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01
Envelliment i

Gent Gran

Contribuïm a la millora 
soc ia l  de l 'entorn, 
impulsant i millorant la 
transformació social. 
Treballem per assolir els 
reptes socials, millorar 
la qualitat de vida de les 
persones i generar un 
canvi efectiu.

PÀG 10

03
Cohesió
Social

Promovem l’envelliment 
actiu, saludable i centrat 
en la persona. 
La fundació treballa 
per acompanyar a les 
persones i prevenir les 
situacions de risc, de 
soledat i vulnerabilitat.
Potenciem la participació 
activa i la contribució 
comunitària de la gent 
gran.

PÀG 26

02
Promoció
Cultural

Donem supor t a la 
cultura mitjançant la 
promoció i difusió de 
diferents expressions 
artístiques. Es treballa 
per potenciar una cultura 
més participativa i popular 
en benefici dels col·lectius 
més fràgils.

PÀG 20

04
Enfortiment del

territori

Fomentem la iniciativa 
i dinamització social i 
econòmica del nostre 
territori, impulsant la 
creació de sinergies amb 
un impacte directe, als 
agents clau del territori de 
la Vegueria Penedès.

PÀG 48

ÍNDEX
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Nous reptes

ecordarem l’any 2020 com 
l’any de la pandèmia COVID-19, 
que de manera extraordinària va 
impactar en tots els aspectes de la 
nostra vida, generant noves formes 
de vulnerabilitat fins aleshores 
desconegudes i que les persones, 
les famílies, les empreses i les 
institucions van haver d’afrontar.

La Fundació Pinnae ha treballat 
per superar els reptes que ens 
planteja la societat actual i ha 
seguit contribuint a donar resposta 
a les necessitats, en un any difícil 
pel patiment de molts col·lectius 
vulnerables.

La Fundació Pinnae davant 
d’aquest insòlit escenari va actuar 
amb rapidesa posant a disposició 
dels col·lectius més necessitats 
tots els recursos disponibles i 
va ser capdavantera lliurant, en 
primera instància, material de 
protecció sanitari arreu.

Benvolgudes, benvolguts,

A més, es va triplicar des del seu 
inici, l’import de la “Convocatòria 
2020, Impuls Social pel Territori” que 
va beneficiar a 18 Entitats Socials de 
la Vegueria Penedès i, ensems, es 
teixien aliances amb les entitats del 
Tercer Sector mitjançant el suport 
financer als seus projectes socials, per 
mantenir i crear nous llocs de treball per 
a persones amb diversitat funcional.

El vessant cultural ha tingut la 
seva màxima expressió en el nostre 
Fòrum Berger Balaguer, mitjançant 
el “Festival Solidari MUSiCVEU” 
que, de nou, ha presentat actuacions 
musicals rellevants en favor d’una 
entitat social del territori i amb una 
sala  d’exposicions que ens ha permès 
gaudir de variada obra artística, sense 
oblidar a les entitats que han confiat en 
els nostres espais per dur a terme les 
seves jornades i conferències. També 
es van acollir diferents sessions del 
“Festival del pensament VilaPensa”, 
del qual en som patrocinadors, 
respectant sempre les mesures de 
seguretat COVID.

Especialment aquest any, hem fet 
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 ja es troba 
a punt d’entrar en funcionament i que 
s’ampliarà en un futur pròxim amb el 
nou equipament de la “Casa Berch i 
Galtés” convertit en un magnífic Centre 
de Dia, sense oblidar els dotze Casals 
d’Avis que tenim cedits en diferents 
localitats. Vull ressaltar tot el meu 
reconeixement als professionals que 
han estat a prop de la Gent Gran en els 
moments tan difícils viscuts aquest any.

Malgrat les adversitats, a la 
Fundació Pinnae hem consolidat els 
nous projectes i s’ha mantingut amb 
tenacitat l’essència del nostre treball en 
favor dels col·lectius més vulnerables 
per aconseguir una societat més justa, 
més inclusiva i més solidària.

MARTÍ SOLÉ
President de la Fundació Pinnae

Vilafranca del Penedès, abril de 2020
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En tot moment, l’equip humà de la 
Fundació Pinnae ha concentrat els seus 
esforços per impactar positivament en 
les difícils situacions generades per la 
COVID19, donant suport als col·lectius 
en risc d’exclusió social amb absoluta 
dedicació i compromís, sempre amb el 
suport del Patronat.

Gràcies a la nostra trajectòria, 
i més concretament a alguns dels 
projectes desenvolupats l’any 2020, 
hem refermat escenaris de gestió 
en favor dels diferents col·lectius 
vulnerables i hem centrat els nostres 
esforços perquè les persones amb més 
patiment no siguin mai oblidades en 
aquestes situacions de crisi. Voldria 
destacar algunes de les fites que hem 
aconseguit i que suposen un motiu 
d’orgull per la seva qualitat i l’aportació 
de valor de la feina realitzada per 
l’equip de la Fundació Pinnae.

Amb la posada en marxa de 
l’última Convocatòria d'Impuls Social 
pel Territori” des de fa tres anys, hem 
pogut donar suport a 34 projectes 
seleccionats de tota la Vegueria 
Penedès que han impactat en millorar 
la qualitat de vida de més de 5.600 
persones vulnerables. Els projectes 
seleccionats han mostrat una magnífica 
elaboració, resultat de l’esforç i la 
dedicació dels tècnics i gestors de 
les diferents entitats. Ens hem sabut 
adaptar al canvi i hem convocat durant 
el confinament el primer “Concurs de 
Microrelats” de la Fundació destinat 
als infants. A més, s’ha donat suport a 
la campanya dels Vilafrancs, que tan 
bona acollida va tenir per afavorir el 
teixit econòmic i comercial.

Hem definit l ’estratègia més 
adequada davant l’escenari actual 
d’una societat amb un augment 
considerable de l’esperança de vida 
respecte al segle passat, veient que és 
necessari crear noves infraestructures 
per fer front a les actuals necessitats 
socials del col·lectiu de la Tercera 
Edat, que cada vegada demanda més 
atencions i nous requeriments en el 
seu itinerari vital. Per tant, hem ofert 
a les persones grans l’atenció i les 
cures que es mereixen, activant des 
de la Fundació Pinnae nous serveis 
per procurar una vida activa, social 
i saludable als nostres majors, en 
aliança amb la Fundació Inglada Via, 
entitat amb experiència de més d’un 
segle en aquest àmbit.

Hem volgut activar aquest 
potent triangle integral de serveis  
(Residència, Allotjaments Tutelats 
i Centre de Dia) en perfecta unió, en 
espais perfectament diferenciats 
posant tots aquests equipaments al 
servei de les persones, garantint la 
seva cura i atenció tot el temps que ho 
desitgin i ens ho demandin.

Així doncs, la Fundació Pinnae 
esdevé capdavantera, no només 
a la Comarca sinó també a tota la 
Vegueria Penedès, en oferir uns 
espais amables amb el teixit urbà,  
interdependents i no massificats que 
permeten un envelliment de qualitat, 
actiu i saludable, a la Gent Gran. La 
Fundació Pinnae posa a l’abast quatre 
cases centenàries rehabilitades, tres 
dedicades exclusivament a la Gent 
Gran, més el Fòrum Berger Balaguer, 
que dins la seva activitat social, 
solidària i cultural, acull, entre d’altres, 
l’Aula Universitària per a la Gent Gran.

Tot plegat per aconseguir 
minimitzar la bretxa social de la soledat 
no volguda, tan present en aquest 
col·lectiu, especialment afectat per la 
COVID-19, ja que aquesta pandèmia ha 
demostrat que les persones grans són 
el col·lectiu que més ha patit en l’àmbit 
social i sanitari. Amb l’objectiu de 
donar resposta als reptes externs que 
al llarg dels anys vinents haurem de 
gestionar, hem activat en la Fundació 
Pinnae el nostre “Pla Estratègic”, que 
és una aposta de la Fundació per 
impulsar el seu rol de referència en 
la transformació i millora social de la 
Vegueria, amb el ferm compromís de 
fer-ho amb la màxima transparència 
i rigor.

No vull tancar aquestes línies sense 
fer referència a l’ESPAI CEP que amb 
tanta estima hem inaugurat i que es 
constitueix com el gresol del testimoni 
de la nostra història. Som un factor 
generador d’oportunitats per atendre 
les necessitats de la societat actual, 
tot contribuint al seu progrés, a la 
dinamització econòmica i a la cultura, 
mostra del fort compromís amb les 
persones i el territori de la Fundació 
Pinnae.

ANTONI GISTAU
Director

Vilafranca del Penedès, abril de 2020

Impulsem la transformació social
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Antoni Gistau i Lamua

Director 

Xavi Freixedas i Valls 

Cultura i Patrimoni

David Mateu i Casellas

Administració

Judit Soteras i Planell

Cohesió Social

Jordi Admetlla i Surià

Administració

  PATRONAT PINNAE

 EQUIP HUMÀ PINNAE

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 i Pujadó, que n’és el president, Antoni Gistau i 

Lamua, com a  secretari i com a vocals, Antoni Rossell i Trens, Maria Batet i Rovirosa i Miquel Àngel Garcia i 

Barrachina. 

“ “

Martí Solé i Bordes
President

Antoni Gistau i Lamua
Secretari

Antoni Rossell i Trens 

Castellers de Vilafranca

Maria Batet i Rovirosa Maria Àngela Matas i Ràfols

Miquel A. Garcia i Barrachina

Casal Societat la Principal

Albert Colomer i Espinet 

Fundació Privada per a la Promoció 

de l’Autoocupació a Catalunya 

Jordi Solé i Tuyà

Bet Riba i Lopez

Espai Cultural

Joan Raventós i Pujadó

Consell Comarcal Alt Penedès

Joan Manel Monfort i Guasch

Ajuntament de Vilafranca del 

Penedès 
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L’acció de la Fundació Pinnae es 

desenvolupa d’acord amb els seus 

Estatuts i el Còdi Ètic i de bon govern 

que recull els valors i principis 

generals d’actuació, pilars bàsics 

de la responsabilitat social, així com 

les millors pràctiques en matèria de 

governança de la Institució.
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Què és Pinnae i quin 
objectiu té

a Fundació Pinnae neix el 2013 seguint el mandat de la Generalitat de Catalunya per 

gestionar el patrimoni de l'Obra Social de Caixa Penedès.

Tenim per missió atendre les necessitats de la nostra societat: generant oportunitats, 

afavorint la cohesió social i promovent la dinamització econòmica i cultural. Pretenem ser 

un referent en l’impuls de la vida social i cultural i en el desenvolupament econòmic de la 

Vegueria Penedès, actuant com a agent de transformació i millora a favor dels col·lectius 

que més suport requereixen i donant un estímul clar a la millora social, amb compromís 

ferm i amb la màxima transparència i rigor. 

Posem una mirada al futur per fer front als grans reptes globals que impacten directament al 

nostre territori d’actuació. Aquests reptes estan recollits a l’Agenda 2030 de l’Organització 

de les Nacions Unides i es concreten en 17 Objectius pel Desenvolupament Sostenible per 

eradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat per a tothom.

L’acció social, cultural i de territori de la Fundació Pinnae aquest 2020 ha impactat en els 

objectius que detallem a continuació:
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COHESIÓ SOCIAL

01
Contribuïm a la millora social de l'entorn per impulsar i millorar la  

transformació social. Treballem per assolir els reptes socials,  millorar la 

qualitat de vida de les persones i generar un canvi efectiu.

Impulsem l’acció social per a millorar situacions de vulnerabilitat i 
exclusió de les persones del territori.
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El treball de les entitats socials de la 

Vegueria Penedès per a combatre 

situacions de vulnerabilitat i exclusió 

social de les persones del territori, 

té un paper de gran rellevància. El 

seu coneixement de les necessitats, 

l’experiència i el treball centrat en 

la persona són aspectes clau. La 

Fundació Pinnae acompanya les 

entitats del territori, per impulsar els 

seus projectes.
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3a Convocatòria de projectes a
l’impuls social pel territori

CREU ROJA
Unint punts, creant xarxes, dirigit

a persones en situació de pobresa 

o en risc o situació d’exclusió social

Àmbit d’actuació: Alt Penedès, Anoia 

i Garraf.

ASSOCIACIÓ TIÁM. INTERVENCIÓ 
EN DEMÈNCIES
Servei d’atenció a persones 
afectades per la dèmencia, dirigit a 

persones amb malaltia, discapacitat 

i/o problemes de salut mental

Àmbit d’actuació: Alt i Baix Penedès

ATRA ASSOCIACIÓ
Actua Dona, dirigit a persones amb 

malaltia, discapacitat i/o problemes 

de salut mental.

Àmbit d’actuació: Garraf

FUNDACIÓ PRIVADA AMICS DE 
LA GENT GRAN
Aquest Aïllament el Superem amb 
les Persones Grans, projecte dirigit 

a persones grans. 

Àmbit d’actuació: Baix Penedès i 

Garraf

SALUT MENTAL CATALUNYA 
ANOIA ASSOCIACIÓ
Equip d’intervenció domiciliària, 
dirigit a persones amb malaltia, 

discapacitat i/o problemes de salut 

mental.

Àmbit d’actuació: Anoia

GEPEC-EdC
N'aturat, dirigit a Joves amb 

necessitats socioeducatives.

Àmbit d’actuació: Baix Penedès
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FUNDACIÓ PRO-PENEDES
Inserció sociolaboral de les 
persones en situació de pobresa 
a l’Alt Penedès, dirigit a persones 

en situació de pobresa o en risc o 

situació d’exclusió social.

Àmbit d’actuació: Alt Penedès

ENTREM GRUP COOPERATIU 
D'INSERCIÓ LABORAL
Inclusió laboral, salut comunitària 
i COVID19, dirigit a persones en 

situació de pobresa o en risc o 

situació d’exclusió social.

Àmbit d’actuació: Alt Penedès i 

Garraf

ACTUA SCCL
Projecte Espai Familiar, d’atenció
psicològica i psicosocial per a 
infants, adolescents i famílies 
de residents als CRAE de 
l’Alt Penedès per afavorir la 
reunificació, dirigit a persones 
en situació de pobresa o en risc o 
situació d’exclusió social.
Àmbit d’actuació: Alt Penedès, Anoia 
i Garraf

LA MALVA ACCIÓ FEMINISTA
Educant en igualtat: Penedès 
lliure de masclismes, dirigit a joves 

amb necessitats socioeducatives.

Àmbit d’actuació: Baix Penedès

FUNDACIÓ PRIVADA FORMACIÓ I 
TREBALL FUNDACIÓ AMIGA
Millora de les competències 
digitals a la feina, dirigit a persones 

en situació de pobresa o en risc o 

situació d’exclusió social.

Àmbit d’actuació: Garraf

AMPERT – ASSOCIACIÓ CONTRA 
EL CÀNCER
Servei de transport i acompanyament 
per a veïns de l’Alt Penedès 
amb càncer i amb necessitat de 
tractament de radioteràpia, dirigit a 

persones amb malaltia, discapacitat 

i/o problemes de salut mental.

Àmbit d’actuació: Alt Penedès

La Fundació Pinnae dona suport amb 300.000€ a 18 projectes 
socials de la Vegueria Penedès“

“
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ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE
LES MUCOPOLISACARIDOSIS
I SÍNDROMES RELACIONATS   
Suport i atenció a les persones 
afectades per malalt ies 
MPS-Lisosomales i les seves 
famílies, dirigit a persones 

amb malaltia, discapacitat i/o 

problemes de salut mental.

Àmbit d’actuació: Anoia

CAMERATA PENEDES SCCL
Camerata Apropa, dirigit a joves 

amb necessitats socioeducatives.

Àmbit d’actuació: Alt Penedès

ASSOCIACIÓ D’ENTITATS EL 
VENDRELL EDUCACIÓ I LLEURE
LA BALLARUGA
ÈXIT – Reforç Educatiu, 

dirigit a joves amb necessitats 

socioeducatives. 

Àmbit d’actuació: Baix Penedès

CÀRITAS DIOCESANA DE
TARRAGONA & CÀRITAS
PARROQUIAL DEL VENDRELL
Servei d’acollida integral, dirigit a 

persones en situació de pobresa o 

en risc o situació d’exclusió social.

Àmbit d’actuació: Baix Penedès

SALUT MENTAL GARRAF  
(AFAMMG) 
Suport i Natura, dirigit a persones 

amb malaltia, discapacitat i/o 

problemes de salut mental.

Àmbit d’actuació: Garraf

FUNDACIÓ PRIVADA MAS 
ALBORNÀ Nous reptes arran del 
Coronavirus al Centre Especial 
de Treball, dirigit a persones amb 

malaltia, discapacitat i/o problemes 

de salut mental.

Àmbit d’actuació: Alt Penedès

Donem suport a les entitats socials de la Vegueria Penedès, que treballen en 
xarxa per fer front a les principals mancances del teixit social més vulnerable 
de la nostra societat. Impulsem projectes amb capacitat transformadora.

“ “
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36 18
PROJECTES

PRESENTATS
ENTITATS

SELECCIONADES

300.000€
DOTACIÓ

ECONÒMICA

Acte de lliurament dels guardons a les entitats premiades.
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Suport al tercer sector

Impulsem la inserció 

social i laboral de les 

persones en risc  

d'exclusió

També es dona suport financer a la creació d’una nova cambra de fred per la nau de serveis industrials i manipulats de la 

Fundació Mas Albornà. El projecte inclou un programa de formació i capacitació de les persones treballadores.

Donem suport financer a la Fundació Mas Albornà per a l’adquisició de maquinària destinada a potenciar el gall del Penedès 

IGP (Indicació Geogràfica Protegida).

Dues accions d’integració laboral que permetran mantenir i crear nous llocs de treball 
per a persones amb discapacitat, trastorn mental i risc d’exclusió i que contribueixen a 
la dinamització econòmica i social del territori.“ “
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Donem suport a la campanya de joguines de la Creu Roja a l’Alt Penedès

Col·laborem amb el projecte de Polseres Candela

Vàrem signar un conveni de  

col·laboració amb Polseres Candela 

per tal de poder impulsar el projecte 

“Teixim nusos d’esperança”, un 

projecte per recollir fons per a la 

investigació del càncer infantil, amb 

l’ajuda i la col·laboració del col·lectiu 

de persones grans. En col·laboració 

amb Red Solidaria de Bankia.

Impulsem la fabricació de material sanitari amb Tecnologia 3D

Ens bolquem amb el coronavirus 

impulsant la fabricació de material 

sanitari amb tecnologia impressió 

3D fet a Vilafranca del Penedès per 

l’empresa 3D Penedès. Es tracta 

d’unes viseres de protecció facial per 

a fer més segura l’atenció de malalts, 

usuaris de residències i col·lectius 

vulnerables que necessiten  una  

atenció personalitzada durant aquests 

dies.

Donem suport a la campanya de 

joguines de la Creu Roja Alt Penedès, 

sumant-nos un any més a aquesta 

iniciativa. Concretament a l’Alt Penedès 

han estat 473 infants que s’han 

beneficiat  d’aquesta campanya.
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Xarxa d’equipaments

Casal Gent Gran Gavarra
Cornellà de Llobregat

Casal de la Gent Gran II Cooperativa de 
Viviendas
El Prat de Llobregat

Casal Municipal de la Gent Gran Torre Lluc
Gavà

Casal Gent Gran Barri Centre
Sant Boi de Llobregat

Casal de Gent Gran Josep Tarradellas
Cervelló

Casal de La Gent Gran
Gelida

Casal Municipal de la Gent Gran de 
Sant Sadurní
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

Casals d'Avis

Centres de la Fundació Pinnae que, en conveni amb els respectius 
ajuntaments, estan dedicats a l'atenció i activitats per a la gent gran 
i servei de biblioteca.“

“
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Biblioteca Josep M. López-Picó
Vallirana

Biblioteques

Centre Obert Annapurna 
d’AEMA, SCCL 
Hospitalet de Llobregat

Adreçat a la infància i l'adolescència en 

situació de vulnerabilitat i/o risc social de caire 

moderat i, en alguns casos, greu que ofereix 

un servei d’acompanyament socioeducatiu 

i d’inserció sociolaboral per a joves del 

municipi.

Entitat que gestiona l'activitat.

Biblioteca Maria Àngels Torrents
Sant Pere de Riudebitlles

Altres centres amb serveis als col·lectius vulnerables

Centre de Dia Petit Rossinyol
Molins de Rei

Per a persones grans, per tal de fomentar la 

seva autonomia i millorar la seva qualitat de 

vida que ofereix atenció diürna amb diferents 

activitats i tallers per complementar l’atenció 

pròpia de l’entorn familiar.

Entitat que gestiona l'activitat.
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ENVELLIMENT I GENT GRAN

02
Promovem l’envelliment actiu saludable i centrat en la persona. La 

fundació treballa per acompanyar a les persones i prevenir les situacions 

de risc, de soledat i vulnerabilitat. Potenciem la participació activa i la 

contribució comunitària de la gent gran.

Acompanyem a la vellesa des del respecte, amb una qualitat de 
vida digne i saludable
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El suport a l’envelliment i la gent 
gran esdevé un compromís 
primordial en l’activitat de 
la Fundació Pinnae. En 
aquest sentit, es promou 
l’acompanyament a la gent gran, 
oferint els recursos necessaris 
per a què les persones del 
territori, puguin gaudir d’un 
envelliment actiu i saludable.



MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2020

- 22 -

Envelliment i Gent Gran

Patronat de la Fundació Inglada Via

RESIDÈNCIA INGLADA VIA

Joaquim Vázquez i Barbat
Vocal

Mn. Xavier Aymerich i Miñarro 
Vocal

La Residència Inglada Via de Vilafranca del Penedès és una llar que acull en règim residencial i de centre de dia, 

persones grans de la Vegueria Penedès, oferint-los assistència integral, humana i professional per a què puguin viure 

amb el confort, seguretat 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 públic.

La Residència Inglada Via s'alça en un edifici catalogat que data dels primers anys del segle XX i segueix la vocació 

assistencial que va iniciar-hi la família Inglada Via fa més de 100 anys.

Disposem d'una xarxa d’equipaments sociosanitaris destinats a les persones grans del territori: la Residència Inglada 

Via, els Allotjaments Tutelats i un Centre de Dia en projecció, que són gestionats per la Fundació Inglada Via. 

Antoni Gistau i Lamua
Director de la Fundació

Martí Solé i Bordes
President

Anna Estallo i Casanovas 
Secretària

Marga Padullés i Altisent
Directora de la Residència
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ALLOTJAMENTS TUTELATS

Ferm compromís social de la Fundació 
Pinnae amb la gent gran del territori

Continuem el nostre ferm compromís social i presentem 

un projecte de rehabilitació d'un edifici per convertir-lo en 

allotjaments tutelats oferint nous serveis a la gent gran del 

territori, i procurant-los una longevitat activa i saludable.

Aquest projecte vol garantir per mitjà de la construcció 

d'allotjaments tutelats o amb suport, que la gent gran amb 

autonomia física i mental pugui viure-hi en plena llibertat 

i gaudeixi d’uns serveis i d’un confort de primera qualitat. 

L’atenció desenvolupada es porta a terme amb un servei 

continuat de suport professional. Tot un edifici de serveis 

assistencials.
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A finals d'any s'adquireix la finca Berch i Galtés per tal d'iniciar el futur centre 
de dia, amb una superfície contruïda de 349m2 i un magnífic jardí de 418m2.

CENTRE DE DIA FUNDACIÓ PINNAE "JAUME NICOLÁS"

L’acord en l’adquisició de l’immoble va venir determinat per la finalitat social a la qual serà destinada la finca, en la que 

s’efectuarà una important rehabilitació per a ser dedicada a Centre de Dia. Amb la Família Nicolás Magriñà, anteriors 

propietaris de la finca, la Fundació ha formalitzat un “Conveni de Col·laboració pel Nou Centre de Dia” que permet la 

seva rehabilitació integral, fent sostenible i viable el nou projecte.

El nou equipament portarà el nom de:

CENTRE DE DIA FUNDACIÓ PINNAE "JAUME NICOLÁS"
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PROMOCIÓ CULTURAL

03
Donem suport a la cultura mitjançant la promoció i difusió de diferents 

expressions artístiques. Es treballa per potenciar una cultura més 

participativa i popular en benefici dels col·lectius més fràgils.

Promovem l'acció cultural com a factor essencial generador de 
valors, per un bon desenvolupament social i millorar la identitat de 

la nostra societat.
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La Cultura com a espai de trobada, 

enfortiment de territori i preservació de 

la tradició. La promoció cultural és una 

de les branques més destacables de la 

Fundació Pinnae des dels seus inicis.

Concer ts solidaris, exposicions i 

promoció d’actes diversos han estat 

clau per apropar la cultura a la població, 

reconèixer el seu valor,  impacte i a la 

vegada, ens permet treballar per a la 

seva preservació.

 

El Fòrum Berger Balaguer és l’espai 

emblemàtic de la Fundació Pinnae 

que acull la major part de la seva 

acció cultural. És un edifici Modernista 

construït entre els anys 1910 i 1914, obra 

dels arquitectes Santiago Güell i Marcel·lí 

Cosquillat, al centre de Vilafranca del 

Penedès a disposició de la ciutadania i 

que divideix els seus espais en: Espai  
Cultural, Espai Auditori i Espai Museu.
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Bon Voyage! és el títol de la mostra 

on participen 9 artistes reconeguts, 

amb una dilatada trajectòria artística 

i amb obres a fires i galeries d’arreu 

del país i a l’estranger i que són: Josep 

Moscardó, Jordi Pinto, Fernando  

Alday,  Albert Alís, Lluís Puiggròs, 

Frank Jensen, Fernando Lozano, Lluc 

Queralt i Àlex Prunés.

Exposició de pintures de l’artista 

Assun Savall que porta per títol 

”Natura In Vitro”, una mostra 

d’il·lustració científica que permet 

conèixer i admirar, a parts iguals, la 

natura del nostre voltant.

31 GENER  A 
1 MARÇ 2020
Bon Voyage! 
Col·lectiva d’artistes

20 DESEMBRE 2019 A 
26 GENER 2020
Natura In Vitro, 
Assun Savall

ESPAI CULTURAL 
FÒRUM BERGER BALAGUER

Exposicions al Fòrum

Ubicat a la planta baixa de l’edifici, acull diferents exposicions temporals organitzades per la 
Fundació Pinnae.
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Exposició fotogràfica del tarragoní 

Albert Nel·lo, un fotògraf autodidacte

amb una gran capacitat per captar els 

petits detalls. És un artista versàtil, 

que ha treballat en diferents estils, 

però en aquesta ocasió s’ha centrat 

en la gamma de colors blanc i negre, 

i ha volgut captar els moments claus 

del món casteller.

Exposició fotogràfica del Fine Art 

Photographer Fran Martí, un autor 

independent amb una extensa 

trajectòria com a fotògraf de 

viatges, vida salvatge i retrats. Les 

seves fotografies són misterioses, 

poderoses, íntimes, èpiques i, alhora,

emocionants.

3 JULIOL A
9 AGOST 2020
Bastint Anhels 
Albert Nel·lo

6 MARÇ A
28 JUNY 2020
Animal by Fran Martí
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Exposició col·lectiva de tres grans 

artistes  i actualment un referent de 

l’expressió plàstica a casa nostra.  

Tres tècniques, tres estils, tres 

persones totalment diferents i que els 

uneixen principalment dues coses,  el 

pinzell i la passió per treballar cada dia 

amb la seva obra. Colomer Pagès,  
August Rosell i Pere Lluís Via.

Exposició de rajoles d’art i oficis 

amb la temàtica de la Festa Major 

Vi lafranquina de l ’ar t ista de 

Capellades, Francesc Aloy. La 

seva obra pictòrica és realista, 

impressionista i figurativa. 

16 OCTUBRE A
22 NOVEMBRE 2020
3 Pinzells
Vilafranquins

27 AGOST A
11 OCTUBRE 2020
Festa Major dins d’una 
rajola - Francesc Aloy

7
ASSISTENTS

9.550
ACTIVITATS
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Exposició sota el títol “Cuirasses” 

de l’artista igualadina Teresa Riba. 

L'artista es centra en la figurativa 

imatge de la dona des de l’escultura 

i el dibuix, creant aquesta mostra 

on reflexiona sobre la identitat, els 

sentiments i la persona, tant en 

l’aspecte físic com emocional.

27 NOVEMBRE 2020 A
17 GENER 2021
Cuirasses, 
Teresa Riba
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ESPAI AUDITORI 
FÒRUM BERGER BALAGUER

9 GENER
Conferència
Assumpció Savall

23 GENER
Conferència
Francesc Bailón

6 FEBRER
Conferència
Imma Fontanals

Conferència a càrrec de la Sra. 

Assumpció Savall i Domingo, 

catedràtica de Ciències Naturals, que 

va parlar sobre Ciència i Biologia “Els 

microorganismes i la seva interacció 

amb la salut humana”. 

Conferència a càrrec del Sr. Francesc 

Bailón i Trueba, antropòleg i guia 

cultural de viatges a l’Àrtic, que va 

parlar sobre Antropologia “Ningú 

vol la nit, d’Isabel Coixet. Un 

assessorament de pel·lícula”. 

Conferència a càrrec de la Sra. Imma 

Fontanals i Aymerich, historiadora de 

l’art, que va parlar d’història de l’art 

“Dalí-Lorca: un diàleg artístic”.

Conferència a càrrec del
Sr. Francesc Bailón i Trueba

13 FEBRER
Conferència
Ferran Gadea

20 FEBRER
Conferència
Pere Alzina

5 MARÇ
Conferència
Àstrid Barqué

Conferència a càrrec del Sr. Ferran 

Gadea i Gambús, catedràtic de 

Llengua i Literatura Catalanes, que 

va parlar de literatura “Introducció al 

segle d’or de la literatura catalana, el 

segle XV”.

Conferència a càrrec del Sr. 

Pere Alsina i Bilbeny, consultor i 

comunicador ambiental, que va 

parlar del medi natural “Influència de 

la  llengua i cultura catalanes en les 

malteses” .

Conferència a càrrec de la Sra. Àstrid 

Barqué i Barrachina, llicenciada en 

Ciències de l’Esport i Educació Física, 

que va parlar de pedagogia de la salut 

“Vull viure sa, per on començo?”.

Estructurat en forma d’amfiteatre amb un aforament de 246 persones, és l'espai on s'hi 
desenvolupen diferents actes organitzats per la Fundació Pinnae i altres agents del territori.
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Presentació del llibre de Jordi Pina “El 

Judici de la Meva Vida” presentat pel 

mateix autor.

10 GENER
Acte ANC, Assemblea 
Nacional Catalana

11 DESEMBRE
Acte Omnium. 
Homenatge a Josep Carner

12 DESEMBRE
Concert de Nadal dels 
Alumnes de piano de 
l’Escola Municipal de 
Música de Vilafranca

En l’any que es commemora el 50è 

aniversari de la seva mort, Òmnium 

Alt Penedès va fer un homenatge al 

poeta, periodista i traductor català.

Concert de Nadal dels Alumnes 

de piano de l’Escola de Música   

Municipal de Vilafranca del Penedès.

Es tracta d’un acte privat per als 

alumnes i familiars en format reduït 

en motiu de les restriccions per la 

Covid-19.
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Participem en l'activitat "Obrim Vilafranca"

26, 27 SETEMBRE

ESPAI MUSEU 
FÒRUM BERGER BALAGUER

3a edició a “Obrim Vilafranca”, una  experiència que mostra el patrimoni 

cultural de Vilafranca del Penedès que no acostuma a estar disponible 

per al públic. Es tracta de 15 espais de la vila amb records insospitats, que 

mostren tresors culturals amagats en cada racó. El Centre Cultural Fòrum 

Berger Balaguer de la nostra Fundació s’uneix a aquest esdeveniment i 

obre les portes i història  del seu Espai Museu.
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L'Espai museu manté les estances originals nobles de la 
casa modernista, com la sala d’estar, el saló de la Música, 
menjador-sala i dormitori. Totes elles conserven el mobiliari 
i  ornaments de l’època.

“ “
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Col·laborem amb el festival del pensament del Penedès VilaPensa

3a. edició del 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 i manera de 

viure.

14 AL 20 SETEMBRE

Apropem la música a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès amb el Cicle
Musical "En clau de salut"
Una sèrie de concerts que es realitzen

durant el curs escolar a diferents 

ubicacions de l'Hospital de Vilafranca 

amb l'objectiu de fer més amable i 

acollidora l'estada de les persones 

que hi ha ingressades i als familiars i 

amics que les visiten.

Col·laboren:

Escola de Música de Vilafranca, el 

Consorci Sanitari de l’Alt Penedès-

Garraf i l'Ajuntament de Vilafranca.
 

24 GENER i 2 FEBRER

ALTRES ACTIVITATS

Aquest any les dates i les formacions musicals han estat:

- Concert de l‘Orquestra de l'Escola de Música Municipal M. Dolors Calvet 

de Vilafranca del Penedès (24 de gener de 2020).

- Concert de Guitarres amb el Grup de Guitarres de l'Escola de Música 

Municipal M. Dolors Calvet de Vilafranca del Penedès (2 de febrer de 2020).

Aquesta activitat es va veure ajornada
per la pandèmia de la Covid-19
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“Un Sant Jordi Únic”
Judit Pérez Palacín

1r Premi Categoria Cavallers i Donzelles

Concurs literari dirigit als alumnes de primària de les escoles 

de l’Alt Penedès. Aquesta iniciativa de Pinnae sorgeix d’una 

situació com l’actual, d’emergència sanitària per la Covid-19, 

on vam tenir més moments i contacte amb la família, i que va 

permetre dedicar un temps més a l’aprenentatge. Es van rebre 

un total de 35 relats dels quals van ser premiats els següents:

“Un Sant Jordi diferent”
Lucía Moreno Callejas

2n Premi Categoria Cavallers i Donzelles

“El llibre de Sant Jordi”
Francesc Sabaté Campamà

3r Premi Categoria Cavallers i Donzelles

“Pobre Sant Jordi”
Jordi Bondia Pujol

1r Premi Categoria Dracs

“Un Sant Jordi diferent”
Inés Vandevoorde Barrachina

2n Premi Categoria Dracs

“La rosa que plorava,
el dia de Sant Jordi”

Andreu Rabal Benito

3r Premi Categoria Dracs

I Concurs de microrelats - Sant Jordi 2020

17 D'ABRIL  A  8 DE MAIG
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Col·laborem amb la Fundació Abadia de Montserrat 2025

Amb l’actuació del Vilafranquí Jonatan Carbó i amb totes les localitats exhaurides, es va donar el tret de sortida d’aquest 

Festival, que, tot i la situació de pandèmia, es va poder celebrar en un format reduït.

5.686,76€
ASSISTENTS

365
RECAPTACIÓ

L'Escolania de Montserrat va oferir un doble concert en benefici de les

obres de rehabilitació de la teulada de la Basílica.

Organitzat per la Fundació Pinnae.

Amb la col·laboració de la Comissió Santa Maria 2020

Amb el suport de: Isel Audiovisual, Vilamòbil, Digitècnic i

Electrodomèstics Guardiet. 

Concert benèfic de l’Escolania de Montserrat a la Basílica de Santa Maria 
de Vilafranca del Penedès.

23 OCTUBRE

20 JUNY, 25 JULIOL, 8 i 22 AGOST
Festival d’Orgue de l’Abadia de Montserrat

La Fundació Pinnae segueix un any més en conveni amb la Fundació Abadia de Montserrat 2025, que engloba diferents 

accions socials i culturals en benefici de la ciutadania. El conveni inclou el suport al Festival Internacional d'Orgue Abat 

Cassià M. Just in Memoriam, per la vinculació històrica de la Fundació amb l'Orgue de Montserrat, la custòdia de les 

obres d'art  de la Fundació Pinnae de l'artista Subirachs al Museu de Montserrat i la disposició  biennal de l'Escolania de 

Montserrat per a la realització d'un concert benèfic a la Vegueria Penedès.
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Fòrum Berger Balaguer, Rambla Nostra Senyora 6, Vilafranca del Penedès

Festival Solidari VI Edició

Del 27 d'Octubre de 2019 al 27 de Setembre de 2020

EN BENEFICI DE

Millora de la qualitat de vida del malalt 
oncològic.

EMPRESES PATROCINADORES
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Sommeliers és una formació  de 

cinc noies clarament clàssica de 

violí, violoncel, piano, clarinet i veu 

que trenca barreres de gènere i 

generacionals; i així van posar-ho en 

escena.

La Sisena Edició del MUSiCVEU 

Festival va obrir el teló amb  

Clàssicampert, un concert de 

música clàssica  variat, divers i amb 

actuacions que van anar integrant 

diferents disciplines, donant-li un 

toc molt especial i apassionat.

10 NOVEMBRE 2019 
Sommeliers

27 OCTUBRE 2019 
Clàssicampert
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El Quartet Mèlt, format per quatre veus 

úniques va anar jugant amb la música 

i trobant l'equilibri per despertar entre 

el públic la serenor, la pau, l’alegria, 

l’elegància i les rialles provocades 

pels tocs d’humor que van captivar a 

tothom des de la primera cançó.

A l  p reu  d 'aques t  concer t 

pre-nadalenc, que va coincidir amb 

la Marató de TV3, hi anava inclosa 

una aportació que es destinava 

a la investigació de les Malalties 

Minoritàries.

Les peces interpretades a UNA NIT 

D’ÒPERA per les sopranos Glòria 

Coma, Elisenda Durà i Christina 

Koch, es van barrejar amb un punt 

teatral i van fer que el públic quedés 

meravellat del cant líric deixant-se 

portar pel moment i perdent la por 

a aquest gènere que s'associa a 

quelcom seriós i encotillat.

En Pau Casan al piano, li va donar 

l’acompanyament musical complet a 

l’espectacle.

15 DESEMBRE 2019
Quartet Mèlt
Nadal a casa

24 NOVEMBRE 2019
Tres Dames 
Una nit a l'òpera
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Amb un repertori ben intens i autèntic, 

el director i la veu solista del prestigiós 

grup THE LONDON COMMUNITY 

GOSPEL CHOIR, Bazil Meade i 

Annette Bowen van presentar el seu 

nou espectacle acompanyats pel 

reconegut trio de músics: el baixista 

Pedro Campos, el bateria José 

Benítez i el guitarrista Enric Peinado.

La connexió, i la química entre ells a 

l’escenari va ser més que evident, 

traduint-se en interpretacions vibrants 

i molt emotives. 

El taller de gòspel va ser el 

protagonista del dia 25 de gener.

A càrrec del gran músic i compositor 

britànic Bazil Meade, director de The 

London Community Gospel Choir. 

Un taller orientat  a explorar part del 

repertori i tècniques utilitzades al seu 

grup de gòspel.

26 GENER 2020
Gòspel & Soul amb
Annie B. & Bazil
Meade Quartet

25 GENER 2020
Taller de Gòspel i cant 
coral amb Bazil Meade
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L'auditori del Fòrum Berger va ser ple 

a vessar per a gaudir del concert de 

Las Migas.

El públic, expectant i preparat va 

poder descobrir el contingut del nou 

disc "CUATRO" que presentava el 

quartet a Vilafranca.

Fou una obra publicada per primera 

vegada l'any 1962, ha estat traduïda 

a més de 30 idiomes i va fer vibrar de 

valent el públic del Fòrum Berger i 

Balaguer al MUSICVEU. 

1 MARÇ 2020
Las Migas
Presentació del nou disc 
CUATRO

9 FEBRER 2020
TEATRE 
La plaça del Diamant
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Les Anxovetes van tornar al  

MUSICVEU oferint un espectacle 

ple d’emoció i entusiasme amb un 

recull d'havaneres tradicionals i 

internacionals, cançons de taverna i 

temes propis que van ser interpretats 

d’una forma molt personal.

Andrea Motis és l’artista de referència 

del jazz català que ja s’ha fet un lloc 

en el panorama internacional i que 

va tornar a sorprendre i enlluernar 

al públic assistent amb la seva  

interpretació vocal encantadora i 

versàtil. Aquest concert es va dur a 

terme als jardins del Mirador de les 

Caves a Subirats.

20 SETEMBRE 2020
Les Anxovetes

23 AGOST 2020
Andrea Motis Trio
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La pianista Montse Rios, va presentar 

el seu nou treball discogràfic 

“L’ESCOLA CATALANA DEL PIANO - 

ELS COMPOSITORS OBLIDATS” en 

el marc del seu concert al MUSiCVEU 

Festival i que és fruit de la recerca de 

partitures inèdites de compositors 

catalans dels segles XIX i XX.

27 SETEMBRE 2020
Montse Rios, piano

3.370,30€
ASSISTENTS

1.954
APORTACIÓ SOLIDÀRIA

EN BENEFICI DE

Millora de la qualitat de vida del malalt 
oncològic.
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MUSiCVEU va lliurar a l'entitat social AMPERT “Mai no caminaràs sol” un xec amb la quantitat 3.370,30€ corresponent 

a la recaptació solidària que el Festival destina en cada edició a una entitat del territori.

AMPERT “Mai no caminaràs sol” inverteix la dotació rebuda a la millora de qualitat del malalt oncològic, afavorint l’ampli 

servei de transport i d'acompanyament que els proporciona.

L'acte va tenir lloc al Fòrum Berger Balaguer de Vilafranca del Penedès, on el Sr. Martí Solé, President de la Fundació 

Pinnae i entitat organitzadora del Festival, va fer lliurament del xec econòmic al Sr. Joan Ríos, President de l’Associació 

Ampert.

Acte lliurament de la recaptació del Festival MUSICVEU en benefici d'AMPERT
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ENFORTIMENT DEL TERRITORI

04
Fomentem la iniciativa i dinamització social i econòmica del nostre 

territori, impulsant la creació de sinergies amb un impacte directe als 

agents clau del territori, de la Vegueria Penedès.

Generem sinergies amb impacte directe per a transformar 
la nostra societat.



- 49 -

8 JULIOL
L’ajuntament de Vilafranca va engegar una campanya de suport al comerç
local anomenada "Compra Vilafrancs" amb el suport de Pinnae

Es va posar en marxa la campanya 

“Compra Vilafrancs” durant el mes de 

juliol, la qual va voler donar suport als 

petits comerços i a les PIMES de la vila 

que es van veure obligades a tancar 

temporalment durant els mesos de la 

pandèmia.

25 NOVEMBRE
Nova campanya de Vilafrancs per promocionar el comerç local

En aquesta segona ocasió, la campanya no va estar restringida només pels habitants de la vila, sinó que qualsevol 

persona que disposava de DNI, va poder comprar els xecs. 

184 43.416
ESTABLIMENTS
BENEFICIARIS

VILAFRANCS
VENUTS

434.160€
INJECCIÓ

ECONÒMICA
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Fem realitat un nou espai, l’Espai CEP vol ser un espai d’arxiu i memòria per preservar i gestionar la història de 

Caixa d’Estalvis del Penedès. El fons documental de l’Espai CEP, propietat de la Fundació Pinnae, està format per 

documentació, imatges i material publicitari de Caixa d’Estavis del Penedès des de l’inici de la seva història l’any 1913 i 

fins el 2013. La Fundació Pinnae és la responsable de la gestió tècnica de l’Espai CEP.

Història, sentiment, emoció“

“
Fes-te amic/ga

Ser amic o amiga és formar part 

d'un grup, una cultura, una societat. 

L’Espai CEP està concebut per a 

sentir, emocionar, retrobar. És el 

passat d’una història que perdura i 

recorda diferents moments de tot un 

centenari. Forma part d’aquest grup, 

fes-te amic o amiga de l’Espai CEP.

Convida’t a una visita

Aquest espai preveu atendre visites 

de grups no superiors a 10 persones, 

prèvia sol•licitud. Podeu fer la vostra 

sol•licitud per visitar l’Espai CEP 

a través del formulari de sol•licitud 

de visita i ens posarem en contacte 

per concertar visita en dia i horari 

convingut.

Deixa la teva vivència

A través del formulari bústia de 

vivències ens podreu enviar les 

vostres vivències i records de la vostra 

vinculació amb Caixa d’Estalvis del 

Penedès, que la Fundació Pinnae 

guardarà en el seu arxiu. Animeu-vos 

a escriure i recordar els moments, 

anècdotes i vivències de tot un 

centenari!
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