xavier Florentín i Neus Fransi; una
representació de l’equip tècnic amb Salvador
Casals, i una representació municipal amb l’alcalde
Pere Regull i el regidor de cultura, Raimon Gusi.
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UN ANY EN IMATGES

PRIMER FESTIVAL DE TEATRE AMATEUR
ESCENA PENEDÈS

26%

26%

74%

26

Activitat teatral a una de les sales del Festival. En aquest
cas la sala 1 del carrer Migdia.

El Festival va comptar amb públic de totes les
edats.

Un instant de la Master Class teatral a càrrec de l’actor
Enric Majó

Totes les sessions teatrals finalitzaven amb un
maridatge de vins i teatre. En aquest cas, amb
Valeri Laguna.
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HOMENATGE
ALS SOCIS 2018

Foto de família de l’acte d’homenatge als socis i sòcies que l’any 2018 assolien els 25 o 50 anys de pertinença
continuada a la nostra entitat.

Un dels homenatges destacats va
estar dedicat al president Jaume
Massanell.

En el transcurs de l’acte també es va
retre homenatge a Màrius Via per la
seva vinculació amb la secció de
Belles Arts i gimnàstica.

A l’acte també es va retre
homenatge pòstum al
mecenes i company de
junta, Joan Sellarés.
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ALTRES ACTIVITATS
DESTACADES

26%

28

Homenatge de la Secció Esportiva a Josep Maria Mateu
per tota una vida dedicada al bàsquet..

L’espai JUGAFIRA consolidava ubicació i format
d’activitats amb més de 1.500 participants.

Al mes de setembre, la sala de ball incorporava un nou
equip de gestió encapçalat per Tomas Carrasco.

Un dels protagonistes de l’any va ser l’activitat
SOM ESTIU, on prop de 400 infants van gaudir de
deu setmanes de dansa, creativitat, bàsquet i
experimentació.
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UN ANY EN IMATGES

El Festival de final de curs de l’escola de dansa de l’entitat, dirigida per Neus Fransi, va tornar a meravellar a tot el
públic per la seva creativitat i treball Inter generacional. En aquesta ocasió i com a novetat, el Festival es va poder
gaudir en dues sessions durant el cap de setmana.

El Casal va ser l’encarregat de
pregonar l’aniversari dels Falcons
de Vilafranca i el pregoner va ser
el seu gerent, Salvador Casals.

Al llarg de l’any, els membres del Club
Sènior van gaudir d’activitats úniques i
excepcionals com la visita al taller de
l’escultor Angel Camino, on fins i tot
van practicar el treball amb marbre.

L’Aula d’Humanitats ha
seguit trepitjant territori per
viure sobre el terreny les
etapes històriques
treballades a l’aula.
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SUPORT REBUT

EN CONVENI

PATROCINADORS
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INSTITUCIONS

EMPRESES

ALIANCES

DAVID DELGADO, ARQUITECTE
FUSPEN
IMPRÈS RÀPID
INTERSPORT OLARIA
MULTISERVEIS JARA
REHABILITACIONES LOGAR
SELLARÈS ASSEGURANCES
VOISIN MATEU
XARCUTERIES ANTON
SIA BIOSCA
REPEAT

FEDERACIÓ EMPRESARIAL DEL
GRAN PENEDÈS
FEDERACIÓ DE TEATRE AMATEUR
DE CATALUNYA
CREU ROJA ALT PENEDÈS
BANC DE SANG I TEIXITS
COORDINADORA GATAP
FALCONS DE VILAFRANCA
ROTARY CLUB VILAFRANCA
VEDRUNA VILAFRANCA
SETMANARI EL 3 DE VUIT
VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA
CNL ALT PENEDÈS
ÒMNIUM CULTURAL ALT PENEDÈS
PATRONAT DE COMERÇ I TURISME
C.E. XAMBA
ENTREM-HI
L’AGRICOL
TONI GALITÓ
PUNT TV
ANC
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Rambla de Nostra Senyora, 35-37
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 93 890 01 23
casal@casal.org
casal.org

