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MEMÒRIA DE LA FUNDACIÓ ESPECIAL PINNAE 

 

EXERCICI 2021 

 

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 2021 ha estat la següent: 
 
 



 

Pàgina 2 

 

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: 220.709,43 euros. 
L’import gastat en l’apartat de manteniments i amortitzacions és de: 88.813,69 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 22.513,24 euros segons el següent detall: 
 

1. Espai CEP de memòria de Caixa Penedès. Instal.lació de noves estanteries per la 
biblioteca (3.303,97 euros). Instal.lació d’aparells d’aire accondicionat per donar 
servei a nous espais (2.730,60 euros). Adquisició de 2 taures per a la sala comuna 
(644,23 euros). 
  

2. Oficines de la Fundació Pinnae. Compra d’un portàtil per facilitar les 
videoconferències i les connexions durant el teletreball (924,87 euros). A rel de la 
incorporació del nou Director de la Fundació, s’ha adquirit un PC (CPU, pantalla + 
accessoris) (861,57 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 3.240,48 euros.(40% restant del cost 
total) 

 
4. Despeses inicials per les obres de rehabilitació de la finca del carrer Caputxins, 10 de 

Vilanova i la Geltrú amb la finalitat de construir habitatges adreçats al lloguer amb 
un cost per aquest exercici de 10.807,52 euros. 

 
 Projecte executiu de l’arquitecte, pagaments al Col.legi d’Arquitectes de 

Catalunya i taxa llicència urbanística Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
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Altres ingressos i despeses d’administració 
 
L’import ingressat per la Fundació en concepte d’ingressos financers i altres ingressos, és de: 
623.644,40 euros i 7.785,04 euros, respectivament. 
 
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 633.532,14 euros. 
 
Activitats institucionals 
 
 la Fundació Pinnae va acollir a la seva seu emblemàtica del Fòrum Berger Balaguer, la VI 

Trobada de Fundacions Especials que se celebra anualment convocada pel Departament 
d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya. 
 
La trobada va ser presidida pel Sr. Jordi Cabrafiga i Macias, secretari general del Departament 
d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya i el Sr. Martí Solé i Bordes, president de 
la Fundació Pinnae, aplegant responsables de la Direcció General de Política Financera, 
Assegurances i Tresor, així com responsables de la Fundació Catalunya – La Pedrera, la 
Fundació Iluro, la Fundació Antigues Caixes Catalanes, la Fundació Antiga Caixa Manlleu, la 
Fundació 1859 Caixa Sabadell i la Fundació Pinnae, excusant la seva assistència la Fundació 
Antiga Caixa Terrassa. 
 
Una jornada que va començar amb una visita a la magnífica casa modernista Berger Balaguer i 
seu de la Fundació Pinnae, entitat amfitriona de la reunió de treball i va permetre compartir 
experiències i posar sobre la taula noves iniciatives. La trobada va culminar amb la 
presentació de l’informe anual de l’activitat de les fundacions especials catalanes, en el que es 
presentaven els resultats de l’activitat del 2020. 
(10 de novembre de 2021) 

 
 

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 442.526,65 euros i l’import ingressat per la Fundació en 
concepte d’arrendaments i altres ingressos és de: 36.385,61 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). 
 Biblioteca de Vallirana. Carrer Bon Retir, 8 de Vallirana. (amb conveni de cessió amb 

l’Ajuntament de Vallirana).  
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Activitats Culturals, Educatives i Patrimonials 
 
Durant aquest any s’han realitzat diverses col·laboracions econòmiques que sumen 31.612,47 
euros, segons el següent detall: 
 
a. Associació Cívica Santuari Santa Maria de Foix amb un import de 246,16 euros.  

Col·laboració amb l'estampació dels Goigs de Nostra Senyora de Foix, patrona i advocada del 
Penedès, en motiu de la col·locació de Santa Maria de Foix a la capella de la basílica de Sant 
Maria de Vilafranca del Penedès. El 4 de setembre la Coral de Foix i els presents a l'eucaristia 
canten els goigs. 
  

b. Festival del Pensament del Penedès – Vila Pensa - a Vilafranca del Penedès amb un import de 
10.000,00 euros. 
4a. edició del festival del pensament, El mal dels innocents. La pandèmia ha posat sobre la 
taula, una vegada més, la vulnerabilitat de l’existència humana davant el mal. D’aquest mal 
(moral, físic, social) i les seves raons no en sabem quasi res: ni els seus orígens, ni les seves 
causes, perquè desborda completament la nostra comprensió i se’ns presenta com a 
inexplicable per al llenguatge humà. Totes en som les víctimes, éssers innocents, perplexes, 
indefenses, fins al punt que alguns pensadors diuen que “el mal i les raons de la seva 
existència, posa al límit a la filosofia i la teologia” (Paul Ricoeur). 
El que sabem, però, és que la seva presència és arreu i a tota hora al llarg de la història 
(l’holocaust jueu se’ns presenta com un cas paradigmàtic), infecta tota activitat humana, la 
hipoteca irremeiablement de tal manera que costa trobar espai per als antídots a la seva 
barbàrie, com podrien ser l’ètica, la bondat, les religions… 
Amb El mal dels innocents, el VilaPensa’21 convida a preguntar-nos per les raons d’aquesta 
realitat, sabent d’avançada que ens costarà, fins i tot, trobar les paraules justes per atansar-
nos-hi, un camí inevitable per atenuar les seves devastadores conseqüències. Perquè com diu 
Dant a la Divina Comèdia: “No vau ser criats per a viure com a bèsties, sinó per perseguir la 
virtut i la saviesa”. 
 

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. II Concurs de Microrelats – Sant Jordi 2021 amb un import de 616.31 euros. 
La Fundació impulsa la segona edició del Concurs de microrelats per aquest Sant Jordi 2021 
que va dirigit als alumnes de primària de les escoles de l’Alt Penedès. 
Aquesta iniciativa que sorgeix l’any 2020 de la situació d’emergència sanitària per la COVID-
19, la Fundació li ha volgut donar continuïtat i es pretén que sigui una activitat que es 
mantingui en el temps. 
 

e. Festa Major de Vilafranca 2021 amb un import de 2.750,00 euros. 
Patrocini dels diferents espais de mobilitat reduïda (PMR) a tots els concerts i actes de la 
Festa Major de Vilafranca del Penedès. 
La Fundació Pinnae va cedir l’espai del pati dels Allotjaments Inglada Via als administradors i 
administradores de la Festa Major, on presentar les novetats de la “més típica”  2021. 
 

Altres activitats de la Fundació 
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 Participació en la 4a edició d’“Obrim Vilafranca” celebrada els dies 25 i 26 de setembre, tota 
una experiència que mostra el patrimoni cultural de Vilafranca que no acostuma a estar 
disponible per al públic. 17 espais de la vila que van fer viure records insospitats i van mostrar 
tresors culturals que amaga cada racó. L'Espai Cultural Fòrum Berger Balaguer de la nostra 
Fundació es va unir a aquest esdeveniment i va obrir les seves portes i història. 
(Dies 25 i 26 de setembre de 2021) 
 
 VaacVilafranca, és una mostra d’art contemporani a peu de carrer, on els aparadors en desús 
són els expositors. 9 locals exposen 17 artistes i 7 vins D.O. Penedès.  
El VAAC neix a Vilafranca, ho fa amb la voluntat de dinamitzar els locals comercials que han 
quedat sense activitat al centre de la Vila i fer-ho mitjançant l'art contemporani. 
La Fundació Pinnae ha col·laborat amb el VaacVilafranca amb la cessió de dues pintures. 
Domènec Corbella - Sarments farcits de Merlot - (Tècnica mixta, 65x100 cm)  ubicat a la pl. 
Constitució 18 i Rui Gomes - Una perola, una ervilha e un mundo de espinhos - 
(Tècnica mixta sobre tela, 150x150 cm) - ubicat a la pl. Anselm Clavé, 9. 
(De l'1 d'abril al 30 de maig de 2021). 
 
 Curs Humanitats Casal Societat La Principal. 
Al pati dels Allotjaments Tutelats Inglada Via acull tres sessions del Curs d’Humanitats a la Fresca 
que organitza Casal de Vilafranca durant el mes de juliol. 
Es tracta d'un curs intensiu que porta per títol ‘La història parlada. Mots i expressions que 
expliquen qui som’ sobre curiositats de la parla i expressions populars, a càrrec de l’historiador 
Marc Jobani. 
(Dies 8, 15 i 22 de juliol de 2021) 
 
 
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 2021, dins de la programació estable de la sala d’exposicions -Aula de Cultura del 
Fòrum Berger Balaguer-, s’han realitzat 9 exposicions i altres activitats diverses que han visitat 
10.780 persones amb un cost de 7.553,23 euros, aquestes son: 
 
Exposicions: 
 
 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. 
 

 125 ANY DE CINEMA – L’EPOCA DAURADA DE HOLLYWOO 
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La mostra formada per una selecció de més de 70 fotografies inèdites, reproduccions 
originals de grans mestres de la fotografia com Steve Schapiro, entre molts d’altres, que fan 
un recorregut per escenes cabdals de la història del cinema i, alhora, és un homenatge a la 
recent commemoració dels 125 anys de la primera projecció de cinema que es va celebrar a 
Paris. Aquesta col·lecció privada ens arriba amb la col·laboració de Gothsland Galeria d’Art 
de Barcelona. 
del 29 de gener fins al 14 de març de 2021. 
 

 ÀNIMA I ESPIRITUALITAT. Sergi Barnils. 
Sergi Barnils de fet, sempre ha treballat aïllat, de forma voluntària, en reclusió i abraçant el 
silenci, dos aspectes indispensables per a realitzar les seves creacions. Unes obres que tenen 
com a element singular l’espiritualitat i que sovint prescindeix de teles per a ser interpretada 
i que cal tenir un mínim coneixement de La Bíblia, per poder ubicar-se amb els títols dels 
seus treballs. 
Durant els dies que va durar la exposició es van realitzar visites guiades pel mateix artista 
que va fer un recorregut per l’obra exposada, una part d’ella realitzada en ple trajecte de 
confinament, que li ha permès generar peces molt íntimes fent un important treball 
d’introspecció, hores de meditació i enriquiment interior, plasmat a les seves teles. Va 
explicar la tècnica utilitzada, el significat i ànima de cadascun dels seus treballs. 
Del 19 de març al 25 d’abril de 2021 
 

 RETRATS SOTA EL FOC. DGC Fotografia. 
 “Retrats sota el Foc” és la culminació d’un projecte fotogràfic que rau en l’essència i 
idiosincràsia dels Balls de diables tradicionals de casa nostra. Aquests elements tan propis de 
les nostres festes majors ens regalen detalls i moments que van més enllà de les espurnes, 
colors i soroll. Aquests inputs i el sentiment de la gent que els aglutina sempre regalen 
moments màgics que al fotògraf li agrada captar. 
Mostra que s’emmarca dins els actes del Diabòlic que organitza el Ball de Diables de 
Vilafranca. 
Del 29 d’abril al 13 de juny de 2021. 
 

 ASSAIG DE SILENCIS. Mercè Soler i Montse Virgili 
Mostra que aplega una quarantena d’obres, hi trobem no sols un silenci, sinó molts silencis, 
en múltiples formes, situacions i causes. 
Silencis expressats amb diferents estils, dins el món de l’abstracció. Els gestos i formes 
expressives que són pròpies a cadascú, així com les combinacions de colors, traços i gestos. 
En motiu de l’exposició la Fundació Pinnae va organitzar una visita comentada a càrrec de les 
artistes Mercè Soler i Montse Virgili, que ens van desvetllar els secrets i la profunditat de 
cadascuna de les seves obres. 
Del 18 de juny al 8 d’agost de 2021. 
 

 DARRERE L’ESPIELL. TRAIENT EL CAP PER UN FORAT. Josep Massana 
Exposició de quadres en relleu de dibuixos bidimensionals de Josep Massana. El seu treball 
com a creador es caracteritza per un llenguatge propi molt vinculat a la terra, però aquest 
cop vol anar un pas més enllà, connectant amb el pensament de l’espectador i ens presenta 
una mostra amb un fil conductor comú: un ESPIELL. 
Un espiell és un forat d’una paret o porta per poder guaitar des de dintre el que passa a fora. 
Mirant enfora per un forat busquem el que ens manca i se’ns desperta el desig de fer canvis i 
de recuperar la connexió amb la natura. 
En motiu de l’exposició la Fundació Pinnae va organitzar una visita comentada a càrrec de 
l’artista que ens va desvetllar els secrets i la profunditat de cadascuna de les seves obres. 
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Del 26 d’agost al 3 d’octubre de 2021. 
 

 Exposició de fotografies d'Ildefons Oliveras 
Les fotografies de la mostra així com les postals fotogràfiques estan a la venda i el total 
d’import recaptat, la Fundació Pinnae, ho destinarà al programa TRICALS.ORG per a la 
investigació sobre l’ELA. 
Gracies a la venda de les fotografies, postals i el conte “Mà Amiga”, s’ha recaptat un total de 
3.850 euros que la Fundació Pinnae destinarà al projecte TRICALS.ORG per la lluita contra 
l’ELA 
Aquesta exposició s’emmarca dins l’acte-col.loqui sobre la malaltia de l’ELA que es celebrà el 
mateix dia de la inauguració a l’Auditori del Fòrum Berger Balaguer  
Del 7 d’octubre al 14 de novembre de 2021. 
 

 SINENTESIES. Mònica Castanys 
Mònica Castanys ens presenta la seva darrera col·lecció SINESTÈSIES, una mostra llargament 
preparada que consta d’una vintena de pintures a l'oli sobre fusta d’ambients urbans plens 
de vida que volen despertar noves sensacions i sinestèsies a l'espectador. 
En motiu de l’exposició la Fundació Pinnae va organitzar una visita comentada a càrrec de 
l’artista que ens va desvetllar els secrets i la profunditat de cadascuna de les seves obres. 
Aquesta mostra ens arriba amb la col·laboració de la Galeria Anquin’s. 
Del 18 De novembre al 12 de desembre de 2021. 
 

 Exposició Jordi Magrià. BICMAN 
Jordi Magrià, conegut també com a ‘Bicman’, s’ha fet popular per haver dibuixat els presos 
polítics i els exiliats amb un bolígraf bic de color blau, amb un realisme perfecte. Després 
d’aquesta col·lecció que ha passat per més de 50 municipis diferents, ha dedicat una sèrie 
d’il·lustracions a una de les figures que admira, en Lluís Llach i del qual també ha editat un 
llibre. 
En la seva inauguració es va presentar el llibre «Homenatge a Lluís Llach» que conté un recull 
dels seus dibuixos amb la lletra inspiradora i un codi QR per poder escoltar la cançó de Llach 
des del mòbil. 
Del 17 de desembre de 2021 al 23 de gener de 2022. 
 

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

 
 Lliurament dels premis del II Concurs de Microrelats - Sant Jordi 2021. 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. 
(13 de maig de 2021) 
 

 Presentació pública del 8è festival solidari MUSICVEU organitzat per la Fundació. El 
Festival va donar inici el 19 de desembre i finalitzarà el 20 d’agost de 2022. Part de 
la recaptació d’aquesta edició del MusicVeu es destinarà al programa “Junts per 
l’Alzheimer i altres demències” que realitzen l’Associació TIÁM i l’Associació 
Llambrusca. 
(24 de novembre de 2021) 
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 Projecte “Un Quadre per a la Salut Mental” per recaptar fons solidaris amb La 
Marató de TV3, que en la seva 30a edició destina els recursos a la investigació en 
salut mental. 
“Un Quadre per a la Salut Mental” es tracta del sorteig del quadre El llac de Nyon 
(Suïssa), pintura cedida per l’artista vilafranquí Pere Lluís Via que estarà exposat 
dins l’Aula de Cultura del Fòrum Berger Balaguer. 
(Del 17 de desembre de 2021 al 23 de gener del 2022) 
 

 
Auditori 
 
A l’Auditori del Fòrum Berger Balaguer s’hi han dut a terme 34 esdeveniments, entre concerts, 
conferències, congressos, debats, lliuraments de premis i presentacions amb un cost de 
58.006,21 euros i que ha suposat una assistència de 5.575 persones entre tots els actes.  
 
Concerts: 
 
Cicle “Festival de Música i Veu” (MUSiCVEU), que celebra enguany la seva 7ena edició. Els 
ingressos totals obtinguts per la recaptació i patrocinadors del Festival han estat de 36.426.00 
euros. 
S’han programat els següents concerts: 
 
 PEYU. 

L’home orquestra, Peyu fa un recull dels seus millors textos i els posa en escena amb el fil 
conductor d’aquest característic personatge de la Festa Major. Tot plegat només és una 
excusa perquè finalment pugui dur a terme la ironia i l’humor al que ens té acostumats. 
Deixa enrere la posada en escena més complexa i es converteix en un estil molt més directe, 
és el Peyu en estat pur. 
(18 d’abril de 2021) 
 

 LES FOURCHETTES - grup vocal 
Les Fourchettes són quatre vocals de Barcelona format per quatre cantants procedents 
d’estils diferents (clàssic, musical jazz, gòspel) unides per l’amor a la música. 
Creat l’any 2015, aquest jove quartet ja ha cantat a festival de casa nostre com els Jardins de 
Pedralbes, i festivals internacionals com el Moscow Spring a Capella. Ha guanyat el premi a 
millor quartet al concurs nacional de Barbershop SABS, sent el primer quartet femení en 
guanyar la medalla d’or en aquesta categoria, el 2019 es van participar en el concurs de 
televisió “La Voz”, superant diverses eliminatòries. 
(25 d’abril de 2021) 
 

 THE HANFRIS QUARTET. 
grup vocal masculí, format a Barcelona l’any 2009. Amb deu anys de trajectòria, s’han 
convertit en un dels quartets vocals de referència, guanyant quatre vegades la medalla d’or 
al campionat d’Espanya de Quartets Barbershop i sent el primer quartet del sud d’Europa en 
participar en uns Campionats Internacionals de la Barbershop Harmony Society. 
La seva selecció de música és un viatge sonor que acull una gran varietat de gèneres, des del 
jazz i versions de la música clàssica, fins als hits pop més actuals. En aquest repertori podem 
trobar una calidesa vocal pròpia, tocs d’humor i picardia, a més d’una connexió especial amb 
el públic. 
(9 de maig de 2020)  
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 NORTHERN CELLOS. Violoncels de pel·lícula 

Espectacle basat en una selecció de les millors bandes sonores de la història del cinema i de 
les sèries, en un format únic i innovador al nostre país: quatre violoncels i percussió. 
Northern Cellos està format per quatre joves violoncel·listes de les comarques gironines i un 
percussionista/bateria també empordanès. Tots ells amb formació clàssica – són graduats 
pels Conservatoris del Liceu, de les Illes Balears i d’Utrecht – han apostat per la creació d’un 
projecte innovador que pretén acostar la música, en general, i el violoncel, en particular, al 
gran públic. 
(30 de maig de 2021) 
 

 QUARTET ALTIMIRA - Allegro amb Shubert, Haydnn i Beethoven 
La trajectòria entrellaçada, l’entusiasme per la recerca i les ganes de comunicar a través de la 
música són els punts en comú dels membres del Quartet Altimira, qui al setembre del 2017, 
la Fundació Walter Stauffer els beca per estudiar amb els mestres del “Quartetto di 
Cremona”, i són convidats a formar part del projecte “Le dimore del quaretto”. 
El Quartet ha estat reconegut i premiat al Concurs de música de Cambra “Mirabent i 
Magrans” de Sitges 2019 amb els 3r premi, al Concurs del Festival Internacional de Panticosa 
2013 amb el 1r premi, entre altres. També han enregistrat per Catalunya Música i Radio 
Radicale d’Itàlia. 
(13 de juny de 2021) 
 

El 10% dels ingressos pel Festival de Música i Veu per aquesta 7ena edició, han estat a benefici de 
l'Associació RESSÓ – Rebost Solidari, entitat que ofereix aliments a les famílies en risc d'exclusió 
social. 
 
A les acaballes de l’any 2021 es va celebrar un concert de la 8ena edició del cicle “Festival de 
Música i Veu” (MUSiCVEU), cicle que tindrà la seva continuïtat fins el 4rt trimestre de l’any 2022. 
Aquest concert va ser: 
 
 GINESTA 

Ginestà és una banda de quatre components encapçalada per la Júlia i el Pau Serrasolsas, 
dos germans que narren la quotidianitat i els seus ideals mitjançant la música pop, la cançó 
protesta i el folk català, endinsant-se de ple en els beats i els loops electrònics buscant un so 
contemporani. A finals de 2019 es va publicar el seu segon treball, guanyador del Premi 
Enderrock per votació popular al Millor disc de cançó d’autor. 
(19 de desembre de 2021) 

 
Altres concerts i/o espectacles a l’Auditori: 
 

 Espectacle “Un mapa del cos”. 
Preestrena de l'espectacle "Un mapa del cos"; un projecte creat pels vilafranquins 
Miquel Villalba (piano) i Mariona Ríos (textos i performance) i la calafina Marina Torra 
Cabau (soprano) que ens duran a fer un recorregut introspectiu per les diferents fases 
del dol, l'acceptació i l'auto-superació a través del Lied, la performance, la poesia i la 
dansa. Aquest projecte va ser seleccionat dins de la convocatòria per les residències de 
la Fàbrica de Lied del Montseny i va ser estrenat al Teatre Auditori de Llinars del Vallès el 
30 d'abril, on els artistes hi han pogut assajar com a residents.  
(24 d’abril de 2021) 
 

 CNL Teatre – Centre de Normalització Lingüística de l’Alt Penedès i el Garraf 
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Obra teatral  “VACANCES” del Grup CNL Teatre – Centre de Normalització Lingüística de 
l’Alt Penedès i el Garraf. 
VACANCES és una obra teatral escrita pels voluntaris, aprenents i alumnes dels cursos de 
català del taller de teatre 2019-2020. Una obra escrita abans del confinament, treballada 
online durant la situació d’emergència i que ara ofereixen fruit de tot l’esforç i que, 
adaptant-se a tota situació, han continuat aprenent i compartint tot allò que els va 
ajuntar: la llengua, el teatre i l’amistat. 
(12 de juny de 2021) 
 

 LAULA FARRE ROZADA, piano 
Organitza l'Ajuntament de Vilafranca el concert de Laura Farré Rozada, piano que 
presenta el seu nou disc NIMBUS. Nimbus completa l'homenatge a la figura del 
compositor Olivier Messiaen (1908-1992) i al repertori francès per a piano dels segles XX 
i XXI. Alhora, explora les possibilitats creatives de l’aigua i segueix amb l'ànim de divulgar 
repertori contemporani al públic general. 
(26 de setembre de 2021) 
 

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 18 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 2021 s’han celebrat 13 conferències amb les següents temàtiques i 
conferenciants:   
 
 Beethoven, 250è aniversari del seu naixement. A càrrec del Sr. Joan Vives Bellalta, professor 

d'Història de la Música i presentador a Catalunya Música. (8 d’abril de 2021) 
 Àngel Guimerà, dramaturg però també poeta romànic. A càrrec del Sr. Joan Tres Arnal, 

llicenciat en Psicologia i Doctor en Filologia Catalana per la UB. (22 d’abril de 2021) 
 l'Escola d'Atenes de Rafael o la Paraula com a valor. A càrrec del Sr. Joan Manuel del Pozo 

Álvarez, professor emèrit de filosofia de la Universitat de Girona. (6 de maig de 2021) 
 Els virus, grans enemics i grans aliats. A càrrec del Dr. Enric Contreras Barbeta, especialista 

en Hematologia i Hemoteràpia per la UAB. (20 de maig de 2021) 
 Svalvald, al nord del Cercle Polar Àrtic. A càrrec del Sr. Jordi Camins Just, observador 

glaciòleg i advocat, que parlarà sobre glaciologia. (3 de juny de 2021) 
 La terra, més que un estàtic Planeta blau: La dinàmica escorça terrestre. A càrrec del Sr. 

Carlos Alberto Acosta Rizo, geòleg, Dr. en Història de la Ciència. (17 de juny de 2021) 
 Aprendre a viure. A càrrec de la Sra. Irene Rigau Oliver, mestra llicenciada en psicologia i ex-

consellera de la Generalitat. (8 d’octubre de 2021) 
 El poder del món post COVID-19. A càrrec del Sr. Vicenç Lozano Alemany, llicenciat en 

història i periodista. (28 d’octubre de 2021) 
 Senyores d'alta muntanya. A càrrec del Sr. Jordi Camins Just, glaciòleg. (4 de novembre de 

2021) 
 El nombre d'or i el cànon de la bellesa. A càrrec del Sr. Jordi Deulofeu Piquet, professor 

d'educació matemàtica de la UAB. (11 de novembre de 2021) 



 

Pàgina 11 

 

 La doctrina del Papa Francesc. A càrrec del Mn. Francesc Romeu, periodista. (18 de 
novembre de 2021) 

 Clara Schumann, la gran dama del piano. A càrrec del Sr. Joan Vives Bellalta, professor 
d'història de la música i locutor-redactor de Catalunya Música. (2 de desembre de 2021) 

 Caralt Supe, la primera civilització d'Amèrica. A càrrec del Sr. Francesc Bailón Trueba, 
antropòleg i guia cultural de viatges. (16 de desembre de 2021) 
 

El dia 14 d’octubre de 2021 es va celebrar l’Assemblea Ordinària de l’AEUGG a l’Auditori del 
Fòrum Berger Balaguer. 
 
Altres conferències: 
 

 Acte OMNIUM.  
Acte Diàlegs de país. Pel futur de l’ús social del català. Amb la participació de Xavier 
Vila, Llicenciat en Filologia Catalana per la UB, doctor en Lingüística i professor de 
sociolingüística catalana de la UB; Marina Massaguer, sociolingüista de la UOC i del 
Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació de la UB; Víctor Corona, doctor en 
Didàctica de la Llengua i la Literatura per la UAB. 
(29 de marc de 2021) 
 

 Plataforma Tot República 
REPENSEM-NOS2. Jornades sobre l'emergència lingüística. 
Conferència "La culpa és de la immersió?" amb Joaquim Arenas, Carme Junyent i 
Montse Sendra. 
(2 d’octubre de 2021) 
 

 Plataforma Tot República 
REPENSEM-NOS2. Jornades sobre l'emergència lingüística. 
Conferència "I ara què? Es pot apedaçar això?" amb Enric Gomà, Rudolf Ortega i 
Francesc Xavier Vila. 
(5 d’octubre de 2021) 
 

 Plataforma Tot República 
REPENSEM-NOS2. Jornades sobre l'emergència lingüística. 
Conferència "Un estat sense llengua? El català és una lluita compartida?" amb Isidor 
Marí, Josep Murgades, Eva Pons i Lluís de Yzaguirre. 
(9 d’octubre de 2021) 

 
Assemblees, actes acadèmics, presentacions, ponències, tertúlies i Jornades: 
 
 Debat Constituent Alt Penedès 
Presentació de Lluís Llach amb els ponents Albano Dante Fachin i Vicent Partal. Modera l'acte 
Cati Morell. 
(15 de juny de 2021) 
 
 ANC Vilafranca 
Presentació llibre Gonzalo Boye. 
Acompanyat pel membre del secretariat territorial Roger Vives i el coordinador de l’Assemblea 
Nacional Catalana (ANC) a Vilafranca del Penedès, Raimon Gusi. 
(2 de juliol de 2021) 
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 Acte de lliurament de la recaptació del Festival MUSICVEU 2021 a l’Associació Ressò. 
Lliurament de la recaptació solidària del Festival MusicVeu, que enguany va destinada al Rebost 
Solidari de l'Associació Ressò. 
El banc d’aliments de l’Associació Ressò és una entitat sense ànim de lucre de Vilafranca del 
Penedès que ofereix aliments a les famílies en risc d’exclusió social del municipi. Aquesta 
entitat disposa d’uns 15 a 18 voluntaris diaris que sumen unes 150 persones al llarg del mes i 
donen suport en les tasques de reposició de les caixes d’aliments, atenent mensualment a unes 
900 famílies diferents de tots els barris i procedències de Vilafranca, on el 20% són infants i 
adolescents. 
(16 de setembre de 2021). 
 
 Acte-col.loqui sobre la malaltia de l’ELA 

Acte-col.loqui i presentació del llibre solidari ‘Mà amiga’ amb la participació de la doctora 
Mònica Povedano, cap de la Unitat Funcional de la malaltia de la Motoneurona de l'Hospital de 
Bellvitge i a Anna Rigola, responsable de comunicació de la Fundació Miquel Valls. Així com 
l'assistència d'Ildefons Oliveras, protagonista del llibre, autor de l'exposició fotogràfica i gran 
lluitador de l'ELA; de Juan Carlos Unzué, exporter i extrenador del FCB també diagnosticat 
d’ELA, i els autors del llibre: Pol, Dalmau i Gemma Oliveras, fills d’Ildefons Oliveras. 
(7 d’octubre de 2021) 
 
 Acte acadèmic Escola Montagut 

Acte acadèmic de final de curs de la promoció que acaba segon de Batxillerat i deixa l’Escola. Es 
tracta d’un acte familiar i entranyable que vol reconèixer aquesta promoció d’estudiants en el 
moment de finalitzar aquesta etapa formativa. 
(16 de novembre de 2021) 
 
 Acte de lliuraments dels premis de reconeixement mèdic de l'Alt Penedès 

Organitzat per el Col·legi de Metges de Barcelona. 
(19 de novembre de 2021) 
 
 Associació Local de l'AECC 

Conferència oberta a tothom sobre “El dia a dia d’un jove científic en la recerca biomèdica 
contra el càncer” a càrrec del Dr. Borja Mateos, investigador post doctoral de l'AECC. 
(24 de novembre de 2021) 
 
 Presentació llibre homenatge a Lluis Llach. BICMAN 

Presentació del llibre «Homenatge a Lluís Llach – Les seves cançons a punta de Bic» que va 
comptar amb la presència d’en Josep Rull, en Jordi Sànchez, en Jaume Alonso-Cuevillas i el 
mateix artista Jordi Magrià, Bicman. El llibre recull els dibuixos i les lletres inspiradores dels 
quadres que es podran veure a l’exposició a l’Aula de Cultura del Fòrum Berger Balaguer. 
(17 de desembre de 2021) 
 
 

 
Altres concerts de la Fundació: 
 
Dins de la 7ena edició del “Festival de Música i Veu” (MUSiCVEU) i celebrats fora de l’espai 
Auditori Fòrum Berger Balaguer: 
 
 BARCELONA GOSPEL MESSENGERS 

Concert celebrat a la Basílica de Santa Maria de Vilafranca del Penedès. 
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Coral que uneix solistes al més pur estil “all-stars”, on destaquen la joventut, la expressivitat i 
la intensa formació musical de tots els seus components. 
Han portat les seves enèrgiques actuacions per tots els racons de casa nostra. Van ser 
finalistes del programa de màxima audiència de TV3 “Oh Happy Day”, guanyant-se gran 
estima i reconeixement tant per part del jurat com del públic. El seu estil combina a la 
perfecció amb tradició i modernitat, gòspel i funk, tendresa i contundència, respecte i risc. 
 (27 de febrer 2021). 

  
 CHAMORRO REUNION BAND by Sant Andreu Jazz Band 15 anys 

Casal - Societat La Principal de Vilafranca del Penedès. 
Joan Chamorro reunion band és un grup format per músics vinculats al projecte Sant Andreu 
Jazz Band, que enguany compleix 15 anys (2006-2021). Sant Andreu Jazz Band és una de les 
bandes de jazz més importants al nostre país actualment per la que han passat més de 50 
joves d’entre 7 i 21 anys, de la qual han sortit artistes com Andrea Motis. Aquest any és el 
seu 15é aniversari, iniciant el projecte l’any 2006 sota la direcció de Joan Chamorro, han 
publicat més de 8 àlbums i han tocat a llocs tant emblemàtics com el Palau de la Música de 
Barcelona. 
(13 de març de 2021) 
 

 SUU 
Seu Castellers de Vilafranca, Cal Figarot. 
Suu és una de les artistes catalanes més seguides i escoltades de l’actualitat. Després de 
triomfar amb el seu primer disc Natural, pel que va guanyar el premi Enderrock a millor 
artista revelació i a través de les xarxes socials. L’èxit assolit s’explica per la seva naturalitat, 
pel seu particular timbre de veu i pel seu do innat per a la composició. L’any 2020 presenta 
un nou disc, Ventura. El pop festiu de Suu, que a vegades abraça el reggae, l’ska i el calypso, 
en aquest treball evoluciona a noves dimensions. 
(28 de març de 2021) 
 

 ABBEY ROAD 
Els Jardins de Codorniu. Sant Sadurní d’Anoia 
Els Abbey Road és un dels millor tributs del món als Beatles i van interpretar als de Liverpool 
amb una increïble fidelitat a les veus i sons originals i ràpidament van connectar amb el 
públic que taral·lejaven i es movien a ritme de les cançons. Fins tot el vestuari es fet a imatge 
dels originals i d’acord amb l’època, sense oblidar que els instruments són iguals que els que 
utilitzaven John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr. 
(20 de juny de 2021) 
 

 CARLA MOTIS TRIO featuring Andrea Motis 
Jardins Caves Rovellats 
Carla Motis, una artista amb una gran personalitat i estil propi, component durant molts anys 
de la Sant Andreu Jazz Band. Ens presenta un repertori de temes de jazz clàssic i 
composicions dels seus músics preferits, que conformen un ampli ventall a temporal. 
El trio està format per Joan Chamorro, el seu mentor, aclamat Internacionalment com a 
músic i pedagog, amb una discografia de més de 50 títols i Marçal Perramon, magnífic 
saxofonista, membre també de la SAJB. 
Amb la col·laboració especial d'Andrea Motis, una del jazz women més prodigiosa del nostre 
país, que figura en els cartells dels grans festivals nacionals i internacionals. 
(21 d’agost de 2021) 
 
L’Assistència de públic a aquests concerts ha estat de 1630 persones. 
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Els Festival MusicVeu (7ena edició) és a benefici a l'Associació Ressó - Rebost Solidari, entitat 
que ofereix aliments a les famílies en risc d'exclusió social. 
 
 

Dins del Festival Internacional d’Orgue Abat Cassià M. Just in Memoriam de Montserrat, el qual 
compta amb el suport de la Fundació Pinnae per la vinculació històrica de la fundació amb l’Orgue 
de Montserrat: 
 
 DEL BARROC AL CLASSICISME ORGANIC 

Protagonitzat per l’Escolania de Montserrat amb la Capella de Música de Montserrat, i 
l’Orquestra Simfònica del Vallès, sota la direcció de Xavier Puig i acompanyat a l’orgue per 
Álvaro Carnicero. Els solistes seran els antics escolans Xavier Mendoza, baríton, i Roger 
Padullés, tenor. 
(19 de juny de 2021) 
 

 ORGANISTA JOSE LUIS ECHECHIPIA PARIS 
Concert de l’organista titular del Monestir de Leyre i promotor del món organístic de 
Navarra, acompanyat pel també navarrès Pello Ruiz Huici a l’oboè. Serà una mostra de la 
música de Bach en diàleg amb l’oboè. Interpretaran obres de Domenico Scarlatti, Johann S. 
Bach, Josep Pla, Jesús Guridi i Ralph Vaughan Williams. 
(24 de juliol de 2021) 
 

 ORGANISTA RIYEHEE HONG 
Concert amb l’organista coreana resident a Madrid interpretarà un programa centrat en les 
variacions per a orgue que començarà pel Passacaglia de Bach, obra de referència del P. 
Cassià M. Just, fins a la dinàmica contemporània de les variacions per a orgue. Tocarà peces 
de Claude Balbastre, Johann S. Bach, Eugine Gigout, Charles-Marie Widor, Dudley Buck i 
Alexandre Guilmant. 
(7 d’agost de 2021) 
 

 ORGANISTA SUSANA GARCIA LASTRA 
Concert amb l’asturiana Susana García Lastra, organista titular de l’església de Los 
Venerables de Sevilla, que interpretarà a l’orgue de Montserrat música de J. S. Bach fins a 
Henry Mulet, passant per autors com ara J. Gabriel Rheinberger, Luis Mariani, John Cage, Jan 
Zwart, M. Hélène Bonis, René Louis Becker i Domingo Arquimbau. 
(21 d’agost de 2021) 

 
L’Assistència de públic a aquests concerts ha estat de 800 persones. 
 
Doble concert de l'Escolania de Montserrat a Vilanova i la Geltrú. 
L‘Escolania de Montserrat va omplir el doble concert benèfic a l’Església Santa Maria de la Geltrú, 
una actuació organitzada per la Fundació Pinnae amb el suport de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i en benefici de l’Associació AMICRET. 
(5 de novembre de 2021) 
 
L’Assistència de públic a aquests concerts ha estat de 500 persones. 
 
 

ACCIÓ SOCIAL 
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En l’apartat d’acció social, s’han atès les despeses corresponents a les amortitzacions i les 
despeses de manteniment i conservació de les finques, propietat de la Fundació, relacionades tot 
seguit.  
 
L’import gastat en aquest concepte és de 129.128,33 euros i l’import ingressat per la Fundació en 
concepte d’arrendaments és de: 120.726,38 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) 
 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. Durant 
aquest exercici 2021 han continuat les dificultats produïdes per la  crisi sanitària del COVID-19. 
Tot i que els resultats negatius han estat menys que els de l’exercici 2020, la Fundació Inglada Via 
ha presentat per aquest any 2021 uns resultats negatius de 42.274,80 euros. 
 
La millora de les condicions de la Residència davant la crisi sanitària, l’augment dels ingressos per 
les activitats (al incloure els ingressos produïts pel lloguer dels apartaments ocupats en l’espai 
dels Apartaments Tutelats del carrer Sant Bernat) a més, de la reducció de les despeses 
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corresponents al servei de neteja i bugaderia cancel.lant la externalització del servei i assumint-lo 
a través de personal de la mateixa Fundació Inglada Via han fet, entre d’altres factors, que 
l’import resultant de les pèrdues d’aquest exercici hagi estat menor que les de l’exercici 2020. 
   
Amb la millora de l’escenari sanitari i l’augment de la ocupació dels Allotjaments Tutelats 
s’espera sanejar els números del balanç pel proper exercici 2022.   
 
ALLOTJAMENTS TUTELATS (Carrer Sant Bernat, 14) 
 
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 ubicat al carrer Sant Bernat, és a dir, a un 
minut caminant des de 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 s’han construït 16 allotjaments, que tenen com a objectiu millorar la 
qualitat de vida de persones majors de 65 anys. 
 
Es tracta d’un espai destinat a persones que mantenen la seva autonomia personal, però als que 
se’ls ofereix un seguit de serveis que pretén fer la vida més còmode, amb més seguretat i amb 
unes millors oportunitats de socialització. 
 
Son espais adaptats, no només sense barreres arquitectòniques, sinó fets amb materials i 
dissenys que fan la vida quotidiana més còmode. 
 
Aquests són alguns dels serveis que s’ofereixen, a banda de l’ús de l’allotjament i les zones 
comuns: 
 

 Servei de recepció i suport personal, 24 hores al dia. 
 Sessions setmanals de fisioteràpia grupal. 
 Activitats d’estimulació de les funcions cognitives. 
 Taller setmanal de manualitats i activitats lúdiques. 
 Consulta setmanal d’infermeria. 
 Connexió d’internet i servei de telealarma. 

 
 
A mitjans d’aquest any 2021 s’ha donat per finalitzada l’obra i s’ha procedit a realitzar campanyes 
als mitjans de comunicació per la captació d’usuaris, informant de l’obertura d’aquest nou espai a 
la Vegueria Penedès. 
 
En aquest sentit, podem dir que a les acaballes de l’any 2021 les dades d’ocupació son de 5 
allotjaments ocupats i hi ha previstes 2 noves incorporacions a principis del mes de gener l’any 
2022. 
 
El 24 de marc de 2021 es va realitzar la presentació pública dels Allotjaments Inglada Via amb 
presència del Sr. Pere Regull, Alcalde de Vilafranca, Sr. Martí Solé, president de la Fundació 
Pinnae, Sr. Antoni Gistau, director tècnic de la Fundació Pinnae i Sra. Marga Padullés, directora de 
la Residència Inglada Via. 
 
El 15 d’octubre de 2021 es va realitzar una Jornada de Portes obertes on es van poder visitar 
alguns dels 16 allotjaments i les zones comuns i conèixer els espais i serveis d’aquest 
equipament. 
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S’han ingressat 8.500 euros en concepte de donacions pel seu funcionament. 
 
CENTRE DE DIA (Carrer Bisbe Morgades, 15) 
 
La Fundació va adquirir l’any 2020, 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 s’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, el Centre 
tindrà 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 un total de 40 places 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. 
 
En tractar-se d’un immoble ben proper a la Residència Inglada Via, al igual que els Allotjaments 
Tutelats, ambdós centres poden aprofitar les sinergies que genera tot l’equipament de la 
Residència Inglada Via, amb la seva cuina, bugaderia, metge, infermera, psicòleg, fisioterapeuta, 
podòleg i un llarg etc... de serveis. 
 
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.  
 
† Durant aquest exercici 2021 s’ha realitzat les següents inversions en l’apartat d’Acció Social: 
 
RESIDÈNCIA INGLADA VIA 
 
Instal.lació d’un nou rètol il.luminat a la façana de la Residència amb la llegenda “Fundació 
Especial Pinnae” amb un cost de 3.609,13 euros. 
 
ALLOTJAMENTS TUTELATS (Carrer Sant Bernat, 14) 
 
Durant el primer trimestre de 2021, es donen per acabades les obres de de rehabilitació de la 
finca i es procedeix a expedir el corresponent certificat d’entrega de l’obra per part de la Direcció 
Tècnica. 
 
Els treballs realitzats a la finca durant aquest any 2021, es resumeixen de la següent manera: 
 
 Enderrocs: 
Enderroc complet de coberta. Enderroc de sostre complet. Arrencada de paviment ceràmic i de 
capes intermèdies existents. Enderroc complet d'escala de volta catalana. Enderroc de tàpia. 
Enderroc de llosana de balcó. Repicat arrebossat.  
 Moviment de terres: 
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Excavació de pou per a fonament. Repàs i picotatge excavació fonament. Excavació de terres per 
a buidat de soterrani. Reblert grava. Gestió de residus moviment terres. 
 Fonaments i murs de contenció: 
Formigó per a pous, sabates, enceps i riostes. Formigó de neteja. Mur de contenció i micropilons. 
Impermeabilització murs. 
 Estructura: 
Acer perfils. Forjat xapa col.laborant. Reforç de sostre. Tancament preventiu per a biguetes de 
fusta. Llosa de formigó armat. Llosa inclinada per a escala. Formació de lloses de balcons. Dau de 
recolzament de formigó. 
 Cobertes: 
Coberta inclinada teula. Coberta plana. Terrassa i canal coberta inclinada. 
 Ram de paleta: 
Revestiments i envans de guix. Extradossat de plaques de guix laminat. Guix laminat calaixos, 
instal.lacions i cortiners. Llinda ceràmica. Bastiment d’acer galvanitzat. Bastiment fusta porta. 
Carcassa porta corredissa. Coronament pedra murets. Ampit. Gelosia ceràmica. Registre en 
planta baixa. Esquerdejat de morter. 
 Revestiments: 
Enguixat interior horitzontal i vertical, cel ras guix laminat estàndard, acústic i hidròfug, aplacat 
exterior i vernís fixador pedra. Estuc per exterior de calç marmolejat. Arrebossat de morter de 
calç exterior vertical. Aïllament sostres amb escuma de poliuretà. 
 Paviments: 
Recrescuda terra radiant. Aïllament XPS per terra planta baixa. Solera de formigó. Paviment 
interior de parquet. Paviment interior banys i rajola. Peça graó escala. Paviment exterior pati 
posterior. Paviment exterior terratzo i rajola. Previsió de reposició vorera. 
 Fusteria exterior i interior: 
Fusteria exterior amb persiana. Portes batents de fusta per a interior. Portes corredisses de fusta 
i mobiliari de les cuines. 
 Serralleria: 
Barana d’acer. Passamà escala. Forat de l’entrada amb xapa (inclou armaris serveis). 
Revestiments de façana i barana amb planxa i lames d'acer corten. Ajudes serralleria  
 Pintura: 
Treballs de pintat interior vertical i horitzontal, guix i pintat d’elements metàl·lics. Ajudes pintor. 
 Instal·lació d’evacuació: 
Connexió al clavegueram. Col·locació d’arqueta. Claveguerons, baixants i xarxa horitzontal 
d’evacuació de banys, cuines, office i safareig. Bonera. Arqueta soterrani i reixeta de recollida 
d’aigües pluvials de canal oculta. 
 Instal·lació lampisteria: 
Aigua comunitària. Aigua apartaments. Sanitaris i aixetes. Aigua calenta sanitària. Descalcificador 
d’aigua. 
 Instal·lació d’electricitat i il·luminació: 
Electricitat comunitària. Electricitat apartaments. Il·luminació zones comuns.  
 Instal·lació de climatització: 
Col·locació de terra radiant. Instal·lació de climatització. Recuperador de calor. 
 Instal.lació d’audiovisuals i telecomunicacions: 
Antenes. Mastil. Amplificador programable. Tomes finals, distribuïdors, connectors, 
empalmadors. 
 Enjardinament: 
Plantació d’arbres, arbustos i plantes amb rec automatitzat. 
 Altres: 
Instal·lació d’un ascensor elèctric sense càmera de maquinària. 
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 Seguretat i Salut i Varis: 
Assaig de formigó. Gestió de residus construcció. Lloguer mensual grua. Grup electrògen. 
Desmuntatge de grua torre. Muntatge i desmuntatge bastida. Reparacions finques veïnes. 
 Obres en el soterrani: 
Excavació fonaments. Repàs i piconatge. Excavació soterrani. Reblat grava. Micropilons mur, 
Llosa de formigó i d’escala. Arrebossat i enguixat interior, vertical i horitzontal. Aïllament XPS, 
Solera de formigó. Paviment fratasat. Peça graó de l’escala. Porta metàl·lica. Barana d’acer. 
Passamà escala. Arrebossat, guix i pintat interior vertical i horitzontal. Bonera i arqueta. 
 Domòtica: 
Vídeo porter. Supervisió de consums. Detecció i extinció d’incendis.  
 Electrodomèstics: 
Subministrament i instal·lació en els apartaments de les campanes extractores, les encimeres 
vitroceràmiques, forns, neveres i rentavaixelles 
 
La liquidació econòmica dels treballs realitzats és de 420.534,38 euros 
 
 
CENTRE DE DIA (Carrer Bisbe Morgades, 15) 
 
Els treballs realitzats a la finca durant aquest any 2021, es resumeixen de la següent manera: 
 
 Enderrocs:  
Enderroc del sostre, escala i envans ceràmics. Retirada de barana i repicat de fosa d’ascensor. 
Desmuntatge de coberta plana. Retirada d’instal.lacions existents. 
 Fonamentació: 
Capa de neteja i anivellament. Fossat per a ascensor. Formigó per a rases i pous de fonaments. 
Estesa de graves per a base de lloses o com a drenatge de murs. 
 Estructura:  
Solera de formigó armat. Entintolament de paret de maó massís amb perfils d’acer laminat HEB. 
Substitució de bigues deteriorades per bigues de formigó pretensat autoportants T-18. 
 Coberta:  
Coberta plana amb acabat amb paviment de rajola tipus resilla antilliscant. Substitució de canal. 
Rehabilitació de la teulada i cresteria. Revisió de careners de coberta inclinada i del ràfec de 
fusta. Rehabilitació de mènsules i encavallades. Baixant de zinc per evacuació d’aigües pluvials. 
 Façanes:  
Rehabilitació i pintat de façana. Rehabilitació ampits de pedra i baranes i reixes de ferro. 
Substitució de fusteries. Rehabilitació de peces de mosaic. 
 Ram de paleta:  
Tancament de gero. Carcassa porta corredissa. 
 Instal.lació d’evacuació:  
Arqueta sifònica. Clavegueró PVC 160 mm i baixant PVC 110 mm. 
 Seguretat i salut i varis:  
Gestió de residus procedents de la construcció. Muntatge i desmuntatge de bastida tubular 
metàl·lica. 
 
La liquidació econòmica dels treballs realitzats és de 166.918,32 euros 
 
Activitats Acció Social 
 
Convocatòria d’ajuts. Impuls Social pel Territori 
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La Fundació, degut a la situació excepcional produïda per la pandèmia de la COVID-19 no ha 
realitzat la convocatòria d’ajuts a l’Impuls social pel territori per aquest any 2021. Tot i això, la 
Fundació amb una especial sensibilitat i prioritat per atendre les necessitats de la nostra societat, 
ha seguit donant suport a aquells col.lectius que durant aquesta emergència medica han 
necessitat suport addicional. 
 
La Fundació ha realitzat el seguiment d’aquelles aportacions concedides en la Convocatòria de 
l’any 2020, garantint que els projectes presentats hagin finalitzat la seva execució o, si més no, 
mantenen les dates previstes per la seva finalització. 
 
En aquest any 2021 la Fundació ha encomanat a la Fundació Pere Tarrés un informe per redefinir 
els objectius i finalitat de la Convocatòria amb un cost de 4.111,45 euros  
 
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 2021, mantenim 3 operacions vigents: 
 

 Fundació Mas Albornà. Compra d’una màquina escombradora. Data de concessió: 
19/11/2020. Import de l’operació: 103.459,00 euros. Import a data 31/12/2021 pendent de 
liquidar a la Fundació: 83.888,06 euros. 

 
 
 Fundació Mas Albornà. Instal·lació camara frigorífica. Data de concessió: 

19/11/2020. Import de l’operació: 86.516,86 euros. Import a data 31/12/2021 pendent de 
liquidar a la Fundació: 70.150,82 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 a data 31/12/2021 
pendent de liquidar a la Fundació: 103.975,69 euros. 
 
Els rendiments per la Fundació per aquest any 2021 son de 9.308,99 euros. 
 
Altres activitats d’Acció Social 
 
a) Creu Roja “Cap Infant Sense Joguina”. 
La Campanya Cap Infant Sense Joguina 2021-2022, 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) Fundació Miquel Valls i Tricals. 
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La Fundació Miquel Valls neix per millorar la qualitat de vida dels afectats d’ELA i les seves 
famílies desenvolupant una atenció integral, amb una visió humana i personalitzada dels 
aspectes psicosocials, mèdics i sanitaris. Creu imprescindible l’atenció al domicili i a les unitats 
funcionals d’ELA, sense deixar mai de costat la sensibilització de la societat i els estaments 
públics, així com el suport a la investigació per a fer possible la cura de la malaltia. 
 
La Fundació Pinnae a col.laborat amb la cessió dels espais del Fòrum Berger Balaguer a la 
Fundació Miquel Valls i destinant el total recaptat per la venda de llibres, fotografies i postals de 
l’exposició de fotografies a càrrec d’Ildefons Oliveres a l’Aula de Cultura, a la investigació i cura de 
l’ELA mitjançant el programa iniciat per la Fundació Miquel Valls i Tricals. 
L’import de realització d’aquesta exposició ha estat de 1,494 euros. 
 
c) Fundació Mas Albornà.  
JORNADA SOLIDARIA INTERNACIONAL – GIVING TUESDAY 
El Giving Tuesday és un moviment global, sense ànim de lucre, que promou la solidaritat entre 
persones, organitzacions i empreses. 
Aquest any el 30 de novembre va ser el #GivingTuesday: un dia per a compartir, pensar en els 
altres i actuar. 
La fita son aconseguir els 8.000 euros necessaris per a la compra d’una pèrgola per instal.lar al 
pati del Mas Les Cabanyes, la llar-residència de la fundació en que hi viuen un total de 31 
persones d’edats compreses des dels 30 fins els 74 anys. Aquesta pèrgola els permetrà millorar la 
vida en comunitat i explotar molt més les possibilitats de fer activitats a l’aire lliure. 
Per aquest motiu la Fundació Pinnae vol adherir-se a aquesta campanya va realitzar un donatiu 
de 400 euros per ajudar a aconseguir la fita que es proposen i ajudar a aquest fi tant solidari. 
 
d) Fundació Mas Albornà. 
Inauguració cambra en fred de Mas Albornà que compta amb el suport de la Fundació Pinnae. 
L’àrea de manipulats, ja disposa d’una cambra de fred de 160m2 per a poder manipular i 
emmagatzemar producte alimentari refrigerat. 
Una iniciativa d'inserció laboral amb el suport de les entitats Fundació Pinnae i Fundacion_ONCE. 
(5 de maig de 2021) 
 
 

DINAMITZACIÓ ECONÒMICA 
 
Activitats de Dinamització Econòmica 
 
Programa Genera 

El Programa va començar el 4 de febrer de 2014, quan el Fons Europeu d’Inversions (FEI) i la 
Fundació van signar un acord de garantia a través del Programa Progess Microfinance, per mitjà 
del qual el FEI es comprometia a reforçar la garantia de les operacions de microcrèdit. A partir del 
15 d’octubre de 2015/tercer trimestre, atenent a les recomanacions de la Generalitat de 
Catalunya, que considerava més prudent reorientar la nostra activitat a un terreny que oferís més 
garanties, la Fundació va decidir 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. 
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Durant aquest any 2021 la cartera d’operacions ja no presenta cap préstec viu per el que donem 
per tancat comptablement el resultat del Programa Genera, amb tot, l’equip de la Fundació 
seguirà dedicant els seus esforços a la gestió dels préstecs comptabilitzats com a fallits i en la 
recuperació de totes les quantitats que siguin possibles. 

L’import ingressat de 4.923,61 euros correspon a la recuperació de fallits i interessos per 
préstecs. 

 

Resum final del Programa Genera: 

 
 

 
 Campanya VilaFrancs “Fira’t al Maig”. Fem comerç de proximitat. 
L'objectiu de la campanya és promoure el consum als comerços i serveis de la ciutat adherits a la 
campanya i dinamitzar el marketplace virtual de comerços locals, Vilafranca A Prop.   
Aquesta vegada s’ofereixen dos tipus de VilaFrancs: 
Els VilaFrancs Físics de sempre per gastar en establiments físics. 
Els VilaFrancs Virtuals per gastar en el Marketplace Vilafranca A Prop. 
Una mateixa persona podrà adquirir 50€ en VilaFrancs Físics i 50€ en VilaFrancs Virtuals, a un 
cost de 30€ i 30€ respectivament. Els 40€ restants, els aporta l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès amb el suport dels establiments participants. 
Totes les persones amb un DNI vigent podran beneficiar-se dels VilaFrancs per comprar, consumir 
o gaudir de serveis en els establiments adherits a la campanya.     
Només els VilaFrancs Físics es podran acumular per unitat familiar. 
 
La Fundació ha destinat 16.334,94 euros per crear i desenvolupar la plataforma que emetrà els 
xecs de la Campanya VilaFrancs. 


