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MEMÒRIA DE LA FUNDACIÓ ESPECIAL PINNAE 

 

EXERCICI 2020 

 

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 2020 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 ingressat per la Fundació en concepte d’arrendaments és de: 205.252,93 euros. 
L’import gastat en l’apartat de manteniments i amortitzacions és de: 85.339,33 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. Per construir pisos destinats a lloguer. 
 Finca plaça Enric C. Ricard, 3 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. 
 Finca carrer major, 342-344 de Vallirana (antiga Biblioteca). En lloguer. 
 
† Durant aquest exercici s’han realitzat inversions en l’apartat de Gestió Administrativa amb un 

cost total de 33.929,50 segons el següent detall: 
 

1. Projecte i honoraris de l’arquitecte tècnic per les obres de remodelació dels pisos 1r i 
2n de la finca del carrer Caputxins, 10 de Vilanova i la Geltrú amb un cost de 
26.805,61 euros. Aquests espais s’incorporaran al parc de pisos en règim de lloguer 
de la Fundació. 
 

2. Compra d’un PC per les oficines de la Fundació a La Parellada, 56 3r 1a de Vilafranca 
del Penedès, en motiu de la incorporació d’una empleada en substitució d’una 
empleada per baixa de maternitat, amb un cost de 714,24 euros. 

 
3. Instal·lació de finestres d’alumini a les oficines de la Fundació a La Parellada, 56 3r 1a 

de Vilafranca del Penedès, amb un cost de 4.869,65 euros.(60% del cost total) 
 

4. Instal·lació d’un aparell climatitzador al 2n pis de la finca La Parellada, 18 de 
Vilafranca del Penedès, amb un cost de 1.540,00 euros. 

 
Altres ingressos i despeses d’administració 
 
L’import ingressat per la Fundació en concepte d’ingressos financers i altres ingressos, és de: 
1.424.204,86 euros i 8.018,59 euros, respectivament. 
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Pel que fa a la 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 581.237,92 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 2020, per un import de 4.054.352,13 euros 
 
 

CULTURA, EDUCACIÓ I PATRIMONI 
 
En l’apartat de Cultura, Educació i Patrimoni, s’han atès les despeses corresponents a les 
amortitzacions, els costos del personal adscrit i les despeses de manteniment i conservació, de 
les finques propietat de la Fundació relacionades tot seguit.  
 
L’import gastat en aquest concepte és de 419.677,30 euros i l’import ingressat per la Fundació en 
concepte d’arrendaments i altres ingressos és de: 31.218,16 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 Buen Retiro, 8 de Vallirana. (amb conveni de cessió amb l’Ajuntament de 

Vallirana per convertir-la en biblioteca municipal).  
 
† Durant aquest exercici s’han realitzat inversions en l’apartat de Cultura, Educació i Patrimoni 

amb un cost total de 4.793,39 segons el següent detall: 
 

I. Instal·lació d’una barra de llums escènics per l’Auditori del Fòrum Berger Balaguer amb 
un cost de 4.793,39 euros. 
 
 

Activitats Culturals, Educatives i Patrimonials 
 
Durant aquest any s’han realitzat diverses col·laboracions econòmiques que sumen 39.935,05 
euros, segons el següent detall: 
 
a. Concert Escolania de Montserrat a la Basílica de Santa Maria de Vilafranca del Penedès amb 

un import de 11.358,32 euros.(5.671,56 euros corresponen a despeses del concert i 5.686,76 
euros a la part de la recaptació lliurada a la Comissió Santa Maria 2020). 
El 23 d’octubre, l’Escolania de Montserrat va oferir doble concert a la Basílica de Santa Maria 
de Vilafranca del Penedès. Concert en col·laboració amb la Comissió Santa Maria 2020, ja que 
els concerts han estat a benefici de les obres de rehabilitació de la teulada de la Basílica. 
La recaptació total del concert ha estat de 7.410,00 euros. 
  

b. Festival del Pensament del Penedès – Vila Pensa - a Vilafranca del Penedès amb un import de 
10.000,00 euros. 
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, manera de viure. 
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c. 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 a més, de la custòdia de les obres d’art de 
J.M. Subirachs, propietat de la Fundació. 
 

d. I Concurs de Microrelats – Sant Jordi 2020 amb un import de 576,73 euros. 
La Fundació impulsa un concurs de microrelats per aquest Sant Jordi 2020 que va dirigit als 
alumnes de primària de les escoles de l’Alt Penedès. 
La temàtica ha de fer referència a la Diada de Sant Jordi i és de gènere lliure, en llengua 
catalana i amb un màxim de 120 paraules per microrelat. 
Aquesta iniciativa de Pinnae sorgeix d’una situació com l’actual d’emergència sanitària per la 
COVID-19 on tenim més moments i contacte amb la família i que permet dedicar un temps 
més a l’aprenentatge. En temps de confinament, el concurs pretén distreure en aquestes 
llargues hores viscudes a casa i és una proposta que convida als nens i nenes de la comarca a 
ocupar part del temps lliure i a desenvolupar la seva creativitat, que a banda d’imaginar i 
pensar, també promou l’hàbit d’escriptura i lectura. 
 
 

Altres activitats de la Fundació 
 
 Participació en la 3a. edició de “Obrim Vilafranca” celebrada els dies 26 i 27 de setembre, 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. 
 
 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 any les dates i 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). 
 
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 2020, 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 
9.550 persones amb un cost de 1.095,13 euros, aquestes son: 
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Exposicions: 
 
 NATURA IN VITRO, Assun Savall 

Mostra d’il·lustració científica que permet conèixer i admirar, a parts iguals, la natura del 
nostre voltant. 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. 
 

 BON VOYAGE! Col·lectiva d'artistes 
Exposició col·lectiva de 9 artistes sota el títol "Bon Voyage!". Els artistes són: Josep 
Moscardó, Jordi Pinto, Fernando Alday, Albert Alís, Lluís Puiggròs, Frank Jensen, Fernando 
Lozano, Lluc Queralt i Àlex Prunes. 
En aquesta mostra, es poden gaudir d’unes 25 obres, totes elles amb un mateix fil conductor, 
la temàtica del viatge, interpretada des de punts de vista i estils molt diversos per tal d’oferir 
als seus visitants un espectacle visual no només intel·lectualment excitant sinó també 
accessible a tot tipus de públic. Obres que ens transporten a molts indrets i conviden a 
recordar llocs i espais que em vist alguna vegada o volem conèixer. La mostra ha estat 
recentment exposada a la Galeria d’Art Anquin’s i arriba a Vilafranca, amb la seva 
col·laboració amb algunes obres noves incorporades a la seva col·lecció. 
Del 31 de gener a l’1 de març de 2020. 
 

 ANIMAL by Fran Martí 
Exposició fotogràfica del Fine Art Photographer Fran Martí, un autor independent amb una 
extensa trajectòria com a fotògraf de viatges, vida salvatge i retrats. La seva formació i 
experiència tant en fotografia “analògica” com en l’àmbit de les noves tecnologies, li ha 
permès afrontar projectes de post procés digital avançat. A l’actualitat treballa amb 
tecnologia digital de format mitjà, amb càmeres de pel·lícula, també de format mitjà, 
processos químics de revelat i tècniques mixtes. L’any 2015 va crear el col·lectiu “Trilight 
Collective” amb els fotògrafs Miguel Soler-Roig i Juan Más-Bagá, participant al projecte “Sota 
el cel andalús”, en col·laboració amb el fotògraf Kim Weston. 
Les seves fotografies són misterioses, poderoses, íntimes, èpiques i, alhora, emocionants. 
Del 6 de març al 28 de juny de 2020. 
 

 BASTINT ANHELS - Albert Nel·lo 
Fotògraf Tarragoní Albert Nel.lo, 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. 
Les seves fotografies es centren en els rostres, expressions, mirades, mans, braços… recollint 
l’essència dels castells, el seu sacrifici i esforç. 
Amb aquesta exposició vol mostrar la importància de cada una de les persones que 
participen en el castell, cada un amb la seva pròpia missió, però alhora treballant en equip 
per aconseguir un objectiu en comú. 
Del 3 de juliol al 9 d’agost de 2020. 
 

 FESTA MAJOR DINS D’UNA RAJOLA - Francesc Aloy  
Exposició de rajoles d’art i oficis amb la temàtica de la Festa Major Vilafranquina de l’artista 
de Capellades, Francesc Aloy. 
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Les rajoles esdevenen un important testimoni de la història i la vida des de mitjans del segle 
XVII fins a finals del segle XIX. En aquella època, tenien una funció no solament artística, sinó 
també informativa per la seva societat. 
En aquesta ocasió, Francesc Aloy ha inspirat la seva obra en la tradicional Festa Major de 
Vilafranca del Penedès. En l’exposició del Fòrum Berger podrem observar rajoles dels 
diferents balls, com podrà ser el drac de Vilafranca, els diables, el ball de les gitanes o la 
imatge de Sant Fèlix. 
Del 27 d’agost al 12 d’octubre de 2020. 
 

 3 PINZELLS VILAFRANQUINS  
Exposició col·lectiva de tres grans artistes referents de l’expressió plàstica a casa nostra. 
Colomer Pagès, August Rosell i Pere Lluís Via. Tres tècniques, tres estils, tres persones 
totalment diferents i que els uneix principalment dues coses,  el pinzell i la passió per 
treballar cada dia amb la seva obra. 
Del 16 d’octubre al 22 de novembre de 2020. 
 

 CUIRASSES. Teresa Riba. 
Teresa Riba, es centre en la figurativa imatge de la dona des de l’escultura i el dibuix, creant 
aquesta mostra on l’artista reflexiona sobre la identitat, els sentiments i la persona, tant en 
l’aspecte físic com emocional. Obres realitzades en guix, bronze i altres materials, però amb 
detalls d’altres materials que complementen algunes d’elles, fent de cadascuna de les peces 
obres que fan referència als obstacles a la vida de la dona, representant una cuirassa, que 
tant la pot protegir com tancar-la a si mateixa en un infinit de sentiments. Aquestes peces, 
que estableixen una comunicació amb l’espectador, evocant a moltes preguntes a qui 
l’observa, però són les seves experiències personals qui els hi acaben donant un sentit únic a 
l’escultura. 
Del 27 de novembre de 2010 al 17 de gener de 2021. 
 
 

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

 
 Lliurament dels premis del I Concurs de Microrelats - Sant Jordi 2020. Es fa entrega 

dels 6 premis a nenes i nens que han estat guardonats pels seus treballs en les 
categories de Dracs de 7 a 9 anys I Cavallers i Donzelles de 10 a 12 anys. El premis 
son vals econòmics per la compra de material educatiu i didàctic. 
(2 de juny de 2020) 
 
 

Auditori 
 
A l’Auditori del Fòrum Berger Balaguer s’hi han dut a terme 17 esdeveniments, entre concerts, 
conferències, congressos, debats, lliuraments de premis i presentacions amb un cost de 
22.076,31 euros i que ha suposat una assistència de 2.849 persones entre tots els actes.  
 
Concerts: 
 
Cicle “Festival de Música i Veu” (MUSiCVEU), que celebra enguany la seva 6ena edició. Els 
ingressos totals obtinguts per la recaptació i patrocinadors del Festival han estat de 21.183,70 
euros. 
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s’han programat els següents concerts: 
 
 Soul & Gospel - Annie B. & Bazil Meade Quartet – London 

El director i la veu solista del prestigiós THE LONDON COMMUNITY GOSPEL CHOIR presenten 
un nou espectacle, amb un sorprenent repertori, acompanyats per una potent banda de tres 
grans músics amb renom internacional: el baixista Pedro Campos, el bateria José Benítez i el 
guitarrista Enric Peinado. 
(26 de gener 2020). 
El dia abans, el 25 de gener de 2020, el gran músic i compositor britànic Bazil Meade, 
director THE LONDON COMMUNITY CHOIR va oferir, al mateix Auditori, un taller enfocat a 
explorar part del repertori i tècniques utilitzades al seu grup de Gòspel, on es poden incloure 
cançons tradicionals com el 'Oh Happy Day' o 'This Little Light of Me' entre moltes altres. 
 

 TEATRE – La Plaça del Diamant. 
La Companyia Mea Culpa alterna el passat i el present de la protagonista de La Plaça del 
Diamant: la Colometa jove i innocent, que s’enamora del Quimet, es casa, té fills, pateix, 
somia amb coloms i els destrueix… i la Sra. Natàlia que explica la seva nova vida amb 
l’Antoni, l’adroguer, amb qui troba la calma i restableix la seva identitat. 
Aquesta obra teatral s’inicia amb el final de la novel·la de Mercè Rodoreda, quan la Natàlia 
descobreix un diamant al seu cor, una raó de viure després de la desesperació del suïcidi, 
una alenada d’aire fresc per a ella, que ja no és ella mateixa. Torna enrere en el temps per 
rememorar els seus tres amors i els fets de la seva vida des de la mirada serena que per fi 
l’acompanya. 
Enka Alonso: Colometa, artista del Paral·lel i miliciana 
M. Àngels Largo: Sra. Natàlia i Sra. Enriqueta 
Fèlix Pons: Quimet i Antoni l'adroguer  
(09 de febrer de 2020) 
 

 LAS MIGAS. 
Roser Loscos és de Lleida (violí), Marta Robles de Sevilla (composició i guitarra), Alicia Grillo 
de Còrdova (guitarra) i Carolina Fernández «L'Espurna» de Mèrida (veu i ball) son Las Migas, 
quatre dones músiques, guerreres i viatgeres. 
Quinze anys després de la seva fundació, elles són ja un petit clàssic del flamenc més femení, 
valent i alegre, amb una nominació als Latin Grammy. 
En el seu repertori incorporen textures electròniques alhora que es retroben amb les 
sonoritats flamenques els seus inicis, Las Migas celebren aquests quinze anys amb un 
espectacle que vol retre homenatge a totes les que alguna vegada van ser Migas i les que 
algun dia ho seran. 
(1 de març de 2020) 
 

 ANDREA MOTIS TRIO. 
Excepcionalment aquest concert es celebrà als Jardins del Restaurant Mirador de les Caves de 
Subirats.  
Després de més de set anys de trajectòria, Andrea Motis, s'ha consolidat com una de les 
artistes de referència del jazz al nostre país i, sens dubte, és també una de les artistes 
catalanes més internacionals. Figura en els cartells dels grans festivals de jazz de tot el món i 
alguns dels seus vídeos superen les 500.000 reproduccions en YouTube. 
FORMACIÓ 
Andrea Motis, veu i trompeta 
Joan Chamorro, contrabaix i saxo 
Josep Traver, guitarres  
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(23 d’agost de 2020)  
 

 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. 
(20 de setembre de 2020) 
 

 MONTSE RIOS I RALLÉ, piano. 
Nascuda a Vilafranca del Penedès, presenta el seu darrer treball discogràfic fruit de la 
recerca de partitures inèdites de compositors catalans dels segles XIX i XX. A partir de Pere 
Tintorer i el seu deixeble Joan Baptista Pujol va anar creant una escola de pianistes catalans 
que tenen en comú el triple vessant de compositors, intèrprets i pedagogs. 
Montse Ríos ha fet concerts com a solista i en grups de cambra; forma part del Trio Vinea i 
ha col·laborat en diversos espectacles com Milonga a dues veus amb música d’Astor Piazzolla 
i la dansa de Beatriz Souza; Hivernacle, un espectacle de poesia i piano amb l’actriu María 
Rodríguez i No em toquis els boleros, amb l’actor Toni Regueiro. 
(27 de setembre de 2020) 
 

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

 Concert de Nadal dels Alumnes de piano de l’Escola de Música Municipal de Vilafranca 
del Penedès. Es tracta d’un acte privat per els alumnes i familiars i en format reduït a rel 
de les restriccions per la Covid-19. 
(26 de gener de 2019) 
 
 

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 17 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 2020 s’han celebrat 6 conferències amb les següents temàtiques i 
conferenciants:   
 
 Els Microorganismes i la seva interacció amb la salut humana. A càrrec de la catedràtica de 

Ciències Naturals Sra. Assumpció Savall Domingo. (9 de gener de 2020) 
 Ningú vol la nit, d'Isabel Coixet . A càrrec del Sr. Francesc Bailón Trueba, antropòleg i guia 

cultural de viatges a l'Àrtic, parlarà sobre Antropologia. (23 de gener de 2020) 
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 Dalí-Lorca: un diàleg artístic. A càrrec de la Sra. Imma Fontanals i Aymerich historiadora de 
l'art. (6 de febrer de 2020) 

 Introducció al segle d'or de la literatura catalana, el segle XV. A càrrec del Sr. Ferran Gadea 
i Gambús, catedràtic de Llengua i Literatura Catalanes. (13 de febrer de 2020) 

 Influència de la llengua i cultura catalanes en les malteses. A càrrec del Sr. Pere Alzina 
Bilbeny, consultor i comunicador ambiental. (19 de febrer de 2020) 

 Vull viure sà, per on començo?. A càrrec de la Sra. Àstrid Barqué i Barrachina, llicenciada en 
Ciències de l'Esport i Educació Física. (5 de març de 2020) 

 
Altres conferències: 
 

 Acte ANC. Presentació del llibre de Jordi Pina “El Judici de la Meva Vida” presentat pel 
mateix autor. (10 de gener de 2020) 

 Acte OMNIUM.. Acte homenatge a Josep Carner. En l’any que es commemora el 50è 
aniversari de la seva mort, Òmnium Alt Penedès vol fer un homenatge al poeta, 
periodista i traductor català. (11 de desembre de 2020) 

 
Assemblees, actes acadèmics, presentacions, ponències, tertúlies i Jornades: 
 
 Acte de lliurament de la recaptació del Festival MUSICVEU 2020 a AMPERT. 

Lliurament de la recaptació social obtinguda al Festival MUSICVEU20 destinada a Ampert “Mai 
no caminaràs sol” associació que treballa per a millorar la qualitat d’atenció donada als malalts 
oncològics durant les diferents fases de la malaltia. 
(30 de setembre de 2020). 
 
 Acte de lliurament Convocatòria de Projectes 2020. 

Acte de lliurament de guardons i signatura de convenis de la III Convocatòria de Projectes 2020 
d'Impuls Social pel Territori de la Fundació Pinnae a les 18 entitats guanyadores.  
(22 de setembre de 2020) 
 

 

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 en aquest concepte és de 109.342.24 euros i l’import ingressat per la Fundació en 
concepte d’arrendaments és de: 122.289,25 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 

Cooperativa 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) 
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 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) 
 Finca carrar Bisbe Morgades, 15 de Vilafranca del Penedès (Centre de Dia) 

 
 
RESIDÈNCIA INGLADA VIA 
 
En virtut del conveni signat en data 20 d’abril de 2001 entre l’Arquebisbat de Barcelona i Caixa 
d’Estalvis del Penedès per la rehabilitació de la Fundació Inglada Via, en el seu pacte cinquè Caixa 
d’Estalvis del Penedès (ara la Fundació) es comprometia a assegurar el manteniment de les 
activitats de la Fundació Inglada Via amb les aportacions econòmiques necessàries per aquest fi.  
 
La Fundació Inglada Via es finançia majoritàriament a través de la seva activitat pròpia, tot i això 
a tancament de l’exercici 2020 i donades les dificultats produïdes per la crisi sanitària del COVID-
19 ha fet que les despeses de personal hagin augmentat i s’hagin produït més baixes (defuncions) 
i cap nou ingrés, la unió d’aquests fets ha provocat que la Fundació Inglada Via hagi presentat 
aquest any, uns resultats negatius de 196.085,95 euros. 
 
Donat aquest context i amb la finalitat de donar suport, ja sigui econòmic com d’equipaments, la 
Fundació Pinnae ha realitzat una aportació de 11.202,09 euros pels següents conceptes: 
 
- Una primera partida de 2.152,34 euros per l’adquisició de mascaretes de protecció, un 

aparell de TV i 1 tablet (per connectar els residents amb els familiars). 
 

- Una segona partida de 9.049,75 euros per l’adquisició d’una rentadora, 8 tablets i un PC 
portàtil. 

 
Per la realització d’aquestes aportacions hem comptat amb la col·laboració de la Fundació La 
Caixa que ens ha aportat 8.500 euros. 
 
† Durant aquest exercici 2020 s’ha realitzat les següents inversions en l’apartat d’Acció Social: 
 
ALLOTJAMENTS TUTELATS (Carrer Sant Bernat, 14) 
 
Amb els 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 la Fundació Inglada Via 



 

Pàgina 11 

 

actualment presenti una gestió acurada, 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, per dedicar-ho a allotjaments tutelats. 
És per aquest motiu que l’any 2018 la Fundació va comprar la finca del carrer Sant Bernat, 14 de 
Vilafranca del Penedès a on es construiran 16 allotjaments tutelats amb servei 24h, per a la 
tercera edat. 
 
Durant aquest any 2020 s’ha procedit a realitzar la execució de la 2a fase de l’obra que té previst 
iniciar la seva activitat durant el primer trimestre del 2021. L’import de la inversió per aquest any 
2020 ha estat de 1.241.130,86 euros,  
 
Es detalla un breu resum dels diversos treballs realitzats durant aquest any 2020 a l’obra: 
 
Treballs previs:  
Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora. Retirada de mobiliari, brossa, 
arbustos, matolls, subestructures metàl·liques i elements diversos existents a l'edifici com portes, 
reixes, etc. 
Arrencada de cel ras de canyís o de plaques de guix i entramat de suport i retirada dels elements 
d'evacuació existents a l'edifici com baixants, col·lectors, etc. 
Retirada dels elements de lampisteria i elèctrics existents a l'edifici com muntants, canonades, 
cablejat, quadres elèctrics, etc. 
Retirada dels elements de climatització existents a l'edifici com radiadors, compressors d'aire 
condicionat, etc. 
Es procedeix al muntatge (i posterior desmuntatge) d’apuntalaments de sostre amb puntal 
metàl·lic i tauló. Realització de cales d’inspecció a parets, paviments i fonaments. Enderroc d'obra 
ceràmica i de tàpia, estintolament de paraments verticals. 
 
Treballs d’enderroc: 
Enderroc complet de coberta inclinada de teules i bigues de fusta. Enderroc de sostre complet, 
incloent paviment, entrebigat, bigueta de fusta o de formigó i la repercussió de jàsseres. 
Arrencada de paviment ceràmic i de capes intermèdies existents. Enderroc complet d'escala de 
volta catalana i dels seus replans. Enderroc de tàpia. Enderroc de llosana de balcó. 
Excavació de pou per a fonament, sabata, encep, riosta, rasa i fossat d'ascensor; realitzada amb 
retroexcavadora. Excavació de terres per a buidat de soterrani. Estesa de graves per a base de 
lloses o com a drenatge de murs, a base de pedra granítica. Execució de mur amb micra pilons 
amb camisa metàl·lica perduda. Impermeabilització de parament de mur de soterrani per la seva 
cara externa. Llosa de formigó armat i llosa inclinada per a escala. Formació de lloses de balcó i el 
dau de recolzament amb formigó.  
 
Cobertes: 
Coberta inclinada formada per planxa de poliestirè extrudit. Acabat de teula àrab reaprofitant la 
teula original, inclou la formació de carener. Coberta plana formada per formigó de pendents, 
membrana separadora, dos capes de làmina impermeable bituminosa. Acabat de pedra de riera. 
Terrassa formada per formigó de pendents, membrana separadora, dos capes de làmina 
impermeable bituminosa. Acabat de paviment amb gres porcellànic. 
 
Fonaments i murs de contenció: 
Pous, sabates, enceps i riostes, mur de contenció de formigó i impermeabilització de murs. 
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Estructura: 
Perfils, forjat xapa, reforç sostre, tractament biguetes de fusta, llosa formigó, escala i balcons. 
 
Revestiments: 
Arrebossat exterior vertical, enguixat interior horitzontal i vertical, cel ras guix laminat estàndard, 
acústic I hidròfug, aplacat exterior i vernís fixador, col·locació taulells SILESTONE, i 
impermeabilització. 
 
Paviments: 
Recrescuda terra radiant, aïllament XPS per terra planta baixa, solera de formigó, paviment 
interior de parquet, paviment interior PVC i rajola, tarima sintètica, paviment exterior tipus 
BREINCO, terratzo i rajola i reposició de la vorera. 
 
Fusteria exterior i interior: 
Porta d’entrada de l’edifici i fusteria exterior amb persiana, portes block de fulles batents de 
fusta per a interior, portes corredisses de fusta i mobiliari de les cuines. 
 
Serralleria: 
Porta metàl·lica, barana d’acer, passamà escala, forat de l’entrada amb xapa (inclou armaris 
serveis), revestiment de façana i barana amb planxa i lames d'acer corten,  
 
Pintura: 
Treballs de pintat interior vertical i horitzontal, guix i pintat d’elements metàl·lics. 
 
Instal·lació d’evacuació: 
Connexió al clavegueram, col·locació d’arqueta, claveguerons, baixants i xarxa horitzontal 
d’evacuació de banys, cuines, office i safareig. Arqueta soterrani i reixeta de recollida d’aigües 
pluvials de canal oculta. 
 
Instal·lació lampisteria: 
Aigua comunitària, apartaments, sanitaris i aixetes, i descalcificador d’aigua. 
 
Instal·lació d’electricitat i il·luminació: 
Electricitat comunitària, apartaments, il·luminació zones comuns i instal·lació d’energia solar 
fotovoltaica. 
 
Instal·lació de climatització: 
Col·locació de terra radiant, instal·lació de climatització amb recuperador de calor. 
 
Altres: 
Instal·lació d’elements d’audiovisuals i telecomunicacions, instal·lació d’un ascensor elèctric 
sense camara de maquinària, enjardinament. 
 
Obres en el soterrani: 
Excavació fonaments, repàs i piconatge, excavació soterrani, reblat grava, micro pilons mur, llosa 
formigó i d’escala, pintat, arrebossat i enguixat interior, vertical i horitzontal, aïllament XPS, 
solera de formigó, paviment interior rajola, barana, passamà i peça graó de l’escala. 
 
Domòtica: 
Vídeo porter, supervisió de consums,  detecció i extinció d’incendis i equip d’assistència a l’usuari 
en remot. 
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Electrodomèstics: 
Subministrament i instal·lació en els apartaments de les campanes extractores, les encimeres 
vitroceràmiques, forns, neveres i rentavaixelles 
 
 
CENTRE DE DIA (Carrer Bisbe Morgades, 15) 
 
Invertit l’any 2020: 550.000 euros 
 
La Fundació ha adquirit, un immoble a quatre vents anomenat “Casa Berch i Galtés”, amb una 
superfície construïda de 259,91 m2 i un espectacular jardí de 418,64 m2, al bell mig de Vilafranca 
del Penedès on la Fundació hi ubicarà un “Centre de Dia” per a persones grans. 
L’immoble està catalogat com be cultural d’interès local. 
 
Amb els 259,91 m2 disponibles en les dues plantes nobles d’aquesta casa catalogada, tindrem 
tots els serveis per l’esbarjo i manutenció dels usuaris, amb sala de fissió, podologia i 
perruqueria, destacant que l’actiu més important de la casa és el Jardí, un magnífic espai de 
418,64m2 per permetre totes les activitats a l’aire lliure amb absoluta seguretat pels usuaris, a on 
podran practicar amb les bitlles o la petanca, a més de l’activitat dels horts urbans, amb la pau 
que dona, plantar, sembrar i podar. 
 
La Casa Berch i Galtès com a Centre de dia ens permetrà acollir, d’acord amb les converses 
mantingudes amb el Departament d’Inspecció de la Conselleria de Benestar Social, un total de 40 
places i que, amb els diferents horaris, pot impactar en el benestar de més de 100 famílies que 
tindran aquest servei d’acollida els set dies de la setmana, una altre fortalesa del projecte, ja que 
la gran majoria dels altres centres de dia de la Vila, donen servei només de dilluns a divendres. 
S’ha valorat aquesta adquisició, en tractar-se d’un immoble ben proper a la Residència Inglada 
Via, conscients de l’impacte que té i tindrà l’envelliment de la nostra societat i la gran demanda 
de serveis que provocarà. 
 
El nombre d’octogenaris es quadruplicarà en els propers 30 anys. Sempre hem dit que s’ha de 
pensar en global però s’ha d’actuar en local. L’experiència acumulada en el sector de la gent gran 
per part de la Fundació Ingrada Via, amb una història centenària, és un referent a la vila i la 
comarca. 
 
La Residència, junt amb la propera posta en marxa, cap a principis de l’any vinent, dels 16 
apartaments tutelats amb la llista de reserva ja quasi plena, es necessària per crear una àrea de 
serveis integrals per la Gent Gran, un nou Centre de Dia a prop. 
Aprofitant les sinergies que genera tot l’equipament de la Residència Inglada Via, amb cuina, 
bugaderia, metge, infermera, psicòleg, fisioterapeuta, podòleg i un llarg etc... de serveis, donaran 
tota la cobertura necessària tant als Apartaments com al Centre de Dia, que es troben a una 
distància ben propera, tot caminant. 
 
Hem volgut activar aquest potent triangle integral de serveis (Residència, Apartaments Tutelats i 
Centre de Dia) en perfecte 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.  

 

Activitats Acció Social 
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Convocatòria d’ajuts. Impuls Social pel Territori 
 
La Fundació, amb especial sensibilitat i prioritat per atendre les necessitats de la nostra societat, 
presenta l’any 2020 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. 
 
Aquest any 2020 la convocatòria compta amb una dotació total de 300.000 euros, amb les 
següents novetats: 
 

 Incorpora dues modalitats de projectes segons la capacitat de gestió de cada entitat. 
 Vincula les propostes amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) Agenda 

2030.  
 Contempla i valora iniciatives d’impacte social en cadascun dels diferents col·lectius 

vulnerables més afectats per la pandèmia del coronavirus. 
 
Enguany amb la voluntat de donar una major cobertura a les entitats de tot tipus del territori i 
facilitar la presentació dels projectes, la convocatòria es divideix en dues modalitats de 
presentació: 
 

 MODALITAT A. Suport fins 10.000€. 
L’aportació de la Fundació per a cadascun dels projectes presentats en aquesta 
modalitat és fins a 10.000€. L’entitat haurà d’aportar un mínim del 10% de recursos 
propis o externs al projecte presentat. 

 
 MODALITAT B. Suport des de 10.001€ fins 25.000€. 

L’aportació de la Fundació per a cadascun dels projectes presentats en aquesta 
modalitat ha de representar entre el 50% i el 80% del cost total del projecte, amb un 
màxim de 25.000€ d’ajuda. 

 
En la convocatòria d’aquest any 2020 els projectes guanyadors son els següents: 
 

PROJECTES I ENTITATS GUANYADORES CONVOCATÒRIA 2020 

 

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. 
Import de l’ajut: 25.000€ 
 
ASSOCIACIÓ TIAM. INTERVENCIÓ EN DEMÈNCIES. Servei d’atenció a persones afectades per la 
demència. Dirigit a persones amb malaltia, discapacitat i/o problemes de salut mental. Àmbit 
d’actuació: Alt i Baix Penedès. 
Import de l’ajut: 25.000€ 
 
ATRA ASSOCIACIÓ – Actua Dona. Dirigit a Persones amb malaltia, discapacitat i/o problemes de 
salut mental. Àmbit d’actuació: Garraf. 
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Import de l’ajut: 25.000€ 
 
FUNDACIÓ PRIVADA AMICS DE LA GENT GRAN. Aquest Aïllament el Superem amb les Persones 
Grans. Dirigit a persones grans. Àmbit d’actuació: Baix Penedès i Garraf. 
Import de l’ajut: 13.748,72€ 
 
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.  
Import de l’ajut: 7.401€ 
 
GEPEC-EdC – N’aturat. Dirigit a Joves amb necessitats socioeducatives. Àmbit d’actuació: Baix 
Penedès. 
Import de l’ajut: 5.919€ 
 
LA MALVA ACCIÓ FEMINISTA – Educant en igualtat. Penedès lliure de masclismes. Dirigit a joves 
amb necessitats socioeducatives. Àmbit d’actuació: Baix Penedès. 
Import de l’ajut: 3.880,29€ 
 
FUNDACIÓ PRIVADA FORMACIÓ I TREBALL – RECONNECTA. 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. 
Import de l’ajut: 24.598,90€ 
 
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. Acompanyament a 
persones amb malaltia, discapacitat i/o problemes de salut mental. Àmbit d’actuació: Alt 
Penedès. 
Import de l’ajut: 10.000€ 
 
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. 
Import de l’ajut: 10.000€ 
 
ASSOCIACIÓ ENTREM-HI – Inclusió laboral, salut comunitària i CÒVID19. Dirigit a persones en 
situació de pobresa o en risc o situació d’exclusió social. Àmbit d’actuació: Alt Penedès i Garraf. 
Import de l’ajut: 25.000€ 
 
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. 
Import de l’ajut: 25.000€ 
 
ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE LES MUCOPOLISACARIDOSIS I SÍNDROMES RELACIONATS. – MPS. 
Suport i atenció a les persones afectades per malalties MPS-Lisosomales i les seves famílies. 
Dirigit a persones amb malaltia, discapacitat i/o problemes de salut mental. Àmbit d’actuació: 
Anoia. 
Import de l’ajut: 10.000€ 
 



 

Pàgina 16 

 

ASSOCIACIÓ D’ENTITATS EL VENDRELL EDUCACIÓ I LLEURE LA BALLARUGA – ÈXIT. Reforç 
Educatiu. Dirigit a joves amb necessitats socioeducatives. Àmbit d’actuació: Baix Penedès. 
Import de l’ajut: 25.128,11€ 
 
SALUT MENTAL GARRAF / AFAMMG – Suport i Natura. Dirigit a persones amb malaltia, 
discapacitat i/o problemes de salut mental. Àmbit d’actuació: Garraf. 
Import de l’ajut: 25.000€ 
 
CAMERATA PENEDES SCCL – Camerata Apropa. Dirigit a joves amb necessitats socioeducatives. 
Àmbit d’actuació: Alt Penedès. 
Import de l’ajut: 10.000€ 
 
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. 
Import de l’ajut: 10.000€ 
 
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. 
Import de l’ajut: 25.000€ 
 
Les despeses totals d’aquesta convocatòria son: 305.626,03 euros corresponents a l’import dels 
projectes premiats i 11.339,37 euros que corresponen a; Gestió i avaluació de la convocatòria, 
comunicació, publicitat, web, acte de lliurament i altres..  
 
 
Operacions de finançament 
 
L’objectiu de la Fundació amb aquest programa de finançament és contribuir a la creació d’un 
espai productiu i socialment rellevant tot construint escenaris de més benestar per a les persones 
amb dificultats, en una societat que sigui més inclusiva. 
 
Així, els compromisos que la Fundació ha adquirit amb les organitzacions del Tercer Sector a 
través dels seus programes, passen per donar suport financer i reconeixement a la seva activitat, 
treballar en els processos de millora contínua per obtenir els millors resultats amb els recursos 
facilitats, vetllar per la transparència en la gestió, donar suport al treball en xarxa i, finalment, 
promoure el desenvolupament sostenible i respectuós amb el territori i l’entorn. 
 
A data 31 de desembre de 2020, mantenim 4 operacions vigents: 
 

 Fundació Mas Albornà. Servei de bugaderia industrial. Data de concessió: 
10/6/2016. Import de l’operació: 100.000 euros. Import a data 31/12/2020 pendent de liquidar a 
la Fundació: 14.200,89 euros. 

 
 Fundació Mas Albornà. Compra d’una màquina escombradora. Data de concessió: 

19/11/2020. Import de l’operació: 103.459,00 euros. Import pendent de liquidar a la Fundació: 
103.459,00 euros. 
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 Fundació Mas Albornà. Instal·lació camara frigorífica. Data de concessió: 
19/11/2020. Import de l’operació: 86.516,86 euros. Import a data 31/12/2020 pendent de 
liquidar a la Fundació: 86.516,86 euros. 

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

Data de concessió: 14/7/2017. Import de l’operació: 216.000 euros. Import pendent de liquidar a 
la Fundació: 135.839,49 euros. 
 
Els rendiments per la Fundació per aquest any 2020 son de 7.996,79 euros. 
 
Altres activitats d’Acció Social 
 
a) Creu Roja “Cap Infant Sense Joguina”. 
La Campanya Cap Infant Sense Joguina 2020-2021, 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) Fabricació de material sanitari. 
La Fundació es volca 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 
250 viseres de protecció facial adreçades a entitats socials de la comarca i centres hospitalaris per 
a fer més segura l’atenció de malalts, usuaris de residències i col·lectius vulnerables que 
necessiten una atenció personalitzada durant aquests dies. 
 
c) Manifest a favor de la gent gran davant la situació del coronavirus. 
Davant les dificultats que presenta la situació actual arrel de l’impacte del coronavirus, el 
document recolçat per la Fundació i que el signen 58 entitats entre les quals hi figura: La 
Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya (FATEC), l’Associació Catalana de Recursos 
Assistencials (ACRA), Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, Caritas Diocesana de 
Barcelona, Col·legi oficial Infermeres i Infermers de Barcelona, Universitat Ramon Llull i altres... 
Exposa la situació de vulnerabilitat de les persones grans i posa en coneixement la manca 
d’atenció i protecció que ha tingut el col·lectiu. 
Conscients de la gravetat de la situació i la dificultat per gestionar-ho, demanen que es puguin 
prendre les mesures oportunes i agraeixen la dedicació de les entitats i persones que estan 
treballant per cobrir les necessitats de tota la ciutadania i, especialment, de les persones grans. 
 
d) Projecte “Teixim nusos d’esperança” 
La Fundació, en col·laboració amb el programa RED SOLIDARIA 2019 de Bankia que aporta 5.000 
euros, signen 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 la investigació del càncer 
infantil, amb l’ajuda i la col·laboració del col·lectiu de persones grans. 
Import: 5.000 euros. 
 
 

DINAMITZACIÓ ECONÒMICA 
 
Activitats de Dinamització Econòmica 
 
Programa Genera 



 

Pàgina 18 

 

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 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. 

L’import gastat en aquest apartat és de 3.450,20 euros corresponents a la provisió d’insolvències 
i pèrdues per préstecs classificats a fallits i l’import ingressat de 8.575,16 euros corresponen a la 
recuperació de fallits i interessos per préstecs.  

 

Resum total de dades del Programa Genera fins a 31 de desembre de 2020: 

 

NUMERO D’OPERACIONS 

Vives 2 

Fallides 45 

Cancel·lades 27 

Total 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORT TOTAL MICROCÈDITS 

Cobrat 453.792,97 € 

Fallit 639.990,75 € 

Pendent d’amortitzar 4.074,87 € 

Total 1.097.858,59 € 
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La Fundació, mitjançant el Programa Genera, seguirà dedicant els seus esforços a la gestió dels 
projectes vigents de cara al proper any 2021. 

 

Campanya VilaFrancs. Fem comerç de proximitat. 

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès posa en marxa la campanya “Compra VilaFrancs” durant 
el mes de juliol, la qual vol donar suport als petits comerços i a les PIMES de la vila que s’han vist 
obligades a tancar temporalment durant els mesos de la pandèmia. 

Els VilaFrancs son uns xecs de compra on el consumidor paga 30€ i n’obté 50€ per gastar en un 
d’aquests sectors: comerç i serveis, oci i cultura, turisme o hostaleria. Aquests 30€ representaran 
el 60% del valor del xec, mentre que l’Ajuntament aportarà un 35% i el comerç 5%. Hi podran 
accedir les persones majors d’edat i empadronades a Vilafranca, i només en podran comprar un 
per persona. La Fundació ha destinat 21.175 euros per crear i posar en marxa la plataforma que 
emetrà els xecs. Aquests vals es poden utilitzar fins el mes d’octubre de 2020. 

A rel de gran èxit aconseguit, el mes de novembre, l’Ajuntament de Vilafranca, va tornar a posar 
en marxa una nova edició de la campanya VilaFrancs per fomentar el comerç de proximitat a la 
vila durant les compres de Nadal. 

En aquesta ocasió, la campanya no està restringida només pels habitants de la vila, sinó que 
podrà comprar qualsevol persona que disposi de DNI, sigui major o menor d’edat. Una altra 
novetat important és que les persones que adquireixin VilaFrancs no cal que estiguin 
empadronades a Vilafranca. En podrà comprar qualsevol persona de Vilafranca, de la comarca o 
de més enllà.  

A més, la Fundació amplia la seva col·laboració, cedint l’espai del Fòrum Berger Balaguer com a 
punt de venda dels VilaFrancs. 

La Campanya finalitza el 6 de gener de 2021. 

INGRESSOS 

Capital 453.792,97 € 

Aval FEI 62.263,09 € 

Fallits 39.030,81 € 

Interessos 195.977,76 € 

Total 751.064,63 € 


