




MARTÍ SOLÉ

President
Vilafranca del Penedès, març 2020 

Al juliol de 2013, va culminar la transformació de les caixes d’estalvis ca-
talanes en fundacions de caràcter especial. Va ser un procés que el Go-
vern de la Generalitat va promoure amb la Llei del Parlament de Catalunya 
9/2012 del 25 de juliol, de modificació del text refós de la Llei de caixes 
d’estalvis de Catalunya amb un objectiu: preservar i assegurar la conti-
nuïtat de les seves obres socials, afermar el patrimoni i els actius que hi 

estaven lligats i traspassar la governança de l’activitat social i el patrimoni als patronats de 
les noves fundacions privades, tot mantenint el seu arrelament en el territori.

Ara, d’igual manera que en els últims set anys, la Fundació Especial Pinnae, que va néixer 
per assumir el repte de  preservar i assegurar el llegat de l’Obra Social de Caixa Penedès,   
continua donant suport a les inquietuds i necessitats dels diferents col·lectius del territori 
dins del nostre àmbit d’actuació. Recordem que la Fundació té com a eixos prioritaris d’ac-
tuació el suport a projectes del Tercer Sector per ajudar els col·lectius més vulnerables a 
través de la nostra “Convocatòria  d’Impuls Social pel Territori”.
Tanmateix, fem palès el nostre compromís en la cura de la gent gran a través de la Fundació 
Inglada Via i el nou projecte dels allotjaments  tutelats que  estem duent a terme a Vilafran-
ca, sense oblidar la gestió que es fa als Casals d’Avis cedits.

El vessant cultural  té la seva màxima expressió en el nostre Fòrum Berger Balaguer,  mit-
jançant “Festival Solidari MusicVeu” que, any rere any,  presenta  actuacions  musicals re-
llevants en favor d’ una entitat social  i amb una sala d’exposicions que  ens  permet gaudir 
d’una variada obra artística, sense oblidar a les nombroses entitats i empreses que han 
confiat  en els nostres espais  per  dur a terme les seves  jornades i conferències. 

Així doncs, la Fundació, en aquest 2019, ha continuat treballant  per posar el seu patrimoni 
al servei de les diferents necessitats i sensibilitats socials del territori, mostrant el nostre 
fort compromís perquè en  tots els àmbits de la nostra actuació estiguem totalment en línia 
amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (O.D.S.) de Nacions Unides. 

Benvolgudes, Benvolguts

CARTA 
DE PRESENTACIÓ

www.pinnae.cat
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Martí Solé i Bordes
President Fundació Mas Albornà

Antoni Gistau i Lamua, Secretari

Joan Manel Montfort i Guasch
Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Joan Raventós i Pujadó 
Consell Comarcal Alt Penedès

Antoni Rossell i Trens 
Castellers de Vilafranca

Miquel A. Garcia i Barrachina 
Casal Societat la Principal

Maria Àngela Matas i Ràfols

Maria Batet i Rovirosa

Albert Colomer i Espinet 
Fundació privada 
per a la promoció de l’autoocupació a Catalunya

Jordi Solé Tuyà

Antoni Gistau Lamua 
Director tècnic

David Mateu Casellas
Administració

Jordi Admetlla Surià
Administració

Xavier Freixedas Valls
Cultura i Patrimoni

Judit Soteras Planell
Cohesió social

EQUIP HUMÀ

PATRONAT PINNAE

CODI ÈTIC I COMITÈ DE CONTROL INTERN

La Fundació es dota d’un òrgan de control intern que té encomanada la funció de controlar la gestió 

i la regularitat dels processos i dels procediments d’actuació, d’acord amb les lleis, els estatuts i els 

reglaments i codis interns.

Aquest Comitè de Control Intern està format per: Joan Raventós Pujadó, que n’és el president. 
I com a vocals, Antoni Rossell Trens, Maria Batet Rovirosa i Miquel Àngel Garci Barrachina.
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EQUIPAMENTS

FÒRUM BERGER BALAGUER

www.pinnae.cat
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HISTÒRIA
I ANTECEDENTS

L’antiga Caixa Penedès va néixer l’any 1913 promoguda per l’Asso-

ciació Catòlica de Vilafranca, i es va fundar amb el nom de Caja de 

Ahorros del Penadès, com una institució de caràcter social i benèfic.

Des de llavors i durant 100 anys l’Obra Social ha esdevingut per 

al territori un pilar referent, de promoció de les activitats socials i 

culturals.

Fundació Pinnae evoluciona en el temps i neix totalment orientada 

com a factor generador d’oportunitats envers el tradicional paper 

de l’antiga Obra Social, de prestació de serveis, i es converteix en 

una fundació que té la finalitat d’impulsar activitats en els àmbits de 

l’assistència a les persones més vulnerables o en risc d’exclusió, de 

la dinamització econòmica, de la inserció sociolaboral, així com la 

promoció cultural.

La Fundació Pinnae neix el 2013 hereva de l’antiga Obra So-
cial de Caixa Penedès com a conseqüència dels canvis le-
gislatius a Catalunya que afecten l’Obra Social de les Caixes 
d‘Estalvi, i es constitueix en una nova fundació per atendre 
les necessitats de la societat actual, contribuint al seu pro-
grés, promovent l’emprenedoria, la dinamització econòmica i 
la cultura del territori.

www.pinnae.cat
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La Fundació Pinnae va presentar la II Convocatòria de Projectes a l’Impuls Social pel 

Territori amb un clar objectiu d’oferir suport a aquelles entitats que treballen per fer 

front a les principals mancances del teixit social més vulnerable de la nostra societat. 

La convocatòria s’adreça a projectes nous i/o de continuïtat 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 atenen col·lectius en risc d’exclusió social 

de la Vegueria Penedès. 

Aquesta edició va donar llum verda 
a 10 projectes de les 37 propostes presentades.

CONVOCATÒRIA DE 
PROJECTES I SUPORT
AL TERCER SECTOR
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2ª CONVOCATÒRIA DE PROJECTES “IMPULS SOCIAL”

ASSOCIACIÓ LLAMBRUSCA 

– ALZHEIMER PENEDÈS i el 

seu “Programa ACTIVA’T per 

a persones amb la malaltia 

d’Alzheimer i els seus fami-

liars cuidadors”. El projecte 

preveu dur a terme tallers d’es-

timulació cognitiva, emocional 

i funcional (a persones afecta-

des i cuidadores), suport psico-

lògic individual, activitats espo-

ràdiques com les sortides fora 

del centre i es desenvoluparà a 

l’Espai Llambrusca de Vilafran-

ca del Penedès. 

EL TURÓ – SALUT MENTAL. 

ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS I 

AMICS amb el projecte “Joves 

Actius” l’objectiu del qual és 

generar oportunitats de lleure 

i espais de socialització per a 

joves amb problemes de salut 

mental.

Àmbit d’actuació a l’Alt Pene-

dès.

NOU SET EMPRESA D’INSER-

CIÓ, SCCL amb el projecte 

“Roba Amiga, l’outlet de les 

segones oportunitats”, per 

ajudar a trobar feina en el sec-

tor del comerç (i sostenir-la) a 

persones en greu situació d’ex-

clusió laboral ja sigui per raons 

de malaltia mental, discapacitat 

i especialment per situació de 

multiproblemàtica social. Es 

desenvoluparà a Alt Penedès i 

Garraf.A
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AECC – CATALUNYA CONTRA 

EL CÀNCER, que ha presentat 

el projecte “Suport psicològic 

al malalt oncològic de la co-

marca del Garraf i Alt Penedès” 

amb l’objectiu de millorar la 

qualitat de vida dels malalts de 

càncer i els seus familiars facili-

tant la resolució de problemes i 

l’afrontament de situacions difí-

cils derivades de la malaltia on-

cològica i/o el seu tractament. 

Les activitats es desenvolupa-

ran a l’Alt Penedès i Garraf.

FUNDACIÓ AMICS DE LA 

GENT GRAN, amb un projecte 

de “Treball en xarxa per les per-

sones grans” per tal de fomen-

tar el voluntariat social com a 

eina de transformació social en 

la lluita contra la solitud no vol-

guda i l’exclusió social de les 

persones grans.

L’acció es desenvoluparà a la 

comarca Garraf i Baix Penedès.

GEPEC-EdC GRUP D’ESTUDI 

I PROTECCIÓ DELS ECOSIS-

TEMES CATALANS – ECOLO-

GISTES DE CATALUNYA, amb 

el projecte “Cases d’Algú” en 

col·laboració amb el Centre 

Ocupacional Ventallat de la 

Fundació Santa Teresa del Ven-

drell i el Centre Ocupacional de 

la Masia de La Sínia de Calafell 

per tal de millorar la qualitat de 

vida de persones amb diversi-

tat funcional a través d’activi-

tats de conservació del medi 

natural. A nivell territorial les 

activitats es desenvoluparan al 

Baix Penedès.

www.pinnae.cat
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CREU ROJA amb el projecte 

“Apropa’t”, que té per objectiu 

donar el suport i la informació “in 

situ” dels recursos existents que té 

la xarxa territorial a persones ma-

jors de 65 anys que es troben en 

zones disperses geogràficament.

El projecte preveu adaptar una 

unitat mòbil d’intervenció que es 

desplaçarà per les comarques de 

l’Alt Penedès, Anoia i Garraf.

ACTUA SCCL, amb el projecte 

“Servei d’Acompanyament 

Terapèutic i SocioEducatiu 

a les Famílies de Vilafranca i 

Comarca de l’Alt Penedès”, 

que vol oferir un acompanya-

ment a les famílies en situa-

ció de vulnerabilitat i risc per 

atendre dificultats en l’exercici 

de la criança dels fills i filles. El 

projecte es desenvoluparà a di-

versos espais de l’Alt Penedès 

i comptarà amb la col·labora-

ció tècnica de la cooperativa 

EDUVIC.

SALUT MENTAL GARRAF / 

AFAMMG. ASSOCIACIÓ DE FA-

MILIARS I AFECTATS PER MA-

LALTIA MENTAL DEL GARRAF, 

que desenvoluparà el projecte 

“Suport i Entorn” amb l’objec-

tiu d’oferir ajut a les persones 

amb problemes de salut mental 

en l’entorn més proper i facilitar 

el seu desenvolupament com 

a persona. A nivell territorial es 

desenvoluparà a la comarca del 

Garraf amb les sinergies neces-

sàries a territoris propers.
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FUNDACIÓ PRIVADA SANT AN-

TONI ABAT desenvolupant el 

projecte “EnMulFi - Entorns Mul-

tisensorials i Fibromiàlgia”, amb 

l’objectiu de millorar la qualitat de 

vida de les persones afectades per 

fibromiàlgia i del seu entorn imme-

diat i crear un nou camp de treball 

i d’intervenció de cara a aquesta 

població. El projecte es durà a 

terme a l’Hospital de Sant Antoni 

Abat de Vilanova i la Geltrú (Gar-

raf) i a la Unitat de Fibromiàlgia de 

l’Hospital d’Igualada (Anoia).

La Fundació Pinnae, en col·laboració amb el programa RED SOLI-

DARIA 2019 de Bankia, va signar un conveni de col·laboració amb 

l’Associació de Persones amb Discapacitat del Garraf (ADPDG) per 

tal d’impulsar el projecte ACTIVA’T, un programa adreçat al foment 

de la formació de les persones amb discapacitat per aconseguir 

igualtat d’oportunitats, sensibilització de les empreses i la població, 

per la creació d’una economia sostenible. L’acte de signatura ha 

comptat amb la participació del director tècnic de la Fundació Pin-

nae, Antoni Gistau, i el president de l’Associació, Francisco Borrega.

www.pinnae.cat
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THE LONDON COMMUNITY GOSPEL CHOIR

24
NOVEMBRE 2018

1.450 PERSONES
TOTAL  D’ASSISTENTS

ALS CONCERTS

CONCERTS

La Basílica de Santa Maria va ser el gran escenari Del primer con-

cert.  Van oferir un espectacle vibrant en un format petit però molt 

especial, amb les melodies de dos teclats, el ritme d’un calaix i el 

protagonisme de cinc impressionants veus, que va donar com a re-

sultat una actuació molt dinàmica i contínuament enèrgica.
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El grup va pujar a l’escenari vilafranquí i van oferir 

un repertori de diverses cançons universals que, 

juntament amb una projecció de llum i color, van 

encisar el públic assistent. En aquesta ocasió, 

amb un doble vessant solidari: La Marató de TV3 i 

Càritas Interparroquial de Vilafranca del Penedès.

Un espectacle musical de la mà del jove grup vo-

cal de 10 veus privilegiades, guanyadors del Oh 

Happy Day de TV3. Un concert que va ser molt es-

pecial i emotiu amb ple absolut de públic i on van 

interpretar una selecció de les cançons que més 

han marcat el grup.

IN CRESCENDOCORAL LAROC

20
GENER 2019

16
DESEMBRE 2018

www.pinnae.cat
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10
MARÇ 2019

Tenors   
Cia ILLUMINATI

Mariona Camats 
Eudald violoncel &  
Eudald Buch, piano

Les dones de la Lloll, 
amb Lloll Bertran

10
FEBRER 2019

24
FEBRER 2019

Un espectacle que emociona, a 

través de melodies conegudes, 

situacions i paròdies absurdes. 

TENORS és un record dels mí-

tics concerts que durant els 

anys noranta van fer arreu del 

món els Tres Tenors, un espec-

tacle que combina òpera, napo-

litanes i altres gèneres amb l’hu-

mor visual més esbojarrat i que 

farà riure l’espectador.

La Música clàssica va seduir el 

públic, majoritàriament familiar. 

Mariona Camats al violoncel i 

Eudald Buch al piano, que con-

juntament van interpretar grans 

obres de Bach, Schumann i 

Brahms en un concert que va 

venir de la mà de la Xarxa de 

Músiques de Catalunya.

La popular actriu de teatre i tele-

visió Lloll Bertran, acompanya-

da al piano i a la veu per Isaac 

Fonoll, va posar-se a la butxaca 

el públic del Festival MUSiCVEU 

durant la seva divertida actu-

ació en un auditori ple que va 

riure a ple pulmó amb la comè-

dia, el cant, el ball, la paròdia i la 

capacitat d’emocionar d’aques-

ta gran artista.
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05
MAIG 2019

Dúo Calíope,  
flauta travessera  
i guitarra

Sant Andreu  
Jazz Band

Les Anxovetes

14
ABRIL 2019

28
ABRIL 2019

Un duet jove i virtuós que ens 

presenta un programa compost 

per obres originals per a flauta 

travessera i guitarra. Un concert 

diferent, atractiu i ple de ma-

tisos; un dolç i original viatge 

d’est a oest, des del Japó fins a 

Buenos Aires.

JOAN CHAMORRO ens pre-

senta “La Màgia de la Veu”, un 

projecte sorgit de Sant Andreu 

Jazz Band format actualment 

per 12 músics, 5 dels quals són 

també vocalistes. Combinen el 

format de petita big band amb 

formacions més petites, donant 

sempre la màxima importància 

a la veu, sobre la qual gira tot 

l’espectacle. 

El Grup d’havaneres, només 

integrat per veus femenines, 

presentaran un espectacle ple 

d’emoció, amb un recull d’ha-

vaneres tradicionals, sardanes, 

cançons de taverna i temes 

propis, interpretats d’una forma 

molt personal

www.pinnae.cat

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019 /15

Memoria_A4_Pinnae_V10.indd   15Memoria_A4_Pinnae_V10.indd   15 13/07/2020   15:4013/07/2020   15:40



Artistes  
Contemporànis del 
Museu de Montserrat

Natura i Matèria 
Ramon Cornadó
Béatrice Bizot

21
DESEMBRE 2018
AL 27 DE GENER 2019

07
DE MARÇ FINS 
AL 17 DE MARÇ

9.510 PERSONES
TOTAL  DE VISITANTS

A LES EXPOSICIONS

EXPOSICIONS

PROMOCIÓ
CULTURAL

Es tracta de 12 obres de gran for-

mat d’autors contemporanis que 

han exposat al Museu de Montser-

rat els darrers anys i que han cedit 

les seves obres. El conjunt de totes 

les pintures seleccionades ofereix 

un esplèndid panorama de la pin-

tura contemporània a Catalunya 

des de l’expressionisme abstracte 

fins a una abstracció etèria i més 

espiritual amb influències de l’ori-

ent asiàtic. Cal esmentar encara 

l’art cinètic, aquell que afegeix el 

valor dinàmic del moviment a la 

superfície estàtica. 

Ramon Cornadó, fotògraf mi-

nimalista capaç de crear poesia 

visual a través de la natura; i 

Béatrice Bizot, escultora, pre-

senta rostres desconstruïts que 

semblen estar immersos en els 

seus pensaments.
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LliberArt

22
DE MARÇ FINS 
AL 21 D’ABRIL

L’artista Maria Vernet expressa la relació entre 

humans i animals. La connexió és il·limitada, som 

mimètics, rivals, paradoxals, harmonitzables. La 

mostra aplega vint pintures d’acrílic sobre tela 

de la jove i polifacètica artista catalana.

Exposició de 33 artistes del Penedès amb temà-

tica lliure, amb l’objectiu de recaptar diners per 

la Caixa de Solidaritat. Organitzada per Òmnium 

Cultural.

Anàloga
Maria Vernet

24
D’ABRIL FINS
AL 15 DE JUNY

www.pinnae.cat
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Sintetitzant Essències -  
El món màgic de la Música 
Canano

23
D’AGOST 2018
FINS AL 6 D’OCTUBRE

L’artista Juan Hurtado, conegut com a CANANO, 

en aquesta ocasió presenta una sèrie de dibuixos 

i pintures fruit de l’evolució de l’anterior sèrie titu-

lada Essències, que no pretén retratar músics ni 

instruments, sinó captar l’essència del fet musical, 

la màgia que succeeix quan les mans del músic 

prenen contacte amb quelcom a priori inert com 

és l’instrument.

La mostra aplega pintures a l’oli que conviden 

l’espectador a endinsar-se en els paisatges de 

l’artista pintor Albert Carnicé, amb l’impuls que 

ha viscut i ha transmès amb la seva obra, al llarg 

de la seva carrera. Obres de paratges amb gran 

profunditat i color, on l’artista transmet la bellesa 

de la natura.

Paisatge amb Sentiment  
Albert Carnicé

5
DE JULIOL
AL 11 D’AGOST
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Marines
M. Antònia Soler

Natura In Vitro  
Assun Savall

11
D’OCTUBRE 
AL 15 DE DESEMBRE

20
DE DESEMBRE
FINS AL 26 DE GENER

M. Antònia Soler aconsegueix un ritme harmònic 

d’aigües en perfecta conjunció de cel i vaixell, fent 

dels seus quadres unes imatges plenes de vida i 

moviment. Unes obres dotades d’un cromatisme 

equilibrat amb bon domini del traç i acurada habi-

litat en la pinzellada.

Les creacions d’Assun Sevall són catalogades 

com a il·lustracions científiques, que tenen l’objec-

tiu de, reproduir elements naturals el més exacta-

ment possible, no tan sols per esdevenir una crea-

ció artística, sinó per explicar i divulgar la ciència.

www.pinnae.cat
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La Fundació Pinnae va col·labo-

rar en el lliurament a 596 infants 

d’una joguina educativa i una 

de lúdica en la campanya de jo-

guines de la Creu Roja.

 

L’espai cultural del Fòrum Ber-

ger Balaguer va ser punt de re-

collida de joguines i va possibi-

litar la col·laboració en fila zero 

amb la campanya.

L’import total que ha recap-

tat Creu Roja Alt Penedès amb 

aquesta campanya ha estat de 

5.750€ en un projecte que es va 

dur a terme durant els mesos de 

novembre i desembre de 2018.

L’Aula d’Extensió Universitària 

de la Gent Gran de Vilafranca del 

Penedès segueix el seu curs i a 

més de les conferències habitu-

als dels dijous que es celebren a 

l’Auditori del Fòrum Berger Bala-

guer, organitza un SEMINARI de 

quatre dies sobre el tema HISTÒ-

RIA DE LA MÚSICA.

 

Els temes són:

Introducció a la Història de 

la Música:  Antonio VIVALDI, 

l’esclat de la Música Barroca; 

Ludwig van BEETHOVEN, del 

Classicisme al Romanticisme; 

Piotr Ilich TXAIKOVSKI, música 

i passió.

ESDEVENIMENTS

CAMPANYA “CAP NEN 
SENSE JOGUINA”

SEMINARI
“HISTÒRIA DE LA MÚSICA”

La Fundació Pinnae impulsa un 

nou projecte d’acció social jun-

tament amb l’Escola Municipal 

de Música Maria Dolors Calvet 

de Vilafranca, amb la intenció 

de fer una estada més amable 

als pacients, acompanyants i 

públic en general de l’Hospital 

penedesenc, que forma part 

del Consorci Sanitari Penedès 

Garraf.

El cicle de música EN CLAU DE 

SALUT consta de 14 concerts 

en directe ubicats en diferents 

espais de l’Hospital Comarcal 

de l’Alt Penedès

CICLE 
“EN CLAU DE SALUT”
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10.01
Sr. Francesc Lozano

Llic. en Ciències i professor de la 

Universitat Ramon Llull. 

Tema: “La cultura de la vida”

24.01 

Sr. Ferran Gadea

Catedràtic de Llengua i Literatura 

catalana a l’Institut Maragall. 

Tema: Llengua catalana “Pompeu Fa-

bra, definidor de l’estàndard català” 

07.02 
Sra. Astrid Barqué

Llicenciada per INEF . 

Tema: “Alimentació a la Tercera Edat”

14.02
Sr. Enric Contreras

Hematòleg, cap del Banc de sang i 

teixits de Tarragona i Terres de l’Ebre.

Tema: “La coagulació de la sang, un 

equilibri entre una necessitat i un risc” 

28.02  
Dr. Jordi Porta Manzañido  

Doctor i catedràtic d’INEF. 

Tema: “L’ètica i l’estètica de la salut. 

La imatge imposada” 

07.03
Sr. Joan Manuel del Pozo 

Catedràtic de la Universitat de Girona 

Tema: “Reflexions a partir de la Uto-

pia de Thomas Moore”

13.03
Dr. Pere Larrosa

Llicenciat en Història i Ciències de la 

Música i Metge de Família. 

Tema: “La història de la música”

21.03
Sr. Francesc Bailón

Antropòleg, especialitzat en la cultu-

ra nòrdica i guia de viatges a l’Àrtic.

Tema: “La història de la conquesta 

del Pol Nord”

11.04 

Dr. Xavier Garí de Barbarà

Doctor en Història Contemporània. 

Tema: “De la cultura de la violència a 

la cultura de la pau”

25.04 
Sr. Jordi Camins i Just 

Premi Medi Ambient de la Generalitat 

de Catalunya. 

Tema: “Gel, glaç i gel: obres d’art de la 

natura” 

09.05 
Sr. Joan Tres i Amat 

Doctor en Filologia Catalana i cate-

dràtic de català.

Tema: Literatura catalana “Miquel 

Martí i Pol, la tendresa s’instal·la a les 

paraules”

26.05
Sr. Francesc Xavier Roigé Ventura

Doctor en Antropologia social i 

cultural . 

Tema: “T’estimo! Amors i matrimonis 

del romanticisme al franquisme”

06.06 

Sr. Carlos Alberto Acosta Rizo

Geòleg especialitzat en Enginyeria 

Geològica. 

Tema: “El paleontòleg Miquel Crusa-

font Pairó, la seva tasca en defensa 

de la Paleontologia”

03.10
Sr. Vicenç ViIlatoro

Llicenciat en Ciències de la Informa-

ció, escriptor i periodista. 

Tema: “Actualitat de l’Oda a Espanya, 

de Joan Maragall”

17.10
Dra. Irene Cordón

Doctora en Arqueologia, Història anti-

ga i medieval per la UAB.  

Tema:“La troballa de la tomba de 

Tutankhamon” 

21.10
Sr. Valentí Maymó

Rapsoda i intèrpret de la tenora. 

Tema: “Camins del Paradís. Una 

passejada per la vida i obra de Jacint 

Verdaguer”                                              

01.11
Sra. Marisa Sotelo 

Professora titular de Literatura caste-

llana a la UB. 

Tema: “Emilia Pardo Bazán i Catalunya”

21.11
Sr. Vicenç Lozano 

Llicenciat en Història i periodista 

Tema: “Secrets del pontificat del 

Papa Francesc” 

12.12 
Sr. Joan Vives

Professor d’Història de la Música 

i locutor-redactor de Catalunya 

Música.

Tema: “Georg Friedrich Händal a 

Anglaterra”                                              

CONFERÈNCIES
AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA 
DE LA GENT GRAN

www.pinnae.cat
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IX Festival Internacional Orgue 

de Montserrat. Abat Cassià M. 

Just, in memoriam (FIOM 2019)

El primer concert amb el títol 

“Vivaldi a Montserrat: de les 

Quatre Estacions als concerts 

per orgue i orquestra”, el jove 

talent i antic escolà de Mont-

serrat Joan Seguí, acompanyat 

per l’Orquestra Nacional Clàs-

sica d’Andorra, presentarà els 

meravellosos concerts per a 

orgue i orquestra d’Antonio Vi-

valdi, alternats amb alguns del 

famosos concerts de l’autor ve-

necià.

Dins el capítol de grans solistes 

europeus, el jove i reconegut 

organista Thomas Ospital, titu-

FESTIVAL D’ORGUE DE MONTSERRAT

lar del Gran Orgue de l’església 

de Saint Eustache de París, in-

terpretarà obres del gran reper-

tori romàntic.

El tercer concert estarà prota-

gonitzat per un jove director 

i antic escolà de Montserrat, 

Marc Díaz; un jove cor, el Cor 

Cererols, i l’acompanyament 

d’un altre antic escolà, Arnau 

Farré, a l’orgue.

El darrer concert comptarà amb 

una intèrpret eslovaca, Mo-

nica Melcova, que juntament 

amb Juan Manuel Gómez, a la 

trompa, oferiran repertori per 

aquesta singular formació.

Primer concert: Dissabte, 22 de 

juny: Joan Seguí, acompanyat 

per l’Orquestra Nacional Clàs-

sica d’Andorra

Segon Concert: Dissabte 20 de 

juliol: Thomas Ospital

Tercer concert: Dissabte 10 

d’agost: Marc Díaz com a direc-

tor del Cor Cererols, acompa-

nyat de Arnau Farré.

Quart concert - Dissabte 24 

d’agost: Monica Melcov amb 

Juan Manuel Gómez

El Festival MUSiCVEU ha fet el 

lliurament de 6.943€ recollits de 

la recaptació solidària en els di-

ferents concerts. Anirà destina-

da als programes educatius que 

duu a terme Càritas Interparro-

quial de Vilafranca del Penedès.

ESDEVENIMENTS

MUSICVEU 
LLIURA A CÀRITAS  
INTERPARROQUIAL
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Fruit de l’acord de col·labora-

ció entre la Fundació Pinnae i 

l’Acadèmia Tastavins Penedès, 

enguany s’ha creat el Vijazz So-

lidari, coordinat per la Fundació 

Pinnae i que aglutina i amplia 

les aportacions solidàries reco-

llides durant el Vijazz. Aquesta 

ampliació ha permès augmen-

tar a dues, les entitats benefici-

àries (Associació Ginesta i Creu 

Roja de l’Alt Penedès), que han 

rebut un xec de 1.000€ cadas-

cuna d’elles, amb una aportació 

total de 2.000€.

El 14 de juliol es va celebrar a 

l’Auditori Fòrum Berger Bala-

guer la cloenda del 49è Con-

curs de Joves Intèrprets de Pi-

ano de Catalunya 2019, amb 

l’actuació, ja fora de competi-

ció, dels pianistes guanyadors 

del primer premi de cadascuna 

de les categories d’edat en què 

està dividit. 

El dia 9 de juny es celebra 

“Obrim Vilafranca”, tota una ex-

periència que mostra el patri-

moni cultural de Vilafranca que 

no acostuma a estar disponible 

per al públic. 15 espais de la 

vila que faran viure records in-

sospitats i mostraran els tresors 

culturals que amaga cada racó. 

l’Espai Cultural Fòrum Berger 

Balaguer de la Fundació Pinnae 

s’uneix a aquest esdeveniment 

i obre les seves portes i història, 

prèvia reserva, durant tot el dia.

PINNAE I TASTAVINS 
UNEIXEN ESFORÇOS 
PER UN VIJAZZ MÉS 
SOLIDARI

49È CONCURS 
DE PIANO 
DE CATALUNYA OBRIM VILAFRANCA

ASSISTENTS: 160 PERSONES

www.pinnae.cat
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Una de les principals novetats 

de les Festes de Sant Raimon 

2019 va ser el concert sorpresa 

que es va anunciar a través d’un 

concurs de pistes a Instagram: 

la gent havia d’esbrinar qui pro-

tagonitzaria el concert i com 

seria. 

El concert va ser un homenatge 

a la darrera actuació que van 

fer junts els Beatles, al terrat del 

número 3 de Savile Road, a Lon-

dres, de la qual, el proper 30 de 

gener farà 50 anys. Un grup de 

músics encapçalat pel guitarris-

ta vilafranquí Xavi Díaz i Rafael 

Villanova, de la Salseta, van ser 

els encarregats de materialitzar 

l’homenatge al terrat de l’edifici 

del Fòrum Berger Balaguer. 

Pregó Festa Aniversari Falcons 

Vilafranca

29 de novembre

Vilafranca del Penedès Auditori 

Fòrum Berger Balaguer

Públic

FESTES 
DE SANT RAIMON

PREGÓ FESTA ANIVERSARI 
FALCONS VILAFRANCA

24/ MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
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CONGRESSOS:

05.04
VILAPENSA

04.05
CONGRÉS DE  
DIGESTÒLEGS A 
L’HOSPITAL VILAFRANCA

IV Jornades d’ètica de l’Alt Pe-

nedès “Dolor, patiment i felicitat. 

Reflexions des de la bioètica”
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METGES I METGESSES SÓN RECONEGUTS EN 
L’ACTE DE LA PROFESSIÓ MÈDICA

La Junta Comarcal de l’Alt Penedès del Col·legi de Metges de Barce-

lona (CoMB) va organitzar, el divendres 16 de novembre a les 20h, 

l’Acte de la Professió Mèdica al Fòrum Berger Balaguer. Un acte ins-

titucional de benvinguda i reconeixement als metges i metgesses 

de l’Alt Penedès.

La cloenda va anar a càrrec de la Dra. Gabarró, presidenta de la Jun-

ta Comarcal de l’Alt Penedès, i del Dr. Jaume Sellarès, vicepresident 

de CoMB. Es va cloure l’acte posant èmfasi en els valors de la Medi-

cina, que representen els seus professionals. Entre ells, el gran com-

promís cap a la ciutadania, tot i les dificultats que viuen.

www.pinnae.cat
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08.11
JORNADA 
“HOSPITALS DE DIA”

Els Serveis de Medicina Inter-

na del Consorci Sanitari Alt 

Penedès-Garraf van organit-

zar la tercera edició de la Jor-

nada d’Hospitals de Dia per 

a pacients crònics, on es van 

tractar els “Nexes en el treball 

en xarxa”.

16.11
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Patronat

Martí Solé

President

Mn. Xavier Aymerich Miñarro

Joaquim Vázquez Barbat

Anna Estallo Casanovas

Antoni Gistau Lamua

Director de la Fundació

Marga Padullés Altisent

Directora de la Residència

COHESIÓ SOCIAL

INGLADA VIA MODEL ASSISTENCIAL

Com a llegat de l’Obra Social de 

Caixa Penedès, la Fundació Pin-

nae ha heretat la Residència Ingla-

da Via de Vilafranca del Penedès, 

una llar que acull en Règim Resi-

dencial i de Centre de Dia perso-

nes d’avançada edat de la comar-

ca, oferint-los l’assistència integral, 

humana i professional per a què 

puguin viure amb el confort, segu-

retat i tranquil·litat que necessiten.

És un centre acreditat com a col-

laborador del Departament de 

Benestar Social de la Generalitat 

de Catalunya per la qual cosa pot 

oferir places amb finançament pú-

blic.

La Residència Inglada Via s’erigeix 

en un edifici catalogat que data 

dels primers anys del segle XX i se-

gueix la vocació assistencial que 

va iniciar-hi la família Inglada Via 

el 1916.
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APARTAMENTS TUTELATS

La Fundació Pinnae continua el 

seu ferm compromís social i pre-

senta un projecte de rehabilita-

ció d’un edifici per convertir-lo 

en apartaments tutelats oferint 

nous serveis a la gent gran del 

territori, i procurant-los una lon-

gevitat activa i saludable.

La previsió és construir 16 apar-

taments d’uns 40 metres qua-

drats, sense barreres arquitectò-

niques i equipats amb elements 

de mobiliari i electrodomèstics 

que, per la facilitat d’ús i neteja, 

facilitin l’autonomia de les per-

sones grans.

Un aspecte rellevant és la se-

guretat que ofereix el fet que hi 

hagi un professional 24 hores 

els 365 dies de l’any a la recep-

ció del centre per donar respos-

ta a les necessitats que puguin 

sorgir o atendre qualsevol inci-

dència.

www.pinnae.cat
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Relació dels equipaments que la Fundació 

Pinnae té, en conveni amb els respectius 

ajuntaments, i que estan dedicats a l’aten-

ció i activitats per a la Gent Gran. 

Casal Gent Gran Gavarra 

Cornellà del Llobregat

Casal Gent Gran Cooperativa de Vivendes

El Prat del Llobregat

Casal Municipal de la Gent Gran Torre Lluc 

Gavà

Casal Gent Gran Barri Centre

Sant Boi del Llobregat

Casal de Gent Gran Josep Tarradellas

Cervelló

Casal de la Gent Gran

Gelida

Casal Municipal de la Gent Gran

Sant Sadurní d’Anoia

Casal d’Avis del Tívoli

Vilafranca del Penedès

Casal d’Avis de l’Espirall

Vilafranca del Penedès

Casal Municipal de Gent Gran

Vilanova i la Geltrú

Casal d’Avis Municipal

Cubelles

Casal Municipal de la Gent Gran

Sant Pere de Riudebitlles

COHESIÓ SOCIAL

CASAL DELS AVIS

Casal Gent Gran Gavarra. Cornellà del Llobregat

Casal de Gent Gran Josep Tarradellas. Cervelló
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Casal Municipal de la Gent Gran. Sant Sadurní d’Anoia

Casal d’Avis del Tívoli. Vilafranca del Penedès Casal d’Avis de l’Espirall. Vilafranca del Penedès

www.pinnae.cat
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CASAL DELS AVIS

Casal Municipal de Gent Gran . Vilanova i la Geltrú

COHESIÓ SOCIAL
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BIBLIOTEQUES

Biblioteca Josep M. López-Picó. Vallirana Biblioteca Maria Àngels Torrents. Sant Pere de Riudebitlles

www.pinnae.cat
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FUNDACIÓ PINNAE
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En la gràfica següent podem observar que en general les xarxes 

socials de la Fundació Pinnae han incrementat les vistes/segui-

dors. Si ens centrem en Facebook podem comprovar que la puja-

da més considerable ha sigut entre el 2n i 3r trimestre, tot i que en 

Mailchimp no ha sigut tan dràstica, també ha augmentat la seva 

visualització durant aquesta mateixa temporada.
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MUSICVEU

600

400

200

0
Instagram

1er Trimestre 2onTrimestre 3erTrimestre 4artTrimestre

Facebook

291
349

416
490

353
382

455
513

A la següent gràfica observem les tres xarxes socials del Musicveu: Facebook, Insta-

gram i Youtube durant l’any 2019.

En primer lloc, Instagram ha tingut un augment de 200 seguidors. Als inicis d’anys 

tenia 291 seguidors i acabant al desembre amb 490, tot i que la pujada més consi-

derable ha estat durant el quart trimestre.

Respecte a Facebook, cal mencionar que entre el primer i segon trimestre l’aug-

ment de seguidors va ser més lent, no obstant això, l’embranzida va venir durant el 

tercer trimestre on es va notar una pujada de 73 seguidors i al quart trimestre de 58.

www.pinnae.cat
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FÒRUM BERGER BALAGUER

En aquesta ocasió, el Fòrum Berger Balaguer només disposa de dues xarxes soci-

als: Facebook i Instagram.

En el cas d’Instagram, que es va crear a principis d’aquest 2019, ha tingut una molt 

bona rebuda a la xarxa social, on a finals d’any ja comptava amb 267 seguidors in-

teressats en les seves fotografies i informació.
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març de 2019

Usuaris

Nombre de sessions per usuari

Durada mitjana de la sessió Percentatge de rebots

Visualitzacions de pàgines Pàgines/sessió

Usuaris nous Sessions

1.000

6.498

00:01:29

1,29 1,9616,371

65,52%

6.470 8.350

500

Usuaris

maig de 2019 juliol de 2019 setembre de 2019 novembre de 2019

New Visitor

Returning Visitor

10,2%

89,8%

ESTADÍSTIQUES DE LA PÀGINA WEB (GOOGLE ANALYTIC)

+info: www.pinae.cat

Gràcies a la informació rebuda de google analytic, podem observar les actuacions 

dels usuaris de la pàgina web de la Fundació Pinnae.

Primer de tot cal mencionar que la Fundació Pinnae va tenir 6.498 visites durant l’any 

2019, de les quals 6.470 eren noves i la resta era gent que retornava a visitar la pàgina.

Les sessions (8.350) mencionades en les estadístiques següents són les vegades que 

un usuari interactua amb la pàgina web, és a dir, que la visita. No obstant això, el per-

centatge de rebots (65,52%) és molt elevat, això significa que més de la meitat dels 

usuaris que entren a la pàgina web només llegeixen un apartat en concret i marxen.

El nombre de sessions per usuari és d’1,29 amb un total de 16.371 visites, i cada una 

d’aquestes vistes dura aproximadament 1 minut i 29 segons, i es miren 1,96 pàgines 

durant aquesta visita a la nostra web. 

www.pinnae.cat
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www.pinnae.cat
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