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ESTRUCTURA DE L’ENTITAT

 
 

 

Belles Arts
Joan Bages Tomàs
Pere Laguna Serarols
Màrius Via Ventura
Joan Batet Sánchez

Billar
David Ripoll Guasch
Manuel Ortuño Fuentes 
Josep Mª Guardiet Bergalló
Jordi Badia Via
Jordi Mestre Balart
Joan Busquets Catalan 

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

Fotogràfica
Josep Escofet Sala
Miquel Rota Soler

Esportiva (Bàsquet)
Xavier Florentin Soler
Joan Alfons Nieto Sandoval
Jordi Sadurní Llurba
David Domènech Barreda
Joan Soler Coral

President
Miquel Àngel Garcia Barrachina

Vicepresident
Jordi Llurba Romagosa       

Secretari 
Joan Anton Carmona López
  
Sotssecretari
Antonio Vicente Cebrian  
 
Comptador
Xavier Garcia Barrachina

Tresorer
Josep Gol Soler

Vocal
Joan Sellarès Valls

  

Gerent 
Salvador Casals Romagosa 

Administració 
Núria Ribas Güell

Cap de Sala Teatre / Conserge 
Raúl Piñeiro Jiménez 

Atenció al soci 
Imma Vicente Cebrian

Suport organització 
Anna Civill Quintana

Neteja 
Elzbieta Florczak
Halyna Kachmar
Montse Castro

Gimnàstica femenina
Màrius Via Ventura

Gimnàstica masculina
Josep Mª Mateu Ollé

Idiomes
David McGeary (Fins el 31/07/14)
Jordi Vilella Monrabà

Espai de formació
i iniciatives teatrals
Maria Rodríguez Sandía

Taekwondo i Qi Gong 
Víctorino Márquez Mayoral

Club Cultural
Anna Civill Quintana

Robòtica – Robotix Penedès
Raimon Escofet Güell

Restauració de mobles
Jordi Gual Rafecas

Pilates
Maria Jesús Peinado Torrijos

Sala de ball
Joan Sadurní Rabella
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DADES    |   BALL
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SECCIÓ DE 
BELLES ARTS  

L’activitat del curs 2013-2014 va començar a 
l’octubre, a començament de mes. Tot seguint 
l’activitat dels altres anys, es va continuant 
desenvolupant la pràctica de pintura a l’oli i 
aquarel·la entre els membres de la secció.

A finals de juny, com és costum, es va fer el 
concurs de pintura de la secció, sobre el tema 
“INTERIORS”.

El mes de juny es van fer quatre sessions de 
dibuix i pintura amb model, -com a novetat, 
model masculí-.

A finals del mes de juny, també es va organitzar 
una sortida a Torrelles de Foix, on varem realitzar 
una sessió de pintura a l’aire lliure.

Finalment, el curs passat es va activar la pàgina 
de “Facebook” de la secció.

Pere Laguna

MEMÒRIES  SECCIONS I ACTIVITATS

ENGLISH SCHOOL  
CASAL  

La segona meitat del 2014 vàrem iniciar curs 
amb 75 alumnes. Aquests alumnes queden 
repartits en edats compreses entre els 5 i els 75 
anys per la qual cosa tenim alumnes de perfil 
molt variat entre la infantesa i la gent gran. 
D’aquest ampli ventall d’edat els alumnes que 
més abunden són els que tenen entre 10 i 20 
anys. 

Respecte el curs 2013-2014 s’ha patit una 
davallada en el nombre d’alumnes però 
s’intenta compensar amb un augment de 
qualitat per aconseguir remuntar el nombre 
d’alumnes en els propers anys. Els canvis més 
significatius que es van produir en la segona 
meitat del 2014 són:

Els llibres utilitzats en el curs 2014-2015 són tots 
d’Oxford i de qualitat contrastada, utilitzant 
només els de Cambridge com a material 
complementari en els nivells més alts. 

Les aules estan condicionades, netes i 
endreçades per a garantir una bona imatge 
del centre envers l’alumne. 

Els professors tenen un pla de treball per a 
cada curs en general i per a cada classe 
específicament. 

Hi ha un contacte permanent amb les famílies 
de l’alumnat més jove i es tracten els afers 
o problemàtiques que puguin sorgir sempre 
d’acord amb aquestes. 

Com a punt a millorar de cara acadèmia 
integrada en una entitat com és el Casal 
(Societat La Principal) tant el mes de Setembre 
de 2014 com en les setmanes que s’han anat 
succeint fins a dia d’avui (uns 6 mesos) hi ha 
hagut interès de persones que s’han volgut 
inscriure però que no han vist clar el tema de la 
quota de socis per raons que ara no detallaré 
però que fan la gent reticent a entrar com a 
alumnes.

Jordi Vilella
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ESCOLA DE DANSA  
ASSUMPTA TRENS  

Febrer

Reunions de pares, explicació de la filosofia i 
pedagogia que s’imparteix a l’escola. Reunions 
molt personalitzades amb força acollida per 
part dels pares.

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

Abril

6 d’abril: Festa d’Aniversari “20 Anys de Dansa”.
Dintre d’aquesta festa van haver-hi 
reconeixements a persones vinculades a 
l’escola al llarg d’aquest 20 anys.
Dues master class: Joan Palau (dansa 
creativa i improvisació) i Teresa Serrat (dansa 
contemporània). I en aquesta festa es van 
convidar a totes les professores que han passat 
per a l’escola al llarg d’aquest 20 anys.

29 d’abril: Celebració del Dia Internacional de 
la Dansa. Actuació de totes les disciplines de 
l’Escola en la Plaça de la Vila amb un afluït 
nombre de públic.

Juny

28 de juny: Espectacle “Fruit” (20 anys de 
Dansa). Disseny gràfic a càrrec de l’artista 
vilafranquí Fèlix Plantalech.

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

Juliol

Taller-Classe de Gym-Jazz per a adults. 

MEMÒRIES  SECCIONS I ACTIVITATS

Setembre

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

Octubre

4 d’octubre: Presentació del curs 14/15 a la Sala 
Zazie. 

6 i 7 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.

Novembre

22 de novembre: Projecció del Documental 
“Five Days to Dance” a la Sala Zazie del Casal, 
on en el final de la projecció es va dur a 
terme l’actuació de quatre grups de l’escola 
a la Platea del Casal, mostrant les diferents 
disciplines en que es forma l’alumnat.

Desembre
15 al 19 de desembre: Setmana de portes 
obertes, destinada a futurs alumnes que vulguin 
formar part de l’escola.

20 de desembre: “Tastets” de Dansa. Tarda 
de dansa a la platea del Teatre d’una durada 
aproximada de hora i mitja on els alumnes 
de l’escola van oferir una petita mostra del 
treball realitzat durant el primer trimestre. Acte 
col·laborador amb la Marató de Tv3, l’escola hi 
esta adherida.
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EFIT  ESPAI DE FORMACIÓ  
TEATRAL 

L’EFIT té dos grups d’alumnes, un de nens amb 
10 alumnes i un de joves amb 18 que finalment 
queden en 15.

S’obre un grup d’adults amb 5 inscrits que 
finalment s’ha de desfer després de nadal ja 
que dues persones es desvinculen del grup 
per problemes personals i laborals. Creiem que 
hem fet l’esforç per mantenir el públic adult a 
l’escola però veiem clar que hi ha d’haver uns 
mínims per tal de mantenir un grup obert, pel 
bé econòmic, anímic i de rendiments adequats. 
Per això es decideix que per a propers cursos no 
es podrà obrir un grup amb menys de 7 inscrits.

Al Nadal es fa una mostra per als familiars dels 
alumnes, com és tradició a l’escola. Com a 
novetat i amb el grup de nens, menys nombrós 
es fa una classe oberta amb els pares i veiem 
que és una proposta molt interessant i que 
agrada tant als alumnes com a les famílies. 
Es comença un treball més directe amb les 
famílies.

L’EFIT participa amb els dos grups a la Mostra 
de Teatre Infantil i a l’Escena Jove, tenint 
una valoració molt positiva en reunions amb 
l’organització un cop finalitzades les mostres. 

Des de l’organització també ens encarreguen 
les presentacions de la Mostra de Teatre Infantil, 
tal i com va sent costum els darrers anys. Això 
ens proporciona major visibilitat davant altres 
escoles així com uns petits ingressos extra a 
l’escola i també una fidelització de l’alumnat 
que hi participa ja que són premiats amb uns 
passis gratuïts al teatre Cal Bolet i a l’Auditori 
durant la temporada.

Es fa l’enregistrament de les obres en format 
DVD i passa a formar part de la biblioteca de 
l’escola per a possibles treballs posteriors.

MEMÒRIES  SECCIONS I ACTIVITATS

El final de curs al Teatre Casal ha estat correcte 
malgrat problemes de compromís de part de 
l’alumnat a última hora. Ens trobem amb una 
situació extraordinària que finalment resolem 
demanant la col·laboració d’alguns nois que 
no pertanyen a l’escola i que molt amablement 
ens fan un cop de mà. Aquesta situació ens 
porta a reflexionar seriosament i a fer autocrítica 
davant el fet que potser no exigim prou als 
alumnes i a les famílies pel que fa al compromís 
amb l’escola. Es decideix fer un plantejament 
diferent de cara al proper curs.

L’obsequi de final de curs als alumnes es fa de 
manera diferent, davant els pares i familiars que 
han vingut a veure l’obra al teatre, pensem que 
ha estat un bon encert ja que és una manera 
d’agrair públicament la feina dels nois.
Es fa una proposta per a l’estiu relacionada 
amb el circ que finalment per falta d’inscrits no 
es porta a terme. Pensem que la feina feta es 
pot aprofitar per al proper curs, publicitat amb 
més temps l’oferta.

PREMI ROSA FLORIDO

Al gener de �014 es representa al Teatre Casal 
l’obra guanyadora de la primera edició del 
Premi, FUGAÇ amb molt èxit. L’equip de Fugaç 
ve a l’escola a fer una masterclass per als 
alumnes on es parla de tot el procés de creació 
d’una obra fins a la posada en escena.

La segona convocatòria del premi: el premi 
queda desert, havent rebut tan sols 3 obres i 
considerant el jurat que cap dels treballs té la 
qualitat suficient per ser premiat.

La feina encarregada a la persona que ha de 
dissenyar l’acte d’entrega del premi queda 
suspesa fins a la tercera edició. Es plantegen 
alguns canvis en la convocatòria, sobretot 
s’amplia el termini d’entrega d’obres i el de 
lectura per al jurat. 

MEMÒRIES  SECCIONS I ACTIVITATS
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Pensem que hem de seguir en la línia de no 
dotar econòmicament el premi i valorar el 
fet de ser una plataforma de visibilitat per a 
creadors de la vila i comarca. Es treballa en 
buscar nous contactes fora de la vila per tal de 
publicitar més el Premi.

L’EFIT està vivint la duresa de la crisi i veu com 
el nombre d’alumnes disminueix. Aquest fet ens 
porta a la reflexió i a la necessitat de començar 
a gestar una nova escola amb noves 
dinàmiques per tal d’aconseguir superar aquest 
mal moment i tornar a tenir el protagonisme 
que es mereix.

Vull demanar disculpes per la generalitat 
d’aquest escrit, és la primera vegada que 
ho faig i les meves dades concretes van 
desaparèixer per un problema informàtic 
aquest estiu. Espero que el proper any els pugui 
donar més detalls i explicar les novetats que a 
dia d’avui ja anem aconseguint.

María Rodríguez

SECCIÓ FOTOGRÀFICA 
DIAFRAGMA 

Durant l’any 2014 a la secció de fotografia 
hem realitzat un seguit de concursos i més  
concretament, un concurs mensual.

A part de les activitats dins de la secció, també 
hem participat diverses vegades com a jurat de 
fotografia.

Josep Escofet

MEMÒRIES  SECCIONS I ACTIVITATS

ACTIVITATS  TAEKWONDO I 
QI GONG   

TAEKWONDO

En aquesta activitat caldria destacar diversos  
conceptes segons l’edat dels alumnes.

En els mes petits, de 3 a 6 anys, treballen molt la 
coordinació de moviments.

Al grup dels 6 als 12 anys, s’intenta donar el 
màxim rendiment del seu cos, cosa que els 
ajuda molt per la concentració i en la millora 
del seu rendiment escolar.

I finalment, a partir dels 12 anys, apostem per la 
superació personal i s’esforcen al màxim per a 
poder participar en competicions i a estar en 
forma, tant física com mentalment.

QI GONG

Durant la trajectòria de gairebé dos anys en la 
que porto realitzant classes de Qi Gong, tots 
els meus alumnes han pogut comprovar la 
millora que els hi ofereix la practica d’aquesta 
activitat.

Les persones amb problemes de mobilitat 
funcional, de cervicals, lumbars, fibromiàlgia, 
estres... han pogut comprovar, al cap d’uns 
mesos, que la seva qualitat de vida anava 
millorant, així com també han notat la 
disminució dels seus dolors gràcies als exercicis 
d’energia i coordinació de moviments.

Victorino Márquez
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ACTIVITAT  BALL DE SALÓ 
SALA SWING 

L’any 2014 des del maig, s’ha incrementat 
lleugerament l’assistència del públic intern de 
l’entitat i un lleuger augment del públic no 
associat a l’entitat, particularment provident de 
Vilanova i la Geltrú, Sitges, Sant Sadurní d’Anoia, 
Gelida i de la comarca en general.

Al llarg de l’any s’ha incrementat la publicitat 
a la premsa local i s’han fet cartells que s’han 
distribuït en diferents entitats de la vila.

S’hauria de treballar molt la publicitat arreu de 
la comarca, ja que així aconseguiríem un nivell 
de públic mes elevat.

Joan Sadurní

ACTIVITAT  RESTAURACIÓ 
DE MOBLES 

L’any 2014 el varem acabar amb 2 alumnes 
més que l’any anterior. Els dos alumnes nous 
no havien participat en cap dels trimestres 
anteriors del curs de restauració.

Durant el transcurs del curs, l’alumna 
(Montserrat Boixeda), va col·laborar restaurant 
les butaques originals del teatre del Casal, amb 
l’objectiu d’exposar-les novament al teatre.

Jordi Gual

MEMÒRIES  SECCIONS I ACTIVITATS

ACTIVITAT  PILATES   

Aquest curs ha estat molt satisfactori. Hem 
pujat a nivell intermedi la classe, introduint molts 
exercicis nous i de més dificultat. Els alumnes 
estan motivats i molt predisposats per innovar.

El material estrella és la pilota gran, és l’eina que 
més els hi agrada i amb el qual se’ls hi fa més 
amè el treball. Ens falta una mica de material 
perquè fa temps que treballem amb les peses- 
cintes- pilotes i no sortim d’aquí. Però tot i així, 
fem classes molt originals, treballem algun cop 
en parelles I en grups, el qual els vincula molt 
entre ells.

Sobre el tema salut, els alumnes estan 
contentíssims, sempre em comenten que han 
millorat molt es seus mals d’esquena, sobretot, 
i que ha millorat la seva postura, elasticitat, 
força… i sobretot que surten molt relaxats de les 
classes.

He aconseguit que s’observin més ells mateixos i 
sentin més el seu cos, quin múscul estic movent, 
que és el que estic fent i per què. Aquest es 
el treball que més em costa perquè requereix 
més concentració per la seva part i un 
aprenentatge major.

Per aquest motiu, pel curs següent un dels 
objectius és fer classes amb els ulls embenats 
per integrar més els exercicis i sentir més quin és 
el nostre treball.

Així doncs, de cara al 2015 intentarem pujar 
una miqueta més el nivell, introduint algun 
exercici de nivell avançat, alguna tècnica com 
la de ulls tancats i sempre innovar amb nous 
exercicis.

MªJesús Peinado

MEMÒRIES  SECCIONS I ACTIVITATS
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ACTIVITAT  GIMNÀSTICA 
MASCULINA     

Actualment tenim 8 alumnes, estan molt 
contents amb el treball que hem anat fent, són 
molt constants.

El treball que fem és: estiraments de totes les 
parts del cos, articulacions, columna vertebral. 
De formes diferents per aconseguir una millor 
agilitat i també treballem les parts musculars i 
tendons del cos, així com les cervicals, tot fent 
moviments del coll i del cap. Tot molt suau.

També fem FARLEC, que és una forma 
d’accelerar el cor. Es fan sèries de 4 minuts 
caminant de pressa sense parar i tot seguit 3 
minuts més, trotant sense parar. En acabar es fa 
1 minut de recuperació i es torna a caminar de 
pressa durant 3 minuts més. Al final comptem 
les pulsacions del cor de l’alumne i depèn 
de les pulsacions el proper dia modifiquem la 
intensitat.

Fem classes diferents amb pilotes, banc, 
cercles, piques... També algun dia baixem a la 
pista del pati a fer exercicis del bàsquet i així 
treballem la resistència i la coordinació del cos. 
S’ho passen molt bé!! Algun dia fem un 21 (uns 
contra els altres).

Les espatlleres ens van molt bé també, les 
utilitzem sovint per fer estiraments de tot 
tipus, de la mateixa manera que també fem 
abdominals i dorsals per millorar l’agilitat de la 
persona.

Josep Mª Mateu

MEMÒRIES  SECCIONS I ACTIVITATS

ACTIVITAT  ROBÒTICA 
ROBOTIX PENEDÈS      

L’equip de Robotix Penedès S.L., vol fer balanç 
de les activitats dutes a terme a les instal·lacions 
del Casal Societat La Principal durant l’any 
2014.

La passada Setmana Santa, varem decidir 
donar a conèixer la innovadora activitat 
extraescolar de Robotix. Que utilitza la 
metodologia, materials i valors pedagògics de 
LEGO Education, amb un taller que va tenir una 
participació de nens/es i joves, amb edats entre 
6 i 13 anys, molt gran.
Això ens va animar a presentar un programa 
d’activitats extraescolars durant els dissabtes 
dels mesos de maig i juny. El qual, va tenir una 
participació molt notable i amb molt bones 
opinions.

Degut a les demanades rebudes, el nostre 
equip, varem decidir oferir classes extraescolars 
a partir del mes d’octubre, amb continuïtat fins 
al mes de juny del 2015. Així que tenim un grup 
d’alumnes entusiasmats i molt participatius, 
gaudint de la nostra activitat.

El punt final de l’any 2014 va ser un taller 
de Nadal, on aprofitant que molts nens i 
nenes estan de vacances de l’Escola, van 
decidir provar l’experiència de Robotix, on 
l’aprenentatge i el descobriment del món de la 
tecnologia i la programació prenen forma de 
robot, dissenyat i programat per ells mateixos.

Equip de Robotix Penedès S.L.
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SECCIÓ ESPORTIVA  
CASAL  

A la secció esportiva, l’any 2014 va tenir fites 
destacades tant en l’apartat esportiu com de 
configuració de club, i per descomptat en les 
instal·lacions, ja que es van inaugurar els nous 
vestidors del pavelló. Aquests són alguns dels 
fets més rellevants de l’any 2014:

ESDEVENIMENTS ESPORTIUS

- Ascens a Primera Catalana del sènior 1
- Ascens a Tercera Catalana del sènior V
- L’equip Mini, campió del Torneig de Setmana 

Santa

ESDEVENIMENTS DE CLUB

- Increment d‘alumnes de l’escola de bàsquet, 
passant de 21 a 42.

- Formació amb l’àrbitre ACB, Lluís Guirao
- Sortida del club al camp del Joventut de 

Badalona per veure el CJB – Reial Madrid
- Presentació oficial dels equipas del club. 155 

jugadors repartits en:

42 jugadors escola de bàsquet
77 jugadors bàsquet federat formatiu
36 jugadors equips sèniors 

- Primera edició 3x3 Vilafranca amb la 
participació de més de 20 equips.

- Primera Diada de promoció de bàsquet a la 
Rambla

- Incorporació de l’Àlex Franco com a nou 
director tècnic del club.

- Festa sopar de Nadal amb jugadors i tècnics 
del club.

- Reconeixement institucional a la Festa de 
l’Esport �014, organitzada per l’ajuntament 
de Vilafranca, per dos dels equips sèniors del 
Casal. Menció com a millor equip masculí per 
al Sènior 1.

- 3r Premi Ateneus pel projecte Xarxa Bàsquet- 
Xarxa Jove.  

MEMÒRIES  SECCIONS I ACTIVITATS

INSTAL.LACIONS

- Inauguració dels nous vestidors del pavelló
- Millora del sistema d’evacuació d’aigua de 

l’interior del pavelló, per evitar inundacions.
- Millora dels accessos per la porta petita del 

passatge Alcover.
- Rampa d’accés de material esportiu.

Junta secció Esportiva Casal

MEMÒRIES  SECCIONS I ACTIVITATS
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ACTIVITATS
DESTACADES
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EL CASAL GUANYA 
DOS PREMI ATENEUS 2014   

El 15 de desembre tenia lloc el lliurament de 
la vint-i-cinquena edició dels Premis Ateneus, 
que organitza la Federació d’Ateneus de 
Catalunya. L’acte va tenir lloc  a l’Espai Born 
de la ciutat de Barcelona, amb l’assistència 
de prop de 300 persones i la presència de la 
Consellera de Benestar i Família Neus Munté i el 
Conseller de Cultura, Ferran Mascarell.

El Casal de Vilafranca va assolir el primer 
premi Ateneus a la categoria de mitjans de 
comunicació per la campanya “el fil imaginari” 
i el tercer premi a la categoria “Jove, proposa!” 
per un projecte  de tres joves de la secció de 
bàsquet que porta per títol “Xarxa bàsquet 
– xarxa jove”.

El projecte als mitjans de comunicació posava 
en valor les campanyes de promoció de les  
escoles de dansa i de bàsquet i la implicació 
d’alumnes  i professors,  i el projecte jove 
proposava la creació d’una lliga social de 
bàsquet a la nostra vila, adreçada a infants i 
joves. 

A la fotografia podem veure el president 
del Casal i la representació de la secció de 
bàsquet, als Premis Ateneus.

ACTIVITATS DESTACADES

UN EQUIP ESPECIALITZAT 
COMENÇA A TREBALLAR EN 
EL PROJECTE DEL TEATRE   

Al llarg del 2014 es van iniciar els treballs 
d’anàlisi  de l’edifici del teatre per elaborar un 
“Estudi de programació”.

Aquesta eina definida així per la Diputació 
de Barcelona, permetrà avançar en la futura 
reforma integral del teatre, ja que oferirà 
una visió general de tot allò que cal tenir en 
compte per poder transformar el teatre en 
un equipament escènic i cultural, plenament 
operatiu.

La redacció de l’estudi de programació ha 
comptat amb el suport de la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Vilafranca i ha 
estat encarregat a un equip de professionals 
experts en teatres, encapçalat pel Doctor 
arquitecte, Antoni Ramon.

Antoni Ramon, especialista en espais 
escènics i professor titular del Departament 
de Composició arquitectònica de la UPC, ha 
configurat un equip amb un doble caràcter 
universitari i professional. En l’àmbit acadèmic 
és interdepartamental i suma personalitats, 
unes més vinculades amb la recerca i els 
treballs de caire històric, i altres més dedicades 
a les tasques professionals en especialitats 
diverses; un perfil especialment adequat per la 
intervenció arquitectònica en un espai com el 
Teatre de la nostra entitat.  

L’equip el conformen:

Antoni Ramon – Investigador principal
Dino Ibáñez – Consultor escènic
Antoni Carrión – Enginyeria acústica 
Cèsar Díaz – Anàlisi tècnico-constructiu
Félix Pardo – Sistemes tècnics i instal·lacions
Lluís Moya – Estructures arquitectòniques

I els enginyers i arquitectes Hilda Cuba, Anna 
Kreplak i Ivan Alcázar.
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NEIX EL PROJECTE SALA 
ZAZIE EN COL.LABORACIÓ 
AMB CINECLUB VILAFRANCA 

En un context de tancament de sales de 
cinema, dues entitats històriques com Cineclub 
Vilafranca i el Casal han sumat esforços i 
han apostat més que mai per la projecció 
de cinema de qualitat des d’un model 
d’autogestió amb l’estrena de la Sala Zazie, 
un projecte que ha implicat la digitalització 
professional i la millora de l’antiga Sala 2 per 
poder projectar més pel·lícules, en millors 
condicions i amb més passis en versió original 
subtitulada. 

La Sala 2 del Casal, gestionada des de l’any 
2012 per Cineclub Vilafranca, ha adoptat el 
nom de Zazie (en homenatge a “Zazie dans le 
métro”, la primera pel·lícula que va projectar 
Cineclub Vilafranca l’any 1968) i ha estrenat un 
nou projector digital de cinema que assegura el 
present i el futur de la sala. 

El projecte també ha inclòs la renovació de la 
imatge, dels accessos i del vestíbul per convertir 
la sala Zazie en un equipament cultural 
polivalent i obert a tothom.

A la fotografia podem veure el president del 
Casal i els representants de Cineclub Vilafranca 
el dia de presentació a la premsa del nou 
projecte.

ACTIVITATS DESTACADES

INAUGURACIÓ DELS
NOUS VESTIDORS DEL 
PAVELLÓ   

Al mes de maig s’inauguraven els nous vestidors 
del pavelló Joan Marquès. Aquesta obra es 
va iniciar al mes de novembre de 2013 i va 
permetre gaudir de tres nous vestidors molt més 
espaiosos que els anteriors, i una millora dels 
accessos del passatge Alcover i del sistema de 
desguàs d’aigua de pluja del pavelló.

Una obra que va ser possible gràcies al suport 
de l’Ajuntament de Vilafranca i que permet 
afrontar els propers anys de treball de la secció 
esportiva amb un espai molt més adequat.

UN NOU LOGOTIP
PER L’ENTITAT   

Al més de setembre es presentava la nova 
imatge corporativa de la nostra entitat. Un 
logotip que pren com a eix de la presència 
visual un dels plafons amb l’acrònim “SLP” de 
la boca del teatre, i que busca mostrar un perfil 
més institucional de l’entitat.
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LA TEMPORADA  �014/1� 
NEIX AMB IMPORTANTS 
SUPORTS I NOVETATS 

La temporada d’espectacles que s’iniciava 
al mes d’octubre aconseguia el suport de tres  
grans patrocinadors principals i la generació de 
sinèrgies amb dos patrocinadors genèrics.

Els patrocinadors principals van ser CAFÈS 
NOVELL, CUDIÉ i VILAMÒBIL  i la generació 
de sinèrgies es va establir amb SALUT DENTAL 
PENEDÈS I COVIDES.

Gràcies al suport i la confiança d’aquests 
patrocinadors destacats i de set empreses més, 
s’iniciava una temporada amb grans novetats. 
D’una banda, la presència dels patrocinadors 
als camerinos del teatre i al vestíbul, facilitant 
que els productes de Cudié, Novell, Covides  
i Vilamòbil fossin presents en tots els actes i 
d’altra banda, que el públic pogués gaudir-
los abans dels espectacles, gràcies al punt de 
degustació instal·lat al vestíbul durant tota la 
temporada.

ACTIVITATS DESTACADES

GENER
CHENOA - EN CONCERT
FUGAÇ – PRIMER PREMI ROSA FLORIDO 
PAGAGNINI – AMB ARA MALIKIAN

FEBRER
DAVID GUAPO - #QUE NO NOS FRUNJAN LA FIESTA
DON JUAN TENORIO – JOAN PERA I LLOLL BERTRAN
BLAUMUT – EN CONCERT 

MARÇ
TISAMISÚ SARSUELÍSTIC  – SARSUELA
LEO HARLEM I SERGIO OLALLA
SOM DANSA – ESPAI A

ABRIL
POLÍTICAMENT INCORRECTE  - ESPAI A
MAG LARI – SOMRIUES I MÀGIA

MAIG 
IAIA! – AMB MONTSERRAT CARULLA
OL’GREEN – EN CONCERT

JUNY 
1714 – 2014 – POLIFÒNICA VILAFRANCA  I EMMMC 
FRUIT – ESCOLA ASSUMPTA TRENS

CLOENDA QUARTA TEMPORADA - 2013 / 2014
I INICI DE LA CINQUENA TEMPORADA - 2014 /2015 

OCTUBRE
BUFONANT – TONI ALBÀ
ORQUESTRA FILHARMONIA COLÒNIA 

NOVEMBRE
LOSERS – JORDI DÍAZ I ALBA FLOREJACHS
B VOCAL – EN CONCERT
JOAQUIN REYES – QUE ME ASPEN
TOSCA - ÒPERA

DESEMBRE
BALLET DE MOSCÚ – EL LAGO DE LOS CISNES
MALAGASY GOSPEL – EN CONCERT
PRINCIPAL DE LA BISBAL – CONCERT DE NADAL

ACTIVITATS DESTACADES

CAFÈS NOVELL COVIDES

SALUT DENTAL PENEDÈS VILAMÒBIL
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SUPORT
REBUT
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SUPORT REBUT

BOMBONS CUDIÉ
CAFÈS NOVELL
VILAMÒBIL
COVIDES
SALUT DENTAL PENEDÈS
PROMOVIATGES

TIENDAXEROX.COM
LIZARRAN
JBD SONORITZACIONS
IMPRÈS RÀPID
INSPROTEC PENEDÈS
IMAGI-ART
SELLARÈS CORREDURIA ASSEGURANCES 
TORRA BADIA
PINTURES JANER
SIA BIOSCA
NOU SUMAPE
VOISIN MATEU
OBRES I REFORMES D’OLÈRDOLA
FUSPEN

CLUB TR3SC
CINECLUB VILAFRANCA
CLUB TENNIS VILAFRANCA
VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA
CLUB SUBSCRIPTORS LA VANGUARDIA
CARNET JOVE
SABA 
ADEG 

SETMANARI EL 3 DE VUIT



Rambla Nostra Senyora, 35-37
08720 Vilafranca del Penedès

Tel . 93 890 12 48
Fax. 93 890 03 25

casal@casal.org
www.casal.org


