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MEMÒRIA 2020

CASAL SOCIETAT LA PRINCIPAL

Aquest any dediquem la portada de la memòria a la pandèmia 
i ho fem amb la fotografia que il·lustrava la portada del segon 
número de la revista CASAL, del mes d’agost de 2020. 

Una instantània presa a la secció de Belles Arts durant el 
confinament i amb la que vam voler simbolitzar el tancament 
de totes les activitats presencials al primer tram d’afectació de 
la COVID-19.

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
Joan Bages Tomàs (fins desembre)
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
Jordi Mestre Balart

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

Esportiva (Bàsquet)
Marcel Esteve Robert
Ruben Calvo Sans
Joan Soler Coral
Rafael Sánchez Jiménez
Alberto Maceiras Duran
Juan Manuel Martín
Joan Tarrida Tutusaus   
  

Entitats
Acollides

Cineclub Vilafranca
Manel Balaguer Andreu

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

Vicepresident
Marcel Esteve Robert       

Secretària  
Emira Rosemay Chehab
  
Sotssecretari
Xavier Garcia Barrachina
   
Comptador
Joan Nicolàs Magriñà

Tresorer
Albert Puig Segura

  
EQUIP TÈCNIC

Gerent 
Salvador Casals Romagosa 

Administració 
Núria Ribas Güell

Equip teatre / Conserges 
Raúl Piñeiro Jiménez
Yoan Rafael Toledo Pineda 

Atenció al soci 
Virginia Beatriz Cruzado Rodríguez

Suport organització 
Anna Civill Quintana

Comunicació 
Marina Garriga Tutusaus

Suport direcció dansa 
Montserrat Andrade Bages

Coordinació tècnica S.E. Casal 
Pau Cánovas Rodríguez (fins març)
Jaume Ràfols Rubires
Pau Fuentes Amell

Coordinació tècnica Xarxa 2.60 
Ricard Torres Batsums (fins juny)
Maria Poch Arenas   

Neteja 
Halyna Kachmar

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

Casal Creatiu Estiu 2020
Mireia Andrade Bages

Campus bàsquet Estiu 2020
Joan Aragon Calvo

Club Cultural
Anna Civill Quintana

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

Ioga
Joan Raventós Estellé

Gimnàstica masculina
Josep Mª Mateu Ollé (fins març)
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 i Family  
Salvador Casals Romagosa
Carles Casas Bolet 
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ESTRUCTURA DE L’ENTITAT

Miquel Àngel Garcia
President Casal Societat La Principal

Marcel Esteve
President Consell Consultiu

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

Miquel Àngel Garcia
President Casal Societat La Principal

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-hi
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

Cercle 
Social 

Consell  
Consultiu
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Cercle Social

Consell Consultiu
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SOCIS I SÒCIES 
2020
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SOCIS I SÒCIES DE L’ENTITAT



10 SOCIETAT LA PRINCIPAL, MEMÒRIA 2020

ACTIVITATS 
2020



11SOCIETAT LA PRINCIPAL, MEMÒRIA 2020 

ACTIVITATS 2020



12 SOCIETAT LA PRINCIPAL, MEMÒRIA 2020

ACTIVITATS 2020



13SOCIETAT LA PRINCIPAL, MEMÒRIA 2020 



14 SOCIETAT LA PRINCIPAL, MEMÒRIA 2020

ACTIVITATS 2020



15SOCIETAT LA PRINCIPAL, MEMÒRIA 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3    3 
15

  

ACTIVITATS 2020 
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Activitat Cultural 

Actes Organitzats pel Casal  
o les seccions  
 
 
 Primera edició Cicle Platea 
 Sortida cultural ‘AIDA’ 
 Sortida cultural ‘WEST SIDE STORY’ 
 Exposició de la Secció de Belles Arts 

‘Procediments tessel·lats i plegats 
damunt de tècniques aquoses’     

 Visites guiades al Teatre 
 Tribuna casal ‘El soroll de la guerra’ 
 Enregistrament videoclip ‘Macaco’ 
 V Edició del Premi Vilafranca 

Cultura de Pintura ràpida 
 Exposició Premi Vilafranca Cultura 
 Residència Cia. Ballet Roser Lopez 
 Projecció audiovisual ‘La Festa 

Major abans de la Pandèmia’ 
 XVI Rally fotogràfic ‘La premsa’  
 Festa presentació ‘Arteria’ 
 Masterclass Carme Sansa 
 Exposició ‘Carner, els Jocs Florals  

i el Casal’  
 III Edició Festival Escena Penedès 
 Cicle Platea 2020 
 Conte virtual ‘Records’ 
 Creació d’un teatret retallable 
 Activitats Mercè 2020  
 
Actes acollits 
 
 Activitats Club Diafragma 
 Activitats Swing Vilafranca 
 Programació Cineclub Vilafranca 
 Activitats Escola de Sardanes Visca! 
 Acte graduació Escola Vedruna  
 Exposició Bestiari de Festa Major  

 
Aliances Culturals 
 
 Cicle de Cinema CEP 
 Projecció La mort de Guillem Agulló  
 Enregistrament Assemblea Òmnium 
 Enregistraments especials Falcons 
 Actes Jazz Club Vilafranca 
 
 
    
  
 

Neix el CICLE PLATEA 
 
Al mes de gener, just abans de la pandèmia, naixia 
un nova proposta escènica a l’entitat, el CICLE 
PLATEA.  
 
Un conjunt de tres propostes escèniques de petit 
format concebudes per emocionar als espectadors, i 
presentades a la sala 1 del carrer del Migdia, amb un 
aforament màxim de vuitanta espectadors.  
 
Tres viatges al cor del conflicte i la confrontació, que 
van ser escollits per la sensibilitat dels seus creadors, i 
la dels músics i actors i actrius, que els donaven vida 
damunt l’escenari. Finalment l’aturada de les 
activitats provocada per la Covid-19 només va 
permetre representar-ne dues.   
   
 

Les SARDANES tornen al Casal  
 
Al mes de setembre de 2020, el Casal i l’Escola de 
Sardanes Visca! assolíem un acord per poder dur a 
terme tota l’activitat formativa de l’escola, al Casal. 
 
Una noticia molt important per la nostra entitat, ja 
que ens permetia recuperar la sardana dins el Casal.  
Un fet llargament perseguit després que fa uns anys 
quedés sense activitat l’antiga Agrupació Folklòrica 
del Casal.  
   
 

Activitats destacades amb periodicitat 
anual, que tot i la pandèmia, es van 
poder dur a terme.  
  
V Premi Vilafranca Cultura, al juliol   
III Festival Escena Penedès 
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ACTIVITATS 2020 
 

74% 

26% 

74% 

26% 

Activitat Lleure 

Actes Organitzats pel Casal  
o les seccions  
 
 Festa de Carnaval Infantil  
 Som Estiu 20 – Campus bàsquet 
 Som Estiu 20 – Casal Creatiu 
 Som Estiu 20 – Steam Summer 
 Sessions setmanals de Ball de saló 
 

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

Més de 250 infants van participar  al  SOM ESTIU 2020  
 
L’estiu del 2020 va ser molt especial i complex. La seva activació arribava després de mesos de 
confinament dels infants a les llars i amb moltes incerteses sobre l’evolució de la pandèmia, els seus 
efectes i com desenvolupar el lleure garantint la màxima seguretat per als infants, les seves famílies i els 
propis treballadors de l’entitat.  
 
Però tot i aquestes incerteses, l’entitat vam tirar endavant una proposta engrescadora de deu 
setmanes de durada que oferia un Campus de bàsquet, un Casal Creatiu i l’activitat Steam Summer. 
 
 

Activitat Formativa 

L’EFIT es transforma en ARTERIA  
 
Tot i l’aturada de l’activitat durant setmanes i els 
constants maldecaps provocats per les adaptacions 
al context de la pandèmia, el 2020 va ser un any on 
també van néixer nous projectes a l’entitat i un dels 
més destacats és ‘ARTERIA’. 

Els REIS MAGS van visitar més de 50 
cases de socis i sòcies del Casal   
 
El Nadal de 2020 l’entitat va voler iniciar una nova 
tradició, la visita dels Reis d’Orient a les cases dels 
socis i sòcies que ho demanessin.  
 
El projecte va sorgir en el context de la pandèmia i de 
la manca de possibilitat de fer la cavalcada a la 
nostra ciutat, però ho va fer en clau de tradició i per 
tant, cada any, els membres de la junta de l’entitat 
tindran un compromís ineludible la tarda del cinc de 
gener.  
 

Un nou concepte de formació en arts 
esceniques i cant, que tornava a 
programar classes de teatre per infants 
i joves a l’escola, i recuperava el treball 
de la veu en format individual. 
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ACTIVITATS 2020 
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Activitat Esport  

Segurament en l’activitat esportiva és on més clarament es pot observar l’impacte de la Covid-19 ja 
que la restricció del contacte físic – imprescindible per al bàsquet - va modificar totes les previsions 
d’activitats puntuals previstes per al 2020. Tot i així en destaquem els següents:   
 
• Torneig de Nadal que tenia lloc del 2 al 4 de gener de 2020 
• Xerrada d’entrenadors del dos de febrer 
• Formacions d’entrenadors  
• Tecnificacions de juny i juliol 
• Reformulació del programa social i esportiu del Club 
• Instal·lació al pavelló d’un sistema d’enregistrament i transmissió dels partits per facilitar el treball de 

l’àrea tècnica, però també per facilitar el seguiments dels partits per part de les famílies durant el 
període de joc a porta tancada de principis de 2021  
 

Activitat Clubs  

Activitats Club Family  
 
 
• 4 sessions de pantalla infantil en 

versió original 
• Tallers Jugafira virtuals 
• Creació durant la pandèmia del 

retallable del teatre Casal 
• Emissió en línia del conte ‘Records’ 

amb el teatret retallable com a 
escenari, el Dia de l’Associacionisme 
Cultural 2020 

• Emissió en línia de l’espectacle de 
màgia ‘Tornem al Club’ 

• Emissió en línia de ‘Temps de tardor , 
temps de castanyes ...’ 

• Campanya els ‘Reis a casa’ 
• Preparació de la reformulació del 

Club post pandèmia  
 
 
 

Activitats Club Sènior  
 
 
• 6 sessions de cinefòrum anglès i francès amb 

Rosemay Chehab  
• Club d’art al taller de Ramon López 
• Club d’art a IDEAL Barcelona 

 
 
 

Com en el cas de les activitats esportives, el Club Family i el Club Sènior van patir una aturada gairebé 
total de la seva activitat, ja que la normativa no permetia les trobades fora dels grups anomenats 
bombolla de convivència. Tot i així en destaquem les següents activitats:   
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COMUNICACIÓ 2019 
 

SOCIETAT LA PRINCIPAL  MEMÒRIA 2019  

Comunicació  
ALS SOCIS I SÒCIES 
 

122    
 
Butlletins electrònics enviats 
als subscriptors de l’entitat i  
els clubs Sènior i Family 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entitat  90 
Club  Sènior 20 

 Club Family 12 

 

71% 
14% 

45    
 
Notes de premsa enviades als 
mitjans de comunicació 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subscriptors als 
butlletins  

424 
 

722 
203 

Comunicació  
EXTERNA 
 

6    
 
Agendes d’activitats en format 
paper enviades als domicilis 
dels socis i sòcies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72    
 
Espais de difusió d’activitats 
publicats als mitjans escrits, 
principalment al 3de8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xarxes socials    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguidors de l’entitat  5.345 
Seguidors del Teatre  1.190 
Seguidors S.E. Casal  1.104 
Seguidors Escola dansa     537 
Seguidors Helen Doron       259 
 

Seguidors de l’entitat     545 
Seguidors del Teatre     469 
Seguidors S.E. Casal     748 

Seguidors de l’entitat  1.331 
Seguidors S.E. Casal  1.395 
Seguidors Escola dansa     690 
Seguidors Helen Doron       415 
 

 
 
 
 
 
 

    
 

COMUNICACIÓ 2020
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RETORN  SOCIAL 
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Beques anuals   
2020 
 

3.410€   
 

Import bonificat als socis 
mitjançant ajut sobre la 
quota social  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Famílies nombroses i monoparentals    682 

 Tots hi tenim lloc 18 

 Sènior bàsquet  89 
 

Retorn als socis mitjançant 
IRPF 2020 
 

Reducció de quotes per la 
COVID-19 
 

86% 

11% 

27.834€   
 

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

Total de quotes mensuals bonificades 

10.730€   
 

Import de quotes socials 
que es van deixar de 
cobrar els mesos de 
maig i juny de 2020.  
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MILLORES PATRIMONIALS 

 

SOCIETAT LA PRINCIPAL  MEMÒRIA 2020 

Accions    
2020 
 

Aquest any 2020 i gràcies al suport del 
Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya, s’han pogut dur a terme tot 
un seguit d’importants accions de millora 
dels espais de l’entitat. Us les detallem:  
 
 
Restauració de les galeries de planta baixa,  
primer i segon pis de l’edifici de seccions de 
la Rambla Nostra Senyora, 37. 
 
Reparació i millora del sistema de detecció i 
extinció d’incendis del teatre. 
 
Reparació de la marquesina del teatre en 
greu perill de despreniment a la via pública. 
 
Restauració de la part superior de la façana 
del teatre pel risc de despreniments. 
 
Substitució de l’equip de refrigeració de la 
sala de cinema i activitats. 
 
Substitució de les finestres de la Sala 4 i de la 
porta d’accés al pati, a l’edifici Migdia 18. 
 
Millora del sistema de ventilació dels 
vestidors del pavelló de bàsquet. 
 
Redacció de l’avantprojecte de reforma del 
Teatre de l’entitat. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inversió en obres   
2020 
 

71.879€   
 

 
 
 
 
 
 

Subvenció   Departament de Cultura 
de la Generalitat Catalunya  
 

53.500€   
 

 
 
 
 
 
 

MILLORES PATRIMONIALS  
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MEMÒRIES SECCIONS I ACTIVITATS 

 

SOCIETAT LA PRINCIPAL  MEMÒRIA 2020  

L’activitat  del curs 2019-2020 a la Secció de 
Belles Arts va començar el dia 2 d’octubre de 
2019. 

El nombre d’alumnes inscrits va ser d’ 11 
persones. Aquest curs, a més, es va formar un 
nou grup d’iniciació adreçat a socis i no socis 
del Casal, amb un total de 8 alumnes inscrits. 

A començaments de l’any 2020, del 17 de gener 
a l’1 de març, al vestíbul del Casal, es va fer una 
exposició amb el títol: “De cosmogonies – De 
tesselatges” (1ª part), resultat de l’ampliació de 
les noves tècniques i procediments pictòrics, 
introduïts amb la incorporació de la professora 
Mireia Camacho el curs 2018-2019. 

Aquesta exposició va ser fruit del treball fet en 
paper, plasmant   - a través de tècniques 
aquoses-  cosmogonies (origen i estructura de 
l’Univers) i representacions inspirades en 
elements vegetals orientals (bambús), i en la 
seva posterior tessel·lació (tot seguint patrons 
regulars i/o semiregulars de polígons). 

Junt a les obres en paper, també es van exposar 
diverses pintures a l’oli, fetes en la sessió que 
porta els dimecres el professor Joan Batet. 

El curs 2019-2020 es va suspendre el dia 13 de 
març de 2020 a causa de la pandèmia de la 
Covid-19, i ja no es va poder reprendre , com 
totes les altres activitats del Casal. 

El dia 23 de juliol, a la tarda, va tenir lloc el 
concurs de pintura ràpida “V Premi  Vilafranca 
Cultura”, el qual s’hagués hagut de celebrar per 
Sant Jordi i que a causa de la pandèmia es va 
haver d’ajornar fins aquesta data. Es van 
inscriure un total de 14 artistes, amb un alt nivell, i 
les obres guanyadores van estar exposades al 
vestíbul del Casal del 23 de juliol al 13 de 
setembre. 

SECCIÓ DE  
BELLES ARTS   

I per acabar, volem fer constar que el 23 de 
desembre de 2020 ens va deixar en Joan Bages 
Tomàs, conegut per tothom com el senyor 
Bages, un dels fundadors i l’anterior president de 
la nostra Secció. 

Sempre el recordarem per la seva vitalitat i 
compromís amb la Secció de Belles Arts. El nostre 
profund agraïment i estimació per una persona 
que estimava l’Art, la Secció i el Casal. 

 
Silvia Arniches 
 
Presidenta de la Secció 
de Belles Arts 
 
 
 

MEMÒRIES  SECCIONS I ACTIVITATS
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MEMÒRIES  SECCIONS I ACTIVITATS 
 

74% 

26% 

74% 

26% 

L’arrencada del curs 2019-2020 va tenir lloc a 
principis d’octubre amb l’alegria acostumada a 
conseqüència de la bona acceptació que els 
cursos d’Història de Roma i de la Corona 
d’Aragó van tenir entre els socis i sòcies que s’hi 
apuntaren. Vam poder concretar 2 grups 
d’Història de Roma els dilluns, un d’ells dedicat a 
l’època republicana, de dos quarts de 5 a les 
18h, i l’altre a la de l’Imperi d’un quart de 7 a les 
19:45h, i 2 grups més d’Història de la Corona 
d’Aragó els dimarts, dedicats als segles XVII-XVIII, 
i amb la mateixa disposició horària que els grups 
de Roma dels dilluns. 
 
El motiu pel qual s’obriren dos grups d’Història de 
Roma va ser pel fet que algunes sòcies i socis 
s’interessaren pels cursos i volgueren començar 
els continguts que s’impartien des de l’inici, de 
manera que es van dividir les temàtiques en dos 
blocs, per tal que aquelles i aquells que ja 
havien cursat l’època republicana de Roma 
poguessin seguir endavant amb l’època 
imperial, i alhora incorporar nous alumnes. 
Com de costum es van plantejar 4 sortides per a 
cada curs.  
 
En les dedicades a la Història de Roma, es va 
programar per mitjans de novembre la 
imprescindible visita a la colònia d’Emporion, 
que com va succeir en anys anteriors va ser 
d’allò més instructiva i plaent a la vista, tant pels 
continguts exposats per la guia del museu, com 
per les vistes i paratges que envolten el jaciment. 
La següent excursió cultural va ser a principis de 
febrer per transitar i comprendre les runes del 
municipium romà de Baetulo (Badalona), una 
de les fundacions romanes republicanes més 
importants de la Hispania Citerior. 
 
Amb el grup de l’època imperial vam 
desplaçar-nos fins a les terres tarragonines per 
conèixer el columbari de Centcelles, al terme de 
Constantí, una edificació única on vam poder  
 
 
 

 

ACTIVITAT AULA HUMANITATS  
HISTÒRIA CURS 19/20  

admirar la iconografia romana  d’interiors, i 
completàrem la visita amb les explicacions 
històriques i mediambientals que conformen el 
conjunt de l’Aqüeducte de Ferrres o Pont del 
Diable, com és conegut popularment. 
 
Ben cert és que la Història, tal com deia Ciceró, 
és la mestra de la vida (Historia magistra vitae 
est), i el seu coneixement ens permet disposar 
d’eines per establir respostes als contratemps als 
quals aquesta ens sotmet. Tanmateix el curs 
passat pas teníem prou coneixement del que 
estava a punt de succeir. Com és sabut, el 14 de 
març de 2020 es declarà l’estat d’alarma a tota 
Espanya per motius sanitaris a causa de 
l’arribada del virus Covid-19 i en conseqüència 
les classes i restants sortides previstes de tots els 
cursos quedaren en suspens fins a nova ordre. 
 
Aquella aturada, imposada a priori només per 
15 dies, s’allargà fins als carregosos 3 mesos 
d’aturada general, la qual exigí la suspensió final 
dels cursos amb l’esperança posada en la 
propera convocatòria després de l’estiu. 
 
En aquest sentit, he de dir que l’equip gestor i 
humà del Casal, en tot moment, va demostrar 
voluntat i resolució per adaptar-se a la situació i 
un cop exhaurit l’obligat confinament va 
implementar solucions alternatives, respectuoses 
amb les normatives legals de seguretat sanitària, 
per tal de emprendre de nou l’activitat en 
l’actual curs 2020-2021. A tots ells i elles, moltes 
gràcies!! 
 
 
Marc Jobani 
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FEBRER 
Durant la primera quinzena de febrer es van dur 
a terme les reunions amb les famílies de 
l’escola. Explicació de la filosofia i pedagogia 
que s'imparteix a l'escola. Reunions molt 
personalitzades amb força acollida per part de 
les famílies. El 21 de febrer 'Flashmob Sorpresa' a 
la plaça de la Vila per celebrar l''Arribo” del Rei 
Carnestoltes de Vilafranca. 
 
MARÇ/ ABRIL/MAIG 
El dia 13 de Març es va decretar l’estat d’alarma 
a Espanya, a causa de l’expansió de la 
COVID-19 a tot el món. Com a conseqüència, 
va quedar suspesa tota l’activitat de l’escola. 
 
Des de l’equip docent es van plantejar un seguit 
de challenges, exercicis i diferents experiències 
inspiradores a través de les xarxes socials sota el 
lema #JOBALLOACASA. 
 
Com cada any l’escola celebra el Dia Interna-
cional de la Dansa i enguany el professorat va 
preparar una coreografia per tal de que tot 
l’alumnat pogués aprendre-se-la i participar en 
un muntatge de vídeo conjunt de l’escola. 
 
Participació, molt especial, en el Dansòmetre 
organitzat per l’Ajuntament de vilafranca. 
Els dies 15,16 i 17 de Maig, l’escola va participar 
en el nou format de les Fires de Maig, aquest any 
de manera virtual, oferint classes de dansa 
online i també tallers i manualitats per 
promocionar el Casal Creatiu. 
 
JUNY  
Normalment el mes de Juny duem a terme el 
Festival de l’escola però donada la situació 
no el vam poder tirar endavant. Tot i amb això, 
per tal de poder finalitzar el curs, vam preparar 
una celebració especial de cloenda on ens vam 
poder retrobar, gaudir d'una mica de pica-pica i 
l’entrega del diploma de final de curs. 
 
 

ESCOLA DE DANSA  
ASSUMPTA TRENS 

Inici de la tercera 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 (grups dividits 
per edats), per gaudir d'unes vacances d'estiu 
fent volar la creativitat a través de la dansa, 
l'expressió plàstica i el lleure. 
 
JULIOL 
Durant tot el mes de Juliol vam obrir de nou les 
portes de l’escola per les classes de Gym-Jazz 
per adults. 
 
SETEMBRE 
El 1 de setembre s'iniciaven les inscripcions per al 
nou curs i el 14 de setembre començaven les 
classes. Per tal de poder explicar millor a les 
famílies el funcionament i la nova normativa 
relacionada amb les mesures de prevenció de 
la COVID-19, es van convocar reunions de 
manera telemàtica abans de l’inici de curs. 
 
NOVEMBRE 
A causa de les restriccions, per poder frenar la 
pandèmia, van quedar aturades totes les 
classes presencials, les vam dur a terme de 
manera online i en el mateix horari durant les 
tres primeres setmanes de novembre. 
A finals de mes, es va poder tornar a la 
presencialitat amb desdoblament d’aules i 
professors i amb la nova normativa de 6 alumnes 
per aula. 
 
DESEMBRE 
Des del dia 14 de desembre es van publicar 
petits vídeos de coreografies dels diferents 
grups de l’escola per celebrar els Tastets de 
Dansa. Enguany el format va ser totalment 
online a través de les xarxes socials de l’escola. 
Acte col·laborador amb la Marató de TV3 al 
que l'entitat i l'escola hi estan adherides. 
 
Junta de la Secció de Dansa 
Escola Assumpta Trens 
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74% 

26% 

74% 

26% 

El passat 3 de maig de 2021, la Secció Esportiva 
Casal duia a terme una Assemblea General on 
es van tractar aspectes relacionats amb les 
temporades 19/20 i 20/21 que resumim 
esquemàticament en aquest apartat: 
 
Informe esportiu 20-21 
 
- 19 equips 
- 36 persones a l’equip tècnic 
- 214 jugadors 
- 6 instal·lacions d’entrenament 
- Gestió equipaments municipals i horaris 
- Formació entrenadors 
 
Informe Activitats 
 
- Torneig Infantil, Trobada Escolar i Fèlix Trullàs. 
- 3x3. 
- Tecnificacions i formació permanent. 
- Campus Estiu 
- Presentació, promocions i cloenda. 
- Actes: Club Family, Vermut FM, Nadal, Festa 

Esport, etc. 
- Ús espais i serveis Societat: Teatre, Sala 

Massanell, cinema, revista, centenari teatre… 
- Comunicació: xarxes, what, streaming, 

Penedès TV i altres mitjans, Canal Youtube. 
 
Informe Covid-19 
 
- Control accés i mesures sanitàries (neteja i 

prevenció). 
- Entrenament i activitat telemàtica. 
- Streaming partits. 
- Suport a famílies 
- Devolució quotes: 30’15€ fins a 16 anys. 
- Gestió horària. 
- Instal·lacions esportives: 9 espais  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SECCIÓ ESPORTIVA 
CASAL    

Durant el curs 2019/20 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. 
  
Un espai de creació, investigació escènica i 
personal. Unes eines que han desenvolupat  la 
seguretat a l’hora de comunicar en la vida. On 
el joc teatral és el disparador d’aprenentatge a 
cada etapa del taller, impulsant la diversitat i la 
llibertat d’expressió per portar-la a terme tant al 
teatre com en l’àmbit de camp personal. 
 
Orientat indistintament a persones adultes que 
tinguin o no experiència prèvia en la tècnica 
teatral. S’ha treballat des d’una proposta 
professional integrada i adaptada a cada 
necessitat individual. Cadascú té el seu 
recorregut i les seves aptituds vitals. Mitjançant 
pautes, exercicis teatrals i d’improvisació, hem 
desenvolupat: la fantasia, la sensibilitat, l’humor, 
les emocions bàsiques... per transmetre’ns una 
imatge positiva que ajuda a acceptar l’assaig i 
l’error que són el pont per redescobrir el nostre 
propi arc expressiu. Incentivada la conducta 
lúdica per arribar a través de la improvisació a la 
conducta creativa com a objectiu final. 
 
El taller volia acabar posant en pràctica totes les 
eines obtingudes. Començarem a assajar una 
obra per fer una mostra de teatre amb públic: 
Fashion, feeling, music era l’espectacle escollit. 
Però al març del 2020 una pandèmia mundial va 
fer que aturéssim els assajos i l’obra finament no 
es va poder estrenar. 
 
 “L’actor i l’actriu són els únics artistes que són 
instrument i executant a l’hora” i aquesta 
situació mundial ha fet que tots i totes ens 
quedem a casa... 
 
Mario Larrubia Mañas 
Actor, director, creador i terapeuta Gestalt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TALLER DE TEATRE ADULTS 
EFIT 2019/2020    
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No podíem finalitzar la memòria d’un any com el 2020 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, i per 
dedicar un espai per fer un sentit agraïment a: 
 
 
ELS SOCIS I SÒCIES DEL CASAL que han seguit recolzant el projecte de l’entitat i els seus valors, tot i 
no podent-ne gaudir durant moltes setmanes o mesos. 
 
L’EQUIP TÈCNIC DE L’ENTITAT per fer 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. 
 
ELS 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 
mai ens haguéssim imaginat i per mantenir cohesionades les múltiples comunitats que conformen 
la nostra entitat. 
     
L’ALUMNAT DE L’ENTITAT per mantenir viva la il·lusió per superar-se, participar i divertir-se fent esport, 
cultura, lleure o formació. Per deixar-nos trossets de casa vostra per fer-hi les activitats durant 
moltes setmanes i per ser a primera línia a la represa.  
   
LES INSTITUCIONS I EMPRESES QUE ENS HAN DONAT SUPORT en uns moments de màxima dificultat, 
fent possible mantenir la major part dels programes i projectes essencials de l’entitat.     
 
 
 
Junts hem demostrat que fins i tot en els pitjors moments dels més de 116 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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si totes les baules de la cadena es mantenen fermes, res ens pot trencar.    
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RECORDS I AGRAÏMENTS
EN UN ANY MOLT ESPECIAL
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MISCEL.LANIA    
GRÀFICA  

El Carnaval del 2020 va ser una de les darreres activitats fetes al 
teatre sense restriccions.

Vídeo de la Secció de dansa a les xarxes socials per celebrar 
el Dia de la Dansa 2020, amb la participació de les famílies i el 
professorat. 

Al febrer, el Club sènior visitava el taller de Ramon 
López, una de les dues úniques sortides del 2020.

Disseny d’una versió del Teatre Casal per als infants 
de Vilafranca, que es podia recollir a les fleques de 
la Vila. 
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El concurs de pintura ràpida PREMI VILAFRANCA CULTURA 2020 
va tenir lloc en un Sant Jordi traslladat al juliol.

Durant la Festa Major, el teatre va acollir la mostra del seguici 
Festiu, rebent a més de 4.000 visitants.

Les mascaretes i les mesures de seguretat van tenir un 
paper clau al Festival Escena Penedès 2020.

La seguretat va ser un dels elements clau de les 
activitats del SOM ESTIU 2020, que van tenir lloc a 
tots els espais de l’entitat.

MISCEL.LANIA    
GRÀFICA  
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Inauguració virtual de l’exposició ‘Carner, els Jocs Florals i 
el Casal’.

La cura per la desinfecció dels espais ha estat una de les 
prioritats de l’entitat durant tota la pandèmia, adquirint els 
equips necessaris per dur-ho a terme.

Al mes de setembre es presentava la transformació 
de l’EFIT en el projecte ‘Arteria’. A la fotografia hi 
veiem els seus tres professors, el Mario, el Marc i l’Ian. 

La Secció Esportiva presentava la renovació del 
conveni amb SERRA i la renovació de les equipacions 
dels equips federats del Club.



34 SOCIETAT LA PRINCIPAL, MEMÒRIA 2020

SUPORT
REBUT



35SOCIETAT LA PRINCIPAL, MEMÒRIA 2020 

SUPORT REBUT

CENTRE VILA
CINECLUB VILAFRANCA
CLUB DIAFRAGMA
CNL ALT PENEDÈS
COORDINADORA GATAP
CREU ROJA ALT PENEDÈS
ENTREM
FALCONS DE VILAFRANCA
FEGP - FEDERACIÓ EMPRESARIAL 
DEL GRAN PENEDÈS
FTAC - FEDERACIÓ DE TEATRE 
AMATEUR DE CATALUNYA
INSTITUT D’ESTUDIS PENEDESENCS
ÒMNIUM CULTURAL ALT PENEDÈS
PATRONAT DE COMERÇ I TURISME
PUNT TV
ROTARY CLUB VILAFRANCA
SETMANARI EL 3 DE VUIT
SWING VILAFRANCA
TONI GALITÓ
VEDRUNA VILAFRANCA
VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA

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
CAL PASQUAL DE GELIDA
PINORD

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

 


