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El divendres 23 de desembre el Teatre Casal 
va acollir l’Homenatge a Socis i Sòcies 2022 
i el lliurament de les distincions d’Honor, 
Projecció i Aliança que l’entitat destina a 
persones i col·lectius del territori que vetllen 
per la cultura, el lleure, la formació i l’esport.

L’homenatge vol reconèixer les sòcies i socis 
que celebren 25 i 50 anys amb el Casal, i 
aquesta vegada també es va homenatjar 
Josep Parera Ripoll, soci del Casal que avui 
dia té 101 anys. A més, com a novetat inèdita, 
el Casal va atorgar el títol de sòcia honorífica 
a Assumpta Trens, impulsora de la secció de 
Ballet del Casal. Aquest títol ha estat pòstum i 
el primer que distingeix una dona.

Els socis que complien 25 anys eren Joan Enric 
Coca Almirall, José María Pérez Ceballos i 
Josep Punzano Guijarro, i els socis que han fet 
mig segle són Antoni Carbó Asensio, Carles 
Mata Paris, Diego Martí Aribau, Josep Sadurní 
i Martí i Josep Vallés Cuscó.

La periodista Txell Feixas, el viticultor Miquel A. 
Torres i la Coordinadora dels Grups Amateurs 
de Teatre de l’Alt Penedès (GATAP) van 
rebre les distincions d’Honor, Projecció i 
Aliança, respectivament. Feixas assegurava 
que al Casal s’hi sent “com a casa”, Torres 
recordava unes jornades vitivinícoles al Casal 
i reivindicava un estil de vida més sostenible, i 
la GATAP explicava que el Casal “sou amics 
i companys de viatge i podem fer molta 
cultura local junts”.



Les distincions d’Honor, Projecció i Aliança van 
ser elaborades per l’escultor de Sant Pau d’Ordal 
Josep Massana.

L’acte va comptar amb parlaments molt emotius i amb la marca 
de la casa: unes espectaculars actuacions de l’Escola de Dansa 

Assumpta Trens del Casal.
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UNA MIRADA
AL PASSAT

Manel Güell

Teatre 
aficionat 
i actrius 
professionals 
al Casal

Del 1950 al 1962 
(Segona part)

Fotografia de Maria Matilde Almendros dedicada a la Secció Teatral 
el 1959. A l’arxiu del Casal es conserven moltes fotografies dedicades 
dels actors i actrius professionals que actuaven amb la secció teatral

en les condicions de sempre ( no sabem quines 
eren...) i que l’actriu Manau cobrarà 350 ptes. i la 
Busquets 375 ptes. perquè ella es pagava el viatge. 
A aquestes despeses cal afegir el sopar i el dormir 
a la fonda el dia de l’actuació, a més del viatge 
en tren. Els actors aficionats anaven a Barcelona a 
assajar amb l’actor professional i, en alguns casos, 
l’actor venia a Vilafranca a l’assaig general que 
també s’havia de pagar.

Exceptuant el cas de l’actor Joan Fornaguera, que 
va fer de “Manelic” a Terra Baixa el 1951, la resta 
dels professionals són actrius. El motiu és que, a la 
dècada dels 50, encara hi havia un cert prejudici 
pel fet que les dones fessin teatre. Un exemple 
és l’obra La cura d’amor de 1955, en la qual les 
tres actrius del text eren professionals, no n’hi 
havia cap de la Vila. De les actrius professionals 
que van actuar en destaquen dues: Emília Baró 
i Maria Matilde Almendros. Emília Baró (1884-
1964) es considera una de les actrius de caràcter 

En la primera part d’aquest article, al número 
anterior de la revista, es feia referència a la 
presència d’actrius professionals en les obres de 
la secció teatral d’aficionats del Casal. En aquella 
època era habitual que els grups de teatre 
aficionats lloguessin actors i actrius professionals per 
representar els papers protagonistes de les obres. 
Les companyies teatrals professionals disposaven 
d’uns amplis repertoris de textos i podien oferir 
aquest servei als grups aficionats.

El grup de teatre aficionat del Casal muntava un 
o dos textos a l’any i, habitualment, només en 
feia una representació al propi teatre. Els papers 
principals anaven a càrrec d’actors i actrius 
professionals que eren llogats per la secció teatral, 
i aquests actors cobraven un sou per aquesta 
feina. Per exemple, l’any 1951 es fa referència als 
costos de l’actor Fornaguera per Terra Baixa que, 
en total, pugen a 250 ptes. El 1957, en una carta de 
l’actriu Emília Baró, s’especifica que ella cobrarà  



Cartell del II Concurs d’Elencs Teatrals del Penedès, 
organitzat per la secció teatral del Casal el 1961

Carta manuscrita del taller 
d’escenografia de Rafael García 

reclamant que se li tornin els 
decorats de l’obra Terra Baixa 

(feia un mes que ja s’havia 
representat) i se li pagui el preu 

del lloguer.

més rellevants de l’escena de preguerra, i com 
es diu en l’Enciclopèdia de l’Institut del Teatre: 
Va esdevenir una primera intèrpret absoluta 
i imprescindible per a la corrent renovadora 
del teatre en català de les primeres dècades 
del XX.  El 1955, quan va actuar a Vilafranca, 
l’actriu tenia 70 anys i malgrat tot col·laborava 
habitualment amb el teatre aficionat i també 
actuava professionalment al Romea. Maria Matilde 
Almendros (1922-1995) va desenvolupar la seva 
carrera teatral a la dècada dels 50 al teatre 
Romea. Va ser actriu i directora de la seva pròpia 
companyia i molt popular com a locutora de 
ràdio. 

Saber de memòria el text teatral és un punt 
fonamental en una representació teatral. El grup 
d’aficionats del Casal preparava una obra per 
a una sola representació, és a dir, no hi havia la 
perspectiva de fer altres actuacions. Per això, uns 
personatges claus eren l’apuntador i els traspunts. 

L’apuntador era l’encarregat de seguir el text de 
tots els personatges i dictar les frases si calia. El 
traspunt deia als actors quan calia sortir a escena 
i també els dictaven les primeres frase del text. Era 
tan importants, que en els programes hi surten els 
seus noms. En l’obra L’amor és una comèdia del 
1957 es citen al programa 4 apuntadors!
Els grups aficionats amb “possibles” com el 
del Casal, llogava els decorats a empreses 
d’escenografia. També es llogava el vestuari i 
l’atrezzo, o sigui els objectes necessaris per les 
escenes. Un dels motius del lloguer era que  només 
es feia una representació, i per tant no sortia a 
compte construir una escenografia i confeccionar 
un vestuari. A l’arxiu del Casal es conserven cartes 
de les empreses d’escenografia reclamant que els 
tornessin els decorats en la data compromesa. 

La secció teatral del Casal inicia la dècada 
dels 60 amb molta força col·laborant de ple 
en l’organització del  Concurs d’Elencs Teatrals 
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no desenvolupa cap activitat. El 1971, el president 
de la secció demana per carta una reunió 
amb la junta del Casal per tal de parlar de la 
“reorganització de la nostra maltreta secció 
teatral”. El 1977, el grup de teatre vilafranquí Bola 
69 va entrar de manera interina a la secció teatral 
del Casal i al 1980 va constituir-se com a secció 
teatral oficial. Va destacar per les representacions 
de Els Pastorets de Josep M. Folch i Torres des del 
1978 al 1983. La Secció es va desfer l’any 1984 i 
des d’aleshores no hi hagut una secció teatral 
com a tal al Casal. Actualment l’activitat teatral 
del Casal es concentra en escola de teatre 
Artèria.

del Penedès, que va tenir 3 edicions del 1960 
al 1962. També hi va participar cada any amb 
una obra i va rebre alguns premis. Per millorar la 
qualitat de els obres, la secció lloga el director 
de teatre barceloní, Antonio Andrada, del 1959 
al 1961. El cost del director era important, ja que 
l’any 1960 va suposar un cost 1.553,85 ptes. que 
va representar el 22% del pressupost anual de la 
secció. L’any 1963 i 1964 la secció no representa 
cap obra. La memòria del 1964 diu: “Acusado 
desinterès por toda manifestación cultural por 
parte de los elementos jóvenes (...) Va llegando 
el fin de la sección teatral del Casal”. La secció 
entra en crisi la resta de la dècada i pràcticament 

Manuscrit d’una carta de l’actriu Emília Baró al president de la Secció Teatral relacionada amb la representació de l’obra 
L’hostal de la Glòria el 6 d’octubre de 1957 al Casal

TRANSCRIPCIÓ
Amic Esteve: abans de tot perdó per no haver contestat a volta de correu, però és el cas que he estat fora de Barcelona uns dies. Ara 
bé, després de donar-li les gràcies per les seves amables paraules, passo a dir-li que els condicions  són les de sempre per mi i respecte 
a les altres dues actrius, segons indicacions del Sr. Marigó, cobrarien 350 la Sra. Manau i 375 la Srta. Busquets doncs aquesta senyoreta 
viatja amb la seva  mare i naturalment té uns gastos, amb el benentès que tots els gestos van a càrrec de les actrius, respecte a lo de la 
fonda, el dia de l’assaig solament hi dormiria i el dia de l’obra, sopar i dormir i si creu millor encarregar les habitacions amb anticipació, 
li agrairé que ho faci axis, en quant al sastre ja estem conformes, passaré si Déu vol a provar la roba

Res més que molts records i fins el dia 3 si a Déu plau

E. Baró 



UNA MIRADA
AL PASSAT

1986

A l’espai de la REVISTA 
CASAL  del nostre web hi 
trobareu l’exemplar escanejat 
per poder gaudir de tots els 
detalls.   

PASCUAL ARNAU, s.a . concessionari  
oficial OLIVETTI   anunciava dins 
la revista la gama’86 de màquines 
d’escriure electròniques.   

“EXIJA OLIVETTI. Porque la 
escritura ya no es lo que era.” 

Reproduïm la foto de la junta de 
1986 on hi trobem a Jordi Bové, 
Carles Puig, Ricard Cuerba, Ricard 
Lloses, Víctor Puig, Joan Duran, 
Jaume Massanell, Josep Otero, 
Jaume Esteve i Joan Josep Piñol.

Sant Joan amb l’anomenada  
Orquestra MARINA

En aquesta edició del butlletí la 
periodicitat era de tres mesos i 
per això hi trobem l’anunci del 

ball de la revetlla de Sant Joan. 
Un ball de nit on a l’anunci es 

remarcava que no es permetria 
l’entrada a menors de 14 anys.

La revista de l’entitat d’abril de 1986 
dedicava la seva portada a l’equip 
de bàsquet que havia assolit l’ascens 
a primera catalana. 

Només obrir el butlletí hi trobem la 
presentació dels nous membres de 
junta, que als anys 80 no eren escollits 
per una assemblea de socis i sòcies 
com ara, sinó pel Consell Superior.

A la publicació hi trobem força 
informació en relació al Casal 2000 
i també un escrit de Ramona Via, a 
qui aquestes darreres setmanes hem 
dedicat una exposició i una visita 
guiada. 



En Màrius està a punt de celebrar 70 anys. De 
Vilafranca de sempre, des de ben petit s’ha 
sentit atret per l’art i la bellesa. Al Casal hi ha 
fet pintura, gimnàstica i ioga, i avui compta 
amb una seixantena d’anys d’experiència en 
el món de les arts: tota una vida.

D’on et ve, la passió per la pintura?

La vida m’ha portat a vibrar amb tot allò 
que és art: pinto, escric, toco el piano, faig 
fotografia... Doneu-me el que vulgueu si es 
relaciona amb l’art, però per favor no em feu 
fer comptabilitat o canviar un endoll! Tothom 
té el seu do, i ningú és més que ningú: totes les 
persones són iguals de respectables perquè 
tothom té unes aptituds que el diferencien. 
L’interès en l’art em ve de petit: recordo que 
sempre esperava l’àvia, perquè duia el diari 
sota el braç i allà hi buscava unes entrevistes 

del Manuel del Arco, un periodista que 
feia caricatures dels seus entrevistats. I a mi 
m’encantaven i també les dibuixava. I ho 
devia fer bé, perquè quan ho van veure els 
meus pares, que eren socis del Casal, m’hi van 
dur per aprendre a dibuixar. Llavors devia tenir 
uns set o vuit anys i vaig començar fent classes 
amb en Joan Raventós, un xicot de Vilanova 
que pintava parets i es veu que també li 
agradava l’art. Després de les classes amb en 
Raventós vam tenir un altre professor, en Pere 
Mercader; i quan va plegar em va proposar 
que li fes el relleu. Llavors jo tenia 18 anys, i no 
me n’he mogut fins que vaig fer els 65!

Fa molts anys, doncs, que tens un vincle amb 
el Casal! Quines coses hi has fet?

Hi he ensenyat pintura, gimnàstica, ioga… Hi 
he estat moltíssims anys, tota la vida, i sempre 

ENTREVISTA

Màrius Via 
Ventura

Un artista en moviment

Joana Sadurní
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Fotografia: Toni Galitó



“Vivim en un món fosc, i 
amb l’art vull aportar-hi llum, 
bellesa i amor”

hi he estat la mar de bé perquè m’han donat 
molta llibertat, i per mi això és imprescindible. 
I segur que, com tot ésser humà, hauré tingut 
errors o equivocacions, però he mirat de fer-
ho sempre el millor possible.

Comentes que la llibertat és essencial. Creus 
que art i llibertat han d’anar de la mà?

Jo penso que sí. Tinc un germà que és 
pintor i s’hi ha dedicat molt, i jo també ho 
havia intentat però vaig acabar per altres 
camins: quan anava al Casal a aprendre 
a dibuixar hi havia un concurs de dibuix 
a Vilafranca que organitzava una altra 
entitat, i jo hi participava. Un home que ho 
va veure, en Manel Baró, em va demanar 
que l’ajudés amb la roba que dissenyava, 
i vaig aprendre molt d’ell. Això em va 
animar a dedicar-me a l’art i vaig passar 
tot un any fent de tot: dibuixos per làpides, 
il·lustracions…Però quan vaig començar a 
treballar per una revista de cop van tancar 
abans que es pogués publicar res del que 
havia fet, i vaig decidir que ja n’estava 
cansat, d’anar amunt i avall. I llavors vaig 
estudiar per ser terapeuta: quiromassatge, 
reiki, refloxologia podal… Per tant, l’art al 
final no ha estat el meu modus vivendi però 
sí tot allò amb què jo vibro i sintonitzo. Pinto 
cada dia! I ara sobretot faig aquarel·les, 
que ocupen poc espai, perquè si fes teles 
m’acabarien fent fora de casa...

El passat novembre inauguraves, al Fòrum 
Berger Balaguer, una exposició antològica de 
60 anys de trajectòria. Com has evolucionat 
en aquestes sis dècades?

En aquest món, absolutament tot està en 
moviment. Jo també: he evolucionat com a 
persona, i la meva pintura amb mi i la meva 
forma de fer. Quan feia hiperrealisme, un estil 
ple de detalls i molt meticulós, el meu germà 
em deia que m’hi dediqués, però veig que a 
mi m’agrada més intentar sintetitzar amb una 
pinzellada el que, en l’hiperrealisme, es fa 

amb un munt més. Perquè el que busco cada 
vegada més és tenir més llibertat.

Quins estils has tocat, en tots aquests anys? Et 
decantes per algun?

He fet cubisme, realisme, hiperrealisme, 
impressionisme, art no figuratiu (o abstracte)... 
i tinc més tendència cap a l’impressionisme, 
que molta gent pot pensar que està passat 
de moda però és el que a mi m’agrada.

Recordes alguna anècdota especial?

Moltes! N’explicaré una: quan anava a 
classes al Casal amb el Pere Mercader, a 
finals de curs exposàvem al mateix Casal, on 
avui hi ha la zona del vestíbul del cinema, 
algunes de les obres que fèiem; i jo havia 
fet un Drac de Vilafranca amb estil cubista. 
I resulta que el rector de Vilafranca, mossèn 
Frederic, se’n va enamorar i me’l volia 
comprar: i jo que no, que me’l volia quedar 
per mi... i encara el tinc, penjat a casa meva! 
Tot i així, vaig fer-ne una còpia pel rector i li 
vaig regalar.

Creus que la bellesa és subjectiva? On la 
podem trobar?

La bellesa pot estar arreu: una mirada, una 
flor, un paisatge, una paraula… Però no 
tothom té la sensibilitat per captar-la.

Quins beneficis té, l’art?

A mi m’aporta satisfacció, viure un moment 
únic, gaudir i gaudir-lo. Quan pinto ho oblido 
absolutament tot i només existeix el que estic 
fent, aquell moment.

Què és doncs, per tu, l’art?

És una forma de transmetre, i els qui ens hi 
dediquem tenim l’oportunitat d’aprofitar-lo 
per transmetre bellesa. Vivim en un món fosc, i 
amb l’art jo vull aportar-hi llum, bellesa i amor.



TAULA&VILA 

Un cúmul de 
casualitats
Imma Pulido

Vivim envoltats de soroll, d’impulsos mediàtics 
concebuts per copsar la nostra atenció segon rere 
segon, de diàlegs superflus que ens captiven des 
dels mitjans de comunicació o les xarxes socials. 
Vivim en la societat de l’ara i l’aquí, la del puc i vull o 
la que defuig esperitada del silenci o de la reflexió.

Conversa? Segons el Termcat: “metodologia de 
treball col·laboratiu consistent a reunir en un espai 
acollidor persones expertes o interessades en un 
tema determinat perquè dialoguin de manera 
distesa”.

Conversa! Animal en perill d’extinció atacat pels 
virus que habiten les pantalles i relegat sovint a 
les sobretaules de jornades especials o als espais 
determinats de classes de conversa, conversa en 
anglès, auxiliars de conversa, etc.

I enmig d’aquest xuclador social, van els del Casal 
i no se’ls acut res més que proposar una conversa. 

La primera vegada que el Salvador Casals em 
va parlar del nou projecte que volia proposar a 
la junta, vaig dubtar que tingués èxit. Havia vist 
una experiència similar a un ateneu que havia 
visitat a Capellades i va pensar en adaptar-la a 
l’estil vilafranquí, amb l’objectiu de donar veu a 
aquelles persones que posseeixen grans històries 
o vides plenes de coneixement que val la pena 
rescatar i compartir. I la va clavar.

El resultat és una aturada bimestral anomenada 
Taula&Vila, que aplega una persona protagonista 
i una bona colla d’ànimes àvides de curiositat per 
establir un diàleg distès i compartir coneixements 
sobre l’expertesa vital del o la protagonista.

La primera de les trobades va estar encapçalada 
pel Xavier Pallerola, un dels pilars fonamentals del 
bàsquet a la vila i que serà objecte d’un proper 
escrit d’aquesta secció. La segona es va celebrar 
el 26 d’octubre amb l’Àngels Guardiet, mestra, 
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Teresa Masqué, li va proposar ser directora a partir 
del curs següent, però la baixa sobtada de la 
persona que ostentava el càrrec la va col·locar 
del matí a la tarda al capdavant de l’escola. La 
tasca va implicar l’assumpció progressiva de més 
responsabilitats, fins que el 2012 va fer un salt, 
també inesperat, a la titularitat de l’escola, amb 
tota la càrrega de gestió econòmica que això 
comportava i que va aprendre gairebé de forma 
autodidacta. La senda va culminar amb la direcció 
de totes les escoles Vedruna de Catalunya a partir 
del 2017 i fins a finals del 2020, amb tota la càrrega 
del confinament sever. 

La tertúlia/conversa va posar sobre la taula les 
dificultats de la gestió actual en la docència, 
el paper de l’escola concertada, el perfil de 
l’alumnat del segle XXI o el de les famílies 
multiculturals, entre moltes altres qüestions.

El Taula&Vila del mes d’octubre ens va oferir un vol 
d’ocell per la trajectòria d’una vida dedicada a 
l’educació que l’incansable Àngels Guardiet ha 
sabut i ha pogut compaginar amb la seva passió pel 
cant, que la va menar a formar part de l’Espinguet, 
o de l’Agrupació Polifònica de Vilafranca, on va 
tocar totes les tecles possibles i on continua encara 
com a cantaire. Això sense oblidar l’estreta relació 
amb les activitats de la Parròquia, que la van portar 
de jove a fer fins i tot de monitora de campaments; 
o la seva petjada a la festa major, de la que sempre 
podrà presumir haver estat la primera dona en ser 
administradora, l’any 1979, i una de les comptades 
persones que han fet el doblet d’administració i 
pregó, en aquest cas a l’any 2002.

Ara bé, com el seu nom indica, el cicle Taula&Vila 
parla de vida i de la vila, però també de taula. I 
en aquest cas just és esmentar l’atenció de l’equip 
del restaurant Mussonades, que s’encarrega de 
disposar les viandes per fer de la conversa una 
experiència completa. 

cantaire, casalista, i amb un llarg currículum 
d’activitats socials i culturals.

I malgrat que l’Àngels està a tot arreu i està 
més que bregada en intervencions públiques, 
aquell vespre de dimecres se la notava nerviosa. 
Però malgrat la dringadissa dels dits jugant amb 
un llapis o l’enrojolament inicial mentre anava 
repetint que no sabia ben bé què feia allà i per 
què havia acceptat el repte, els nervis es van 
esvair tan aviat com va començar a parlar.

De discurs clar i directe, l’Àngels defineix la seva 
carrera professional com un cúmul de casualitats 
i de fets fortuïts que majoritàriament no va 
buscar i que la van lligar durant tota la seva 
trajectòria laboral, de 43 anys, a l’escola Sant Elies, 
actualment coneguda com Vedruna Vilafranca. 

Hi va entrar tot just acabats els estudis de magisteri, 
que confessa totalment vocacionals, i com una 
continuació gairebé natural de quan jugava 
de petita a nines i senyoretes. De fet, decidida 
com és, tenia al seu cap totalment planificada 
la seva interacció amb els infants i la relació que 
mantindria amb l’alumnat des d’un punt de vista 
gairebé màgic. El relat començava aventurant 
que la mestra explicava, els infants escoltaven; 
la mestra continuava explicant, els nens i nens 
continuaven escoltant i anaven aprenent; la 
mestra continuava explicant i els petits i petites 
continuaven aprenent. Dos dies després d’entrar 
a l’escola, el setembre de 1978, va adornar-se 
que les 40 papallones que tenia a la classe de P4 
no tenien cap mena d’intenció de formar part 
d’aquell ideal i quatre desenes de nens i nenes 
per una sola mestra, tot el dia i sense suport, van 
estar a punt d’enviar la vocació didàctica en orris. 
L’any següent, aleshores EGB, la cosa va canviar i 
l’Àngels va anar construint el seu espai de confort 
amb les tutories de diversos cursos en els que va 
estar 26 anys. El 2004 l’aleshores titular del centre, 
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La perruqueria, el maquillatge, vestuari i els decorats eren elements indispensables a les actuacions.

El terra de fusta i els primers miralls a la paret encara són elements que les ballarines recorden vivament.

QUADERNS D’HISTÒRIA  

El Casal publica una biografia 
inèdita d’Assumpta Trens
A finals del passat 2022 es va fer la presentació oficial 
del segon Quadern d’Història Casal, que en aquesta 
ocasió posa el focus en una de les seccions més 
longeves de l’entitat: la del ballet. Amb aquesta 
publicació, que consisteix en un treball de recerca 
d’una vuitantena de pàgines, s’ha volgut recordar 
la figura d’Assumpta Trens i el seu paper essencial i 
indiscutible en la creació de la Secció de Ballet, així 
com en la vida sociocultural de la vila. El quadern en 
presenta una biografia inèdita, un recull del seu pas 

per la dansa, i un homenatge a la proposta i talent 
de l’actual Escola de Dansa Assumpta Trens, tot 
plegat acompanyat d’un recull fotogràfic exhaustiu. 
La publicació es pot adquirir a les oficines del 
Casal, on també es poden trobar el primer quadern 
d’història sobre la Cultura de la Dona i els llibres del 
centenari del teatre i el centenari del Casal.

ENTITAT   

Aquest gener ens deixava 
Jordi Badia
Des de les planes de la revista del Casal volem 
dedicar un record especial cap a l’amic Jordi 
Badia, que ens deixava la vigília de Reis. En 
Jordi era un dels referents històrics vinculat a les 
juntes directives de l’entitat i a la Secció de Billar. 
Guardarem en el record l’emotiu reconeixement 
que vam fer-li a ell i a David Ripoll el juny de 2021, 
pels anys d’implicació al capdavant de la secció 
de billar.

ESCOLA DE TEATRE DEL CASAL  

Els alumnes més petits de 
l’Escola Artèria protagonitzen 
el vídeoclip nadalenc
Com ja va sent tradició al Casal, el passat Nadal 
diversos alumnes de SYD Artist van elaborar i cantar 
una nadala de creació pròpia per felicitar les festes. 
La nadala, que compta amb la lletra d’Ian Garcia, 
un dels professors de cant de l’escola, es presenta en 
format de vídeoclip. En el vídeo hi apareixen els grups 
més petits de teatre de l’escola acompanyant les veus 
de l’alumnat de SYD Artist, que en aquesta ocasió han 
escollit la música de la coneguda cançó “Santa Claus 
is coming to Town”. La del passat 2022 és la tercera 
nadala que elabora l’Escola Artèria, i ens va tenir molts 
dies cantant “el Nadal ja arriba al Casal!”.
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BÀSQUET   

La SE Casal i el CE Xamba 
triomfen amb el seu primer 
àlbum de cromos
La Secció Esportiva del Casal i el Club Esportiu 
Xamba van estrenar el 2023 amb la publicació 
d’un àlbum de cromos, que recull les imatges de 
tots els equips, des dels més petits als sèniors. La 
iniciativa, que pretén donar visibilitat al bàsquet 
penedesenc, ha estat tot un èxit: la primera tirada 
de cromos es va exhaurir la primera setmana. 
Amb aquest àlbum, que es troba a diversos locals 
vilafranquins, el Xamba i el Casal volien fomentar 
valors com el respecte, el compromís, l’autoestima 
i la generositat, i asseguren que iniciatives com 
aquesta contribueixen “al desenvolupament social 
i creixement personal dels equips”.

FORMACIÓ   

La segona edició de La 
Força del Teatre creix 
Aquest 2023 el Casal ha impulsat una segona edició 
del projecte La Força del Teatre, que busca oferir 
un espai de creació i expressió per a joves d’entre 
els 15 i els 20 anys. En aquesta ocasió, i gràcies al 
Premi Impuls pel Territori 2022 de la Fundació Pinnae, 
el projecte ha crescut a Gelida i als Monjos amb 
la implicació dels ajuntaments respectius. Els joves 
participants gaudeixen d’una formació teòrica i 
formacions pràctiques, que es duen a terme als tres 
municipis a un total de 30 alumnes. El professor de 
l’Aula d’Humanitats del Casal Marc Jobani realitza 
la sessió teòrica, i el professor d’Artèria del Casal 
Marc Martí, juntament amb Marta Casas, elaboren 
les sessions pràctiques de creació de guions i assaig 
de les obres, que es representaran al Teatre Casal el 
dissabte 1 d’abril en un acte obert a tothom.

ENTITAT   

El Casal impulsa un Consell 
Consultiu Jove
Aquest 2023 el Casal ha generat un nou espai 
d’escolta i intercanvi per a socis i sòcies d’entre els 
18 i els 35 anys. Aquesta iniciativa ha consistit en la 
creació d’un Consell Consultiu Jove per conèixer les 
crítiques i suggerències dels joves en relació al Casal, 
per poder treballar conjuntament en l’adaptació del 
Casal i la seva oferta per a públic juvenil. En la primera 
reunió del Consell Jove es va valorar positivament que, 
a través del projecte d’Aliances Culturals, el Casal 

s’obri cada vegada més a activitats d’altres entitats i 
col·lectius joves del Penedès, i es va proposar que es 
treballi per reduir la petjada ecològica i per construir 
nous espais de trobada com un bar, entre altres. Aquest 
consell seguirà creixent per consolidar-se com a grup 
independent, tot i que treballarà conjuntament amb el 
Consell Consultiu regular.


