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Memòria d'activitats 2021

El 2021 ha sigut el primer any d'activitats de l'Associació.

Les persones citades en aquest informe són: Clàudia Cavaller, Paola Busca, Pierre 
Rolle, Elisa Ferret, Rosa Herraiz, Gemma Roset, Vicenç Pérez, Yolanda Rosique, 
Loli Bassa, Miguel Angel Gargallo, Joachim Rolle, Virginie Hanglaw, Núria Vidal,
Astrid Schneider , Beat Kaeser, Roger Kull, Alba Mansilla

Les bases de l'Associació: estatuts i pàgina web

El 18 de novembre de 2020, el Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya va acceptar els nostres estatuts i ens va donar la identitat legal (NIF). Va 
ser el punt culminant d'un llarg any de preparació durant el qual ens va assistir 
Miguel Angel Gargallo, fins a obtenir la signatura electrònica de l'associació.

Paral·lelament, Paola Busca va dissenyar el Logotip de l'Associació i es van 
imprimir targetes de visita. En el transcurs de l'any 2019, Joachim Rolle i el seu 
equip han treballat per posar en marxa la pàgina web de l'Associació 
www.lacasablava.cat
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El contingut del lloc es va treballar en equip, amb tots els membres de la junta: 
Clàudia, Rosa, Elisa, Paola i Pierre.
És sobre aquestes bases sòlides que hem començat el nostre primer any d'activitats: 
2021.

El gegant Eçelkeya

Cansats de la inacció dels polítics, els activistes climàtics de Fridays For Future van 
proposar una jornada d'acció sobre el tema "prou promeses buides", el 19 de març de 
2021. Clàudia Cavaller, secretària de La Casa Blava, va contactar amb totes les 
entitats simpatitzants vilanovines i va organitzar una jornada conjunta. En Pierre 
Rolle, ajudat per Paola Busca, Virginie Hanglaw i Núria Vidal, va construir una 
titella portàtil gegant de més de 4 metres d'alçada. Eçelkeya representa l'immobilisme
dels polítics que disculpen la seva falta d'acció amb l'omnipresent fraseig: “és el que 
hi ha”.

Una violenta tempesta va posar fi ràpidament a aquesta manifestació.

AU BORD DU MONDE a Barcelona

L'endemà, 20 de març de 2021, vam presentar l'espectacle “AU BORD DU 
MONDE” a Barcelona, en el marc del Festival Internacional de la Francofonia.
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L'actuació, organitzada pel 
Consolat de Suïssa, va tenir lloc a 
la sala del teatre de l'Institut 
Francès de Barcelona.

Segons el Director de l'Institut, el 
nostre espectacle va ser l'activitat 
cultural més destacada de tot el 
Festival. Seguidament, els 
directius de l'institut van mostrar 
el seu interès per col·laborar amb 
nosaltres.

El contacte amb el consolat suís es va reforçar arran d'aquesta representació. Vam 
rebre una invitació per dinar amb la Sra. Astrid Schneider, Secretària del Consolat, el
Sr. Beat Kaeser, Cònsol General i el Sr. Roger Kull, Agregat Cultural. Es va parlar 
d’una possible cooperació per al 2022, però no ha donat resultats concrets.

DARRERE DE CASA a Can Pahissa

El 5 de juny de 2021, amb 
motiu del Dia Mundial del 
Medi Ambient, La Casa Blava 
va presentar l'espectacle 
DARRERE DE CASA als 
jardins de Can Pahissa.

Gemma Roset, cap del servei de Medi 
Ambient, i Vicenç Pérez, tècnic del mateix 
servei, ens van agrair molt afectuosament 
aquesta participació voluntària i gratuïta.
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Tallers a Barcelona 

Al juliol vam realitzar un taller de
titelles durant dues setmanes al 
Casal d'Estiu de l'Institut Francès 
de Barcelona. Quatre grups de 
nens van participar en la 
confecció de titelles i màscares.. 

4 grups d'infants van participar en
l'elaboració de titelles de paper 
maixé i màscares per als titelles 
de bossa

Per finalitzar l’activitat, es va 
presentar un espectacle de 
cloenda davant els pares. 
L'activitat va ser tot un èxit i es 
repetirà el 2022.

Col·laboració amb el servei de Medi Ambient de l'Ajuntament 

Les activitats que havíem iniciat l'any 2019 en col·laboració amb la Regidoria de 
Medi Ambient de l'Ajuntament van estar bloquejades en part per la COVID, i després
per les dificultats de mobilització del professorat, molt afectat per les dificultats 
estructurals i reticent en invertir temps en noves experiències. L'arribada de Yolanda 
Rosique ens ha permès repassar els diferents projectes, que a poc a poc han anat 
agafant forma i que es desenvoluparan el 2022: la mostra EL MEU MÓN, el taller de 
descoberta d'arbres UN TOMB EN EL VERGER D’EN PERE PELUT, i la nostra 
participació a TALLERS ARTÍSTICS a les escoles, dins de l'AGENDA ESCOLAR 
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21. A canvi d'aquesta col·laboració, La Casa Blava disposa d'un taller als cellers de 
Can Pahissa.

Paral·lelament, l'Associació ha llogat un local al municipi per a l'emmagatzematge 
d'escenografies i material tècnic, gràcies a l'amabilitat de Loli Bassa.

Zero port

El 12 de juny, Pierre i Paola van 
anar al Prat de Llobregat per a una 
primera manifestació contra 
l'ampliació de l'aeroport.

Unes setmanes més tard el 
moviment es va materialitzar amb
moltes entitats vilanovines, i el 18
de setembre La Casa Blava va 
organitzar un taller de creació de 
pancartes als jardins de Can 
Pahissa. La Casa Blava va 
facilitar tots els materials 
necessaris (pintures, materials 
diversos i eines).
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L'endemà un grup d'activistes pel 
clima es va reunir a l'estació de 
Vilanova i la Geltrú, per anar a 
l'estació de Barcelona Sants. El 
gegant Eçelkeya va formar part 
de la manifestació.

Entitats pel Clima Garraf

En col·laboració amb Alba 
Mansilla, Pierre va convocar una 
reunió de les Entitats pel Clima del 
Garraf, per tal de comprovar si 
aquesta organització encara tenia la 
seva raó de ser. Organitzada a 
l'Hortotal, amb la col·laboració de 
l'Elisa, aquesta trobada va tenir lloc
el 17 de novembre.
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Aquesta reunió va donar lloc a una forma de treball, amb la designació de 3 entitats 
encarregades de coordinar i facilitar les activitats conjuntes.

L'Assemblea General 2021

La primera Assemblea va tenir lloc el 5 de desembre de 2021. Encara no es tenien 
comptes per comprovar. Es van prendre algunes decisions importants sobre la gestió 
de l’associació que van ser comunicades l'any 2022 a Miguel Angel Gargallo, a 
través de la seva societat gestora. Es mantenen al seu lloc els membres de la 
comissió, concretament Pierre Rolle, president, Rosa Herraiz, vicepresidenta, Elisa 
Ferret, tresorera, Clàudia Cavaller, secretària, Paola Busca, vocal.

Es comenten el detall de les activitats previstes per al 2022, a partir d'una memòria 
oral dels projectes de l'any 2021 (aleshores en curs).

DARRERE DE CASA al barri de Baix a Mar

A petició de la l’associació veïnal 
del barri de Baix a Mar, l'associació
va oferir l'espectacle DARRERE 
DE CASA a les famílies, amb 
motiu de la festivitat de la 
Immaculada Concepció, patrona del
barri. L'actuació va tenir lloc a l'aire
lliure el 8 de desembre de 2021.

Finances 2021

La informació relativa a les finances de l'Associació està reservada als socis.

Aquesta memòria i els comptes de 2021 es van presentar als socis a l'Assemblea 
General del 26 de juliol de 2022 i van a ser aprovades per unanimitat.

                 la secretària el president

              Clàudia Cavaller Pierre Rolle
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