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COHeSiÓ SOCial

PrOMOCiÓ CulTural

enFOrTiMenT Del TerriTOri

enVelliMenT i GenT Gran
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Contribuïm a la millora social de l’entorn per impulsar i 
millorar la transformació social. Treballem per assolir els 
reptes socials, millorar la qualitat de vida de les persones i 
generar un canvi efectiu.Pàg. 09
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Pàg. 17

Pàg. 23

Pàg. 47

Donem suport a la cultura mitjançant la promoció i difusió 
de diferents expressions artístiques. Es treballa per poten-
ciar una cultura més participativa i popular en benefici dels 
col·lectius més fràgils.

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

Promovem l’envelliment actiu, saludable i centrat en la 
persona. La Fundació treballa per acompanyar a les per-
sones i prevenir les situacions de risc, de soledat i vulne-
rabilitat. Potenciem la participació activa i la contribució 
comunitària de la gent gran.
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La situació social i econòmi-
ca en el marc del territori 
s’ha vist clarament con-

dicionada per l’evolució de la 
pandèmia global de la COVID-19 
també durant l’exercici 2021. 

Inicialment, semblava que tot 
aniria concloent tan ràpid com 
va començar, especialment des 
del moment que es començaren 
a distribuir i a aplicar les tan espe-
rades vacunes. La immunització 
col·lectiva havia de suposar, sens 
dubte, un punt d’inflexió des del 
punt de vista sanitari, que per-
metés reactivar l’activitat econò-
mica i social. Però els efectes de 
la globalització, conjuntament 
amb l’aparició de noves variants 
del virus molt més contagioses, 
tot i que també més lleus des del 
punt de vista sanitari, han ralen-
tit lleugerament la tan desitjada 
recuperació de la normalitat en 
tots els àmbits.

Des del punt de vista econòmic, 
la necessària prudència marcada 
per part de les autoritats econò-
miques mundials, ha suposat 
una constricció en el reparti-
ment de possibles guanys, i con-
seqüentment de dividends, que 
acompanyada d’un escenari de 
tipus d’interès extremadament 
baixos, ha suposat haver de tirar 
de reserves per tal de fer front a 
la gestió de la despesa ordinària 
de la Fundació, aspecte que ha 
impossibilitat la realització d’una 

de les activitats més importants 
per a la nostra entitat, com és la 
Convocatòria de Projectes So-
cials, que es va haver d’ajornar, 
i que esperem poder reprendre 
durant l’exercici 2022.

Malgrat tot, seguint la missió de 
la Fundació, que té per objecte 
contribuir a la societat amb la 
realització de projectes i activi-
tats sense ànim de lucre, en pro 
de la cultura, la dinamització 
econòmica i l’acció social en el 
marc del territori, i tot i les res-
triccions derivades dels diferents 
moments viscuts durant l’any, 
s’han mantingut gran part de les 
activitats programades, si bé en 
major o menor mesura -segons 
el moment- complint amb les 
diferents fases adaptatives i/o 
restriccions imposades per part 
de les autoritats sanitàries a cada 
moment.

Així, enguany, el Festival Mu-
sicveu ha guanyat posiciona-
ment fora del tradicional Fòrum 
Berger i Balaguer, per tal de fer 
possible, no només la seva con-
tinuïtat, sinó també l’obertura 
d’activitats en nous territoris i 
especialment en nous espais 
oberts.

D’altra banda, la tasca realitzada 
en el marc de la cohesió social, 
i en concret a través de la Re-
sidència Inglada Via i dels Allo-
tjaments Tutelats, no ha estat 

exempta de reptes i de condicio-
nants, sempre superats amb èxit 
gràcies a l’esforç i a la curosa i 
exigent dedicació dels professio-
nals de la Fundació. 

La rehabilitació de la Casa Berch 
i Galtès a la Plaça del Tívoli de 
Vilafranca del Penedès s’ha dut 
a terme durant tot l’exercici, es 
troba en una fase ben propera 
a la seva culminació i permetrà 
l’obertura del Centre de Dia Jau-
me Nicolàs, en un meravellós 
immoble modernista, totalment 
rehabilitat, dotat d’uns jardins de 
prop de 400 metres quadrats, 
on ben properament s’oferirà 
un nou emplaçament de serveis 
sociosanitaris, complementari 
dels que es venen prestant en 
l’actualitat, i que en el seu con-
junt constitueixen la major oferta 
de serves d’aquesta naturalesa al 
nostre territori.

En un context de canvis i 
d’incertesa continuada, la cons-
tància i la resiliència dels profes-
sionals constitueix un factor clau 
per a garantir la continuïtat dels 
projectes actuals, així com per al 
desenvolupament de nous pos-
sibles projectes.

l a  C O n S Tà n C i a 
i  r e S i l i è n C i a  e n 
T e M P S  D e  D i F i C u lTaT

Martí Solé
President de la Fundació Pinnae
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El concepte “crisi” associat 
a l’escenari de pandèmia 
-com a conseqüència de 

la COVID 19-, lluny de suposar 
un obstacle per a la realització 
de serveis i/o d’activitats, ha re-
querit la implementació de so-
lucions creatives i imaginatives, 
en ocasions marcades pels re-
queriments de les autoritats sa-
nitàries o governamentals, però 
sovint donades per la necessitat 
de continuar endavant en un es-
cenari d’incertesa i de no poca 
dificultat.

Considerant doncs el concepte 
“crisi” com a oportunitat, s’ha po-
gut continuar endavant, i s’han 
pogut obrir nous espais per a la 
materialització de diferents ac-
tivitats, que a més d’assegurar 
la viabilitat de les actuacions, 
ha suposat una garantia de se-
guretat i de preservació de les 
exigències sanitàries requerides 
en cada moment, continuant la 
tasca d’impuls social, cultural i de 
protecció de les persones més 
vulnerables que constitueix en 
gran mesura l’objecte de la nos-
tra Fundació.

Realitzar el Festival Musicveu fent 
concerts en nous espais oberts, 
estimular el Concurs de Relats 
de Sant Jordi pels més menuts 
en els moments més àlgids de la 
pandèmia, i especialment perse-
verar en la realització d’activitats 
com l’Aula d’Extensió Universi-
tària, i les exposicions temporals 

de pintura i fotografia al Fòrum 
Berger Balaguer, han estat activi-
tats tan corrents com alhora ex-
cepcionals, com a conseqüència 
de les necessitats i requeriments 
imperants en cada moment.

Però l’element clau d’aquesta 
creativitat prové precisament de 
la il·lusió, del compromís i de 
la voluntat manifesta i evident 
dels professionals, per imagi-
nar formes diferents de fer les 
coses i d’orientar els esforços 
per a la consecució dels objec-
tius d’una manera constructiva i 
col·laborativa, clarament orienta-
da a l’èxit.

La visió econòmica dels proces-
sos productius i/o dels serveis 
constitueix una de les dimen-
sions estratègiques de les em-
preses i de les entitats. Però el 
factor humà, la seva visió i la seva 
actuació esdevé realment el mo-
tor de l’èxit de tota activitat.

En el marc de la prestació dels 
serveis sociosanitaris, el segui-
ment dels diferents protocols, 
les restriccions i els condicio-
nants, així com la crua realitat de 
les persones més vulnerables al 
confrontar amb situacions de risc 
o de malaltia, sovint greu, reque-
reix a més d’un plus d’humanitat, 
d’integritat i de compromís, que 
en ocasions supera la mera acció 
individual, i que només és possi-
ble quan s’acompanya del suport 
i dels valors d’un gran grup de 

professionals, que treballa com 
una autèntica “pinya”.

En aquest sentit, l’atenció i 
l’acompanyament de les perso-
nes grans durant la pandèmia als 
nostres equipaments sociosa-
nitaris ha requerit d’un enorme 
esforç per a satisfer les seves ne-
cessitats en cada moment, però 
també les de les seves famílies.  

En altres sectors d’activitat s’han 
consolidat fórmules de gestió 
que allunyen als professionals 
de la presencialitat, els acosten 
als automatismes i a la desperso-
nalització dels processos de ser-
vei. No obstant, res ha estat més 
lluny d’això que la realitat viscuda 
als nostres equipaments socio-
sanitaris, on els diferents con-
finaments han obligat a tancar 
portes, a limitar accessos i a tenir 
una cura extrema de la mobilitat 
i de les interaccions, a fi de ga-
rantir la seguretat dels residents 
en tot moment, i tanmateix con-
tinuar prestant uns serveis i una 
atenció ininterrompuda amb el 
tracte més humà i proper possi-
ble per a la gent gran, perquè no 
hi faltés en cap moment l’escalf, 
la motivació i la més sentida 
atenció als nostres residents.

Tenir un equip humà qualificat, 
sentit i compromès ha estat una 
garantia d’èxit i una evidència 
clarament acreditada que l’eix 
fonamental de la nostra activitat 
són les persones.

e l  Fa C T O r  H u M à 
e n  T e M P S  D e 
Pa n D è M i a

Joan Melero
Director de la Fundació Pinnae
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El Comitè de Control Intern està format per: Joan Raven-
tós i Pujadó, que n’és el president, Antoni Gistau i Lamua, 
com a secretari i Antoni Rossell i Trens, Maria Batet i Ro-
virosa i Joan Nicolás i Magriñá, com a vocals.

Comitè de Control intern

PaT r O n aT P i n n a e

e Q u i P  H u M à P i n n a e

martí Solé i Bordes

President

Antoni Gistau i lamua 

Director 
Fins desembre 2021

Joan melero  i esteve 

Director

Joan manel monfort 
i Guasch

Ajuntament de vilafranca 
del Penedès

maria Batet i rovirosa

maria Àngela matas 
i ràfols

Jordi Solé i tuyà

Antoni Gistau 
i lamua

secretari 
Fins desembre 2021

Joan melero 
i esteve

secretari 

Joan nicolás 
i magriñá

El Casal 
societat La Principal 

Joan raventós 
i Pujadó 

Consell Comarcal Alt Penedès

Antoni rossell 
i trens

Castellers 
de vilafranca

david mateu 
i Casellas

Administració

Antonio Álvarez i ojeda

manteniment

Xavi Freixedas i Valls

Cultura i patrimoni

Bet riba i lopez

Espai Cultural

Judit Soteras i Planell

Cohesió social

Jordi Admetlla 
i Surià

Administració

Albert Colomer 
i espinet 
Fundació Privada per a la 
Promoció de l’Autoocupació 
a Catalunya

En data de 8 d’agost va traspassar el Sr. Miguel Angel García i 
Barrachina, patró en representació del Casal Societat la Princi-
pal, qui va ostentar aquest càrrec des dels origens de la Funda-
ció Especial Pinnae. Per la seva impecable i compromesa dedi-
cació vers la Fundació, volem fer una menció especial en el seu 
record i memòria.
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L’acció de la Fundació Pinnae es desenvolupa 

d’acord amb els seus Estatuts i el Còdi Ètic

 i de bon govern que recull els valors i

 principis generals d’actuació, pilars bàsics 

de la responsabilitat social, 

així com les millors pràctiques en matèria 

de governança de la Institució.
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l a  F u n D a C i Ó  P i n n a e
Q U È  É S  I  Q U I N  O B J EC T I U  T É

L
a Fundació Pinnae neix l’any 2013 per ges-

tionar el patrimoni de l’Obra Social de Caixa 

Penedès, amb la missió d’atendre les neces-

sitats de la nostra societat i donar suport a les in-

quietuds dels diferents col·lectius del territori.

La cohesió social, la promoció cultural, 

l’enfortiment del territori i l’envelliment i gent gran 

són els pilars de la Fundació Pinnae, amb els quals 

contribueix a la millora de l’entorn, cobreix neces-

sitats assistencials de la vegueria, treballa per ge-

nerar acompanyament per les persones, prevé les 

situacions de risc i soledat entre els col·lectius vul-

nerables, potencia la cultura i diferents expressions 

artístiques a través del Fòrum Berger Balaguer i fo-

menta la iniciativa social i econòmica del territori. 

Pinnae aspira a ser, dins del seu àmbit d’actuació 

territorial, un referent en l’impuls de la vida social 

i cultural i en el desenvolupament econòmic a 

través de la inserció laboral. La Fundació vol ac-

tuar com un agent de transformació a favor dels 

col·lectius que més suport requereixen, donant un 

estímul clar a la millora social.
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l a  F u n D a C i Ó  P i n n a e 
a C u l l  a  V i l a F r a n C a 
l a  6 a  T r O B a D a  D e 
F u n D a C i O n S  e S P e C i a l S 
D e  C aTa l u n Ya

La Fundació Pinnae va aco-
llir el 10 de novembre, a la 
seva seu emblemàtica del 

Fòrum Berger Balaguer, la VI 
Trobada de Fundacions Espe-
cials, que se celebra anualment  
i va ser convocada pel Departa-
ment d’Economia i Hisenda de 
la Generalitat de Catalunya.

La trobada, organitzada per la 
fundació penedesenca, va ser 
presidida pel Sr. Jordi Cabrafi-
ga i Macias, secretari general del 
Departament d’Economia i Hi-
senda de la Generalitat de Cata-
lunya i el Sr. Martí Solé i Bordes, 
president de la Fundació Pinnae. 
Es van aplegar responsables de 
la Direcció General de Política 
Financera, Assegurances i Tre-
sor, així com responsables de la 
Fundació Catalunya – La Pedre-
ra, 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 An-
tiga Caixa Terrassa. 

Una jornada que va començar 
amb una visita a la magnífica 
casa modernista Berger Bala-
guer i seu de la Fundació Pinnae, 
entitat amfitriona de la reunió de 
treball, va permetre compartir 
experiències i posar sobre la tau-
la noves iniciatives. La trobada va 
culminar amb la presentació de 

l’informe anual de l’activitat de 
les fundacions especials catala-
nes, en el que es presentaven els 
resultats de l’activitat del 2020. 

Les fundacions especials van 
destinar un total de 53,3 milions 
d’euros a projectes d’obra social 
a Catalunya. Les hereves de les 
antigues caixes d’estalvi catala-
nes van realitzar un total de 91 
projectes amb 415 actuacions 
repartides per tot el territori du-
rant l’any 2020, la majoria de les 
actuacions previstes tot i les me-
sures contra la COVID-19, però 
amb una menor despesa global 
executada. Com a resultat, el 
93,4% dels recursos es va destinar 
a projectes relacionats en l’àmbit 

de l’assistència social, i el foment 
de l’educació i de la cultura.

La transformació de les caixes 
d’estalvi catalanes en fundacions 
de caràcter especial va culminar 
al juliol del 2013. Des de llavors, 
les 7 entitats catalanes resultants 
han treballat amb un objectiu: 
preservar i assegurar la conti-
nuïtat de les seves obres socials, 
afermar el patrimoni i els actius 
que hi estaven lligats i traspassar 
la governança de l’activitat social 
i el patrimoni als patronats de les 
noves fundacions privades, tot 
mantenint el seu arrelament en 
el territori.
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01
COHeSiÓ SOCial

Impulsem l’acció social per a millorar 
situacions de vulnerabilitat i exclusió 
de les persones del territori.

Contribuïm a la millora social de l’entorn per impulsar i 
millorar la transformació social. Treballem per assolir els 
reptes socials, millorar la qualitat de vida de les persones i 
generar un canvi efectiu.
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P r O j e C T e S  r e a l i T Z aT S
3 a  CO N VO C ATò R I A

1 - SuPOrT i naTura
nou projecte d’hort sociolaboral de Salut Mental Garraf

E
l projecte Suport i Na-
tura d’hort sociolabo-
ral que ha desenvo-

lupat Salut Mental Garraf 
– AFAMMG, amb el suport 
de la Fundació Pinnae, du-
rant el 2021, s’ha convertit 
en una realitat. 
Dotze persones amb pro-
blemes de salut mental re-
ben formació en jardineria 
i horticultura ecològiques, 
alhora que gaudeixen d’un 
espai i unes activitats que 

els permeten recuperar 
hàbits laborals i habilitats 
socials.
Gràcies a l’ajut rebut en 
la Convocatòria 2020 
d’Impuls Social pel Terri-
tori de la Fundació Pinnae, 
l’entitat Salut Mental Garraf 
– AFAMMG ha pogut con-
tractar dues persones noves 
i, actualment, hi estan fent 
pràctiques dos més que en 
un futur pròxim seran inte-
gradores socials. I cada ve-
gada són més les persones 
que volen fer voluntariat.
Es desenvolupa als terrenys 
de Masia Nova, que va ser 
la casa del gran mestre i ba-
llarí Joan Magriñà. Per això, 
la cura d’aquest espai és 
una contribució també al 
manteniment del patrimoni 
de la ciutat de Vilanova i la 
Geltrú. 

SAlut mentAl GArrAF 
(AFAmmG)

Suport i Natura, dirigit a perso-
nes amb malaltia, discapacitat 
i/o problemes de salut mental.

Àmbit d’actuació: Garraf

Presentem 4 projectes desenvolupats en el curs 2020-2021 que formen part 

de la convocatòria de projectes de la Fundació Pinnae que, amb 3 edicions 

i un total de 34 projectes desenvolupats amb 600.000 euros, han incidit a 

més de 5.600 persones beneficiàries.
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2 - CaMeraTa aPrOPa: Projecte de CaMeraTa PeneDèS

C
AMERATA APROPA és 
el projecte d’iniciativa 
social que l’orquestra 

cooperativa Camerata Pe-
nedès ha iniciat gràcies a 
l’ajut de la Fundació Pinnae. 
El projecte va ser un dels 18 
escollits a la Convocatòria 
de Projectes a l’Impuls Social 
del Territori 2020 de la Fun-
dació Pinnae i es va desen-
volupar durant la temporada 
2021, arribant a més de 600 
persones del territori.
Aquesta iniciativa ha ofert 
tres tallers a diferents 
col·lectius vulnerables amb 
difícil accés a la cultura del 
Penedès i ha realitzat un ta-
ller musical amb l’orquestra 
en directe.
El tallerista Ferran Badal va 
ser l’encarregat de guiar el 
primer taller amb 35 joves 
menors no acompanyats 
dels centres CRAE i CAI de 

Vilobí, Avinyonet, Órdal i 
Toni Ingles, gestionats per 
la cooperativa d’iniciativa 
social Actua SCCL. L’activitat 
es va realitzar el passat 6 de 
febrer a l’auditori municipal.
El segon taller es va realitzar 
el 13 d’abril de la mà de la 
musicoterapeuta Roser Ríos. 
Ella va ser l’encarregada de 
guiar les activitats musicals 
als patis dels centres i resi-
dències de gent gran Mare 
Ràfols, Inglada Via i centre 
sociosanitari Ricard Fortuny 

amb la participació de prop 
d’un centenar de residents. 
El tercer taller es va realit-
zar el passat 15 de juny a 
l’Auditori Municipal de Vila-
franca del Penedès i es va 
dirigir als alumnes de 3r i 4t 
de les escoles de primària 
de Vilafranca: Vedruna Sant 
Elies, Montagut, Sant Ra-
mon, Baltà i Elies i Mas i Pe-
rera. Va comptar amb dues 
sessions que van acollir un 
total de 462 assistents.

CAmerAtA PenedèS 
SCCl

Camerata Apropa, 
dirigit a joves amb necessitats 
socioeducatives, gent gran i 
alumnes de 3r i 4t de primària
Àmbit d’actuació: Alt Penedès
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3 - aCTua, SCCl
espai Familiar d’atenció psicològica per a infants, adolescents 
i famílies de residents als Crae de l’alt Penedès per afavorir la 
reunificació

A
CTUA SCCL ha des-
envolupat aquest 
projecte gràcies a la 

Convocatòria 2020 de la 
Fundació Pinnae incidint en 
els/es infants i adolescents 
que han estat separats de 
les seves famílies a través 
dels Serveis Socials Bàsics 
per diferents raons (negli-
gències, maltractaments, 
abandonament, violències, 
etc.) i que resideixen tem-
poralment en centres del 
sistema de protecció. Amb 
ells i les seves famílies, s’ha 
dut a terme un treball en 3 
eixos desenvolupats fins ara 
al projecte Espai Familiar 
amb famílies del CRAE An-

toni Inglès, ja gestionat per 
ACTUA des de 2017 amb la 
finalitat d’afavorir el retorn 
familiar, i afegint 2 eixos 
més: el treball amb les famí-
lies en els propis domicilis, 
i amb la comunitat. A més, 
ha ampliat el seu abast a les 
famílies i residents del CRAE 
Vilobí.
El número de persones di-
rectament destinatàries al 
projecte han estat 21 in-
fants/adolescents residents 
dels CRAEs de l’Alt Penedès 
(CRAE Antoni Inglés i CRAE 
Vilobí), així com 16 adults re-
ferents i tutores, direccions 
del projecte, EAIA i xarxa 
social. Tant als/es infants/
adolescents com a les famí-
lies se’ls ha ofert un espai de 
treball sobre les relacions, 
comunicació, habilitats pa-
rentals i criança respectuo-
sa amb les que també s’ha 
treballat als domicilis i amb 
la xarxa social que les en-
volta i s’han aconseguit 3 
reunificacions familiars amb 
èxit i seguiment.

Treballar amb el sistema fa-
miliar i les seves condicions 
habituals aporta conèixer la 
singularitat de les relacions, 
el vivificar situacions deter-
minades i poder visualitzar 
les dificultats.
El projecte, ha afavorit la 
integració de les famílies 
en els seus contexts sòcio-
comunitaris, ha aportat ei-
nes i habilitats de criança 
positiva, de criança respec-
tuosa, produint una millora 
de l’entorn familiar i el no 
retorn a les situacions de 
partida.

ACtuA, SCCl

Dirigit a infants, adolescents i 
famílies residents als CRAE.

Àmbit d’actuació: Alt Penedès
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4 - FunDaCiÓ PriVaDa FOrMaCiÓ i TreBall
reCOnneCTa’T: millora de les competències digitals a la feina

R
ECONNECTA’T és el 
projecte de la Fundació 
Formació i Treball guan-

yador de la Convocatòria 
2020 de la Fundació Pinnae, 
desenvolupat durant el curs 
2020-2021 com a dispositiu 
de millora de l’ocupabilitat a 
través del reforç en compe-
tències digitals.
La Fundació Formació i Tre-
ball amb experiència en 
l’acompanyament de perso-
nes vulnerables en els seus 
itineraris laborals. Ha posat en 
marxa aquest projecte vista 
la necessitat accentuada en 
la pandèmia. El desconeixe-
ment d’entorns virtuals i a l’ús 
sistemàtic d’eines digitals de 
certs sectors de la societat, 
suposava la seva exclusió de-
finitiva del mercat laboral.
Aquesta iniciativa consistent 
en diferents formacions en 
l’àmbit digital als col·lectius 
vulnerables han estat imparti-
des a Vilanova i la Geltrú, arri-
bant a 22 persones treballa-
dores de l’empresa d’inserció, 
derivades a aquest recurs pels 
Serveis Socials municipals del 
territori.

FundACió FormACió 
i treBAll

RECONNECTA’T, dirigit a 
persones en situació de 

pobresa o en risc o situació 
d’exclusió social.

Àmbit d’actuació: Garraf

L’alfabetització digital és un 
tipus de formació que pre-
cisa d’acompanyaments 
molt guiats inicialment, i gra-
dualment passen a ser in-
tervencions més puntuals, 
quan la persona comença 
a ser més autònoma. En 
aquest projecte s’ha alter-
nat l’acompanyament indi-
vidual i el grupal, prioritzant 
l’acompanyament grupal per 
les accions formatives, com 
a mètode més eficient per la 
integració de coneixements 
pràctics, contrastar maneres 
de fer, generar vincles i siner-
gies que faciliten la participa-
ció en les sessions, dubtes, 
etc. Tots els participants han 
millorat en les seves compe-
tències digitals, així ho indi-

cava el Test d’Avaluació de 
Competències Digitals realit-
zat a cadascun d’ells. 9 dels 
participants a la formació han 
aconseguit una feina esta-
ble i 7 persones segueixen a 
l’empresa d’inserció.
Els continguts treballats han 
estat relacionats directament 
amb la pràctica habitual de la 
recerca de feina (gestió docu-
mental, mailing, administra-
ció de contrasenyes, creació 
de perfils en portals online de 
recerca de feina, etc.) i que 
serviran als/a les participants 
en l’apropament efectiu via 
online al mercat laboral per 
facilitar-los la seva inserció.
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un QuaDre Per 
la SaluT MenTal

E
l Turó Salut Mental as-
sociació de familiars i 
amics de Vilafranca i la 

Fundació Pinnae s’uneixen 
en el 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 ha estat exposada 
dins l’Espai Cultural del Fòrum 
Berger Balaguer. Va estar dis-
ponible per fer donatius fins al 
23 de gener del 2022. 
Per cada donatiu de 5€ es 

la FunDaCiÓ Pinnae COl·laBOra aMB el lliBre 
“Mà aMiGa” COnTra l’ela

L
a Fundació Pinnae ha 
donat suport a l’edició 
del llibre “Mà Amiga, un 

conte per la cura de l’ELA”, 
un conte il·lustrat infantil 
creat entre tres germans 
(Dalmaus, Polets i Gemma) 
per recaptar fons per a un 
futur tractament de l’ELA.
El conte ens explica la his-
tòria d’en Fonso, un senyor 

molt trempat que un dia rep 
una notícia molt dolenta: té 
ELA. Però quan tot sembla 
molt, molt fosc, una curiosa 
mà apareix per ajudar-lo.
Tot i que és una història ex-
plicada en paper, és tam-
bé molt interactiva. En ella, 
cada lector es converteix en 
el protagonista principal de 
la narració.

CaP inFanT SenSe jOGuina

L
a Fundació col·labora 
un any més amb la 
campanya “Cap infant 

sense joguina” de la Creu 

dona una butlleta per parti-
cipar en el sorteig. El dia 23 
de gener es sorteja el quadre 
entre totes les persones que 
han fet un donatiu i es realitza 
l’ingrés del total recaptat a La 
Marató TV3. 

Roja Alt Penedès, que ha 
fet arribar més de 1200 jo-
guines a 455 infants benefi-
ciats del territori. 
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X a r X a  D ’ e Q u i Pa M e n T S

CASALS D’AVIS
 

· CASAL GENT GRAN

Gavarra Cornellà de Llobregat

· CASAL DE LA GENT GRAN II COOPERATIVA 

DE VIVIENDAS 

El Prat de Llobregat

· CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN 

TORRE LLUC

Gavà

· CASAL GENT GRAN BARRI CENTRE

 Sant Boi de Llobregat

· CASAL DE GENT GRAN JOSEP TARRADELLAS 

Cervelló 

· CASAL DE LA GENT GRAN 

Gelida

· CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN 

DE SANT SADURNí 

Sant Sadurní d’Anoia 

· CASAL D’AVIS DEL TíVOLI 

Vilafranca del Penedès

· CASAL D’AVIS DE L’ESPIRALL 

Vilafranca del Penedès

· CASAL MUNICIPAL DE GENT GRAN

 Vilanova i la Geltrú 

· CASAL D’AVIS MUNICIPAL 

Cubelles 

· CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN

Sant Pere de Riudebitlles

CentreS de lA FundACió PinnAe que, en 

ConVeni AmB elS reSPeCtiuS AJuntAmentS, 

eStAn dediCAtS A l’AtenCió i ACtiVitAtS Per 

A lA Gent GrAn o SerVei de BiBlioteCA.
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BIBLIOTECA
 

· BIBLIOTECA  JOSEP M. LÓPEZ-PICÓ 

Vallirana

ALTRES CENTRES AMB 
SERVEIS ALS COL·LECTIUS 
VULNERABLES

· CENTRE OBERT ANNAPURNA D’AEMA, SCCL 

Hospitalet de Llobregat

Adreçat a la infància i l’adolescència en situació 

de vulnerabilitat i/o risc social de caire mode-

rat i, en alguns casos, greu, que ofereix un servei 

d’acompanyament socioeducatiu i d’inserció so-

ciolaboral per a joves del municipi.

Entitat que gestiona l’activitat:

· CENTRE DE DIA PETIT ROSSINyOL 

Molins de Rei

Per a persones grans, per tal de fomentar la seva 

autonomia i millorar la seva qualitat de vida que 

ofereix atenció diürna amb diferents activitats i ta-

llers per complementar l’atenció pròpia de l’entorn 

familiar. 

Entitat que gestiona l’activitat:

X a r X a  D ’ e Q u i Pa M e n T S
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02
enVelliMenT
i GenT Gran

Acompanyem a la vellesa des del 
respecte, amb una qualitat de vida 
digne i saludable.

Promovem l’envelliment actiu saludable i centrat en la per-
sona. La fundació treballa per acompanyar a les persones 
i prevenir les situacions de risc, de soledat i vulnerabilitat. 
Potenciem la participació activa i la contribució comuni-
tària de la gent gran.
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P
er la Fundació Pinnae, l’atenció a les 
persones grans és un dels pilars de la 
seva raó de ser. En aquest sentit, prio-

ritza l’atenció solidària a aquest col·lectiu i 
contempla els projectes assistencials que 
puguin requerir estreta col·laboració.

Davant l’escenari actual d’una societat amb 
un augment considerable de l’esperança 
de vida respecte al segle passat, és neces-
sari crear noves infraestructures per fer 
front a les actuals necessitats socials del 
col·lectiu de gent gran, que cada vegada 
arriba a edats més avançades i amb nous 
requeriments en el seu itinerari vital.

PaT r O n aT  F u n D a C i Ó  i n G l a D a  V i a

martí Solé i Bordes

President

Joan melero 
i esteve

Director general 
de la Fundació

Antoni Gistau 
i lauma

Director general de la 
Fundació Fins desembre 2021

marga Padullés 
i Altisent

Directora corporativa

Joaquim Vázquez 
i Barbat

vocal

mn. Xavier Aymerich 
i miñarro

vocal

Anna estallo 
i Casanovas

secretària

Per aquest motiu, Pinnae, amb la inaugu-
ració dels allotjaments tutelats, juntament 
amb la Residència Inglada Via i el nou Cen-
tre de Dia en projecció, esdevé capdavan-
tera, no només a la comarca, sinó també 
a tota la Vegueria Penedès, en oferir uns 
espais amables amb el teixit urbà, interde-
pendents i no massificats que permeten 
un envelliment de qualitat, actiu i saluda-
ble a la Gent Gran.

Per la Fundació Pinnae, l’atenció a les per-
sones grans esdevé un dels pilars de la seva 
raó de ser. 
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L
a Residència Inglada Via és una llar 
que acull en règim residencial perso-
nes grans de la comarca, oferint-los 

l’assistència bio-psico-social necessària 
perquè puguin viure amb el confort, segu-
retat i tranquil·litat que necessiten.

Amb aquest objectiu, des de l’any 1916, a la 
residència hi atenen a les persones grans, 
independentment quina sigui la seva ne-
cessitat i nivell de dependència, oferint di-
ferents espais i professionals especialitzats 
per poder personalitzar al màxim el servei i 
aconseguir que cada persona trobi resposta 
a les seves necessitats, d’acompanyament 
personal, tracte familiar i de proximitat, a 
més de gaudir d’un ambient agradable i 
lliure de barreres arquitectòniques. 

r e S i D è n C i a  i n G l a D a  V i a
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a l l O T j a M e n T S 
i n G l a D a  V i a

E
ls Allotjaments Inglada Via, inaugurats 
el 24 de març de 2021, són un espai 
destinat a persones que mantenen 

la seva autonomia personal, però als que 
se’ls hi ofereix un seguit de serveis amb un 
objectiu clar: fer la seva vida més còmo-
da, amb més seguretat i amb unes millors 
oportunitats de socialització.

Es tracta d’un conjunt d’habitatges privats 
amb estances d’ús comú i sense barreres 
arquitectòniques.

L’edifici compta amb 16 apartaments d’uns 
40 metres quadrats cadascun, equipats 
amb elements de mobiliari i electrodomès-
tics, que per la seva facilitat d’ús i neteja, 
faciliten l’autonomia de les persones grans.
Un altre aspecte important és la socia-

lització de la qual pot gaudir la persona 
resident. D’aquesta manera, podrà, si ho 
desitja, desenvolupar activitats en societat, 
que de vegades és més dificultosa en el 
domicili habitual i molt més en temps de 
pandèmia. 

A la planta baixa de l’edifici s’hi ubiquen 
uns espais comuns on els usuaris podran 
compartir activitats i lleure si ho desitgen i 
comptaran amb professionals que hi seran 
per a potenciar-ho.

AllotJAmentS Per A mAJorS de 65 AnyS

SerVeiS inteGrAtS i ASSiStènCiA 24 H

totAl AutonomiA

uBiCACió Centre VilA
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COl·l aBOraCiÓ aMB 
CaiXaBank

jOrnaDa De POrTeS OBerTeS alS allOTjaMenTS 
inGl aDa Via

Serra GruP iMMOBiliari DOna SuPOrT a l a 
PrOMOCiÓ DelS allOTjaMenTS inGl aDa Via

S
ignatura amb Caixabank del docu-
ment de suport en forma de dona-
tiu, per un valor de 8.500 pels Allotja-

ments Inglada Via, que han estat destinats 
per l’adquisició de material de prevenció i 
seguretats pels usuaris, com poden ser la 
tele assistència o també la compra de llits 
articulats.

D
ivendres 15 d’octubre de 2021 es va 
realitzar la jornada de portes obertes 
dels Allotjaments Inglada Via per a 

persones majors de 65 anys. Es podien vi-
sitar alguns dels 16 apartaments i les zones 
comuns de l’edifici ubicat al carrer de Sant 
Bernat, 14, de Vilafranca del Penedès.

L
a Fundació Inglada Via ha signat un 
acord amb Serra Grup Immobiliari 
per tal de donar a conèixer els serveis 

d’Allotjaments Inglada Via ubicats al carrer 
Sant Bernat de Vilafranca i que promou la 
Fundació Pinnae.
A partir d’ara, aquesta immobiliària, amb 
oficines a Vilafranca del Penedès i Vilanova 
i la Geltrú, afegiran a la seva cartera de ges-
tió els Allotjaments Inglada Via, destinats a 
persones majors de 65 anys que mantenen 
la seva autonomia personal.

Els assistents a la Jornada de Portes Ober-
tes dels Allotjaments Inglada Via van po-
der conèixer els espais i serveis d’aquest 
equipament i gaudir d’un tast per gentile-
sa d’Embotits Mallart i una copa de cava 
d’Oriol Rosell. 
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l a  C a S a  B e r C H  i  G a lT é S , 
e l  F u T u r  C e n T r e  D e  D i a  j a u M e 
n i C O l á S - F u n D a C i Ó  P i n n a e

G
ràcies a aquest nou espai, la Fun-
dació Pinnae continua amb el seu 
habitual i ferm compromís social i 

treballa en un dels seus objectius princi-
pals, que és procurar l’envelliment actiu i 
saludable del col·lectiu de la “Gent Gran”, 
posant al seu abast aquelles instal·lacions i 
recursos que els siguin disponibles.

Les obres de la Casa Berch i Galtés avancen 
amb la previsió d’obrir les portes del centre 
de dia l’any 2022, amb la finalitat d’oferir 
al col·lectiu de persones grans un espai on 
poder desenvolupar el seu dia a dia amb 
un acompanyament de servei de qualitat i 
orientat a cobrir les seves necessitats.
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03
PrOMOCiÓ
CulTural

Promovem l’acció cultural com a fac-
tor essencial generador de valors, per 
un bon desenvolupament social i mi-
llorar la identitat de la nostra societat.

Donem suport a la cultura mitjançant la promoció i difusió 
de diferents expressions artístiques. Es treballa per poten-
ciar una cultura més participativa i popular en benefici dels 
col·lectius més fràgils.
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e S Pa i  C u lT u r a l

F ò r u M  B e r G e r  B a l a G u e r

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

CUIRASSES
tereSA riBA

Del 27 de novembre 2020 
al 10 de gener 2021

Fotos de cinema: 
L’èpoCA dAURAdA 
dE HoLLywood
GAleriA GotHSlAnd

Del 29 de gener 
fins el 14 de març

“Cuirasses” de teresa riba. La 
mostra es centre en la figura-
tiva imatge de la dona des de 
l’escultura i el dibuix, creant 
aquesta mostra on l’artista re-
flexiona sobre la identitat, els 
sentiments i la persona, tant en 
l’aspecte físic, com emocional. 

Una mostra fotogràfica del gran 
món del cinema, l’època dau-
rada de Hollywood. En aquest 
recull de fotos fixes i promo-
cionals, revivim escenes cabdals 
realitzades per els grans mes-
tres de la fotografia, com steve 
schapiro.
Hi són presents figures com 
guy Farner retratant a Audrey 
Hepburn o Bob Penn a Eliza-
beth taylor (Cleopatra).
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ÀNIMA I 
ESpIRITUALITAT
SerGi BernilS

Del 19 de març al 25 d’abril

RETRATS SoTA 
EL FoC
dGC FotoGrAFiA

Del 29 d’abril al 13 de juny

Les seves obres, la geometria i 
la gestualitat del disseny es di-
fuminen en el color mitjançant 
suggeriments d’una pintura 
aparentment essencial, plena 
de signes i visions d’una realitat 
estranyament construïda. Unes 
obres que tenen com a element 
singular l’espiritualitat i que so-
vint prescindeix de teles per a 
ser interpretada. 

visita comentada: 15 d’abril, 
dia mundial de l’art

Exposició d’imatges del fotò-
graf 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 mo-
ments que van més enllà de les 
espurnes, colors i soroll. Aques-
ta exposició era inclosa dins el 
programa del Diabòlic 2021, 
organitzat pels Diables de vila-
franca.
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ASSAIG 
dE SILENCIS
merCè Soler 
i montSe VirGili

Del 18 de juny al 8 d’agost

dARRERA L’ESpIELL: 
Traient el cap per un forat
JoSeP mASSAnA

Del 26 d’agost al 3 d’octubre

mercè soler i montse virgi-
li, presenten en format pintura 
l’expressió d’un únic tema: el 
silenci. En “Assaig de silencis” 
hi trobem no sols un silenci, 
sinó molts silencis, en múltiples 
formes, situacions i causes. Di-
ferències que, com un cercle, 
es tanquen altra vegada en una 
idea en comú, treballada des de 
la diversitat, des de l’amistat i del 
treball artístic en paral·lel. 

visita comentada: 9 de juliol

DArrErA L’EsPIELL, de Josep massana, és un 
treball de quadres en relleu de dibuixos bidi-
mensionals que utilitza símbols elementals -el 
cercle és la mirada i l’ou és el cos- on les mans, 
les cares, els ulls, el cervell s’enfronten al caràc-
ter efímer de la vida. No sempre la finestra deixa 
entrar l’aire lliure i s’ha de treure el puny per fer 
el forat més gran. 

visita comentada: 17 i 24 de setembre
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AVUI ÉS EL 
MILLoR dIA
Exposició fotogràfica
ildeFonS oliVerAS

Del 7 d’octubre 
al 14 de novembre

SINESTèSIES
mòniCA CAStAnyS

Del 18 de novembre 
al 12 de desembre

L’exposició “Avui és el millor 
dia”, amb fotografies del Del-
ta de l’Ebre d’Ildefons Oliveras. 
La mostra aplega 18 fotogra-
fies de gran format de paisat-
ges del Delta de l’Ebre, amb les 
que l’Ildefons vol defensar amb 
optimisme i esperança la seva 
terra davant dels cops del canvi 
climàtic. La recaptació total per 
la venda de les fotografies ex-
posades es va destinar a la lluita 
contra l’ELA.

vida, ritme i color a “sinestèsies” 
de mònica Castanys és un recull 
de les seves obres més recents. 
Contràriament a anestèsia (cap 
sensació), parlem de sinestèsia 
quan una sensació és percebu-
da a través de diferents sentits; 
Castanys tradueix mitjançant 
la pintura el que ha vist, però, 
sobretot, el que ha sentit i és 
aquesta barreja de sensacions a 
través dels sentits -sinestèsia- la 
que pretén aconseguir del pú-
blic que observa la seva obra.

visita comentada: 
10 de desembre
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HoMENATGE dE pUNTA 
dE BIC
Jordi mAGriÀ - BiCmAn

Del 17 de desembre al 23 de gener

Jordi Magrià, conegut també com a ‘Bicman’, s’ha 
fet popular per haver dibuixat personatges públics 
amb un bolígraf bic de color blau, amb un realis-
me perfecte. Consta de les dues col·leccions més 
famoses de Bicman: la sèrie «El Procés a punta de 
BIC», que és un recull únic de retrats dels princi-
pals protagonistes independentistes dels darrers 
anys fets tan sols a bolígraf. Aquesta mostra clou 
la seva itinerància a vilafranca del Penedès. tam-
bé s’hi podrà trobar la seva nova sèrie «Homenat-
ge a Lluís Llach», que pretén ser un homenatge a 
la figura del cantant gironí.
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e S Pa i  a u D i T O r i

F ò r u M  B e r G e r  B a l a G u e r

Estructurat en forma d’amfiteatre, amb un aforament de 246 persones, és l’espai on s’hi desenvolupen 

diferents actes organitzats per la Fundació Pinnae i altres agents del territori.

AULA D’EXTENCIÓ UNIVERSITARIA PER A LA GENT GRAN 

8 d’abril

ConFerènCiA Sr. JoAn 

ViVeS BellAltA
música: “Beethoven, 250è 
aniversari del seu naixement” 

22 d’abril

ConFerènCiA Sr. JoAn treS 

ArnAl
Literatura: “àngel guimerà, 
dramaturg però també poeta 
romànic”

6 de maig

ConFerènCiA Sr. JoAn 

mAnuel del Pozo ÁlVArez
Filosofia: “L’Escola d’Atenes de 
rafael o la Paraula com a valor”

20 de maig

ConFerènCiA dr. enriC 

ContrerAS BArBetA
medicina: “Els virus, grans 
enemics i grans aliats”

3 de juny

ConFerènCiA Sr. Jordi 

CAminS JuSt
glaciologia: “svalvald, al nord 
del Cercle Polar àrtic”

17 de juny

ConFerènCiA Sr. CArloS 

AlBerto ACoStA rizo
Ciències – Física: “La terra, més 
que un estàtic Planeta blau: 

La dinàmica escorça terrestre”

8 d’octubre

ConFerènCiA SrA. irene 

riGAu oliVer
Inauguració del curs: 
“Aprendre a viure”

14 d’octubre

ASSAmBleA ordinÀriA 

AeuGG

28 d’octubre

ConFerènCiA Sr. ViCenç 

lozAno AlemAny
Periodisme: “El poder del món 
post COvID-19”

4 de novembre

ConFerènCiA Sr. Jordi 

CAminS JuSt
glaciologia: “senyores d’alta 
muntanya”

11 de novembre

ConFerènCiA Sr. Jordi 

deuloFeu Piquet
matemàtiques: “El nombre d’or i 
el cànon de la bellesa”

18 de novembre

ConFerènCiA mn. FrAnCeSC 

romeu
Ciència religiosa: “La doctrina 
del Papa Francesc”

2 de desembre

ConFerènCiA Sr. JoAn 

ViVeS BellAltA
música: “Clara schumann, la 
gran dama del piano”

16 de desembre

ConFerènCiA Sr. JoAn 

ViVeS BellAltA
Antropologia: “Caralt supe, la 
primera civilització d’Amèrica”
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a lT r e S  a C T e S 
a  l’ e S Pa i  a u D i T O r i

dIÀLEGS dE pAíS 
(També en streaming)

29 de març

Pel futur de l’ús social del català. 

Organitza:

pREESTRENA dE L’ESpECTACLE 
“UN MApA dEL CoS”
24 d’abril

Un projecte creat pels vilafranquins miquel villal-
ba (piano) i mariona ríos (textos i performance) i 
la calafina marina torra Cabau (soprano), que ens 
duran a fer un recorregut introspectiu per les dife-
rents fases del dol, l’acceptació i l’auto-superació.

Organitza: mariona ríos

GRUp CNL TEATRE pRESENTA 
LA SEVA oBRA “VACANCES” AL 
FÒRUM BERGER BALAGUER
12 de juny

És una obra teatral escrita pels voluntaris, apre-
nents i alumnes dels cursos de català del taller 
de teatre 2019-2020. Una obra escrita abans del 
confinament, treballada online durant la situa-
ció d’emergència i que ara ofereixen fruit de tot 
l’esforç.

Organitza: 
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dEBAT CoNSTITUENT 
AMB LA pRESENTACIó 

dE LLUíS LLACH

15 de juny

Presentació de Lluís Llach amb els ponents Albano 
Dante Fachin i vicent Partal. modera l’acte Cati morell.

CoNCERT dE pIANo AMB 
LAURA FARRÉ RozAdAS

26 de setembre

La Fundació Pinnae cedeix l’espai de l’Auditori pel 
concert de Laura Farré rozada, piano que presenta 
el seu nou disc NImBUs al Fòrum Berger Balaguer.

Organitza: 

pRESENTACIó LLIBRE 
GoNzALo BoyE

2 de juliol

Organitza:  

VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Organitza: Debat Constituent Alt Penedès
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pRESENTACIó LLIBRE ELA 
I ExpoSICIó ILdEFoNS 
oLIVERAS
7 d’octubre

Acte-col·loqui moderat per la periodista Cati mo-
rell. Presentació per martí solé, president de la 
Fundació Pinnae, entrevista a doctora mònica Po-
vedano, 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, prota-
gonista 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.

ACTE dE RECoNEIxEMENT 
dEL CoL·LEGI dE METGES 
dE BARCELoNA
19 de novembre

Acte de lliuraments dels premis de 
reconeixement mèdic de l’Alt Penedès.

Organitza:

REpENSEM-NoS 2

2, 5 i 9 d’octubre

Jornades sobre l’emergència lingüística.

Organitza:
 

Acte seguit es va donar pas a l’obertura de 
l’exposició “Avui és el millor dia” amb fotografies 
d’Ildefons Oliveras.
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INAUGURACIó dE L’ExpoSICIó 
BICMAN I pRESENTACIó dEL LLIBRE 
EN HoMENATGE A LLUíS LLACH
17 de desembre

La inauguració de l’exposició va ser divendres 17 de desembre 
a les 19:00 hores amb la presentació del llibre «Homenatge a 
Lluís Llach – Les seves cançons a punta de Bic».

CoNFERèNCIA A CÀRREC dEL 
dR. BoRjA MATEoS – AECC
24 de novembre

L’Associació Local de l’AECC organitza una con-
ferència 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, investiga-
dor postdoctoral de l’AECC.

Organitza: 

REpENSEM-NoS 2

2, 5 i 9 d’octubre

Jornades sobre l’emergència lingüística.

Organitza:
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e S Pa i  M u S e u  F ò r u M 

B e r G e r  B a l a G u e r

O B r i M  V i l a F r a n C a

E
l Fòrum Berger Balaguer participa a la 
4a edició d’Obrim Vilafranca.
“Obrim Vilafranca” és tota una expe-

riència que mostra el patrimoni cultural de 
Vilafranca, que sovint passa desapercebut, 
ja que no acostuma a estar disponible per 
al públic.

17 Espais de la vila que fan viure records in-
sospitats i mostren els tresors culturals que 
amaga cada racó.
Un any més, l’Espai Museu Fòrum Berger 
Balaguer es va adherir a Obrim Vilafranca, 
mostrant la seva estança de la Casa-Museu.

L’Espai museu manté les estances originals 
nobles de la casa modernista, com la sala 
d’estar, el saló de la Música, menjador-sala 
i dormitori. Totes elles conserven el mobi-
liari i ornaments de l’època. 

25 i 26 de setembre
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alTreS aCTiViTaTS

VaaC 
(Vilafranca aparador d’art Contemporani)

El VAAC va ser una mostra d’art contemporani 
a peu de carrer.

De l’ 1 d’abril fins al 31 de maig de 2021

Una galeria d’art on els aparadors en desús de Vilafran-
ca van ser els expositors. El VAAC neix a Vilafranca amb 
la voluntat de dinamitzar els locals comercials que van 
quedar sense activitat al centre de la Vila, i fer-ho mit-
jançant l’art contemporani.

La Fundació Pinnae va col·laborar amb el Vaac Vilafran-
ca amb la cessió de dues pintures. Domènec Corbella - 
Serments 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.

Es van organitzar també visites guiades pel VAAC els di-
vendres dels mesos d’abril i maig a la tarda.

VilaPenSa

La Fundació Pinnae col·labora amb el Festival VilaPensa.

Del 12 al 19 d’abril

La Fundació Pinnae ha patrocinat la quarta edició del Vi-
laPensa, un festival del pensament, un projecte obert al 
coneixement, a la cultura i a les ciències, a l’humanisme 
en general, divulgatiu, transversal, amb vocació d’arribar 
i de mobilitzar a tothom, sigui quina sigui la seva proce-
dència, educació, manera de viure.
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M i C r O r e l aT S  i i  C O n C u r S 

D e  M i C r O r e l aT S
Del 25 de març al 13 de maig

La Fundació Pinnae va impulsar la segona 
edició del Concurs de Microrelats, per se-
guir estimulant l’escriptura, la literatura, la 
imaginació i la creativitat dels nens i nenes, 
explorant noves formes per treure el millor 
de cadascú i viure noves experiències. 

En un total de 26 microrelats presentats 
aquest segona edició, el 13 de maig es va 
fer el lliurament dels diplomes als següents 
guanyadors:

2on Premi - Categoria Dracs i Víbries
Marc Gutierrez Ventura, 7 anys
“Una víbria per Sant Jordi”

3er Premi - Categoria Dracs i Víbries
Bet GorDillo VenDrell, 7 anys

“Poema de Sant Jordi”

3er Premi - Categoria Cavallers i Donzelles
Martina MeStreS JanÉ, 12 anys
“La foodtruck del drac”

1er Premi - Categoria Dracs i Víbries
Júlia laBorDa GaBarró, 9 anys

“Sant Jordi mata la COVID-19”

1er Premi - Categoria Cavallers i Donzelles
carol alonSo Sot, 10 anys
“Teatre per Sant Jordi”

2on Premi - Categoria Cavallers i Donzelles
GerarD lópez Gonzalez, 10 anys

“Un Sant Jordi diferent”
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la Fundació Pinnae patrocina 
la Festa Major 2021

Col·laboració amb 
l’estampació dels Goigs

el pati dels allotjaments 
inglada Via acull diversos 
actes culturals

Curs d’Humanitats

Patrocini dels diferents espais de mobilitat 
reduïda (PMR) a tots els concerts i actes de 
la Festa Major de Vilafranca del Penedès 
2021.

Col·laboració amb l’estampació dels 
Goigs de Nostra Senyora de Foix, patro-
na 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 Vi-
lafranca del Penedès. El 4 de setembre la 
Coral de Foix i els presents a l’eucaristia 
canten els goigs.

19 d’abril
Presentació de la Festa Major 2021 
La Fundació Pinnae va cedir l’espai del pati 
dels Allotjaments Inglada Via als adminis-
tradors i administradores de la Festa Major, 
on van presentar les novetats de “La més 
Típica” 2021.

8, 15 i 22 de juliol
El pati dels Allotjaments Inglada Via de la 
Fundació Pinnae 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.

Organitza:

Organitza:
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Col·laboració amb l’abadia 
de Montserrat

L 
a Fundació Pinnae va visitar l’Abadia 
de Montserrat amb la finalitat de reno-
var el conveni de col·laboració amb la 

Fundació Abadia de Montserrat 2025.
La signatura del conveni entre ambdues 
entitats té l’objectiu de dur a terme accions 
concretes d’interès comú i de naturalesa 
cultural en l’àmbit que els hi són pròpies. 
El conveni inclou el suport al Festival In-
ternacional d’Orgue Abat Cassià M. Just in 
memoriam per la vinculació històrica de 
la fundació amb l’Orgue de Montserrat, 

la custodia de les obres d’art de la Funda-
ció Pinnae de l’artista Subirachs al Museu 
de Montserrat i la disposició biennal de 
l’Escolania de Montserrat per a la realització 
d’un concert benèfic a la Vegueria Penedès.

Festival d’Orgue

Doble concert de l’escolania de 
Montserrat a Vilanova i la Geltrú

E
l concert “Del Barroc al Classicisme or-
ganístic”, amb data de 19 de juny, va ser 
protagonitzat per l’Escolania de Montse-

rrat amb la Capella de Música de Montserrat, i 
l’Orquestra Simfònica del Vallès, sota la direc-
ció de Xavier Puig i acompanyat a l’orgue per 
Álvaro Carnicero, van donar el tret de sortida al 
Festival Internacional d’Orgue de Montserrat.
Els organistes José Luis Echechipía París, Ri-
yehee Hong i Susana García Lastra van prota-
gonitzar els altres tres concerts del cicle que 
van tenir lloc els dissabtes 24 de juliol, 7 i 21 
d’agost.

L‘Escolania de Montserrat va omplir el do-
ble concert benèfic a l’Església Santa Ma-
ria de la Geltrú, una actuació organitzada 
per la Fundació Pinnae amb el suport de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i en be-
nefici de l’Associació AMICRET.
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Vii eDició Del FeStiVal 
SoliDari MuSicVeu
Del 27 de febrer al 21 d’agost

eMPreSeS PaTrOCinaDOreS:

En benefici de:

www.emms.cat
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BARCELoNA 
GoSpEL 
MESSENGERS
27 de febrer

Barcelona gosepl messengers 
obra la setena edició del festival 
musicveu,  una coral que uneix 
solistes al més pur estil “all-
stars”, on destaquen la joventut, 
la expressivitat i la intensa for-
mació musical de tots els seus 
components. 

Aquest concert es va dur a ter-
me a la Basílica de santa maria 
de vilafranca.

CHAMoRRo 
REUNIoN BANd  
By SANT ANdREU 
jAzz BANd
13 de març

“Joan Chamorro reunion Band” 
és un grup format per músics 
vinculats al projecte sant Andreu 
Jazz Band, que enguany com-
pleix 15 anys (2006-2021). 

Actualment, sant Andreu Jazz 
Band és una de les bandes de 
jazz més importants al nostre 
país, per la que han passat més 
de 50 joves d’entre 7 i 21 anys. 

Aquest concert es va dur a terme 
al Casal societat La Principal.
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SUU
28 de març

suu és una de les artistes ca-
talanes més escoltades de 
l’actualitat. L’èxit assolit s’explica 
per la seva naturalitat, pel seu 
particular timbre de veu i pel seu 
do innat per a la composició. 

Aquest concert es va dur a ter-
me a Cal Figarot, seu dels Cas-
tellers de vilafranca.

pEyU
18 d’abril

L’home orquestra, Peyu, posa 
en escena amb el fil conductor 
d’aquest característic perso-
natge. tot plegat només és una 
excusa perquè finalment pugui 
dur a terme la ironia i l’humor al 
que ens té acostumats. 

Aquest espectacle es va dur 
a terme a l’Espai Auditori del 
Fòrum Berger Balaguer.
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LES FoURCHETTES 
GRUp VoCAL
25 d’abril

Les Fourchettes són quatre vo-
cals de Barcelona format per 
quatre cantants procedents 
d’estils diferents (clàssic, mu-
sical jazz, gòspel) unides per 
l’amor a la música. 

Aquest espectacle es va dur 
a terme a l’Espai Auditori del 
Fòrum Berger Balaguer.

THE HANFRIS 
QUARTET
9 de maig

the Hanfris Quartet és un grup 
vocal masculí, format a Barcelo-
na l’any 2009. Amb deu anys de 
trajectòria, s’han convertit en un 
dels quartets vocals de referència.

Aquest espectacle es va dur 
a terme a l’Espai Auditori del 
Fòrum Berger Balaguer. 
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NoRTHERN 
CELLoS
30 de maig

violoncels de pel·lícula és un es-
pectacle basat en una selecció 
de les millors bandes sonores 
de la història del cinema i de les 
sèries, en un format únic i inno-
vador al nostre país: quatre vio-
loncels i percussió. 

Aquest espectacle es va dur 
a terme a l’Espai Auditori del 
Fòrum Berger Balaguer.

QUARTET 
ALTIMIRA
13 de juny

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 Alti-
mira. El concert van interpretar 
un repertori Allegro amb shu-
bert, Haydnn i Beethoven. 

Aquest espectacle es va dur 
a terme a l’Espai Auditori del 
Fòrum Berger Balaguer.
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ABBEy RoAd
20 de juny

Els Abbey road és un dels millor 
tributs del món als the Beatles i 
van interpretar als de Liverpool 
amb una increïble fidelitat a les 
veus i sons originals i ràpida-
ment van connectar amb el pú-
blic que taral·lejaven i es movien 
a ritme de les cançons.

Opció de visita a les caves i so-
par by Cal Blay. Aquest concert 
es va dur a terme als Jardins de 
Codorníu.

CARLA MoTIS 
TRIo FEATURING 
ANdREA MoTIS
21 d’agost

Carla motis, una artista amb 
una gran personalitat i estil pro-
pi, ens presenta un repertori de 
temes de jazz clàssic i compo-
sicions dels seus músics prefe-
rits. Junt amb Joan Chamorro, 
el seu mentor, aclamat interna-
cionalment com a músic i pe-
dagog, i la col·laboració especial 
d’Andrea motis.

Opció de visita a les caves i so-
par. Aquest concert es va dur a 
terme a Caves rovellats.
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l l i u r a M e n T  D e  l a  r e C a P Ta C i Ó 
D e l  F e S T i Va l  M u S i C V e u  e n  B e n e F i C i 
D e  l’ a S S O C i a C i Ó  r e S S ò

E
l Festival MUSiCVEU va fer el lliura-
ment de la recaptació solidària que 
enguany va anar destinada al Rebost 

Solidari de l’Associació Ressò, per la quan-
titat total aportada de 3.052,00€. 

El Banc d’Aliments de l’Associació Ressò 
és una entitat sense ànim de lucre de Vi-
lafranca 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.

L’acte va tenir lloc al Fòrum Berger Bala-
guer de Vilafranca del Penedès, on el Sr. 
Martí Solé, President de la Fundació Pin-
nae i entitat organitzadora del Festival, ha 
fet entrega del xec econòmic al Sr. Manuel 
Medialdea, president de l’Associació Ressò 
de Vilafranca del Penedès.
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04
enFOrTiMenT
Del TerriTOri

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

Fomentem la iniciativa i dinamització social i econòmica 
del nostre territori, impulsant la creació de sinergies amb 
un impacte directe als agents clau del territori de la Vegue-
ria Penedès.
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n O Va  C a M Pa n Ya  D e  V i l a F r a n C S :  “ F i r a ’ T 
a l  M a i G ” ,  P e r  i n C e n T i Va r  l e S  C O M P r e S 
e n  e l  C O M e r ç  D e  V i l a F r a n C a

D
ins la campanya “Fira’t al Maig” hi tro-
bareu una nova edició de Vilafrancs,  
sortejos en el sector de l’automoció 

i la maquinària agrícola i accions en el sec-
tor de l’hostaleria i del Centre Vila.

L’objectiu de la campanya és promoure el 
consum als comerços i serveis de la ciutat 
adherits a la campanya i dinamitzar el mar-
ketplace virtual de comerços locals, Vila-
franca A Prop.

Aquesta vegada s’ofereixen dos tipus de Vi-
laFrancs:
Els VilaFrancs Físics de sempre per gastar 
en establiments físics.
Els VilaFrancs Virtuals per gastar en el Mar-
ketplace 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 po-
dran beneficiar-se dels VilaFrancs per com-
prar, consumir o gaudir de serveis en els 
establiments adherits a la campanya.    
Només els VilaFrancs Físics es podran acu-
mular per unitat familiar.
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e S Pa i  C e P

L
’Espai CEP comença a rebre les pri-
meres visites. Antics treballadors de 
Caixa Penedès tornen a rememorar 

moments històrics dins d’aquest espai que 
vol ser arxiu i memòria per preservar i ges-
tionar la història de Caixa d’Estalvis del Pe-
nedès.

El fons documental de l’Espai CEP, propie-
tat de la Fundació Pinnae, està format per 
documentació, imatges i material publici-
tari de Caixa d’Estavis del Penedès des de 
l’inici de la seva història l’any 1913 i fins el 
2013. La Fundació Pinnae és la responsa-
ble de la gestió tècnica de l’Espai CEP.
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www.pinnae.cat
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