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MEMÒRIA DE LA FUNDACIÓ ESPECIAL PINNAE 

 

EXERCICI 2018 

MEMÒRIA 

  
1. Activitat de la Fundació Especial PINNAE. 

 
La Fundació Especial PINNAE (en endavant la Fundació) es va constituir el 10 de juliol de 2013 i figura 
inscrita com a Fundació amb el número 2780 en el Registre del Servei de Fundacions de la Generalitat 
de Catalunya, subjecta per tant a la seva legislació. 
 
La Fundació es configura com a fundació especial, com a resultat de la transformació de la Caixa 
d’Estalvis del Penedès d’acord amb el previst en la legislació catalana i estatal sobre caixes d’estalvi i, 
en conseqüència, per ser receptora dels béns del patrimoni de l’Obra Social de l’antiga Caixa d’Estalvis 
del Penedès. 
 
Atès el seu caràcter de Fundació especial, de conformitat amb l’article 67 del Decret legislatiu 1/2008, 
d’11 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de caixes d’estalvi de Catalunya, i la disposició 
final tretzena, punt tercer, de la Llei 9/2012 del 14 de novembre, de reestructuració i resolució 
d’entitats de crèdit, el control de la Fundació especial el porta a terme la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant: 
 
a) El departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de fundacions en els termes 

de la legislació civil de Catalunya. 
b) El departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de caixes d’estalvis respecte 

a l’objecte, activitat, continuïtat i pressupost. 
 
L’objecte de la Fundació és l’administració dels fons per a l’obra social de l’antiga Caixa d’Estalvis del 
Penedès, inclosos els rendiments que pugui obtenir de l’entitat bancària en que manté participació 
accionarial per raó de l’antic exercici indirecte de l’activitat financera, així com altres transferències 
que pugui rebre, per dedicar els rendiments a finalitat fundacional. 
 
La finalitat de la Fundació és el desenvolupament d’activitats en els terrenys de l’assistència a les 
persones menys afavorides o amb risc d’exclusió, de la dinamització econòmica i cooperació per al 
desenvolupament, de la inserció sociolaboral, així com la promoció cultural i la preservació del medi 
ambient i del patrimoni històric i artístic. 
 
La seva activitat es limita principalment a les comarques de Catalunya i amb especial atenció a la de 
l’Alt Penedès de la que és originària. No obstant això, pot actuar a la resta del territori de l’Estat 
Espanyol. 
 
La liquidació del pressupost 2018 ha estat la següent: 
 
 

GESTIÓ ADMINISTRATIVA 
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Durant aquest exercici s’han atès, en aquest apartat, les amortitzacions i les despeses de 
manteniment i conservació d’aquelles finques, propietat de la Fundació, que no varen tenir, 
durant el passat exercici, una activitat aplicable a una àrea concreta. 
 
Es tracta de finques, les quals algunes d’elles no tenen activitat i d’altres estan ocupades en règim 
de lloguer. L’import gastat en l’apartat de manteniments i amortitzacions és de: 66.036,55 euros. 
 
 Finca carrer Princesa, 21 de Barcelona. Immoble venut el 2018. 
 Finca carrer La Parellada, 18 de Vilafranca del Penedès. En lloguer. 
 Finca carrer La Parellada, 56-58 de Vilafranca del Penedès. Pisos: 1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 4-1, 4-2 en 

lloguer i pis 3-1 amb activitat de la Fundació com són les seves oficines administratives. 
 Finca rambla Nostra Senyora, 4 de Vilafranca del Penedès. Pis 3-1. En lloguer. 
 Finca carrer Pere Alegret, 32 de Vilafranca del Penedès. Immoble venut el 2018. 
 Finca plaça de l’Església, 4, baixos de Begues (antiga Aula de Cultura). En lloguer. 
 Finca plaça de l’Església, 4, 1r. de Begues (antiga Biblioteca). Cessió d’us.  
 Finca avinguda Torrent Gornal, 40-42 de l’Hospitalet de Llobregat (antic Casal d’Avis). En 

lloguer. 
 Finca plaça Eivissa, 1 de l’Hospitalet de Llobregat (antic Casal d’Avis). En lloguer. 
 Finca plaça Pompeu Fabra, 1, Esc. B de Molins de Rei (antiga Aula de Cultura). En lloguer.  
 Finca plaça Pompeu Fabra, 1, Esc. A de Molins de Rei (antic Casal d’Avis). En lloguer. 
 
Durant aquest exercici s’han realitzat les següents inversions en Gestió Administrativa: 
 

I. Durant aquest exercici s’han gastat 777,50 euros per la compra de material informàtic 
per les oficines administratives de la Fundació. 

 
 
Altres despeses d’administració 
 
Pel que fa a la resta de les despeses d’administració, s’han atès tots aquells costos corresponents 
a: amortitzacions, personal, administració, promoció i comunicació i material d’oficina de la 
Fundació per import de 543.550,96 euros. 
 
En aquest apartat també inclou l’import corresponent a la pèrdua pel deteriorament a 31-12-
2018 de les accions de Bankia, rebudes del bescanvi de les accions del Banc Mare Nostrum per 
accions de Bankia, un cop formalitzada la seva fusió per absorció a data 29-12-2017, per un 
import de 12.757.575,50 euros 
 
 
CULTURA, EDUCACIÓ I PATRIMONI 
 
En l’apartat de Cultura, Educació i Patrimoni, s’han atès les despeses corresponents a les 
amortitzacions, els costos del personal adscrit i les despeses de manteniment i conservació, de 
les finques propietat de la Fundació relacionades tot seguit. L’import gastat és de 470.440,09 
euros. 
 
 Aula de Vilafranca del Penedès. Fòrum Berger Balaguer. Rbla Nostra Senyora, 6 
 Auditori de Vilafranca del Penedès. Fòrum Berger Balaguer. Rbla Nostra Senyora, 6. 
 Biblioteca de Sant Pere de Riudebitlles. Carrer Quadres, 41 (amb conveni de cessió amb 

l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles). 
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 Biblioteca de Sant Quintí de Mediona. Plaça Pi i Maragall, 7 (amb conveni de cessió amb 
l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona). 

 Finca carrer Caputxins, 10 de Vilanova i la Geltrú (centre cultural conveni de cessió amb 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú). 

 Finca a la carretera nacional 340, PK 289,6 de l’Arboç del Penedès (Escola Camp Joliu del 
Penedès). 

 Finca carrer major, 342-344 de Vallirana (amb conveni de cessió amb l’Ajuntament de 
Vallirana). 

 Finca carrer Buen Retiro, 8 de Vallirana (antic Casal d’Avis) (amb conveni de cessió amb 
l’Ajuntament de Vallirana).  

 
Durant aquest exercici s’han realitzat les següents inversions en Cultura, Educació i Patrimoni: 
 

II. Treballs de reforma de l’espai de la caixa escènica de l’Auditori del Fòrum Berger 
Balaguer amb la col·locació d’una pantalla de tela en el fons de l’escenari, eliminant 
cortinatges i deixant l’entorn neutre per a la realització de futures activitats. Import: 
1.957,00 euros 
 

III. Reforma de l’Auditori del Fòrum Berger Balaguer; sanitaris i espai de platea, fent-los 
adaptats per a persones amb diversitat funcional, per mitjà de rampes i elements que 
salven les barreres arquitectòniques. Import: 27.216,34 euros  

 
Activitats Culturals, Educatives i Patrimonials 
 
Durant aquest any s’ha realitzat una col.laboració econòmica de 2.750,00 euros pel patrocini del 
Festival de Música “Gloriós ’18”, dins els actes de la Festa Major 2018 de Vilafranca del Penedès. 
 
Tot seguit detallarem les diferents activitats realitzades a l’Aula de Cultura i Auditori del Fòrum 
Berger Balaguer de la Fundació. 
 

Aula de Cultura 
 
Aquest any 2018, dins de la programació estable de la sala d’exposicions -Aula de Cultura del 
Fòrum Berger Balaguer-, s’han realitzat 9 exposicions i altres activitats diverses que han visitat 
12.152 persones, aquestes son: 
 
Exposicions 
 
 Ramon Llovet (1917-1987). Més enllà de la realitat aparent. Una mostra creada en motiu 

del centenari del naixement de l’artista, l’any 2017 i que és acompanyada per l’edició d’un 
llibre sota el mateix títol creat per Bernat Puigdollers, historiador i crític d’art, amb pròleg 
d’Àlex Mitrani. Tant l’exposició com el llibre són el resultat d’un projecte sobre la vida i obra 
de Ramon Llovet, un dels creadors oblidats de després de la Guerra Civil Espanyola, on es 
redescobreix una obra variada i desigual que, tot i inscriure’s dins d’un corrent social i 
expressionista, passa diverses fases i acaba convertint-se en un reflex del seu anhel per allò 
espiritual i metafísic. L‘exposició aplega unes 25 pintures de Ramon Llovet, la majoria del 
fons familiar. No obstant, diferents col·leccions privades del Penedès també han cedit obres 
per a l’exposició que ens recorda aquest gran artista català a través d’una selecció de la seva 
obra pictòrica. A la seva etapa de maduresa artística el Penedès influeix en el seu esperit i la 
seva obra, quan s’instal·la en una masia a Guardiola de Font-Rubí.  
Del 12 de gener de 2018 al 4 de març de 2018. 
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 Els castells no són de princeses. Fotografia de Mireia Comas. Mireia Comas, coneguda per 

capturar “El Petó Casteller”, ens presenta la seva primera exposició fotogràfica castellera que 
inclou imatges de nervis, esforç i passió. La passió pels castells i la fotografia professional la 
van dur a seguir diferents colles arreu del territori, capturant moments màgics i inoblidables, 
tant de victòries com de derrotes, com d’alegries i de patiment i que ha recollit en aquesta 
exposició. L'exposició consta d’unes 34 imatges distribuïdes de manera que representen la 
força, l’equilibri, el valor i el seny. 
Del 8 de març a l’1 d’abril de 2018. 
 

 Primavera d’ART, pintura. El Fòrum Berger Balaguer acull l'exposició Primavera d’ART - 
pintura, una col·lectiva d'11 artistes, tots ells amb una trajectòria ben reconeguda a nivell 
professional. 
Es tracta d’una acurada selecció de 25 obres d’una col·lectiva d’11 artistes, tots ells amb una 
trajectòria ben reconeguda a nivell professional, que amb la col·laboració de la Galeria d'art 
Anquin's, va permetre veure una varietat de propostes amb textures i temàtiques molt 
diferents de cadascun dels artistes que exposen, però tots ells tenen una cosa en comú, 
l’esclat de color i paisatges.  
Del 6 d’abril al 13 de maig de 2018.  
 

 L’India, un país de contrastos. Mostra fotogràfica. Mostra fotogràfica de tres socis del Club 
Diafragma Vilafranca del Casal de Vilafranca del Penedès i que pretén ser la finestra d’un país 
i una societat molt diferent a l’occidental. Fotografies de Carles Alasraki, Jordi Ventura i 
Miquel Rota.  
Del 18 de maig al 24 de juny de 2018. 
 

 Pedra Morta, Pedra Viva - Menorca. Mostra d'escultures procedents de les canteres i de la 
mateixa naturalesa que es troba a l'illa de Menorca. L'artista plàstic de Menorca Josep Lluís 
Juaneda, conegut amb el pseudònim Irpis, exposa una col·lecció d'escultures de marès i 
pedra viva. Es tracta d'unes 25 peces procedents de pedreres, tallades manualment i amb 
al·legories al vi que l'artista ha creat expressament per l'ocasió, juntament amb 10 dibuixos 
d’inspiració per a les seves obres. 
L'exposició forma part del projecte "Pedra morta, pedra viva" que té per objectiu posar en 
coneixement aquest bé patrimonial a través de la seva obra escultòrica i paral·lelament es 
projectarà un audiovisual que parla sobre la importància de la pedra de Menorca des de 
l'època prehistòrica. Col·labora l’Ajuntament de Ciutadella  
Del 29 de juny al 5 d’agost de 2018. 
 

 Art, Matèria i Esperit – Maria Assumpció Raventós. Exposició antològica que aplega una 
vintena d’obres que recorren la trajectòria de Maria Assumpció Raventós en la tècnica de la 
pintura amb predomini de paisatges, vinyes, marines i bodegons, tot i que també s’ha 
seleccionat obra molt concreta que demostra la seva variada línia plàstica que ella mateixa 
ha anat descobrint durant tots aquests anys. 
Del 23 d’agost a l’16 de setembre de 2018. 
 

 Neandertals a Catalunya. Exposició didàctica sobre la vida i els costums de l'Homo sàpiens a 
Catalunya. Una mostra itinerant que arriba a Vilafranca del Penedès, creada i coordinada pel 
grup de recerca Didpatri i gestionada per “Molècula. Xarxa de Professionals en Museografia”. 
Amb aquesta exposició es vol donar a conèixer l'estat de la recerca de l'Homo 
neanderthalensis al món i, més concretament, a Catalunya on darrerament han aparegut 
nous fòssils que fan replantejar la seva presència en el territori. 
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A més de les visites habituals de l’Aula, en especial 270 alumnes de 6 escoles de l’Al Penedès, 
van visitar l’exposició com a treball d’estudi. 
Del 21 de setembre al 4 de novembre de 2018. 
 

 Entre Cel i Sòl – Catherine Bergsrud. Exposició de pintures a l'oli de Catherine Bergsrud, una 
pintora noruega que viu i treballa a Catalunya des de 1991. L’exposició que presenta tracta la 
seva obra més recent, realitzada expressament per a l’ocasió, que porta el nom “Entre Cel i 
Sòl”. La inauguració va estar a càrrec de l’Hble. Sr. Anders Braekken, Cònsol General de 
Noruega, a més, de la presència de la Sra. Meritxell Montserrat, regidora de Relacions 
Internacionals i d'Ensenyament de l'Ajuntament de Vilafranca i va comptar amb l’actuació 
del reconegut guitarrista clàssic Anders Clemens Øien. 
Del 9 de novembre al 16 de desembre de 2018. 
El 15 de desembre, Catherine Bergsrud va voler subhastar una de les seves obres exposades 
a benefici de la tasca d'Òmnium Cultural. L'acte comptà amb la presencia de Rosa Vendrell i 
finalitzà amb unes paraules d'agraïment per part del vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri. 
 

 Artistes contemporanis del Museu de Montserrat. Mostra d’obres artístiques del fons d’art 
del Museu de Montserrat. Es tracta de 12 obres de gran format d’autors contemporanis que 
han exposat al Museu de Montserrat els darrers anys i que han cedit les seves obres. El 
conjunt de totes les pintures seleccionades ofereix un esplèndid panorama de la pintura 
contemporània a Catalunya des de l’expressionisme abstracte fins a una abstracció etèria i 
més espiritual amb influències de l’orient asiàtic. Cal esmentar encara l’art cinètic, aquell que 
afegeix el valor dinàmic del moviment a la superfície estàtica. 
En aquesta exposició es reuneix obres d’art contemporani des del 1962 i fins 2012. Josep 
Niebla, Josep Guinovart, Laurent Jiménez-Balaguer, Hugo Fontela, Jordi Fulla, Jordi Pericot, 
Waltraud Maczassek i Jaume Ribas són els artistes de diferents generacions escollits per 
participar en el diàleg de confrontació de l’art contemporani del segle XX i XXI. 
Del 21 de desembre de 2018 al 27 de gener de 2019. 
 
 

Altres activitats realitzades a l’Aula de Cultura del Fòrum Berger Balaguer: 
 
Actes de lliurament, rodes de premsa i visites 

 
 Roda de premsa. Presentació de la Convocatòria d’Ajuts 2018 - Impuls social pel 

territori. La finalitat d’aquesta convocatòria és la d’oferir suport a aquelles entitats 
que treballen en xarxa per fer front a les principals mancances del teixit social més 
vulnerable de la nostra societat 
(20 de març de 2018) 
 

 Visita. Una vintena de professionals de l’educació de diferents països van fer una 
visita per les instal·lacions de l’Espai Cultural del Fòrum Berger Balaguer. Aquesta 
visita era una activitat proposada per l’Escola El Castellot, de la Múnia (Castellví de 
la Marca). L’Escola El Castellot ha organitzat aquesta trobada europea a Catalunya 
en el marc del Projecte Europeu Erasmus+ “Learning with the Arts” (2017-2019). 
(26 de novembre de 2018) 
 

 Acte de lliurament.  Dels ajuts a les entitats guanyadores de la línia d’Ajuts d’Impuls 
Social pel Territori amb una dotació econòmica conjunta de 100.000 euros per als 
projectes guanyadors. L’acte va comptar amb la presència dels representants de les 
sis entitats guanyadores de la Convocatòria, signant els acords de col·laboració amb 
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la Fundació i fent entrega d’uns diplomes de reconeixement que atorga la línia 
d’ajuts. El lliurament d'aquests guardons van fer-lo el Sr. Martí Solé, President de la 
Fundació Pinnae i el Sr. Pere Regull, Delegat del Govern de la Generalitat a la 
Vegueria Penedès i Alcalde de Vilafranca de Penedès. 
(13 de setembre de 2018) 

 
 

Auditori 
 
A l’Auditori del Fòrum Berger Balaguer s’hi han dut a terme 49 esdeveniments, entre concerts, 
conferències, congressos, debats, lliuraments de premis i presentacions que ha suposat una 
assistència de 9.554 persones entre tots els actes. 
 
Concerts: 
 
Dins del cicle “Festival de Música i Veu” (MUSiCVEU), organitzat junt amb les Joventuts Musicals 
de Vilafranca del Penedès i que celebra enguany la seva 4ª edició, s’han programat els següents 
concerts: 
 
 Maria Canyigueral, piano. 

La pianista gironina és l’encarregada d’estrenar el Festival amb un repertori d’obres de 
Beethoven i Frederic Mompou. La intèrpret ha desenvolupat part de la seva carrera musical 
al Regne Unit, on ha recollit elogis de la crítica “per la seva gran personalitat”. A més, també 
ha actuat en nombroses sales arreu d’Europa i ha estat premiada diverses vegades en 
concursos de piano internacionals. El seu últim àlbum publicat al costat de la violinista Lana 
Trotovsek, ha estat guardonat amb la medalla d’or als Global Music Awards 2016.  
(28 de gener de 2018) 
 

 Sound Six. Moments. 
Grup musical finalista del popular concurs Oh Happy Day de TV3, actualment format per 5 
noies, ofereix un espectacle on combinen diferents gèneres musicals, un repertori de 
cançons actuals de pop i rock i també cançons d’autor, cantades amb base instrumental o a 
capella. Amb el seu espectacle MOMENTS, que també dóna nom al seu darrer treball 
d’estudi, les Sound Six ofereixen un concert amb una cuidada posada en escena, 
coreografiada de manera elegant i enèrgica. 
(16 de febrer de 2018) 
 

 Joan Chamorro Trio presenta Èlia Bastida amb Andrea Motis i Josep Traver. 
La factoria de la Sant Andreu Jazz Band segueix generant solistes que sorprenen al públic any 
rere any. En aquesta ocasió destaca la violinista, saxofonista i cantant Èlia Bastida, una veu 
que compta amb el seu propi disc de presentació, el novè de la sèrie Joan Chamorro 
presenta. Al costat de l'Andrea Motis, Josep Traver i el mateix Joan Chamorro, van revisar 
alguns dels temes interpretats en el nou treball i també d'altres on la veu té molta presència. 
Swing, bossa, bebop. 
(25 de febrer de 2018) 
 

 Neus Mar & Imma Presas Quartet. Cromatismes. 
Un espectacle de música i color amb el que pretenen emocionar al públic a través de grans 
èxits de tots els temps. Un repertori ordenat segons el color i l'emoció que desperta 
cadascuna de les peces. Neus Mar i Imma Presas, acompanyades per Emilio Sánchez, Pep 
Rius i Silvia Pedret, ens presenten el seu nou disc Cromatismes, una barreja de veu, llum i 
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música on es podrà gaudir de cançons com La Vida es Bella (Noa), Al·leluia (Leonard Cohen), 
Vestida de Nit (Càstor Pérez i Glòria Cruz) i Mediterraneo (Joan Manuel Serrat), entre 
d’altres.  
(11 de març de 2018)  

 
 Sinatra 100 anys per Agustí Burriel & Quartet. 

Agustí Burriel és una de les veus més reconegudes i sol·licitades entre les formacions de 
swing i blues que circulen pel país evocant a Frank Sinatra, "La Veu", és un dels millors i mes 
recordats cantants de tots els temps, que l'any 2015 hauria fet 100 anys. Agustí Burriel, 
acompanyat d'una formació de caire jazzístic, interpreta temes inoblidables; tot un 
espectacle per recordar i emocionar-se.  
(8 d’abril de 2018)  

 
 Granados i l'Espurna de la Felicitat. Cia El Nen Infinit. 

Un espectacle musical entorn la vida del pianista i compositor Enric Granados. El seu relat 
biogràfic, les músiques que ell va escriure, les anècdotes i experiències vitals que va 
travessar, les persones que va conèixer. Tot un conjunt que Clara del Ruste ens interpreta 
dins un gest tendre i de complicitat amb el gran pianista Emili Brugalla. 
Un espectacle familiar per a totes les edats que permet conèixer els detalls més rellevants 
d’aquest gran music i que pretén alimentar “l’espurna” de l’amor a la música 
(29 d’abril de 2018) 

 
 Judit Neddermann Presenta el seu tercer disc 'NUA'. 

Judit Neddermann, és cantant i autora de cançons, una veu jove del Maresme amb una llarga 
i clara trajectòria musical que destaca dins el panorama de cantautors catalans per la seva 
personalitat i timbre únic. Ha col·laborat amb nombrosos projectes i grups musicals i ha estat 
reconeguda i premiada pels seus dos projectes en solitari “Tot el que he vist” (Temps Record, 
2014) i “Un Segon” (Satélite K, 2016). 
En aquest concert presenta el seu tercer disc "NUA", en solitari, juntament amb el guitarrista 
Adrià Plana. Un espectacle amb segell propi on es va gaudir d’una Neddermann en el seu 
estat més pur i intimista. 
(13 de maig de 2018) 
 

 Grup Xató. Un far per tornar. 
El grup Xató neix a Vilafranca del Penedès de la mà de quatre músics units per la passió per la 
música i pel cant de taverna. Al llarg de la seva trajectòria han anat desenvolupant un estil 
propi amb unes veus i una sonoritat característiques i diferenciades, sense deixar de banda 
les principals fonts dels món de l'havanera. 
Aquest espectacle és una cantada diferent i molt especial que vol il·luminar les nostres 
havaneres i cants de taverna amb danses, poemes, músiques i veus. 
(27 de maig de 2018) 
 

 Mercedes Gancedo, soprano i Beatriz Gonzalez, piano 
La soprano argentina Mercedes Gancedo, va guanyar la primera edició del Concurs Palet que 
organitza Joventuts Musicals de Martorell i ofereix aquest original programa en el qual fa 
diversos viatges d'anada i tornada entre Espanya i Amèrica Llatina. Acompanyada al piano 
per Beatriz González. Un concert en què interpreten obres d'autors d'Argentina, Cuba, Brasil, 
Colòmbia i Espanya per descobrir tot un món d'influències i préstecs a una riba i l'altra de 
l'Atlàntic. 
(10 de juny de 2018) 
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 Marco Mezquida i Celesta Alías. Llunàtics. 
La unió de dos talents musicals com els de Marco Mezquida i Celeste Alías és d’alta 
intensitat. Des que es van conèixer, l’any 2005, han conreat un projecte de cançons 
arranjades amb gust i riquesa sonora. 
Es tracta d’un duo de músics complets de l’escena musical nacional, creadors esplèndids i 
madurs, que porten el seu segon treball ”Llunàtics”. Un recull de cançons inspirades en les 
fases de la Lluna, passant per les diverses emocions i estats que aquesta ens provoca i que 
s’interpreten d’una forma única i personal amb arranjaments i sofisticació. 
El repertori del concert entrellaça composicions pròpies en una Suite Lunar amb cançons 
conegudes de músics espanyols, anglosaxons i llatinoamericans, influenciats pel folklore, la 
música clàssica, la música jazz i el pop.  
Una oportunitat per sentir Moonlight Serenade de Glenn Miller o l’Eclipse d’Ernesto Lecuona 
donant-se la mà sense complexes amb temes com Hijo de la Luna de Mecano, mentre les 
projeccions en directe del pintor i artista plàstic Txema Rico ens porten per paisatges 
llunàtics plens de bellesa i complicitat. 
(8 de juliol de 2018) 
 

El 10% dels ingressos pel Festival de Música i Veu 2018 son a benefici dels programes 
d’alimentació infantil de la Creu Roja Alt Penedès 
 
A les acaballes de l’any 2018 es van celebrar dos concerts de la 5ena edició del cicle “Festival de 
Música i Veu” (MUSiCVEU), cicle que tindrà la seva continuïtat durant el primer semestre de 
l’any 2019. Aquests concerts van ser: 
 
 London Community Gospel Choir. 

Per les característiques especials dels artistes i en previsió d’una alta afluència de públic, 
excepcionalment, aquest concert es celebrà a la Basílica de Santa Maria de Vilafranca del 
Penedès. 
The London Community Gospel Choir es va fundar l’any 1982 pel reverend Bazil Meade a 
Londres. La formació va anar nodrint-se amb membres de tots els racons de la ciutat. 
Versàtil, flexible i conegut per interpretar sons dinàmics i crear riques harmonies. Llum, color 
i les millors veus per viure el gòspel en tota l’essència. 
(24 de novembre de 2018) 

 
 Coral Laroc. 

Coral Laroc de Vilafranca de Penedès presenta l’espectacle Cançons del món, una actuació on 
es combinen diferents estils musicals per gaudir d’un viatge per visitar i conèixer, mitjançant 
les cançons, la cultura, els sentiments i la llengua de diferents racons del món. La bossanova, 
els espirituals i el jazz, entre d’altres, són un petit tastet dels diferents estils del concert. Tot 
un repertori de temes, acompanyats per piano, instruments de percussió i molts d’ells 
cantats «A cappella», combinat amb diferents posades en escena, per tal de trobar diferents 
sonoritats i colors en les veus de la coral. 
(16 de desembre de 2018) 

 
El 10% dels ingressos pel Festival de Música i Veu 2019 son a benefici de Càrites Interparroquial 
de Vilafranca del Penedès. 
 
Altres concerts: 
 

 Dins de les activitats de l’Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran de Vilafranca, a 
més de les conferències, es celebraren els següents concerts: 
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 Concert de piano a quatre mans. Les Sres. Anna Maurette i Carolina Ramos 

interpreten Schubert, Liszt, Chopin, Beethoven i Granados. Activitat realitzada 
el dia 14 de juny de 2018. 
 

 Tradicional concert de Nadal. El concert va anar a càrrec de el Cor Francesc 
Valls de la Catedral de Barcelona. Activitat realitzada el dia 19 de desembre de 
2018. 

 
 Havaneres amb el Grup Xató. Dins dels actes de les Festes de Sant Raimon, festes 

d'hivern de Vilafranca del Penedès, l'Auditori del Fòrum Berger Balaguer va ser escenari 
d'una de les actuacions de les Festes. 
(21 de gener de 2018) 
 

 La Fundació Privada la Futura Local va oferir un concert solidari a l’Auditori del Fòrum 
Berger Balaguer, amb la soprano grega, Sra. Katia Paschou i el tenor mexicà del cor del 
Gran Teatre del Liceu, Sr Jorge Armando Jasso, i la pianista txeca, Sra. Marie Malechová. 
La recaptació del concert es destinà a la Fundació l’Espiga, entitat beneficaria de la 13è 
Nit Solidària del Rotary Club de Vilafranca del Penedès, per dotar d’infraestructures a la 
Residència Graupera 
 

 També es celebrà, dins els actes del 48è Concurs de Joves Intèrprets de Piano de 
Catalunya organitzat per les Joventuts Musicals de Vilafranca, els assajos, audicions i 
concert de cloenda del concurs. En el concert de cloenda van actuar els pianistes que 
havien obtingut els màxims guardons en les diferents categories d’edat en què està 
dividit el Concurs. Activitat realitzada durant els mesos de maig, juny i juliol. 
 

 Concert de la Coral Laroc de Vilafranca del Penedès amb la coral Alboka Abesbatza de 
Lasarte-Oria. Concert conjunt que mostra l'actual repertori de les dues formacions. 
Activitat realitzada el 13 de juliol de 2018 

 
 
Conferències: 
 
Les Aules d’Extensió Universitària de la Gent Gran, son Aules dedicades a la formació permanent 
de la gent gran que concentra els seus esforços en sensibilitzar als ciutadans de la necessitat de 
seguir una formació per al desenvolupament personal, cultural i social de les persones. L'objectiu 
prioritari de les Aules és millorar la qualitat de vida i fan possible l’accés de la gent gran al conjunt 
de l'oferta formativa existent. 
La Fundació manté, des de fa més de 15 anys, una estreta col.laboració amb l’Aula d’Extensió 
Universitària de la Gent Gran de Vilafranca del Penedès. Aquesta col.laboració es tradueix amb la 
cessió de l’Auditori del Fòrum Berger Balaguer pel cicle de conferències que realitzen durant el 
seu curs anual. En aquest any 2018 s’han celebrat  conferències amb les següents temàtiques i 
conferenciants:   
 
 El Poble Nenet. A càrrec de Francesc Bailon, antropòleg especialitzat en la cultura nòrdica i 

guia de viatgers a l'Àrtic. (4 de gener de 2018) 
 El Mur de Berlín, història d'una gran vergonya. A càrrec de Xavier Garí de Barberà, doctor 

en història contemporània, professor universitari de la UOC i la UIC. (18 de gener de 2018) 
 La dansa moderna i la dansa contemporània. A càrrec del Sr. Toni Jodar, explicador de 

dansa moderna i contemporània. (1 de febrer de 2018) 
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 La immunitat 2ª part: La immunitat, un sistema de defensa d'alta complexitat. A càrrec del 
Dr. Enric Contreras, hematòleg, Cap del Banc de Sang i Teixits de Tarragona i Terres de l'Ebre. 
(15 de febrer de 2018) 

 Parlem d'Islam amb propietat: La terminologia no és Innocent. A càrrec de Dolors Bramon i 
Planas, professora del Departament de Filologia Semítica de la Universitat de Barcelona.      
(1 de març de 2018) 

 La Segona Guerra Mundial a Europa i les seves repercussions a Catalunya. A càrrec de Dr. 
Francesc Vilanova Vila - Abadal, professor d'Història Contemporània de la UAB. (15 de març 
de 2018) 

 Montserrat, un univers al cor de Catalunya. A càrrec del Sr. Jordi Camins i Just, premi Medi 
Ambient de la Generalitat de Catalunya. (5 d’abril de 2018) 

 Pensaments i vivències del temps humà. A càrrec de Joan Manuel del Pozo, catedràtic de la 
Universitat de Girona. (3 de maig de 2018) 

 Les complexes relacions entre Catalunya i Espanya a l'època contemporània. A càrrec del 
Dr. Borja de Riquer, catedràtic emèrit d'Història Contemporània de la UAB. (17 de maig de 
2018) 

 Montserrat Abelló, el miracle és viure. A càrrec de Laura Borràs, llicenciada en filologia 
catalana i professora de la Universitat de Barcelona. (31 de maig de 2018) 

 El jardí perdut de la literatura. A càrrec de Vicenç Villatoro Lamolla, llicenciat en ciències de 
la informació i periodista. (4 d’octubre de 2018) 

 L'actualitat Catalunya-Espanya i les eleccions de mig termini als EEUU. A càrrec d’Antoni 
Bassas Onieva, periodista de premsa escrita ràdio i televisió. (18 d’octubre de 2018) 

 Els altres veïns: animals i plantes que conviuen amb nosaltres. A càrrec de Pere Alzina 
Bilbeny, consultor i comunicador ambiental. (25 d’octubre de 2018) 

 L'any 1000: La por de l'anticrist i el naixement de Catalunya. A càrrec de Enric Calpena, 
llicenciat en dret, ciències de la informació i màster d'història moderna. (8 de novembre de 
2018) 

 El primer premi nadal el guanya una dona: Carmen Laforet. A càrrec de Marisa Sotelo, 
professora titular de literatura castellana de la UB. (15 de novembre de 2018) 

 Cuba, un immens país petit?. A càrrec de Vicenç Lozano i Alemany, llicenciat en història i 
periodista. (29 de novembre de 2018) 

 El Cigne del Bel Canto: 150 aniversari de Gioachino Rossini. A càrrec de Joan Vives Bellalta, 
professor d'història de la música i presentador de Catalunya Música. (13 de desembre de 
2018) 

 
Altres conferències: 
 

 Una nova etapa per a Catalunya. Conferència a càrrec de Vicent Partal, periodista i 
director de VilaWeb, que parlà de la nova etapa per a Catalunya després de les 
eleccions. (26 de gener de 2018) 

 Cinema i cultura durant el 155. Conferència a càrrec d'Isona Passola, productora, 
guionista i directora de cinema catalana, que parlà del món del cinema i la cultura de 
Catalunya davant del 155. (27 d’abril de 2018) 
Aquestes 2 conferències es van realitzar sota la organització de la ANC de Vilafranca del 
Penedès. 
 

 
Assemblees, actes acadèmics, presentacions, ponències, tertúlies i Jornades: 
 
 Assamblea Provincial PdeCat. 
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El Partit Demòcrata - PdeCat va dur a terme la seva assamblea provincial. 
(12 de gener de 2018) 
 
 Assamblea anual Castellers de Vilafranca. 

Els Castellers de Vilafranca varen celebrar la seva assemblea anual. 
(23 de febrer de 2018) 
 
 Presentació llibre "Els orígens del fet casteller". 

Els Castellers de Vilafranca, dins dels actes del seu 70 aniversari, realitzen la presentació del 
llibre "Els orígens del fet casteller: del ball de valencians als Xiquets de Valls". Amb la 
participació d’Alexandre Cervelló, autor del llibre; Lourdes Quintero, vicepresidenta de la Colla 
Vella dels Xiquets de Valls; i Josep Solé, expresident i membre de la Comissió d'Història i 
Identitat de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. 
(13 d’abril de 2018) 
 
 Ponències Castelleres del Fòrum Ramonet 

Dins els actes del 70 aniversari dels Castellers de Vilafranca es celebren unes ponències 
castelleres a càrrec d'experts en medicina i catedràtics en ciències de l'activitat física i l'esport. 
Son tres ponències en un acte presentat per Ricard Ràfecs i moderat per Jordi Bertran. Les tres 
xarrades: 
- "El passat i el futur del risc dels castells", pel Dr. Jaume Rosset, expert en medicina. 
- "Els Castells del segle XXI: què es necessita per assolir el 3d11fmp i 9 nets", pel Sr. Jordi Porta, 
catedràtic en ciències de l'activitat física i l'esport. 
- "Nens o nenes, nois o noies, homes o dones? Quin gènere és més eficient per a cada pis?", pel 
Dr. Alfred Irurtia, expert en ciències de l'activitat física i esport. 
(14 d’abril de 2018) 
 
 3a Jornada d'Ètica de l'Alt Penedès 

El Consorci Sanitari de l'Alt Penedès organitza aquestes jornades sobre la qüestió de la vellesa, 
per prendre conscència i donar pautes d'atenció assistencial. La jornada vol donar una visió 
transversal d'aquest període vital des de l'àmbit professional i fins a l'àmbit familiar. 
Una jornada dirigida als professionals del sector de la salut i social. 
(20 d’abril de 2018) 
 
 Presentació de llibre "L’atles humà cap a la independència. Les cares del procés" 

Els Castellers de Vilafranca organitzen la presentació d'un llibre dins dels actes de la Diada de 
Sant Jordi. Es tracta d’ un volum rigorós que posa en valor una àmplia selecció de noms 
imprescindibles que han obert el camí cap a la independència i han reforçat la identitat i les 
aspiracions del nostre país. La ponent serà Rosa Pàmies, responsable editorial d'Ara Llibres. 
(20 d’abril de 2018) 
 
 Acte acadèmic Escola Montagut 

Acte acadèmic de final de curs de la promoció que acaba segon de Batxillerat i deixa l’Escola. Es 
tracta d’un acte familiar i entranyable que vol reconèixer aquesta promoció d’estudiants en el 
moment de finalitzar aquesta etapa formativa. 
(18 de juny de 2018) 
 
 Com fem la República des dels ajuntaments.  

Tertúlia entre candidats i membres dels partits de Vilafranca, que han expressat el seu desig 
d’avançar en el desplegament de la república.  
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Intervenen: Mònica Hill (ERC), Marcel Martínez (CUP), Joan Manel Montfort (PeDeCat), Toni 
Peñafiel (VeC), Josep Sort (RCat) i Mª Josep Tuyà (Primàries per la República) 
Modera: Cati Morell 
Aquest acte es va realitzar sota l’organització d’Omnium Cultural de Vilafranca del Penedès. 
(27 de setembre de 2018) 
 
 Acte de lliurament 10% recaptació del Festival MUSICVEU 2018 a Creu Roja Alt Penedès. 

Lliurament de la recaptació social obtinguda al Festival MUSICVEU2018 per la Creu Roja de l'Alt 
Penedès, pels seus programes d'emergència a l'alimentació infantil. L’acte on el Sr. Martí Solé, 
President de la Fundació, ha fet donació del xec amb una dotació econòmica de 1.083 euros, a 
la Sra. Àngels Mata, Presidenta de la Creu Roja de l’Alt Penedès. 
(1 d’octubre de 2018) 
 
 Sessió informativa del Pla Territorial del Penedès del Consell Comarcal de l'Alt Penedès 

A proposta del Consell Comarcal de l’Alt Penedès es va celebrar al Fòrum Berger Balaguer de 
Vilafranca una sessió informativa oberta al públic per presentar els treballs que des de 2014 
s’estan duent a terme per redactar el Pla Territorial Parcial del Penedès. 
(9 d’octubre de 2018) 
 
 27a edició de les Jornades d’Estudis Penedesencs 

L’Institut d’Estudis Penedesencs organitza la 27a edició de les Jornades d’Estudis Penedesencs 
sota el nom de Muralles urbanes. Diàleg entre urbanisme i patrimoni. Les jornades tenen lloc 
els dies 19, 20 i 21 a Sitges, Vilafranca del Penedès i Calafell, respectivament i són preparades 
pels membres de la Secció d’Arqueologia de l’Institut d’Estudis Penedesencs (IEP) en estreta 
relació amb els membres d’altres seccions de l’IEP i amb la participació i col·laboració de la Sra. 
Dolores García Martínez, Presidenta en funcions de l’IEP. 
(20 d’octubre de 2018) 
 
 Acte de la Professió Mèdica. Col·legi de Metges de Barcelona 

La Junta Comarcal de l’Alt Penedès del Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) organitza l’Acte 
de la Professió Mèdica al Fòrum Berger Balaguer de la Fundació Pinnae. Un acte institucional de 
benvinguda i reconeixement als metges i metgesses de l’Alt Penedès. 
(16 de novembre de 2018) 

 
 
L’11 de desembre de 2018, la pianista vilafranquina Montse Ríos va disposar de les instal·lacions 
de l’Auditori del Fòrum Berger Balaguer i del seu piano, per a realitzar l’enregistrament del seu 
darrer treball en CD. 
 
El Fòrum Berger Balaguer esdevingué del 16 de desembre de 2018 al 3 de gener de 2019 un punt 
de recollida de joguines per la Creu Roja amb l'objectiu de garantir, un any més, el dret dels 
infants al joc i recollir joguines per nens en situació de vulnerabilitat. 
 
També durant les festes nadalenques, del 16 de desembre de 2018 al 6 de gener de 2019, el 
Fòrum Berger Balaguer posà a la venda productes solidaris, fets a mà, per l'Atelier i el Centre 
Ocupacional de la Fundació Mas Albornà. 
 
 
ACCIÓ SOCIAL 
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En l’apartat d’acció social, s’han atès les despeses corresponents a les amortitzacions i les 
despeses de manteniment i conservació de les finques, propietat de la Fundació, relacionades tot 
seguit. L’import gastat és de 98.910,42 euros. 
 

 Casal d’Avis de Cervelló, carrer major, 85. (Cedit a l’Ajuntament de Cervelló) 
 Casal d’Avis del Prat de Llobregat, Avda. Verge de Montserrat, 88. (Cedit a la Coperativa 

Obrera de Viviendas del Prat de Llobregat) 
 Casal d’Avis de Cornella de Llobregat, carrer Bellaterra, 4. (Cedit a l’Ajuntament de 

Cornellà de Llobregat) 
 Casal d’Avis de Cubelles, Passeig Narcís Bardají, 3. (Cedit a l’Ajuntament de Cubelles) 
 Casal d’Avis de Gavà, carrer Centre, 5. (Cedit a l’Ajuntament de Gavà) 
 Casal d’Avis de Gelida, carrer Major, 12. (Cedit a l’Ajuntament de Gelida) 
 Casal d’Avis de Sant Boi de Llobregat, carrer Lluís Castells, 13. (Cedit a l’Ajuntament de 

Sant Boi de Llobregat) 
 Finca carrer Cardenal Vidal i Barraquer, 13 de Sant Boi de Llobregat (antiga Aula de 

Cultura). Adscrita al Casal d’Avis de S. Boi. (Cedit a precari a l’ l’Ajuntament de Sant Boi 
de Llobregat) 

 Casal d’Avis de Sant Pere de Riudebitlles, carrer Major, 54. (Cedit a l’Ajuntament de Sant 
Pere de Riudebitlles) 

 Casal d’Avis de Sant Sadurní d’Anoia, carrer Passeig Can Ferre, 6. (Cedit a l’Ajuntament 
de Sant Sadurní d’Anoia) 

 Casal d’Avis de Vilafranca-Espirall, carrer Gelida, 15. (Cedit a l’Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès) 

 Casal d’Avis de Vilafranca-Tívoli, carrer Parlament, 14. (Cedit a l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès) 

 Casal d’Avis de Vilanova i la Geltrú, carrer Josep Llança, 4. (Cedit a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú) 

 Finca carrer Peguera, 3 de Vilafranca del Penedès (cedit a l’ICASS). 
 Finca carrer Hermenegild Clascar, 15 de Vilafranca del Penedès (Residència Inglada Via) 

 
En virtut del conveni signat en data 20 d’abril de 2001 entre l’Arquebisbat de Barcelona i Caixa 
d’Estalvis del Penedès per la rehabilitació de la Fundació Inglada Via, en el seu pacte cinquè Caixa 
d’Estalvis del Penedès (ara la Fundació) es comprometia a assegurar el manteniment de les 
activitats de la Fundació Inglada Via amb les aportacions econòmiques necessàries per aquest fi. 
Durant aquest any 2018 no ha estat necessari realitzar cap aportació de fons addicional, donat 
que la Fundació Inglada Via s’ha finançat a través de la seva activitat pròpia fet que ha facilitat 
que, a tancament del seu exercici, tingui resultats positius. 
 
Durant aquest exercici 2018 s’ha realitzat la següent inversió en Acció Social: 
 
S’ha procedit a la compra d’una finca al carrer Sant Bernat, 14 de Vilafranca del Penedès per un 
import de 350.105,58 euros. Aquesta finca esta previst destinar-la a Apartaments tutelats per la 
Gent Gran vinculats a la Residència Inglada Via. 
Amb el canvis introduïts en la gestió en la Fundació Inglada Via a les acaballes del 2013 amb la 
incorporació d’una nova Direcció a la Residència, s’ha aconseguit que aquesta Fundació 
actualment presenti una gestió sanejada amb un 100% d’ocupació, tant a la residència com al 
centre de dia i, a més, compta amb una important llista d’espera. 
Davant d’aquest escenari, a través de la Fundació Inglada Via, es va oferir la possibilitat d’ampliar 
la residència amb la adquisició i rehabilitació d’un edifici que està gairebé a la cantonada del 
carrer Sant Bernat amb el carrer Clascar, és a dir, a un minut caminant des d’Inglada Via. 
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Activitats Acció Social 
 
Convocatòria d’ajuts. Impuls Social pel Territori 
 
La Fundació Pinnae, amb especial sensibilitat i prioritat per atendre les necessitats de la nostra 
societat, presenta l’any 2018 una nova convocatòria d’ajuts a l’Impuls social pel territori. 
 
L’objectiu de la convocatòria era la d’oferir suport a aquelles entitats que treballen en xarxa per 
fer front a les principals mancances del teixit social més vulnerable de la nostra societat. 
Concretament, s’adreça a projectes que desenvolupen les entitats integrades a la seva 
comunitat, que col·laboren i es complementen per donar resposta als reptes socials del territori i 
que atenguin col·lectius en risc d’exclusió social. 
 
Aquesta convocatòria compta amb una dotació total de 100.000 euros. L’aportació màxima de la 
Fundació Pinnae per a cadascun dels projectes que finalment esdevingueren guanyadors era de 
25.000€. Aquestes aportacions no podran representar més del 80% del cost total dels projectes 
guanyadors. 
 
En la convocatòria d’aquest any 2018 els projectes guanyadors son els següents: 
 
• L’Associació ActivaMent Delegació Garraf-Penedès pel seu programa de capacitació, 
empoderament i inclusió de les persones amb trastorns mentals a partir de tallers formatius que 
tindran lloc al territori del Garraf i l’Alt Penedès. 
Import de l’ajut: 2.175 € 
 
• La Fundació Mas Albornà, que gestiona la petita empresa familiar EMBOTITS MALLART on 
treballen persones amb discapacitat intel·lectual i que té un gran impacte a les comarques de 
l’Alt Penedès i l’Anoia. 
Import de l’ajut: 25.000 € 
 
• L’Associació Salut Mental Catalunya Anoia per iniciar un Club de Joves amb problemàtiques 
de salut mental on puguin organitzar activitats autogestionades, reunir-se i rebre suport a l’àmbit 
territorial de l’Anoia, amb la finalitat de normalitzar la seva situació i apoderar-los en crear el seu 
projecte real de vida. 
Import de l’ajut: 25.000 € 
 
• La Fundació l’Espiga per l’adquisició d’un vehicle adaptat a persones amb diversitat funcional 
per tal d’organitzar sortides, activitats i facilitar els desplaçaments i transports als seus usuaris de 
l’Alt Penedès. 
Import de l’ajut: 25.000 € 
 
• La Fundació Amics de la Gent Gran que treballa per acompanyar a les persones grans que 
pateixen soledat promocionant la socialització i la sensibilització de la societat envers aquest 
problema. El projecte es desenvoluparà al Baix Penedès i Garraf. 
Import de l’ajut: 5.690,27 € 
 
• ACTUA, SCCL que ofereix un suport escolar accessible per a tots els infants perquè aprenguin 
o reforcin els continguts escolars seguint el mètode de la pedagogia Montessori. Aquest projecte 
servirà per ampliar el seu impacte a l’àmbit territorial del Garraf i l’Alt Penedès. 
Import de l’ajut: 13.732,88 € 
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Les despeses totals d’aquesta convocatòria son: 96.598,15 euros corresponents a l’import dels 
projectes premiats i 12.535,20 euros que corresponen a; comunicació, publicitat, web de la 
convocatòria, acte de lliurament i altres..  
 
A més de la col·laboració de la Fundació mitjançant la cessió de l’espai del Fòrum Berger Balaguer 
per a que fos punt de recollida de joguines per la Creu Roja, la Fundació va aprovar una aportació 
econòmica de 2.746,17 euros com a suport a la campanya “Cap Infant Sense Joguina 2018”. 
 
 
Operacions de Finançament 
 
L’objectiu de la Fundació amb aquest programa de finançament és contribuir a la creació d’un 
espai productiu i socialment rellevant tot construint escenaris de més benestar per a les persones 
amb dificultats, en una societat que sigui més inclusiva. 
 
Així, els compromisos que la Fundació ha adquirit amb les organitzacions del Tercer Sector a 
través dels seus programes, passen per donar suport financer i reconeixement a la seva activitat, 
treballar en els processos de millora contínua per obtenir els millors resultats amb els recursos 
facilitats, vetllar per la transparència en la gestió, donar suport al treball en xarxa i, finalment, 
promoure el desenvolupament sostenible i respectuós amb el territori i l’entorn. 
 
A data 31 de desembre de 2018, mantenim 2 operacions vigents: 
 

 Fundació Mas Albornà. Servei de bugaderia industrial. Import de l’operació: 100.000 
euros. Import a data 31/12/2018 pendent de liquidar a la Fundació Pinnae: 53.379,59 euros. 

 
 NOU VERD. Adquisició de maquinària per a la realització de treballs de jardineria. 

Import de l’operació: 216.000 euros. Import a data 31/12/2018 pendent de liquidar a la Fundació 
Pinnae: 186.498,96 euros. 
 
Des de els seus inicis l’any 2016, s’han finançat 5 projectes que han suposat uns rendiments per 
la Fundació de 9.649,80 euros per aquest any 2018. 
 
 
DINAMITZACIÓ ECONÒMICA 
 
Activitats de Dinamització Econòmica 
 
Programa Genera 

El Programa va començar el 4 de febrer de 2014, quan el Fons Europeu d’Inversions (FEI) i la 
Fundació van signar un acord de garantia a través del Programa Progess Microfinance, per mitjà 
del qual el FEI es comprometia a reforçar la garantia de les operacions de microcrèdit per a 400 
emprenedors fins l’any 2020. A partir del 15 d’octubre de 2015/tercer trimestre, atenent a les 
recomanacions de la Generalitat de Catalunya, que considerava més prudent reorientar la nostra 
activitat a un terreny que oferís més garanties, la Fundació va decidir aturar la concessió de noves 
operacions al Programa Genera i reorientar el seu camp d’actuació. 

El Programa Genera ha avaluat des dels seus inicis un total de 174 projectes, dels quals n’ha 
impulsat 74 de sectors diversos, com restaurants (16%), petit comerç (26%), serveis (34%) i el 
sector de la cafeteria (24%), amb un total d’import microfinançat de 1.097.858,59€. Els 
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promotors d’aquests microprojectes empresarials van accedir a Genera prescrits i assessorats per 
entitats del tercer sector -petites ONGs o fundacions- i institucions de l’Administració, tals com 
ajuntaments, mancomunitats o consells comarcals. 

Resum total de dades del Programa Genera fins a 31 de desembre de 2018: 

 

NUMERO D’OPERACIONS 

Vives 13 

Fallides 42 

Cancel.lades 19 

Total 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les despeses esmerçades de 36.690,58 euros aquest 2018 corresponen, principalment, a 
operacions que estan en morositat, o han passat a fallits.  

La Fundació, mitjançant el Programa Genera, seguirà dedicant els seus esforços a la gestió del 
cobrament i els impagaments dels projectes vigents de cara al proper any 2019. 

IMPORT TOTAL MICROCÈDITS 

Cobrat 387.843,40 € 

Fallit 630.839,02 € 

Pendent 
d’amortitzar 

79.176,17 € 

Total 1.097.858,59 € 

INGRESSOS 

Capital 387.843,40 € 

Aval FEI 62.263,09 € 

Fallits 18.435,37 € 

Interessos 189.578,69 € 

Total 658.120,55 € 


