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Premi Josep Parera 2008
L’Obra Social de
Caixa Penedès ha
lliurat el premi
Josep Parera 2008
en la seva quarta
edició. Aquest
guardó reconeix
la tasca d’aquelles persones i
organitzacions que han dedicat la
seva trajectòria vital a millorar la
societat. El propòsit de Caixa Penedès
és que el premi es converteixi, amb el
pas del temps, en un referent de valors
basats en l’ètica, el respecte i el
progrés aplicats al treball diari.
El jurat ha estat format pels mateixos
membres de les tres edicions
anteriors: el Sr. Francesc Escribano,
exdirector de Televisió de Catalunya;
la Sra. Esther Giménez-Salinas,

creixem al teu costat

premis

rectora de la Universitat Ramon Llull
de Barcelona; el Sr. Domènec Melé,
director del Departament d’Ètica de
l’IESE; el Sr. Joan Rigol, expresident
del Parlament de Catalunya; el
Sr. Joan Saura, conseller d’Interior i de
Relacions Institucionals i Participació
de la Generalitat de Catalunya; el
Sr. Ricard Pagès, Director General
de Caixa Penedès, i el Sr. Josep
Francesc Cortés, Cap de l’Obra Social
de Caixa Penedès.
Els guanyadors d’aquesta edició han
estat Jordi Mas Castells, per la seva
admirable tasca al Camerun durant
quasi 50 anys, i el Casal dels Infants
del Raval pel seu treball a favor de la
integració i la inclusió social d’infants,
joves i famílies del barri del Raval
de Barcelona.

VI Premi
Pilarín Bayés

cultura

Un any més
l’Obra Social de
Caixa Penedès
patrocina el
Premi Pilarín
Bayés de contes
escrits per nens
i nenes, convocat per l’Editorial
Mediterrània en la seva VI edició. Amb el
tema de “L’Univers”, hi podrà participar
l’alumnat de les escoles de primària que
vulgui presentar un conte original, inèdit,
mecanografiat i escrit en català.
Els originals es podran lliurar fins al 20 de
febrer a tota la xarxa d’oficines de Caixa
Penedès o per correu postal a l’Editorial
Mediterrània, fent constar que és per al
“VI Premi Pilarín Bayés” a la part superior
del sobre. Els contes premiats seran
publicats amb il·lustracions de la mateixa
Pilarín Bayés.

Al costat de la gent gran
Caixa Penedès disposa de disset Casals
dels Avis propis i catorze més en
col·laboració amb ajuntaments. Als
casals propis, s’hi celebren tot un
seguit d’activitats gratuïtes com ara
gimnàstica, classes d’anglès, de català,
d’informàtica, tallers de memòria, de
risoteràpia, cant coral, treballs manuals,

temps lliure

campionats de petanca, de billar, etc. i
també disposen de serveis com son les
màquines de begudes, servei de premsa
diària, jocs de taula, excursions, sortides
culturals, perruqueria, podologia, etc.
El que pretenem des de l’Obra Social
és crear uns centres de relació, de
convivència i d’amistat entre les persones
grans que els ajudin a gaudir diàriament
de tot allò que més els pugui fer feliços
després d’una llarga vida de treball.
Per fer-se’n soci, només cal domiciliar el
cobrament de la pensió a qualsevol de
les nostres oficines i demanar el carnet
de soci que li donarà dret a gaudir de
qualsevol dels Casals dels Avis.

Llibre per a l’esclerosi
múltiple assistència social
L’esclerosi múltiple és una malaltia que
pateixen majoritàriament les dones en
edat activa per treballar (de 20 a 55
anys) i que es troben en una etapa de
consolidació de la vida familiar i laboral.
L’Obra Social de Caixa Penedès,
juntament amb la Fundació Esclerosi
Múltiple, té previst editar un llibre
informatiu sobre la malaltia i els aspectes
sociolaborals que hi repercuteixen. Dels
1.000 exemplars de la publicació, 100
aniran a parar a cada un dels hospitals
de dia de la Fundació Esclerosi Múltiple
de Girona, Lleida, Reus i Barcelona.
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Més iniciatives al País TAULER DE NOTÍCIES
Valencià patrimoni natural Violetes del Bosc. Ja s’ha obert el IV Certamen Musical Violetes del Bosc- Memorial

El projecte té dos vessants: d’una banda,
el Jardí Botànic de Plantes Medicinals,
Aromàtiques, Culinàries i Autòctones de
la Serra Calderona “Olocau-Serra
Calderona” i, de l’altra, l’Aula de
Convivència, Aprenentatge i de la
Naturalesa. Es tracta d’una aportació
plenament innovadora a l’àmbit educatiu
tant universitari com no universitari, ja
que el primer aporta el coneixement de
les plantes medicinals i l’entusiasme per
la millora del medi ambient i la salut, i
l’altre ofereix un recurs socioeducatiu
necessari en una societat amb una taxa
del 30% de fracàs escolar.

Atenció a persones
“sense llar” assistència social
La convocatòria de l’Obra Social
d’ajuts per a projectes
d’atenció a les persones
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Se’n beneficiaran per desenvolupar-los
durant el 2009 les entitats següents:
• Fundació Privada la Granja, de Sitges
• ActuaVallès, Actuem contra el
VIH/SIDA, de Sabadell
• Fundació Social Ignasi de Loiola,
de Lleida
• Associació Punt de Referència,
de Barcelona
• Comité Ciudadano Antisida Valencia,
de València
• Asociación P.I.S.O., de Saragossa
• Fundació Privada ARED, de Barcelona
• Associació Iniciatives Solidàries,
de Barcelona
• CI ONG – Cooperación Internacional
ONG, de Madrid
Amb aquests ajuts, l’Obra Social de
Caixa Penedès reforça el seu
compromís amb la societat i els seus
membres més febles donant suport als
programes socioeducatius i a l’acció
específica de les entitats privades no
lucratives que hi treballen.

Fèlix Martinez i Comín de composicions de sardanes originals i inèdites, amb el
patrocini de l’Obra Social de Caixa Penedès. El
lliurament dels guardons es farà el 16 d’abril del
2009 al Saló de Descans del Teatre Municipal de
Girona i les obres premiades seran interpretades
al concert que tindrà lloc al mateix Teatre
Municipal de Girona el dia 24 d’abril de 2009.
Cicle de Concerts d’Hivern 2009. A l’auditori Caixa Penedès del Fòrum Berger
Balaguer, els diumenges compresos del dia 18 de gener al dia 15 de febrer del 2009,
hi haurà les actuacions de la Cobla Simfònica de Catalunya, Laura Simó i Francesc
Burrull, Akihito Okuda, l’Orquestra de Cambra de l’Empordà i Joies de
la Sarsuela, en benefici de les entitats assistencials de Vilafranca del Penedès.
Les localitats es poden retirar a tota la xarxa d’oficines de Caixa Penedès, previ
donatiu de 6 euros.
40 Històries Solidàries al voltant de l’esport. Properament es presentarà una
nova edició del llibre solidari amb relats de reconeguts periodistes que es
publicarà amb la col·laboració de l’Obra Social de Caixa Penedès. Aquest nou
volum serà apadrinat pel migcampista del Futbol Club Barcelona Xavier Hernàndez
Creus i els beneficis que es recaptin amb la seva venda a les botigues de El Corte
Inglés aniran destinats a la Fundación Alex, dedicada a impulsar projectes
vinculats a la Salut, amb especial atenció a la Infància i a la Discapacitat.
Concert Solidari de la Quinta Estación. L’Obra Social
de Caixa Penedès i el Servei Jove GO van celebrar el passat
22 de setembre la primera edició dels Concerts Solidaris GO
al Palau de la Música Catalana, on més de 2.000 persones van
poder gaudir amb els èxits de La Quinta Estación.
El beneficiari de la recaptació del concert va ser
Pallapupas – Pallassos d’Hospital, un projecte nascut per
millorar la qualitat de vida dels nens i les nenes hospitalitzats.
Concert d’any nou solidari amb la Bohemia Strauss
Philharmonic Orchestra. El 2 de gener, l’Obra Social de
Caixa Penedès organitza al Palau de la Música Catalana un
concert solidari amb l’actuació de la Bohemia Strauss
Philharmonic Orchestra, amb el director Jaroslav Kyzlink i la
soprano Marketa Bechynova. Els beneficis es destinaran a les Germanes
Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús, congregació que es dedica a l’atenció dels
malalts mentals i discapacitats psíquics.
Si ens vols conèixer millor visita la nostra pàgina web www.caixapenedes.com

Dos nous projectes a Lleida
Caixa Penedès ha signat un acord
de col·laboració amb dues entitats
benèfiques de Lleida: la Fundació
Privada Aspros -Associació Protectora
de Minusvàlids Psíquics de Lleida- i els
Germans Franciscans de la Creu
Blanca, per tal de lliurar-los 400.000
euros dedicats a fins solidaris. Han
signat l’acord el director territorial de
Caixa Penedès, Lluís Garriga; el cap de
zona, Ramon Eduard Mònico; el president
d’Aspros, Jaume Herrera, i el president
dels Germans Franciscans de la Creu
Blanca, el Germà Joaquim Cifuentes.
Caixa Penedès aporta aquesta quantitat
de diners per contribuir a les despeses
de dos projectes: la construcció d’una
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nau d’embalatge de confits i llaminadures
a Sudanell i l’edificació d’una bugaderia,
la rehabilitació de la façana actual i a la
instal·lació d’un ascensor a Penelles.

PUB428C

Caixa Penedès col·laborarà en el
finançament de part del projecte de
l’Asociación de Iniciativas para el
Desarrollo y el Empleo en el Medio Rural
(AIDEM) al País Valencià.

