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MEMÒRIA 2021

CASAL SOCIETAT LA PRINCIPAL

Aquest any dediquem la portada de la memòria a la 
commemoració del centenari de la inauguració del nostre 
teatre.

Un dels esdeveniments més destacats del 2021, que s’iniciava 
el dissabte 24 de juliol amb un espectacle creat especialment 
per a l’ocasió, per Valeri Laguna i Manel Güell, i que sota la 
conducció de l’actor Fulgenci Mestres, repassava un segle de 
vida de l’edifici i la seva gent, i que recordem amb aquesta 
fotografia de Toni Galitó.

Rambla de Nostra Senyora, 35-37
08720 Vilafranca del Penedès

Tel. 93.890.01.23
A/e. casal@casal.org
Web www.casal.org
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ESTRUCTURA DE L’ENTITAT

 
 

 

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

Billar
David Ripoll Guasch
Manuel Ortuño Fuentes
Jordi Badia Via (fins abril)
Jordi Mestre Balart
Josep A. Serrat Almirall

Dansa
Neus Fransi Pey
Mireia Andrade Bages
Montse Bolet Soler
Montserrat Andrade Bages
Anna Rovira Matas
Ma. Rosa Freixedas Valls
Clara Bonfill Planas

Esportiva (Bàsquet)
Marcel Esteve Robert (fins novembre)
Ruben Calvo Sans (fins maig)
Joan Soler Coral
Rafael Sánchez Jiménez
Alberto Maceiras Duran (fins maig)
Juan Manuel Martín Garcia
Joan Tarrida Tutusaus
Àlex Acosta Acedo
Mercè Galimany Álvarez
Jordi Cartró Ferrer
  

Entitats
Acollides
Cineclub Vilafranca
Manel Balaguer (fins novembre)
Jaume Felipe Villa

Club Diafragma
Josep Manel Agustí Aguilar

Swing Vilafranca
Xavier Navarro Domènech

Escola de Sardanes Visca!
Joan Montserrat Brufau

JUNTA DIRECTIVA

President
Miquel Àngel Garcia Barrachina †
(fins al mes d’agost)

Vicepresident
Marcel Esteve Robert       

Secretària  
Emira Rosemay Chehab

Sotssecretari
Xavier Garcia Barrachina †
(fins al mes d’agost)
Jordi Solà Sebastià

Comptador
Joan Nicolàs Magriñà

Tresorer
Albert Puig Segura

Vocal
Anna Rovira Matas

  
EQUIP TÈCNIC

Gerent 
Salvador Casals Romagosa 

Administració 
Núria Ribas Güell

Equip teatre / Conserges 
Raúl Piñeiro Jiménez
Yoan Rafael Toledo Pineda
Miguel A. Jarquez López

Atenció al soci 
Virginia Beatriz Cruzado Rodríguez

Organització 
Anna Civill Quintana

Projectes
Cristina Gallardo Cendra

Comunicació 
Marina Garriga Tutusaus

Suport direcció dansa 
Montserrat Andrade Bages

Coordinació tècnica S.E. Casal 
Jaume Ràfols Rubires (fins juliol)
Pau Fuentes Amell
Bernat Elias Camprubí

Neteja 
Halyna Kachmar

Aula d’humanitats
Marc Jobani
Pere Montserrat – Càtedra UB
Llorens i Barba Ciutat Vilafranca

Casal Creatiu Estiu 2021
Mireia Andrade Bages

Campus bàsquet Estiu 2021
Daniel Ayora Urrutia

Club Cultural
Anna Civill Quintana

EFIT – Arteria
Mario Larrubia Mañas
Marc Martí Mata
Ian Garcia Segarra

Ioga
Joan Raventós Estellé

Gimnàstica masculina
Maria Poch Arenas  

Idiomes – Helen Doron English
Raimon Escofet Güell
Rosemay Chehab

Restauració de mobles
Jordi Gual Rafecas

Robòtica – Robotix Penedès
Raimon Escofet Güell

Sala de ball
Tomás Carrasco Dorante   

Club Sènior   
Salvador Casals Romagosa

Club Family  
Carles Casas Bolet
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ESTRUCTURA DE L’ENTITAT

Marcel Esteve
President Consell Consultiu

Anna Rovira
David Lobato
Emilia Torres
Imma Pulido
Joan Parellada
Joan Pareta
Joan Solé Bordes
Jordi Ravell
Jordi Solà
Josep Mª Soler
Josep Mª Tobella
Josep Ribas
Lourdes Bohé
Maria Rosa Ferré
Rossend Castells
Mercè Grau
Sílvia Sala

Joan Nicolàs
President Cercle Social

Ricard Rafecas – Regidor de Cultura
Jaume Massanell - Expresident del Casal

Anna Mata - De moment Som Tres
Max Margalef - EMMS
Martí Soler - Fundació Pinnae
Santi Carda - Cal Blay
Ramon Novell - Cafès Novell
Neus Lloveras - FEGP
Josep Panyella - Serveis Mèdics Penedès
Jaume Rafecas - Síndic de Greuges de Vilafranca
Manuel Medialdea – Associació Ressò
Jordi Parellada - Òmnium Alt Penedès
Fina Milà - El Pilar de vuit
Joan Tarrada - Vinseum
Maria Josep Tuyà - Rotary Club Vilafranca
Jordi Llurba - Josep Arbós
Àngels Mata - Creu Roja Alt Penedès
Sergi Serra - Serra Experiència Immobiliària
Miquel Cartró – Ampert, Associació contra el càncer
Jordi Escofet – Punt TV
Marta Casas – Parés Baltà
Joan Anton Carmona – Imprès Ràpid
Elisabeth Olivé – Entrem
Maria Torra – Dracma
Maria Batet – Emprenedora
Dolors García – IEP
Joan Comas – Transports Coral
Celestí Lopez – La Granja Foods
Joan Mateu – Gràfiques Voisin Mateu
Marta Vivas – Associació Centre Vila
Xavier González – El 3 de vuit
Diego Muñoz – Actua

NOVES ENTITATS VINCULADES AL LLARG DEL 2021

Sindicat de Llogateres del Penedès
Unitat Contra el Feixisme i el Racisme UCFR
La Barraca
Rave Against Repression (RAR)
Autisme amb futur
Entre Tots
TIAM
Casal Cívic de Vilafranca

Cercle 
Social 

Consell  
Consultiu
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Consell Consultiu

Reunió 5 juny 2021

Reunió 11 novembre 2021
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SOCIS I SÒCIES DE L’ENTITAT
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ACTIVITATS 2021 
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Activitat Cultural 

Actes Organitzats pel Casal  
o les seccions  
 
 Visites ‘El paral.lel vilafranquí’ i ‘El 

Casal: noms, veus i records’. 
 Visites guiades al VAAC 
 Exposició ‘El Penedès de Màrius Via’ 
 Exposició ‘Procediments plegats II’ 
 Exposició ‘Premi Vilafranca Cultura’ 
 Exposició ‘Mirades’  
 Exposició ’75 anys de Belles Arts’ a la 

Capella de Sant Joan. 
 Sortides culturals ‘Billy Elliot’ 
 Sortida ‘Cantando bajo la lluvia’ 
 Conferència ‘Els darrers dies de la 

Vilafranca republicana’ 
 VI Edició Premi Vilafranca Cultura  
 Tribuna Casal ‘Teatres d’ateneus 

centenaris. Una mirada cap al futur’ 
 Tribuna Casal ‘Solidaritat 

Internacionalista des de Vilafranca’ 
 Tribuna Casal ‘ El fenomen de la 

cultura de la dona’.  
 XVII Rally fotogràfic ‘La premsa’  
 Masterclass Manel Barceló 
 Presentació temporada espectacles 
 IV Edició Festival Escena Penedès 
 Cicle Platea 2021 
 Activitats Mercè 2021 i InfoCasal 
 VIII Edició Premi Rosa Florido  
 

Actes acollits i Aliances  
 
 Programació Cineclub Vilafranca 
 Activitats Escola de Sardanes Visca! 
 Sessions tast Vijazz 
 Exposició i actes ‘Any Triadú’ 
 Exposició ‘Capacitats’ 
 Assaig obert ‘A la meta’ 
 Consell XTAC 
 Concerts Vilafranca Sardanista  
 Aniversari Falcons de Vilafranca 
 Espectacles FM Administradors 
 Presentació ‘Les hores greus’ 
 Documental ‘Arrels de resistència’ 
 Projecció ‘Me llamo violeta’ 

 
 

 
 
      
 

El CENTENARI del teatre 
 
Sens dubte, l’esdeveniment cultural més destacat del 
2021 va ser l’inici de la commemoració del Centenari 
del teatre. Una celebració amb un mosaic de més 
d’una vintena d’accions amb l’objectiu de difondre, 
compartir i connectar, el llegat d’un segle 
d’emocions i activitat amb tota la ciutadania. 
 
El 24 de juliol, la data exacte del Centenari es va 
donar el tret de sortida, amb activitats fins la Festa 
Major de 2022.  

 
Neix el VAAC 
 
Un dels projectes més destacats de l’any 2021, va ser 
la creació del VAAC. Vilafranca Aparador d’Art 
Contemporani. Un projecte on l’art contemporani 
omplia aparadors de comerços en desús per atraure 
de nou les mirades cap a ells. 
 
El projecte va comptar amb el suport de l’Ajuntament 
de Vilafranca i els cellers Familia Torres i va poder ser 
visitat durant dos mesos. Entre l’1 d’abril i el 31 de 
maig. En aquesta primera edició es va comptar amb 
la participació de nou locals comercials del centre 
històric, 17 artistes locals i foranis i set vins de la nostra 
terra. El projecte també va comptar amb un 
programa de visites guiades gratuïtes, que va ser tot 
un èxit.      
 
 

Els QUADERNS D’HISTÒRIA del 
Casal. Un espai per a la recerca  
 
Al mes de novembre de 2021, l’entitat presentava el 
primer número de la col·lecció de recerca local 
‘Quaderns d’història’. Un projecte nascut de la 
voluntat de fomentar processos de recerca local on 
cultura, societat i el propi Casal, hi tinguem lligams.  
El primer número va ser escrit per Joan Solé Bordes i 
porta per títol “L’agrupació de la cultura de la dona”.    
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ACTIVITATS 2021 
 

74% 74% 

26% 

Activitat Lleure 

Actes Organitzats pel Casal  
o les seccions  
 
 Festa de Carnaval Infantil  
 Som Estiu 21 – Campus bàsquet 
 Som Estiu 21 – Casal Creatiu 
 Som Estiu 21 – On Stage 
 Som Estiu 21 – Casal en anglès 
 Sessions de concert o ball de saló 
 

Actes acollits 
 
 Sessions de treball Club Diafragma 
 Sessions de ball Swing Vilafranca 
 
    
  

Més de 320 infants van participar  al  SOM ESTIU 2021  
 
L’estiu del 2021 va ser molt especial i complex. La seva activació arribava després de l’obertura 
d’algunes activitats coincidint amb el final de curs de molts joves i les primeres activitats musicals 
multitudinàries, i tot plegat va comportar un augment dels casos de contagi que va impactar de ple 
en diferents grups d’activitats. Tot i aquestes dificultats, l’activitat va ser tot un èxit i fins i tot va permetre 
incorporar novetats com l’estada d’una setmana a una casa de colònies per part del Campus de 
bàsquet. Finalment l’entitat vam tirar endavant una proposta engrescadora de deu setmanes de 
durada que oferia un Campus de bàsquet, un Casal Creatiu per a infants i per a joves i un Casal en 
anglès. 
 
 

Activitat Formativa 

Humanitats A LA FRESCA!  
 
Una de la novetats destacades del 2021va ser la 
programació d’un curs d’humanitats al mes de juliol.  
El curs duia per títol ‘La història parlada. Mots i 
expressions que expliquen qui som’ i va transcórrer 
entre els patis del Celler Mascaró i del nou edifici de 
la Fundació Pinnae al carrer Sant Bernat.   
 

Es consoliden les tradicions del 
CARNAVAL, el TIÓ DE NADAL i els 
REIS D’ORIENT a l’entitat   
 
El 2021 ha estat l’any de la consolidació i millora del 
conjunt d’activitats vinculades al cicle festiu 
tradicional.  
El Carnaval va incorporar plenament la figura d’en 
Calaf, el Tió de Nadal va esdevenir una festa 
complerta amb una atractiva dinamització i els Reis 
d’Orient van passar la prova de foc de dur-los a 
terme en convivència amb la Cavalcada oficial.  

Actes Organitzats pel Casal  
o les seccions  
 
 Presentació Curs Humanitats  
 Tastets de Dansa 
 Dia de la creativitat ‘en línia’ 
 Nadala ‘Artèria’ 
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Activitat Esport  

En l’àmbit de l’esport, l’any 2021va tenir dues etapes 
molt diferenciades. Un primer semestre on encara es 
patien els efectes de les diferents aturades d’activitat 
i un segon, a partir del setembre, on es va poder 
iniciar la temporada amb una major normalitat, però 
encara sota l’amenaça de l’arribada de diferents 
variants del virus. La nova temporada va dur canvis 
organitzatius a la Secció Esportiva, amb el relleu de 
Marcel Esteve per Joan Tarrida a la presidència del 
club i amb la incorporació de Bernat Elias, com a nou 
coordinador de la Secció Esportiva Casal.   
 

Activitat Clubs  

Activitats Club Family  
 
 
 4 sessions de pantalla infantil en 

versió original 
 6 sessions de pantalla familiar amb 

pel·lícules en català fins a 8 anys. 
 Carnaval Infantil ‘especial’ amb els 

infants asseguts al teatre, amb 
concert, i amb transmissió en directe 
de l’arribada de les disfresses. 

 Festa infantil ‘Fem cagar el Tió de 
Nadal’ 

 Campanya els ‘Reis a casa’ 
 
 
 

Activitats Club Sènior  
 
 
 4 sessions de cinefòrum anglès i francès amb 

Rosemay Chehab  
 Sortida del Club de vins al Celler Ludens a la 

Masia Grabuach 

Com en el cas de les activitats esportives, el Club Family i el Club Sènior van patir l’impacte de les 
diferents onades de la Covid. El Club Sènior no va iniciar les activitats fins al mes de novembre i ho feia 
de forma reduïda, tant sols amb les activitats de Cinefòrum.  
 
En canvi el Club Family duia a terme activitats des del mateix mes de gener i cal destacar la renovació 
total de la programació de cinema del Club Familiy, deixant la versió original subtitulada per donar un 
pas a una graella on es dona un major pes als valors i el doblatge en català. També cal destacar la 
incorporació dels espectacles familiars amb regularitat mensual, gratuïts per als socis i sòcies de l’entitat.   

Actes Organitzats pel Casal  
o les seccions  
 
 Matinal escola de bàsquet 
 Tecnificacions de Setmana  Santa, 

Estiu, Tardor i Nadal 
 Acolliment Festa de l’esport 
 Projeccions de partits al Teatre 
 Presentació ‘Nervis a la graderia’ 
 Formacions   

 
 
  



18 SOCIETAT LA PRINCIPAL, MEMÒRIA 2021

COMUNICACIÓ 
2021



19SOCIETAT LA PRINCIPAL, MEMÒRIA 2021 

 
 
 
 
 
 

    
 

COMUNICACIÓ 2021



20 SOCIETAT LA PRINCIPAL, MEMÒRIA 2021

RETORN 
SOCIAL



21SOCIETAT LA PRINCIPAL, MEMÒRIA 2021 

RETORN SOCIAL



22 SOCIETAT LA PRINCIPAL, MEMÒRIA 2021

MILLORES 
PATRIMONIALS



23SOCIETAT LA PRINCIPAL, MEMÒRIA 2021 

MILLORES PATRIMONIALS  



24 SOCIETAT LA PRINCIPAL, MEMÒRIA 2021

MEMÒRIES 
SECCIONS I 
ACTIVITATS



25SOCIETAT LA PRINCIPAL, MEMÒRIA 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3    3 
25

  

MEMÒRIES SECCIONS I ACTIVITATS 
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L’activitat del curs 2020-2021 a la Secció de 
Belles Arts va començar el dia 2 d’octubre de 
2020. El nombre d’alumnes inscrits va ser de 16 
persones: 11 en el grup avançat , i 5 en el grup 
d’iniciació. 
 
Del 25 de març al 18 d’abril de 2021 la Secció va 
fer al vestíbul del Casal la 2ª part de l’exposició 
“De cosmogonies – De tessel·latges”, que va ser 
una ampliació de la 1ª part feta el primer 
trimestre de 2020, i que va oferir obres en 
procediments plegats i tessel·lats sobre 
tècniques aquoses en suport de paper i oferint 
diferents textures; també es van exposar obres 
recents en d’altres tècniques, com l’oli, fetes a la 
Secció. 
 
Tot coincidint amb aquesta exposició, la Secció 
va col·laborar en la 1ª edició del VAAC 
(Vilafranca Aparador d’Art Contemporani), un 
projecte en què nou locals comercials sense 
activitat van obrir els seus aparadors a disset 
artistes i set vins de la Família Torres i Jean Leon. 
Dos d´aquests artistes van ser els professors de la 
Secció, Joan Batet i Mireia Camacho. Aquesta 
mostra d’art contemporani a peu de carrer 
organitzada pel Casal tenia el punt d’origen 
d’un recorregut guiat en l’exposició del vestíbul 
abans esmentada. La mostra del VAAC es va 
poder visitar des de l’1 d’abril fins el 30 de maig 
de 2021.  
 
El divendres 23 d’abril, a la tarda, va tenir lloc el 
concurs de pintura ràpida “VI Premi Vilafranca 
Cultura”. Es van inscriure un total de 21 artistes, 
amb un alt nivell, i les obres guanyadores van 
estar exposades al vestíbul del Casal des del 23 
d’abril al 30 de maig. 
 
Durant aquest curs la Secció va estar preparant 
l’Exposició del 70è Aniversari de la Secció de 
Belles Arts, que es va celebrar a la Capella de 
Sant Joan, des del 17 de setembre al 31 

SECCIÓ DE  
BELLES ARTS   

d’octubre de 2021, i que a  causa de la 
pandèmia no s’havia pogut fer coincidint 
exactament amb els 70 anys que es complien el 
24 de desembre de 2020. 
 
L’exposició es va articular en dos tipus d’obres: 
les que recorrien les dues parets laterals de la 
Capella i una instal·lació, i les obres exposades a 
l’absis. 
 
Pel que fa a les primeres, eren obres realitzades 
en paper, pintades en tinta xinesa i pintura 
acrílica, amb motius vegetals orientals, com el 
bambú, i mediterranis, com els ametllers, amb 
tècniques clàssiques (pintura feta amb pinzell) i 
noves, i usant la tessel·lació (amb patrons i 
formes geomètriques) i el plegat. Pel que fa 
referència a les obres exposades a l’absis, eren 
peces pintades a l’oli sobre fusta, que recreaven 
i revisitaven obres de dos pintors del segle XIX – 
principis del segle XX, l’anglès John William 
Waterhouse i el francès William Adolphe 
Bouguerau, amb nous formats i procediments 
actuals, tot donant-ne una visió i interpretació 
diferent d’allò considerat clàssic. 
Aquesta exposició va tenir una gran acollida pel 
públic, i tenim constància de les nombroses 
persones que la van visitar i van mostrar la seva 
admiració. L’acte inaugural es va fer el 17 de 
setembre, amb l’assistència del regidor de 
Cultura de l’Ajuntament ,Ricard  Rafecas, el 
vicepresident del Casal, Marcel Esteve, i la 
presidenta de la Secció, Sílvia Arniches. Dos 
dissabtes del mes d’octubre, el 2 i el 16, hi va 
haver unes visites comentades a l’exposició fetes 
per membres de la Secció, també amb bona 
assistència de públic. 
 
Un gran èxit i satisfacció per la Secció i, per 
extensió, pel Casal. 
 
Silvia Arniches 
 
Presidenta de la Secció 
de Belles Arts 
 
 
 

MEMÒRIES  SECCIONS I ACTIVITATS
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74% 

26% 

74% 

26% 

El curs acadèmic 2020-2021 va començar amb 
moltes il·lusions i temors alhora, doncs tot i que 
les vacances d’estiu havien significat un retorn a 
la vida fora de casa després de l’aïllament 
imposat per les mesures sanitàries de la 
primavera, tot apuntava al fet que encara no 
estava massa clara la represa de les activitats. 
Tanmateix, la resolució de tots aquells i aquelles 
qui estan al capdavant de l’organització dels 
cursos de formació va ser definitiva per donar el 
tret de sortida al nou any. I així ho vam fer el dia 
5 d’octubre de 2020. 
 
Després de la presentació oficial dels cursos el 
dimarts 29 de setembre es van poder organitzar 
tres grups. El del curs dedicat a la història de la 
República Romana, cada dilluns de 16:30h a 
18h, i 2 grups dedicats a la història de la Corona 
d’Aragó (III), cada dimarts de 16:30h a 18h i de 
18:15h a 19:45h. 
 
Degut a les restriccions d’aforament en espais 
tancats vam començar les classes en línia, i a 
mesura que les normatives ho permeteren vam 
anar accedint a les aules, combinant la 
presencialitat amb la connexió en streaming des 
de la mateixa aula a les llars de qui preferia 
encara mantenir la distància i esperar millors 
condicions. 
 
Pel fet que la situació impedia la convocatòria 
de sortides a l’exterior amb grups superiors a 6 
persones i en l’àmbit familiar, van quedar en 
l’aire les sortides de culturals que cada any 
proposa el curs i ens limitarem a compartir els 
continguts d’aquest a base de textos, imatges i 
peces musicals relacionades amb la temàtica 
de Roma i la Corona d’Aragó respectivament. 
 
Amb el curs de la República romana vam 
repassar les Guerres Púniques, la conquesta 
d’Hispania i la incorporació de les províncies 
enllà del mar Tirrè en l’auge del SPQR fins arribar 
al temps de les guerres civils de Juli César, Marc 
Antoni i Octavi. 
 
 
 
 

 

ACTIVITAT AULA HUMANITATS  
HISTÒRIA CURS 20/21  

Al mateix temps i transversalment, va tractar 
temes relacionats amb la religiositat, la 
influència cultural i artística de la civilització 
grega a Roma i la decadència del mos maiorum 
en els darrers anys del segle I. 
 
Pel que fa al curs de la Corona d’Aragó (III) vam 
endinsar-nos en l’apassionant període de la fi de 
l’Antic Règim, amb el tractament dels darrers 
monarques àustries i la imposició guerrejada dels 
borbons que tant havien de transformar la vida 
social, militar, cultural, territorial i política del 
nostre entorn. 
 
La sensació a final de curs un cop més va ser 
molt satisfactòria i prova d’això en fou l’àmplia 
participació de l’alumnat i llurs desitjos de seguir 
l’any següent. Cadascú al seu temps i amb 
determinació, el grup demostrà voluntat per 
seguir compartint el gust per la història i gaudir 
del retrobament amb la resta d’integrants 
d’aquesta entranyable família que amb els anys 
hem anat creant tot i l’adversitat. De nou moltes 
gràcies a totes i tots! 
 
 
Marc Jobani 
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FEBRER 
Durant la primera quinzena de febrer es van dur 
a terme les reunions amb les famílies de forma 
online per informar dels objectius, metodologia, 
pedagogia i filosofia de l’Escola de Dansa. 
També és un intercanvi d’impressions personal i 
ens permet tenir un feedback amb les famílies. 
A causa de la pandèmia, el segon trimestre va 
començar sense presencialitat a l’escola. Les 
classes es van fer online i per aquest motiu es va 
presentar la iniciativa A CASA + DANSA, un 
projecte impulsat des del Casal i la direcció de 
l’escola, per tal que tot l’alumnat pogués 
gaudir del màxim nombre de classes de Dansa. 
 
MARÇ 
Dia de la CREATIVITAT, mostra’ns el teu món! El 
dia 19 de març es va presentar la 7a 
edició en streaming. Va ser un acte molt 
especial dedicat a explorar el moviment i 
l’expressió corporal a través de les coreografies 
creades per l’alumnat de l’escola. 
 
ABRIL 
Amb motiu del Dia Internacional de la Dansa, 
l’escola va realitzar un audiovisual per mostrar 
totes les disciplines i el dia a dia de l’escola. 
 
JUNY  
Finalment, per tancar el curs 2020-2021, vam 
portar a l’escenari del Casal l'espectacle 
DANSA!! Un final de curs diferent, però apostant 
per tornar a la normalitat i poder gaudir de 
la dansa. Per tal de garantir les mesures 
sanitàries del moment vam creure oportú dividir 
l'espectacle en dos, el dia 26 de juny a les 20 h 
de la tarda i el dia 27 de juny a les 18h. 
Inici de la 4a edició del Casal Creatiu de l'Escola 
de dansa Assumpta Trens durant l'última 
setmana de juny i tot el juliol. Un espai lúdic 
adreçat a infants de 3 a 12 anys, per gaudir 
d'unes vacances d'estiu fent volar la creativitat a 
través de la dansa, l'expressió plàstica i el lleure.   

ESCOLA DE DANSA  
ASSUMPTA TRENS 

JULIOL 
Durant tot el mes, es va dur a terme “ Dansa 
l’estiu” amb l’oferta de classes de Gym-Jazz 
per adults, Funky , Hip Hop, Clàssic i Show 
Dance. El dia 24 de juliol l’escola va participar 
en l’acte de commemoració dels 100 anys de la 
inauguració del teatre. Es va celebrar amb un 
acte d'obertura, amb l’obra "Un casal de 
fusta centenari" creada per Valeri Laguna i 
Manel Güell.   
 
SETEMBRE 
El 6 de setembre s'iniciaven les inscripcions per al 
nou curs i el 13 de setembre van començar les 
classes amb un augment considerable 
d'alumnes, amb novetats com el Show Dance 
implantat per primer cop a l’escola amb molt 
bona acollida. 
 
NOVEMBRE 
L’escola va participar el dia 28 de novembre a 
la V edició de Ritmes Solidaris organitzat per 
la Creu Roja de Vilafranca i el Casal. És un 
espectacle de dansa solidària a favor del 
programa d’Alimentació Infantil Creu Roja, on i 
participen 3 escoles de dansa de Vilafranca. 
 
DESEMBRE 
El 19 de desembre vam tornar a poder oferir els 
"Tastets" de Dansa. Una matinal de dansa a 
l’escenari del Teatre, dividida en dos blocs, on 
els alumnes de l'escola van oferir un espectacle 
de Nadal que recull el treball realitzat durant el 
primer trimestre. Acte col·laborador amb la 
Marató de TV3 al que l'entitat i l'escola hi estan 
adherides. El dia 23 de desembre acte 
d'Homenatge al Soci 2021. Obertura i cloenda 
de l'acte amb actuació d'una part important de 
l'escola, oferint una petita mostra de les 
disciplines que es duen a terme a l’escola. 

 
Junta de la Secció de Dansa 
Escola Assumpta Trens 
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L’activitat de la Secció Esportiva Casal va 
continuar marcada durant l’any 2021 per la 
pandèmia provocada per la Covid 19 que en 
va condicionar els entrenaments i la competició 
dels diferents equips que la formen. 
 
Tot i aquesta situació la SE Casal gràcies a 
l’esforç de les famílies dels jugadors, els 
patrocinadors, els  anunciants, a l’equip tècnic, 
a la Junta i a les subvencions concedides per 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i la 
Secretaria General de l’Esport de la Generalitat 
de Catalunya, va poder mantenir l’estructura 
que va permetre iniciar la temporada 2021-2022 
amb 17 equips federats , 210 jugadors  i 30 
entrenadors. 
 
El juliol  del 2021 en Jaume Ràfols va deixar la 
coordinador de la SE Casal per motius personals 
i a  l’octubre de 2021 es va decidir professiona-
litzar la direcció tècnica amb la incorporació 
d’en Bernat Elias com a nou director tècnic.  
 
Posteriorment el novembre es va reestructurar la 
Junta de la Secció Esportiva de manera que en 
Joan Tarrida  que fins llavors n’era el secretari va 
assumir la presidència en substitució d’en Marcel 
Esteve que va passar a dedicar-se a la 
vicepresidència de la Societat al mateix temps 
que  s’ incorporaven a la Junta  en Jordi Cartró i 
Mercè Galimany, i continuaven en  Joan Sole, 
Alex Acosta, Rafael Sanchez, i Juan Manuel 
Martin. 
 
Durant l’any 2021 des de la SE Casal s’han 
organitzat tecnificacions per Nadal, Setmana 
Santa i s’ha col·laborat en l’organització del 
Campus d’Estiu de Bàsquet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SECCIÓ ESPORTIVA 
CASAL    

Malgrat que vàrem fer moltes classes virtuals (via 
internet) hem pogut finalment estrenar de nou 
un espectacle! A diferència de l’any anterior, 
aquest curs hem estat confinats o amb 
limitacions sanitàries només en alguns períodes 
del taller.  
 
La part d’investigació i d’anàlisis de text es va 
portar a terme tot per internet, fins i tot algunes 
escenes van ser possibles interpretar-les, 
entendre-les i fins i tot projectar-les a través de 
les sessions virtuals, per després portar-les a 
escena fent teatre presencial. Durant el curs 
2020/21 el grup del Taller de Teatre Adults, ha 
descobert a través de les arts escèniques un 
ventall interpretatiu a través del joc, de la 
presència i la consciència en un espai mixt entre 
el teatre presencial i el virtual.  
 
Finalment, el 13 de juny de 2021, estrenàrem: 
HOMES! DONES! Una creació col·lectiva 
inspirada en el fenomen teatral “Homes!” de T 
de Teatre. Amb les intèrprets:  María Jesús de la 
Rosa, Melisa Segura, Joanaina Parellada, Thaís 
Campamà Sanz i Eva Gallego. 
 
"Cinc dones, cinc homes, cinc cossos per reviure 
i riure."  
 
 
Mario Larrubia Mañas 
 
Actor, director, creatiu i acompanyant en el 
Grup Adults. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TALLER DE TEATRE ADULTS 
EFIT 2020/2021    
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Durant aquest curs el departament de cant 
pràcticament ha duplicat les seves inscripcions, 
trobant-nos actualment en un total de 33 
alumnes en format particular que treballen i 
aprenen a molt bon ritme.  
 
Ens complau molt tenir una varietat molt ample 
d’alumnes de totes les edats anant des de els 7 
fins als 60 anys d’edat entre ells. Actualment 
hem passat a ser 3 entrenadors vocals dintre del 
Casal on vàrem començar sols amb un. 
  
Respecte els projectes post pandèmia, els 
agafem amb moltes ganes. Aquest any podrem 
oferir per fi, la primera exhibició vocal al Teatre 
Casal el 29 de maig amb una participació de 
quasi bé 80 alumnes de totes les acadèmies de 
SYD Artist, escola integrada en la formació de 
cant dintre d’Artèria. 
 
Contemplem també realitzar el projecte “posa-
hi veu” a finals de juliol, on tots els alumnes 
tindran la possibilitat de gravar una cançó amb 
videoclip inclòs en l’estudi de gravació Revital 
Music, estudi on s’enregistren tots els formats 
musicals per Gestmusic, productora i 
discogràfica de Operación Triumfo.  
 
Així mateix aquest també serà el primer any en 
el que realitzarem el SYD Camp, una escapada 
musical de 5 dies per les terres del Penedès.  
 
En general està sent un any de creixement molt 
productiu i molt feliç. 
 
 
Ian Garcia  

DEPARTAMENT DE CANT   
ARTÈRIA  

Aquest any el taller de restauració de mobles 
continuem amb el grup de restauració de 
divendres tarda.  
 
Tenim alumnes vinguts de diferents poblacions 
del Penedès, tots ells amb moltes ganes 
d'aprendre i passar-ho bé conservant i reciclant 
les seves peces.  
 
S'estan realitzant restauracions de diverses 
tipologies (caixes, baguls, tauletes de nit, 
cadires, marcs, bressols, escriptoris, bancs de 
fuster, etc...). Moltes d'elles provinents de records 
familiars, guardades en algun racó de la casa i 
que estava esperant la seva restauració. D'altres 
peces restaurades 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 
 
 
 
 
 

 

RESTAURACIÓ 
DE MOBLES  
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El curs 2020-2021, en el si de l’Aula d’Humanitats, 
vàrem continuar amb els cursos d’Introducció a 
la Filosofia iniciats el curs 2019-20, amb el suport 
de la Càtedra de Filosofia Llorens i Barba. Ciutat 
de Vilafranca (Universitat de Barcelona). 
 
A diferència del curs 2019-20, dedicat a una 
única qüestió, el món, i amb una aproximació 
cronològica, el curs 2020-21 es va dividir en tres 
qüestions, una per trimestre, i va flexibilitzar el 
seguiment cronològic, centrant les classes més 
en la pregunta que no pas en l’evolució 
sistemàtica de les respostes. 
 
La metodologia de la classe es va anar 
consolidant, recolzant-se en el plantejament de 
preguntes que poguessin generar interès i diàleg 
entre els alumnes. Aquest diàleg era vehiculat 
pel docent, que oferia finalment uns textos dels 
autors de la tradició filosòfica que abordaven 
aquella qüestió.  
 
Els temes tractats durant el curs 2020-21 foren: el 
món (primer trimestre), la ciutat (segon trimestre) 
i l’home (tercer trimestre). Els tres docents 
responsables de la matèria van participar amb 
diverses sessions en cada trimestre.  
 
Sortosament, aquest curs es va poder desplegar 
sense tants impediments deguts a la pandèmia, 
tot i que encara es va haver de recórrer a 
alguna classe en línia o híbrida. Malgrat 
aquestes dificultats, el curs va poder gaudir de 
continuïtat i va ser molt profitós. 
 
Les restriccions sanitàries sí que van afectar a la 
possibilitat de realitzar alguna de les sortides 
culturals, concretament la del segon trimestre. 
Tot i així, se’n van poder fer dues, una al 
Cosmocaixa i una altra al centre històric de 
Barcelona. 
 
 
 
 
 
 

 

ACTIVITAT AULA HUMANITATS  
FILOSOFIA CURS 20/21  

De cara al curs 2021-22, s’han triat tres nous 
temes: la religió (primer trimestre), l’ètica (segon 
trimestre) i l’economia (tercer trimestre). En 
aquest cas, cada tema i trimestre serà impartit 
per un docent: respectivament, Marta Palacín, 
Jordi Casasampera i Àngel Pascual. 
 
El balanç que fem dels cursos d’Introducció a la 
Filosofia és extraordinàriament positiu. Creiem 
haver trobat una fórmula suggeridora i fecunda 
que permet la participació dels alumnes i alhora 
l’enriquiment mutu a partir del diàleg, les 
explicacions del docent i la lectura de textos 
filosòfics. Constatem amb alegria que molts dels 
alumnes que van apostar per la matèria en la 
seva primera edició segueixen assistint-hi i que 
s’hi incorporen alumnes nous. La sensació és la 
d’estar instituint, entre tots plegats (alumnes i 
professors), un espai modest però rigorós i alhora 
agradable per a pensar i aprendre pel simple 
goig d’aprendre. 
 
 
Professors del Curs d’Introducció a la Filosofia 
 
Jordi Casasampera 
Josep Monserrat (Coord.) 
Marta Palacín 
Àngel Pascual 
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L’any 2021 va ser l’any del canvi, aquell en el 
que es va trobar la solució a la pandèmia 
gràcies a les vacunes i en el que per fi, molts 
vàrem veure la llum al final del túnel i a Helen 
Doron English School Casal by Penedes 
Languages SL no va ser diferent.  
 
La segona meitat del curs 2020-2021 es va viure 
de manera molt intensa, batallant activament 
contra el virus i oferint solucions com ara les 
classes online, els grups més reduïts o les classes 
a través de grups bombolla. Va ser una època 
de repte, i com a tal, d’aprenentatge i 
adaptació a la nova realitat que ens ha tocat 
viure. Després va arribar l’estiu amb el nostre 
casal, en el que els nens i nenes ho van seguir 
passant d’allò més bé, sense oblidar que tot i la 
relaxació pròpia de l’època, hi havien mesures i 
restriccions a complir.  
 
Finalment, l’últim tram de l’any, i per tant l’inici 
del curs 2021-2022, es va viure una mica com es 
va acabar amb l’altre curs: amb l’incògnita de 
les restriccions. Tot i aquestes i els malabars que 
totes les seccions vàrem haver de fer, ens vam 
adaptar sempre a la situació i n’hem sortit 
reforçats de cara a un 2022 i un futur 
esperançador. Seguim al peu del canó, sent la 
referència en ensenyament d’anglès per als més 
petits i oferint cada dia un servei excel·lent a un 
gran nombre de canalla i famílies que confien 
en nosaltres més que mai. Tot i les dificultats hem 
tirat endavant i sabem que no hauria sigut 
possible sense el suport d’aquestes famílies i del 
Casal Societat La Principal.  
 
Valorem doncs el 2021 com un any de 
Creixement que sense dubte ens ha deixat 
grans moments d’alegria i lluita. Només podem 
dir que a tots els que heu estat i seguiu al nostre 
costat, moltes gràcies. 
 
Helen Doron English Alt Penedès  
by Penedes Languages SL 
 

ACTIVITAT D’ANGLÈS 
HELEN DORON  

L’activitat de Gimnàstica masculina es va dur a 
terme per la Maria Poch, els dilluns i dimecres de 
19:30h a 20:30h. El nombre d’assistents va variar 
entre 7 i 8 socis. Tot i ser un any complicat degut 
la pandèmia, vam poder anar trampejant entre 
restriccions, i les classes van anar agafant forma 
poc a poc, podent tornar a la presencialitat.  
 
Durant el curs s’han treballat diferents aspectes 
físics; aconseguint d’aquesta manera una 
millora de la resistència aeròbica, l’amplitud de 
moviment i la coordinació entre d’altres. Aquest 
treball anava acompanyat de dinàmiques i jocs 
on els socis s’han divertit i passat una bona 
estona plegats tot fent exercici físic. L’esport ha 
servit com a eina per tenir un espai on poder 
socialitzar-se entre ells, i crear així; un espai on 
reunir-se i passar una bona estona plegats tot 
treballant el moviment i millorant les diferents 
capacitats físiques. 
 
Són un grup amb molta energia i empenta, amb 
ganes de fer esport i passar-ho bé any rere any, 
no només dins de la classe, sinó quedant fora 
d’aquesta tot configurant una bonica amistat i 
bon ambient allà arreu on van. 
 
 
 
 
 

 

ACTIVITAT  
GIMNÀSTICA 
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RECORDS 
 
No podíem finalitzar la memòria d’un any com el 
2021 sense tenir un record cap a tots els socis i 
sòcies que ens han deixat o que han tingut 
alguna pèrdua propera degut a la Covid-19, 
però permeteu-nos que també dediquem un 
petit espai de record cal als nostres dos 
companys de junta; el president Miquel Àngel 
Garcia Barrachina i el seu germà i sotssecretari, 
Xavier Garcia Barrachina. Tots dos ens deixaven 
el 8 d’agost de 2021 i amb ells, perdíem uns 
amics i companys de viatge, amb els que vam 
afrontar alguns dels principals reptes del Casal 
dels darrers anys.  
 
En Miquel Àngel Garcia formà part de la junta 
del Casal des de 2003 i va ser president de 
l’entitat des de l'any 2008. La seva porta 
d’entrada havia estat la participació a les 
classes d’anglès del James i la Susan, però la 
seva implicació directiva va venir de la mà de 
l’equip del president Joan Güell. El Xavier Garcia 
s’incorporava a la junta sota la presidència del 
seu germà i ocupava el càrrec de sotssecretari. 
 
Companys, no us oblidarem!  

 
I AGRAÏMENTS 
 
 
ALS SOCIS I SÒCIES DEL CASAL, per tres raons: 
Perquè heu seguit recolzant el projecte de 
l’entitat i els seus valors, tot i no podent-ne 
gaudir plenament durant l’any 2021. Perquè heu 
estat els primers en tornar a l’entitat tant aviat 
com ha estat possible, mostrant-nos les ganes 
de viure el Casal. I per últim, perquè heu 
compartit amb nosaltres els moments alegres i 
dolorosos de l’any,  mostrant-nos el vostre 
afecte i estima. 
 
A L’EQUIP TÈCNIC DE L’ENTITAT, perquè heu fet  
possible que el Casal sempre estigués preparat 
per adaptar-se a un entorn i circumstàncies que 
canviaven constantment i fent-ho a més, 
vetllant per la seguretat de tots nosaltres. 
 
ALS RESPONSABLES DE LES ACTIVITATS, JUNTES DE 
SECCIONS I EL PROFESSORAT  per mantenir viva 
l’espurna vital del Casal, fent els màxims esforços 
per adaptar les activitats a formats i entorns que  
cada onada de la pandèmia ens trastocava.  
     
A L’ALUMNAT DE L’ENTITAT per mantenir viva la 
il·lusió per superar-vos, participar i divertir-vos 
fent esport, cultura, lleure o formació. 
   
A LES INSTITUCIONS I EMPRESES QUE ENS HEU 
DONAT SUPORT al llarg de l’any, fent possible 
mantenir els programes i projectes essencials de 
l’entitat.     
 
Junts hem demostrat que fins i tot en els pitjors 
moments dels més de 117 anys d’història de 
l’entitat, si totes les baules de la cadena es 
mantenen fermes, res ens pot trencar.    
 
En nom de la Junta Directiva, moltes gràcies a 
tots i totes!  
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MISCEL.LANIA    
GRÀFICA  

El VAAC va omplir d’art contemporani aparadors en desús  
de la vila, per ser visitats durant dos mesos.

L’equip de la Bona Confitura, ens va ajudar a fer possible un 
Carnaval segur, innovador i divertit.

Al gener, la revista CASAL feia un homenatge als 
nostres àngels durant la pandèmia.

El cantant MACACO escollia el nostre teatre com 
escenari d’un dels seus videoclips. Un document  
que ja té 1,8 milions de visites a YouTube
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El Festival Escena Penedès tornava a omplir de talent 
penedesenc el nostre teatre, en un maridatge de vins i teatre.

Obríem el 2021 amb una nova tradició, portar els Reis  
d’Orient del Casal, a casa dels socis i sòcies sòcies.

El Premi Vilafranca Cultura va recuperar la tarda de 
Sant Jordi com espai natural del certamen.

Les restriccions del 2021 van traslladar a internet 
el Dia de la Creativitat, que va ser en línia.

MISCEL.LANIA    
GRÀFICA  
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L’exposició dels 75 anys de la Secció de Belles Arts de la 
Capella de Sant Joan, va atraure milers de visites.

La visita al Celler Ludens del mes de novembre va ser una de les 
activitats del Club Sènior del 2021.

La Cultura de la Dona, va donar inici a una nova línia 
de publicacions, els ‘Quaderns d’història’.

L’acte d’obertura del Centenari ens va oferir 
moments colpidors com la recreació de ‘La Torna’ 
dels Joglars.
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SUPORT REBUT

CENTRE VILA
CINECLUB VILAFRANCA
CLUB DIAFRAGMA
CNL ALT PENEDÈS
COORDINADORA GATAP
CREU ROJA ALT PENEDÈS
ENTREM GRUP COOPERATIU
FALCONS DE VILAFRANCA
FEGP - FEDERACIÓ EMPRESARIAL 
DEL GRAN PENEDÈS
FTAC - FEDERACIÓ DE TEATRE 
AMATEUR DE CATALUNYA
ÒMNIUM CULTURAL ALT PENEDÈS
PATRONAT DE COMERÇ I TURISME
SWING VILAFRANCA
TONI GALITÓ
VEDRUNA VILAFRANCA
VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA
ESCOLA DE SARDANES VISCA!
ACADÈMIA TASTAVINS
AMNISTIA INTERNACIONAL
ERC VILAFRANCA
VILAFRANCA SARDANISTA
PENEDÈS AMB PALESTINA
HÈLIX LIBERA
AMICS PUERTO CABEZAS
LA RECOLECTIVA
ASSEMBLEA FEMINISTA LA RUDA
CERCLE DE DONES DEL PENEDÈS
CMBPD

NISSAN NIKKO CENTER
INTERSPORT OLARIA
TORREBLANCA
GRÀFIQUES DEL FOIX
IMPRÈS RÀPID
LA GRANJA FOODS
REPEAT
MARCLEAN
KRAAL INTERIORS
SALUT DENTAL PENEDÈS
SELLARÈS ASSEGURANCES
VOISIN MATEU
GESTORIA PAGÈS
PINORD
SETMANARI EL 3 DE VUIT
CAVES BOLET
ARTCAVA
CAVA TORRENS MOLINER
FAMÍLIA TORRES
JEAN LEON
AGROCONSULTORIA INTEGRAL 
PENEDÈS
PUNTTV
CEVIPE
CLÍNICA TÉRMENS

ALIANCESEMPRESES PATROCINADORS

EN CONVENI         INSTITUCIONS



Rambla de Nostra Senyora, 35-37
08720 Vilafranca del Penedès

Tel. 93 890 01 23

casal@casal.org
casal.org

 


