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MEMÒRIA DE LA FUNDACIÓ ESPECIAL PINNAE 

 

EXERCICI 2019 

 

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 2019 ha estat la següent: 
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GESTIÓ ADMINISTRATIVA 
 
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 majoritàriament, estan en règim de lloguer i alguna d’elles no té  
activitat tot i que esta al mercat pel seu lloguer. L’import gastat en l’apartat de manteniments i 
amortitzacions és de: 99.686,05 euros. 
 
 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 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 plaça Pi i Maragall, 7 de Sant Quintí de Mediona. En lloguer. 
 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 carrer Caputxins, 10 de Vilanova i la Geltrú. 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 inversions en l’apartat de Gestió Administrativa amb un 

cost total de 74.284,54, segons el següent detall: 
 

1. Instal.lació d’una nova climatització al local de la plaça Pompeu Fabra, 1, Esc. A de 
Molins de Rei (antic Casal d’Avis) que es troba en règim de lloguer, amb un cost de 
11.123,50 euros. 
 

2. Instal.lació d’una bomba d’aigua i una finestra d’alumini al final de l’escala dels pisos 
1r i 2n de la finca del carrer La Parellada, 18 de Vilafranca del Penedès, amb un cost 
de 1.473,00 euros. 

 
3. Rehabilitació del pis del carrer La Parellada, 18  2n 1a de Vilafranca del Penedès que 

es troba en règim de lloguer amb un cost de 60.320,17 euros. 
 

4. Adquisició d’un projector de ultra curta distància amb sistema wi-fi i sense cables per 
la sala de reunions de les oficines de la Fundació Pinnae al carrer de La Parellada, 56  
3r 1a, amb un cost de 1.367,87 euros. 

 
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 616.167,20 euros. 
 
En aquest apartat també inclou l’import corresponent a la pèrdua pel deteriorament de les 
accions de Bankia a data 31 de desembre de 2019, per un import de 5.878.140,08 euros 
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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 474.313,03 
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). 
 Finca a la carretera nacional 340, PK 289,6 de l’Arboç del Penedès (Escola Camp Joliu del 

Penedès) (amb conveni de cessió d’us amb les Escoles Familiars Rurals 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 inversions en l’apartat de Cultura, Educació i Patrimoni 

amb un cost total de 8.546,89, segons el següent detall: 
 

I. Renovació de la il.luminació de l’Aula de Cultura del Fòrum Berger Balaguer amb un cost 
de 3.291,51 euros. 
 

II. Adquisició d’una nova taula de so i patch de connexió digitals per l’Auditori del Fòrum 
Berger Balaguer amb un cost de 5.255,38 euros. 

 
  

Activitats Culturals, Educatives i Patrimonials 
 
Durant aquest any s’han realitzat diverses col.laboracions econòmiques que sumen 29.546,85 
euros, segons el següent detall: 
 
a. Festa Major de Vilafranca del Penedès 2019 amb un import de 2.750,00 euros. 

Patrocini de la activitat “Vilafranca al món” que és una iniciativa que vol servir per donar la 
benvinguda als vilafranquins i vilafranquines que viuen fora i que venen per festa major. En 
aquest esdeveniment es poden comprar degustacions de productes vilafranquins que tenen 
repercussió arreu del mon com vins o bombons tipus catànies. 
 

b. Festival del Pensament del Penedès – VilaPensa - a Vilafranca del Penedès amb un import de 
3.000,00 euros. 
VilaPensa és un festival del pensament, un projecte obert al coneixement, a la cultura i a les 
ciències, a l’humanisme en general, divulgatiu, transversal, amb vocació d’arribar i de 
mobilitzar a tothom, sigui quina sigui la seva procedència, educació, manera de viure. 
La Fundació ha col.laborat, a més d’econòmicament, també amb la cessió de l’Auditori del 
Fòrum Berger Balaguer per a celebrar una de les conferències del Festival sota el títol: Dolor, 
patiment i felicitat. Reflexions des de la bioètica (5 d’abril de 2019) 
 

c. Cicle de concerts a l’Hospital Comarcal de Vilafranca del Penedès – “En Clau de Salut” amb un 
import de 4.397,85 euros. 
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Cicle de concerts "En Clau de Salut". Una iniciativa de la Fundació que patrocina l'activitat junt 
amb la col·laboració de l'Escola de Música de Vilafranca, el Consorci Sanitari de l’Alt Penedès - 
Garraf i l'Ajuntament de Vilafranca. 
Es tracta d’una sèrie de concerts que es realitzen durant aquest curs a diferents ubicacions de 
l'Hospital de Vilafranca amb l'objectiu de fer més amable i acollidora l'estada de les persones 
que hi estan ingressades, familiars i amics que els visiten. 
Aquest cicle té lloc, cada mes, en diferents espais del centre hospitalari i amb diferents 
combinacions musicals. 
 

d. 49è Concurs de Joves Intèrprets de Piano de Catalunya amb un import de 1.399,00 euros. 
Concurs amb una llarga trajectòria i que la nostra Fundació es complau patrocinar des de els 
seus inicis. Organitzat per les Joventuts Musicals de Vilafranca del Penedès i amb la 
participació de 36 joves artistes que presenten les seves obres a concurs a l’Auditori del 
Fòrum Berger Balaguer. 
 

e. Fundació Abadia de Montserrat 2025 amb un import de 18.000 euros. 
Aportació econòmica a la Fundació Abadia de Montserrat 2025 en virtut del conveni de 
col.laboració signat amb la finalitat d’ajudar a l’Abadia de Montserrat a mantenir, 
promocionar i fomentar tots aquelles valors propis del monestir i del santuari de Montserrat 
com són ara els socials, els culturals i els ecològics. 
 

Altres activitats de la Fundació 
 
 El 25 d’abril de 2019 Penedès TV va realitzar la gravació del programa “Orgues de Vilafranca” 
a l’Auditori del Fòrum Berger Balaguer amb un reportatge a l’orgue de la sala. Es tracta d’una 
sèrie de programes que tracten la història i característiques dels 5 orgues que hi ha a Vilafranca 
del Penedès.  
 
 El dia 9 de juliol de 2019 es celebra “Obrim Vilafranca”, tota una experiència que mostra el 
patrimoni cultural de Vilafranca que no acostuma a estar disponible per al públic 15 espais de la 
vila que faran viure records insospitats i mostraran tresors culturals que amaga cada racó. L'Espai 
Cultural Fòrum Berger Balaguer de la nostra Fundació s'uneix a aquest esdeveniment i obre les 
seves portes i història. 
 
 El 16 de juliol de 2019 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 un segon enregistrament pel 
seu darrer treball en CD. 
 
 
Tot seguit detallarem les diferents activitats realitzades tant a l’Aula de Cultura com a l’Auditori 
del Fòrum Berger Balaguer de la Fundació. 
 

Aula de Cultura 
 
Aquest any 2019, dins de la programació estable de la sala d’exposicions -Aula de Cultura del 
Fòrum Berger Balaguer-, s’han realitzat 7 exposicions i altres activitats diverses que han visitat 
9.888 persones, aquestes son: 
 
Exposicions: 
 
 Artistes contemporanis del Museu de Montserrat. 
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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 estat exposades al Museu de Montserrat els 
darrers anys. 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. 
 

 Natura i Matèria de Ramón Cornadó (fotografia) i Béatrice Bizot (escultura). 
El fotògraf Ramón Cornadó i l’escultora Béatrice Bizot van començar la seva col·laboració 
l’any 2008, amb un projecte que es va fer efectiu uns anys després amb la mostra Inner 
Landscapes, al Museu d’Art Modern de Tarragona, on es fusionaven els dos treballs 
aconseguint una excel·lent integració tant formal com conceptual. 
La mostra que s’exposa a Vilafranca, connecta 28 fotografies amb 8 escultures que 
reflexionen metafòricament sobre l’existència de l’ésser humà en el món actual. Tot i que 
podem analitzar cada conjunt d’obres per separat, existeix una comunicació entre ambdues 
disciplines que va més enllà de la relació formal o del joc compositiu del muntatge expositiu. 
Del 7 de febrer al 17 de març de 2019. 
 

 Exposició  “LlibertArt”. Artistes per Òmnium. 
Òmnium Cultural Alt Penedès organitza l'exposició "LlibertArt" on 32 artistes del Penedès 
donaran les seves obres per a ser venudes amb l’objectiu de recaptar diners per a la caixa de 
solidaritat. 
La mostra esta formada per obres, de temàtica lliure, provinents de les donacions d’artistes 
de Vilafranca del Penedès, Subirats, Sant Sadurní d’Anoia, Mediona, Vilanova i la Geltrú, Sant 
Quintí de Mediona, Llorenç del Penedès, Cubelles i el Vendrell. Hi haurà un total de 18 
pintures, dues il·lustracions, un gravat, sis fotografies, un dibuix, tres escultures i un repujat 
en aram. 
Del 22 de març al 21 d’abril de 2019. 
 

 Maria Vernet. Anàloga. 
S’exposen al Fòrum Berger Balaguer de Vilafranca del Penedès una selecció de pintures de 
l’artista Maria Vernet. La mostra aplega vint pintures d’acrílic sobre tela de la jove i 
polifacètica artista catalana. Nascuda a Tarragona l’any 1979, i llicenciada en Belles Arts per 
la Universitat de Barcelona l’any 2006, Maria Vernet ens presenta una complexa i completa 
exposició per fer fluir la imaginació i la interpretació subjectiva de la realitat. Cada imatge té 
una analogia d’impacte que pretén mostrar la realitat oculta, amb la intenció de fer 
comprendre sense jutjar. 
Del 26 d’abril al 16 de juny de 2019. 
 

 Albert Carnicé. Paisatge amb sentiment. 
L’exposició s’inaugura amb una presentació a càrrec d’Elisabet Carnicé, comunicadora 
audiovisual i presentadora del programa casteller Quarts de 9 emès per TV3. La mostra 
aplega pintures a l’oli que conviden a 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, a més 



 

Pàgina 6 

 

de a bellesa de la natura i els racons de Catalunya i altres racons europeus, tot un cúmul de 
sentiments. 
Del 5 de juliol a l’11 d’agost de 2019. 
 

 CANANO. Sintetitzant Essències - El món màgic de la Música. 
L’obra de Canano traspassa el sentit visual per esdevenir pensament. Procedent de Sant 
Martí Sarroca i amant de Velázquez i Dalí, l’artista descriu la seva obra com un poema des de 
la passió i l’enginy. Canano utilitza la metafísica i el simbolisme, “Realisme màgic” com a 
llenguatge. 
En aquesta ocasió presenta una sèrie de dibuixos i pintures fruit de l’evolució de l’anterior 
sèrie titulada Essències, que no pretenia 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, el reflex de petjades intemporals a la platja 
de la ment. 
Del 23 d’agost al 6 d’octubre de 2019. 
 

 M. Antònia Soler "Marines - Aigua en moviment". 
Artista enamorada del mar i que queda reflectit en les seves darreres obres on també és 
percep la seva evolució i un salt qualitatiu en la seva tècnica i estil, La seva estima al mar 
Mediterrani ho plasma, realitzant unes magnifiques i belles pintures. 
De l’11 d’octubre al 15 de desembre de 2019. 
 

 Natura In Vitro, Assun Savall. 
Es tracta d’una mostra d’il·lustració científica que permet conèixer i admirar, a parts iguals, la 
natura del nostre voltant. En aquesta mostra, Assun Savall ens presenta més d’una trentena 
d’obres. Una col·lecció d’il·lustracions que uneix les aficions de l’artista: la ciència, la 
didàctica i l’art. Les orquídies, lliris, fruits, cargols, estrelles de mar, sardines, etc…, s’obren 
camí entre els dibuixos per omplir-se de color, mostrar-los com són, per fora i per dins, i 
volent anar més enllà per destacar els caràcters útils per a l’estudi i transmetre sensacions i 
emocions. 
Del 20 de desembre de 2019 al 26 de gener de 2020  
 

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

 
 Presentació de “LlibertArt” i crida a nous artistes. Acte de presentació de la propera 

exposició del Fòrum Berger Balaguer. En aquest acte Òmnium Alt Penedès explicarà 
els detalls de l’exposició i venda que es portarà a terme entre el 22 de març i el 21 
d’abril amb obres donades per artistes de diferents disciplines (pintura, escultura, 
il·lustració, fotografia, gravat, dibuix, etc.), els beneficis dels quals aniran a parar a la 
Caixa de Solidaritat. 
(22 de gener de 2019) 
 

 Roda de premsa presentació de la nova convocatòria de projectes socials 2019. La 
Fundació Pinnae presenta la segona edició de la convocatòria de projectes a l'impuls 
social del territori. A l'acte hi haurà la presència de Martí Solé, president de la 
Fundació Pinnae, Antoni Gistau, director tècnic de la Fundació Pinnae i Walter 
González, cap de l'àrea d'avaluació, voluntariat i tercer sector de la Consultoria i 
estudis de la Fundació Pere Tarrés. 
(30 d’abril de 2019) 
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 Presentació pública del projecte de rehabilitació a través de la Fundació Pinnae, 

d’un edifici de Vilafranca del Penedès per convertir-lo en apartaments 
tutelats oferint nous serveis a la gent gran del territori, i procurant-los una 
longevitat activa i saludable. 
(13 de juny de 2019) 
 

 Visita comentada a l’exposició “Sintetitzant Essències – El món màgic de la Música” 
pel mateix artista CANANO. Després, el públic assistent gaudirà amb un recital 
d’acordió i poesia “Poemes i melodies d’amor a la creació i a l’art” a càrrec d’Anna 
Peret i Sílvia Amigó. 
(27 de setembre de 2019) 
 

 Visita del crític d'art Josep Mª Cadena a l'exposició de M. Antònia Soler. Jose Mª 
Cadena disposa de nombrosos reconeixements, com ara el premi Mañé i Flaquer de 
periodisme, el Premi Ciutat de Barcelona o la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de 
Catalunya. Josep Maria Cadena va ser membre de les juntes directives de l’antiga 
Associació de la Premsa de Barcelona i de l’actual Col·legi de Periodistes de 
Catalunya. El veterà periodista també va ser secretari general del Consell de la 
Informació de Catalunya, durant 8 anys. 
(11 de desembre de 2019) 
 

 

Auditori 
 
A l’Auditori del Fòrum Berger Balaguer s’hi han dut a terme 61 esdeveniments, entre concerts, 
conferències, congressos, debats, lliuraments de premis i presentacions que ha suposat una 
assistència de 11.471 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 5ena edició, s’han programat els 
següents concerts: 
 
 IN CRESCENDO. 

Un espectacle musical de la mà d’un jove grup vocal de 12 veus amb una gran formació de 
cant coral i amb particulars arranjaments que interpreten cançons modernes amb una 
original posada en escena. En el concert que plantegen al Festival MUSiCVEU, interpretaran 
una selecció de les cançons que més han marcat al grup, algunes 100% a capella i altres 
acompanyades d’instruments en directe interpretades pels mateixos membres del grup. Un 
concert màgic i emocionant que quedarà a la retina. 
(20 de gener 2019). 
 

 TENORS. 
Espectacle TENORS d’òpera professional en clau d’humor, una fantàstica i divertida actuació 
que permetrà gaudir d’un espectacle diferent amb unes veus increïbles. Un espectacle que 
emociona a través de melodies conegudes, situacions i paròdies absurdes. TENORS és un 
record als mítics concerts que durant els anys noranta van fer arreu del món els Tres Tenors, 
un espectacle que combina òpera, napolitanes i altres gèneres amb l’humor visual més 
esbojarrat i que farà riure a l’espectador.  
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(10 de febrer de 2019) 
 

 MARIONA CAMATS & EUDALD BUCH. 
Mariona Camats al violoncel i Eudald Buch al piano, ambdós músics excepcionals que 
interpreten un programa amb tres noms propis Bach, Schumann i Brahms, tres compositors 
que comparteixen una fascinació pel contrapunt. Les obres que interpreten són un diàleg 
constant entre dos instruments. Mariona Camats és la flamant guanyadora de la Beca 
Internacional que atorga la Fundació Pau Casals. 
(24 de febrer de 2019) 
 

 LA LLOLL, SOCIETAT ANIMADA. 
És la Lloll Bertran en tota la seva essència, que atrapa l’espectador amb el seu gran talent per 
a la comèdia, el cant, el ball, la paròdia i la capacitat d’emocionar. Un gran espectacle 
multidisciplinar per riure i reflexionar acompanyada de la veu i el piano d'Isaac Fonoll.  
(10 de març de 2019)  

 
 DÚO CALÍOPE. Flauta travessera i guitarra. 

Duo Calíope (Beatriz Gallardo a la flauta travessera i María Bernal a la guitarra), un virtuós 
duet de flauta travessera i guitarra, porta al Festival MUSiCVEU un concert diferent, atractiu i 
ple de matisos, passant de sonoritats tradicionals a noves concepcions de la música, amb 
obres de Piazzolla, Brotons i Tedesco. La millor clàssica i contemporània emergent.  
(14 d’abril de 2019)  

 
 JOAN CHAMORRO. La Màgia de la Veu. 

Joan Chamorro que presenta el seu projecte "La Màgia de la Veu", format actualment per 12 
músics (5 dels quals són vocalistes) de la Sant Andreu Jazz Band. 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. Una tarda amb joves grans talents del jazz. 
(28 d’abril de 2019) 

 
 LES ANXOVETES. Havanera i cançó catalana. 

Les Anxovetes tenen la particularitat de ser un grup d’havaneres cantat íntegrament per veus 
femenines. Tres veus acompanyades d'un contrabaix i una guitarra que presenten al Festival 
MUSiCVEU un espectacle ple d’emoció, amb un recull d'havaneres tradicionals, sardanes, 
cançons de taverna i temes propis interpretats d’una forma molt personal. Un concert íntim i 
molt especial. 
(5 de maig de 2019) 
 

El 10% dels ingressos pel Festival de Música i Veu per aquesta 5ena edició, son a benefici de 
Càritas Inter parroquial de Vilafranca. 
 
A les acaballes de l’any 2019 es van celebrar quatre concerts de la 6ena edició del cicle “Festival 
de Música i Veu” (MUSiCVEU), cicle que tindrà la seva continuïtat durant el primer semestre de 
l’any 2020. Aquests concerts van ser: 
 
 CLASSICAMPERT 

Concert singular i solidari. Un concert de música clàssica que va sorgir per donar a conèixer 
l'Associació AMPERT (Associació sense ànim de lucre que treballa amb l'objectiu de millorar 
la qualitat de vida del malalt oncològic de l'Alt Penedès) i destinat a recaptar fons per 
l'entitat social. Intervenen diferents músics del Penedès: Jonatan Carbó, Jordi Mestres, 
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Carmina Font, Sergi Raya, Christina Koch, Montse Ríos, Cor Kandenit (Direcció: Christina 
Koch) i Aida Ortiz. Les entrades del concert son donatiu íntegre per a L'Associació. 
(27 d’octubre de 2019) 
 

 SOMMELIERS 
Formació de cinc noies, quatre instrumentistes que van estudiar clàssica (Esmuc i Liceu) i una 
veu que va estudiar cant modern (Taller de Músics). Les components actuals del grup són: 
Rocío Seligrat (veu), Mireia Bartolí (violí), Marta Pons (violoncel), Maricel Pons (piano) i 
Teresa Nogueron (clarinet).  
Sommeliers traslladen la seva sensibilitat musical en petits temes on mariden jazz i clàssica 
amb pinzellades de l’univers pop. Sommeliers festegen en català, italià i anglès cançons 
pròpies i versions com “My Way” de Frank Sinatra. Una formació clarament clàssica de violí, 
violoncel, piano, clarinet i veu per trencar barreres de gènere i generacionals. 
(10 de novembre de 2019) 
 

 COMPANYIA TRES DAMES. Una Nit a l'Òpera! 
Recital d'àries, duets i trios d'òperes de tots els temps, acompanyades de piano. La 
Companyia Tres Dames la formen: Glòria Coma i Pedrals (soprano), Elisenda Durà i Àngel 
(soprano), Christina Koch (soprano) i Pau Casan (piano). 
La majoria de peces es canten en l'idioma original, no obstant també hi ha algun tema en 
català. Un espectacle que permet gaudir de manera diferent aquest registre, descobrint el 
cant líric, perdent la por als prejudicis d'associar l’òpera amb quelcom avorrit, seriós o només 
per a públic expert. 
(24 de novembre de 2019) 
 

 QUARTET MÈLT. Nadal a casa 
Grup vocal jove format per quatre cantants procedents de diferents indrets de Catalunya 
units pel món del cant coral català. 
Ells són la soprano Magalí Sare (Bellaterra), la contralt Ariadna Olivé (Barcelona), el tenor Eloi 
Fort (Tarragona) i el baríton Oriol Quintana (Sabadell) i treballen un repertori molt ampli i 
variat, basat essencialment en obres escrites per a cor mixt a quatre veus a cappella, i que 
comprèn des de la música antiga fins a temes moderns de gèneres diversos i de caràcter 
popular. 
Part de la recaptació d'aquest concert serà també benèfic amb La Marató del TV3, que es 
celebra el mateix dia. 
(15 de desembre de 2019) 
 

El 10% dels ingressos pel Festival de Música i Veu per las 6ena edició seran a benefici de 
l'Associació AMPERT de Vilafranca. 
 
Altres concerts a l’Auditori Fòrum Berger: 
 

 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: 
 

 Concert de cloenda del curs i Assemblea Ordinària.  
Concert de cloenda del curs 2018/2019 de l'Aula d'Extensió Universitària de la 
Gent Gran de Vilafranca amb el Quartet Altimira, una formació de corda que 
ofereix el nº 14 en Re m "la mort i la donzella", un pilar de la música per a 
quartet de corda que Schubert va escriure estant molt malalt i consta d'una 
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descarrega emocional molt profunda i d'una bellesa extrema. Activitat 
realitzada el dia 13 de juny de 2019. 
 

 Tradicional concert de Nadal. 
Dins de les activitats recurrents de l’Aula d’extensió Universitària hi ha el 
tradicional Concert de Nadal que per aquest any 2019 ha anat a càrrec del 
Quartet Barroc de Sant Simó que interpreten "Sons de Londres". Activitat 
realitzada el dia 19 de desembre de 2019. 

 
 Concert sorpresa als terrats del Fòrum amb pistes a Instagram. Actuació per les Festes 

de Sant Raimon de Vilafranca del Penedès. A través d’un concurs de pistes a Instagram, 
la gent havia d’esbrinar qui protagonitzaria el concert i com seria. Després d’unes 
quantes pistes, algunes instagramers van posar llum sobre el misteri: el concert era un 
homenatge al darrer concert que van fer junts els Beatles, la mítica actuació que van fer 
al terrat del número 3 de Savile Road, a Londres, de la qual, el 30 de gener es celebrava 
el 50è aniversari. Un grup de músics encapçalat pel guitarrista vilafranquí Xavi Díaz i 
Rafael Villanova, de la Salseta, son els encarregats de materialitzar l’homenatge al terrat 
de l’edifici del Fòrum Berger Balaguer. 
(26 de gener de 2019) 
 

 Organització d’un concert amb Susana Sheiman en el marc del Vijazz Penedès 2019. El 
concert forma part de les actuacions amb finalitat solidària "Elles i el Jazz" que destina 
una part de la recaptació a la Creu Roja de l'Alt Penedès i l'Associació Ginesta. 
(7 de juliol de 2019) 
També dins els actes del Vijazz Penedès 2019 i degut a motius climatològics, el mateix 
dia, es va cedir l’espai de l’Auditori per a que es pogués celebrar el concert de les Sey 
Sisters 
 

 També es celebrà el 49è Concurs de Joves Intèrprets de Piano de Catalunya organitzat 
per les Joventuts Musicals de Vilafranca. En el mes d’abril es van realitzar les inscripcions 
dels participants al concurs i durant els mesos de juny i juliol, els assajos, proves 
classificatòries i concert de cloenda, en el que van actuar els pianistes que havien 
obtingut els màxims guardons en les diferents categories d’edat en què està dividit el 
Concurs. 
(mesos de juny i juliol) 
 

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 16 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 2019 s’han celebrat 19 conferències amb les següents temàtiques i 
conferenciants:   
 
 La cultura de la vida. A càrrec del Sr. Francesc Lozano Winterhalder, llicenciat en Ciències i 

professor de la Universitat Ramon Llull. (10 de gener de 2019) 
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 Pompeu Fabra, definidor de l'estàndard català. A càrrec del Sr. Ferran Gadea Gambús, 
catedràtic de llengua i literatura catalana a l'Institut Maragall. (24 de gener de 2019) 

 Alimentació a la Tercera Edat. A càrrec de la Sra. Àstrid Barqué, llicenciada per INEF i 
nutricionista. (7 de febrer de 2019) 

 La coagulació de la sang, un equilibri entre una necessitat i un risc. A càrrec del Dr. Enric 
Contreras, hematòleg, cap del banc de sang i teixits de Tarragona i Terres de l'Ebre. (14 de 
febrer de 2019) 

 L'ètica i l'estètica de la salut. La imatge imposada. A càrrec del Dr. Jordi Porta Manzañido, 
doctor i catedràtic en INEF. (28 de febrer de 2019) 

 Reflexions a partir de la Utopia de Thomas Moore. A càrrec de Sr. Joan Manuel del Pozo, 
catedràtic de la Universitat de Girona. (7 de març de 2019) 

 Seminari sobre Història de la Música. A càrrec del Dr. Pere Larrosa, llicenciat en Història i 
Ciències de la Música i Metge de Família. (13, 20 i 27 de març i 3 d’abril de 2019) 

 La història de la conquesta del Pol Nord. A càrrec de Sr. Francesc Bailón, antropòleg, 
especialitzat en la cultura nòrdica i guia de viatges a l'Àrtic. (21 de març de 2019) 

 De la cultura de la violència a la cultura de la pau. A càrrec del Dr. Xavier Garí de Barbarà, 
doctor en Història Contemporània. (11 d’abril de 2019) 

 Gel, glaç i gel: obres d'art de la natura. A càrrec del Sr. Jordi Camins i Just, premi Medi 
Ambient de la Generalitat de Catalunya. (25 d’abril de 2019) 

 Miquel Martí i Pol, la tendresa s'instal·la a les paraules. A càrrec del Sr. Joan Tres i Amat, 
doctor en Filologia Catalana i catedràtic de català. (9 de maig de 2019) 

 T'estimo! Amors i matrimonis del romanticisme al franquisme. A càrrec del Sr. Francesc 
Xavier Roigé Ventura, doctor en antropologia social i cultural. (23 de maig de 2019) 

 El paleontòleg Miquel Crusafont Pairó, la seva tasca en defensa de la Paleontologia. A 
càrrec del Sr. Carlos Alberto Acosta Rizo, geòleg especialitzat en Enginyeria Geològica. 
(6 de juny de 2019) 

 Actualitat de l'Oda a Espanya, de Joan Maragall. A càrrec del Sr. Vicenç ViIlatoro, llicenciat 
en Ciències de la Informació, escriptor i periodista. (3 d’octubre de 2019) 

 La troballa de la tomba de Tutankhamon. A càrrec de la Dra. Irene Cordón, doctora en 
arqueologia, història antiga i medieval per la UAB. (17 d’octubre de 2019) 

 Camins del Paradís. Una passejada per a vida i obra de Jacint Verdaguer. A càrrec del Sr. 
Valentí Maymó, rapsoda i intèrpret de la tenora. (24 d’octubre de 2019) 

 Emilia Pardo Bazán i Catalunya. A càrrec de la Sra. Marisa Sotelo, professora titular de 
literatura castellana a la UB. (7 de novembre de 2019) 

 Secrets del pontificat del Papa Francesc. A càrrec del Sr. Vicenç Lozano, llicenciat en història 
i periodista. (21 de novembre de 2019) 

 Georg Friedrich Händal a Anglaterra. A càrrec del Sr. Joan Vives, professor d'història de la 
música i locutor-redactor de Catalunya Música. (12 de desembre de 2019) 

 
Altres conferències: 
 

 Acte ANC. Conferència a càrrec de Elisenda Paluzie, Presidenta de l'ANC. L’Assemblea 
Nacional Catalana davant dels reptes més immediats. (24 de maig de 2019) 

 Repensem-nos. Jornades sobre Nacionalisme i identitat. Organitzat per TOT República i 
sota el títol El Nacionalisme és una ideologia? Conferència a càrrec d'en Salvador 
Cardús i d'en Jordi Graupere. Modera: en Pere Martí. (27 de setembre de 2019) 

 Repensem-nos. Jornades sobre Nacionalisme i identitat. Organitzat per TOT República i 
sota el títol Nacionalisme vs Cosmopolitisme. Conferència a càrrec d'Edgar Straenhle i 
de Diana Coromines. Modera: en Marc Colomer. (28 de setembre de 2019) 
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 Repensem-nos. Jornades sobre Nacionalisme i identitat. Organitzat per TOT República i 
sota el títol Jo (NO) sóc nacionalista. Conferència a càrrec d'en Vicenç Partal i d'en J.M. 
Tresserras. Modera: en Carles Caparrós. (30 de setembre de 2019) 

 
Assemblees, actes acadèmics, presentacions, ponències, tertúlies i Jornades: 
 
 Reunió empleats empresa AUTOLUX. 

Empresa especialitzada en el lloguer de vehicles amb conductor. 
(19 de gener de 2019) 
 
 Banc de Sabadell. 

Acte privat als seus empleats i col.laboradors. 
(11 de març de 2019) 
 
 IV Jornades d’Ètica de l’Alt Penedès “Dolor, patiment i felicitat. Reflexions des de la 

bioètica”. 
Acte en el marc del Festival VilaPensa. Organitzat pels Comitès d'Ètica Assistencial de l'Hospital 
Comarcal de l'Alt Penedès i del Centre Sociosanitari Ricard Fortuny amb col·laboració de la 
Societat Catalana de Bioètica.  
(5 d’abril de 2019) 
 
 Testimonis de Jehovà. 

Trobada de testimonis de Jehovà.  
 (19 d’abril de 2019) 
 
 XXXI Jornada Gastroenterològica de les Comarques Catalanes. 

Organitzat pel Consorci Sanitari de l’Alt Penedès-Garraf. 
(4 de maig del 2019) 
 
 Acte de lliurament de la recaptació del Festival MUSICVEU 2019 a Càritas Interparroquial 

de Vilafranca del Penedès. 
Lliurament de la recaptació social obtinguda al Festival MUSICVEU2019 per Càritas 
Interparroquial de Vilafranca del Penedès que anirà destinada als programes educatius que duu 
a terme. 
(24 de maig de 2019) 
 
 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. 
(17 de juny de 2019) 
 
 Vijazz Penedès.  

Acte de lliurament de la aportació de la Fundació Pinnae amb la celebració del Vijazz Solidari. 
(12 d’agost de 2019) 
 
 Acte de lliurament Convocatòria de Projectes 2019. 

Acte de lliurament de guardons i signatura de convenis de la Convocatòria de Projectes 2019 
d'Impuls Social pel Territori de la Fundació Pinnae a les 10 entitats guanyadores.  
(17 de setembre de 2019) 
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 III Jornada d’Hospitals de dia per a pacients crònics. 
Fòrum que té com a objectiu posar en valor el paper d’aquests dispositius hospitalaris en 
l’atenció sanitària dels pacients amb comorbiditats i complexitat, intentant fer una millor gestió 
de la seva situació de salut. Organitzat pel Consorci Sanitari de l’Alt Penedès-Garraf. 
(8 de novembre de 2019) 
 
 Acte de la Professió Mèdica de l’Alt Penedès. 

Organitzat pel Col.legi de Merges de Barcelona, per lliurar el primer premi de recerca de l’Alt 
Penedès atorgat al “Projecte de millora de l’accessibilitat en un equip d’atenció primària”. 
(15 de novembre de 2019) 
 
 Falcons de Vilafranca. 

Acte en motiu de la Festa del 60è Aniversari dels Falcons de Vilafranca 
(29 de novembre de 2019) 

 
 

ACCIÓ SOCIAL 
 
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 97.219,72 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) 
 Finca carrer Sant Bernat, 14 de Vilafranca del Penedès (Apartaments tutelats) 

 
 
RESIDÈNCIA INGLADA VIA 
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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 2019 la Fundació Inglada Via s’ha finançat majoritàriament a través de la seva 
activitat pròpia, tot i això durant aquest exercici la Fundació Pinnae a realitzat una aportació de 
4.500 euros amb la finalitat de dotar de diferents elements tècnics la infraestructura de la 
residència, millorant el servei ofert als seus usuaris i residents. Son els següents elements: 
 
- Grua bipedestadora Way Up Blue + arnés 
- Electrocardiògraf digital de 6 canals de la firma BIOCARE  
- Assecadora model SE-7 de capacitat 7 kg 
- Sistema de videovigilància 
- Bàscula en plataforma extraplana de 4 cèl·lules 
- Equip informàtic de gestió     
 
Dit això cal indicar que, a tancament de l’exercici 2019, la Fundació Inglada Via ha presentat uns 
resultats positius. 
 
† Durant aquest exercici 2019 s’ha realitzat la següent inversió en Acció Social: 
 
Amb el canvis introduïts en la gestió de 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 Inglada  
Via 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 posterior rehabilitació d’un edifici que està al carrer Sant Bernat 
és a dir, a un minut caminant des d’Inglada Via. 
És per aquest motiu que l’any 2018 la Fundació Pinnae va comprar la finca del carrer Sant Bernat, 
14 de Vilafranca del Penedès. 
 
Durant aquest any 2019 s’ha procedit a realitzar la execució de la 1a. fase de l’obra d’aquesta 
finca amb un import gastat de 455.977,91 euros, segons el següent concís resum: 
 
a) Buidar de mobles i deixalles l’interior de l’edifici. Enderroc de falsos sostres i apuntalament 

de la totalitat dels forjats. Enderroc d’envans. Creació de passos en planta baixa, estintolant 
les parets de càrrega, per donar accés per màquines de moviment de terres al pati posterior. 
Replanteig del rebaix de terres del pati per a fer la fonamentació de la grua torre. 
 

b) Es realitza intervenció arqueològica per part de tècnics de la Generalitat de Catalunya, donat 
que s’ha trobat a la finca un tram de muralla medieval, que a partir del segle XIV envoltava la 
vila. Es conserven les troballes seguint les indicacions dels tècnics consultats. 

 
c) Formigonat de pous i de fonaments en zona de façana posterior. Replanteig de pilars en 

planta primera. Replanteig de nivells de totes les plantes. Instal·lació de grua torre i posada 
en funcionament. Col·locació dels pilars i de les bigues de planta baixa per iniciar el més 
ràpid possible la reconstrucció de part de la façana posterior. 
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d) Col·locació de la nova tanda de pilars, alguns utilitzen el mur de micropilots com a fonament 
i d'altres la fonamentació s'ha fet amb pous de formigó. Es construeix i es formigona part del 
forjat de planta primera. S’injecta escuma de poliuretà el sostre de planta baixa. Formigonat 
de la part del nou forjat de planta segona. 

 
e) Pujant la nova estructura interior de l'edifici formada per pilars i jàsseres metàl·liques. Reforç 

i substitució dels forjats existents de fusta per forjats metàl·lics col.laborants. Es treballa a la 
planta segona i es segueix avançant en l'estructura fins a poder tancar part de la coberta de 
l'edifici abans de que acabi l'any 2019.  

 
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 2019 una nova convocatòria d’ajuts a l’Impuls social pel territori. 
 
L’objectiu de la 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. 
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 200.000 euros. L’aportació màxima de la 
Fundació Pinnae per a cadascun dels projectes que finalment esdevinguin guanyadors és de 
25.000€. Aquestes aportacions no podran representar més del 80% del cost total dels projectes 
guanyadors. 
 
En la convocatòria d’aquest any 2019 els projectes guanyadors son els següents: 
 
 EL TURO - SALUT MENTAL. ASSOCIACIO 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 Penedès. 
Import de l’ajut: 16.000 € 
 
• NOU SET EMPRESA D'INSERCIO, SCCL amb el projecte “Roba Amiga, l'outlet de les segones 
oportunitats” per ajudar a trobar feina en el sector del comerç (i sostenir-la) a persones en greu 
situació d'exclusió laboral ja sigui per raons de malaltia mental, discapacitat i especialment per 
situació de multi-problemàtica social. Es desenvoluparà a Alt Penedès i Garraf. 
Import de l’ajut: 25.000 € 
 
• ASSOCIACIO LLAMBRUSCA - ALZHEIMER PENEDES i el seu “Programa ACTIVA'T per a persones 
amb la malaltia d'Alzheimer i els seus familiars cuidadors”. El projecte preveu dur a terme tallers 
d’estimulació cognitiva, emocional i funcional (a persones afectades i cuidadores), suport 
psicològic individual, activitats esporàdiques com les sortides fora del centre. El projecte es 
desenvoluparà a l'Espai Llambrusca de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès).  
Import de l’ajut: 24.750 € 
 
• AECC – CATALUNYA CONTRA EL CANCER que ha presentat el projecte “Suport psicològic al 
malalt oncològic de la comarca del Garraf i Alt Penedès” amb l’objectiu de millorar la qualitat de 
vida dels malalts de càncer i els seus familiars facilitant la resolució de problemes i l'afrontament 
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de situacions difícils derivades de la malaltia oncològica i/o el seu tractament. Les activitats es 
desenvoluparan a l’Alt Penedès i Garraf. 
Import de l’ajut: 19.000 € 
 
• FUNDACIO AMICS DE LA GENT GRAN amb un projecte de “Treball en xarxa amb les persones 
grans” per tal de fomentar el voluntariat social com a eina de transformació social en la lluita 
contra la solitud no volguda i l’exclusió social de les persones grans. L’acció es desenvoluparà a la 
comarca Garraf i Baix Penedès. 
Import de l’ajut: 4.950 € 
 
• GEPEC-EdC. GRUP D'ESTUDI I PROTECCIO DELS ECOSISTEMES CATALANS - ECOLOGISTES DE 
CATALUNYA amb el projecte “Cases d’Algú” en col·laboració amb el Centre Ocupacional Ventallat 
de la Fundació Santa Teresa del Vendrell i el Centre Ocupacional de la Masia de La Sínia de 
Calafell per tal de millorar la qualitat de vida de persones amb diversitat funcional a través 
d’activitats de conservació del medi natural. A nivell territorial les activitats es desenvoluparan al 
Baix Penedès. 
Import de l’ajut: 23.213,43 € 
 
• 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 acompanyament a les 
famílies en situació de vulnerabilitat i risc per atendre dificultats en l’exercici de la criança dels 
fills i filles. El projecte es desenvoluparà a diversos espais de l’Alt Penedès i comptarà amb la 
col·laboració tècnica de la cooperativa EDUVIC. 
Import de l’ajut: 25.000 € 
 
• AFAMMG. ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS I AFECTATS PER MALALTIA MENTAL DEL GARRAF que 
desenvoluparà el projecte “Suport i Entorn” amb l’objectiu de 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 les comarques de l’Alt Penedès, Anoia, Baix 
Penedès i Garraf. 
Import de l’ajut: 25.000 € 
 
• 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 majors 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. 
Import de l’ajut: 23.733 € 
 
• FUNDACIO PRIVADA SANT ANTONI ABAT desenvolupant el projecte “EnMulFi - Entorns Multi 
sensorials i Fibromiàlgia” amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones afectades 
per fibromiàlgia i del seu entorn immediat 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 (Garraf) i a la Unitat de Fibromiàlgia de l’Hospital d’Igualada (Anoia). 
Import de l’ajut: 12.625 € 
 
Les despeses totals d’aquesta convocatòria son: 199.271,43 euros corresponents a l’import dels 
projectes premiats i 13.756,02 euros que corresponen a; Gestió i avaluació de la convocatòria, 
comunicació, publicitat, web, acte de lliurament i altres..  
 
Operacions de finançament 
 



 

Pàgina 17 

 

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 2019, mantenim 2 operacions vigents: 
 

 Fundació Mas Albornà. Servei de bugaderia industrial. Import de l’operació: 100.000 
euros. Import a data 31/12/2019 pendent de liquidar a la Fundació Pinnae: 33.164,65 euros. 

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

Import de l’operació: 216.000 euros. Import a data 31/12/2019 pendent de liquidar a la Fundació 
Pinnae: 160.095,06 euros. 
 
Els rendiments per la Fundació per aquest any 2019 son de 8.063,94 euros. 
 
Altres activitats d’Acció Social 
 
a) Creu Roja “Cap Infant Sense Joguina”. 
La Campanya Cap Infant Sense Joguina 2019-2020, pretén fer arribar a tots els infants de la 
comarca en situació de vulnerabilitat, jocs i joguines noves per Reis. La Fundació va aprovar una 
aportació econòmica de 2.500 euros com a suport a aquesta campanya. 
  
b) Nit solidaria Rotary Club Vilafranca 
El Rotary Club de Vilafranca del Penedès celebrava la 14a Nit Solidària al Casal de Vilafranca que 
enguany beneficiava un projecte de la Creu Roja de l’Alt Penedès. La Fundació Pinnae va 
col·laborar amb el sopar-espectacle que destinava els seus beneficis a l’adquisició d’una 
ambulància de suport vital bàsic per a aquesta entitat amb més de 100 anys d’història de servei a 
la nostra comarca. Import 850,00 euros. 
 
c) Financiació obres finca carrer Princesa, 21 de Barcelona 
Despeses originades en motiu de les taxes per ocupació de la via pública degut a les obres del 
carrer princesa, 21 de Barcelona i que s’han liquidat en aquest exercici 2019. Import: 50.000 
euros. 
 
d) Concerts solidaris per Creu Roja i Associació Ginesta 
Fruit de l’acord de col·laboració entre la Fundació Pinnae i l’Acadèmia Tastavins Penedès, es crea 
el Vijazz Solidari, coordinat per la Fundació Pinnae, aglutina i amplia les aportacions solidàries 
recollides durant el Vijazz. Aquesta ampliació ha permès augmentar a dues, les entitats 
beneficiàries (Associació Ginesta i Creu Roja de l’Alt Penedès), que han rebut un xec de 1.000 
euros cadascuna d’elles, amb una aportació total de 2.000 euros. 
 
e) Projecte persones amb discapacitat del Garraf 
En col·laboració amb el programa RED SOLIDARIA 2019 de Bankia, es signa un conveni de 
col·laboració amb l’Associació de Persones amb Discapacitat del Garraf per tal de poder impulsar 
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el projecte ACTIVA’T, un projecte per al foment de la formació de les persones amb discapacitat. 
Import: 5.000 euros. 
 
f) Càritas Interparroquial de Vilafranca 
Es realitza la aportació pels beneficis obtinguts de la venda d’entrades de la 5ena edició del 
Festival MUSiCVEU a Càritas Interparroquial de Vilafranca. 
Import: 2.971,80 euros. 
 
 

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. 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 
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 2019: 

 

NUMERO D’OPERACIONS 

Vives 9 

Fallides 42 

Cancel.lades 23 

Total 74 
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Les despeses esmerçades de 28,72 euros aquest 2019 corresponen a devolucions de rebuts i 
impagats.  

La Fundació, mitjançant el Programa Genera, seguirà dedicant els seus esforços a la gestió dels 
projectes vigents de cara al proper any 2020. 

IMPORT TOTAL MICROCÈDITS 

Cobrat 438.751,33 € 

Fallit 630.839,02 € 

Pendent d’amortitzar 28.268,24 € 

Total 1.097.858,59 € 

INGRESSOS 

Capital 438.751,33 € 

Aval FEI 62.263,09 € 

Fallits 31.450,03 € 

Interessos 194.959,74 € 

Total 727.424,19 € 


