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ESPECIAL NADAL 

Al Casal, 
Nadal és temps 
d’activitats i 
il· lusió

Espectacles

El Trencanous
Moscow State Ballet  
13 desembre, 20.30h

Concert de Nadal
La Principal de la Bisbal
25 desembre, 19.30h

Cap d’Any
Sopar i Ball amb el quartet
Dolce Vita
31 desembre

Activitats en família

Caga tió dels socis i sòcies
Veniu amb els més petits de la casa
a picar el tió del Casal i recolliu els 
vostres regals
20 desembre, 18.30h / Teatre Casal

Especial i gratuït per fills i néts de socis
i sòcies menors de 10 anys 

Nerf Christmas
Gaudiu del Parc de joc ‘Nerf’
a l’interior del nostre teatre
27 desembre, 17h a 20h
28 desembre, 11h a 13h i 17h a 20h

Gratuït per fills i néts de socis d’entre 7 i 14 
anys 

V Torneig de Bàsquet Infantil
Cinquena edició del Torneig de Na-
dal de bàsquet infantil organitzat per 
la S.E. CASAL 
Dies 2,3 i 4 gener
Pavelló Joan Marquès 



Descobriu un munt
de propostes culturals  
del Casal, que segur  
que agradaran als  
Reis Mags

Entrades per al 
musical UNA ALTRA 
ESTRENA, amb  
direcció artística 
de Dani Anglès

Entrades per  
veure a un dels  
mags més  
destacats de  
l’estat, YUNKE

Sortida del Club 
Cultural al Gran 
Teatre del Liceu
per gaudir de
l’òpera AIDA

Entrades per als espectacles 
del CICLE PLATEA. Emocions a 
flor de pell en un format acurat i 
sensible que us emocionarà

Entrades per  
l’espectacle 
ÓPERA ZARZUELA. 
Un passeig pels 
clàssics de la 
lírica.

Entrades per
al concert de 
LILDAMI. 
Un fenomen 
entre els més 
joves



ESPECTACLES  TEATRE CASAL

HUMOR

PEYU
COL.LOQUI 

Els seus espectacles van 
més enllà del monòleg, 
fent-nos gaudir del seu 
enginy i humor des del 
primer moment

Aquest cop, en Peyu s’ha 
decantat pel camí fàcil. Per no 
buscar-se més merders dels que 
ja té, posa en escena un clàssic 
de la literatura castellana, amb 
un col·loqui final per tots aquells 
que no hagin entès l’obra.

Segur que us voleu perdre el 
col·loqui de l’any a Vilafranca? 

HUMOR

YLLANA
LO MEJOR DE YLLANA 

La companyia que ens va fer riure com mai amb 
‘Pagagnini’ i ‘¡Muu!2’, ara torna amb un recull dels millors 
moments dels seus espectacles per celebrar 25 anys als 
escenaris 

L’any 2016 va ser un any molt especial per la companyia Yllana. 
Complien 25 anys! I ho van voler celebrar de la millor manera que saben 
fer, amb un nou espectacle: ‘Lo Mejor de Yllana’.

‘Lo Mejor de Yllana’ repassa damunt l’escenari els grans moments de la 
trajectòria de la companyia amb una selecció dels millors esquetxos dels 
seus espectacles.

‘Lo Mejor de Yllana‘ és un show delirant que farà realitat el desig dels 
fans de Yllana de gaudir en un mateix espectacle dels gags més divertits 
de la companyia en aquest quart de segle. 

Si no els coneixeu, feu-nos cas.  No us els perdeu!

“Són el ‘Tricicle’ de l’estat.” 
“Uns mestres del llenguatge
 gestual.”
“Un espectacle ”

PREUS     PREUS     

Socis  15€            
Públic 18€

Socis  15€            
Públic 18€ 

DSS. 9 novembre
20.30h

DSS. 30 novembre
20.30h

OFICINES Laborables de 17h a 20h 
TAQUILLES El dia de l’espectacle, una hora abans.
INTERNET A l’dreça  teatrecasal.com

VENDA 
ENTRADES
 



MÚSICA

CONCERT 
DE NADAL
Un concert entranyable 
amb La Principal de la 
Bisbal, per celebrar les 
Festes de Nadal.

El Concert de Nadal ja s’ha 
convertit en un esdeveniment   
musical inseparable de la 
celebració d’aquestes festes 
a Vilafranca i any rere any, 
acull a centenars de persones 
que gaudeixen d’aquest 
fenomenal espectacle líric i 
musical, de la mà d’una de les 
millors orquestres catalanes, La 
Principal de la Bisbal. 

DANSA CLÀSSICA

EL TRENCANOUS
MOSCOW STATE BALLET 

La vistositat de l’escenografia i el vestuari, la màgia de 
la història, els seus personatges imaginatius i la música 
universal de Txaikovski han convertit El Trencanous en un 
clàssic de Nadal, ideal tant per als més petits com per als 
adults.

Sota la forma de conte infantil –els ninots que cobren vida la nit de 
Nadal, i que arrosseguen la nena protagonista a viure aventures 
màgiques–, el ballet és una faula d’esperit nadalenc que parla de 
l’enyorança per la infància perduda i el xoc entre la realitat dels adults i 
el món dels somnis dels nens.

Amb més de 30 ballarins en escena, aquesta sumptuosa producció del 
Moscow State Ballet captura tota la bellesa i el drama de l’autèntic 
ballet romàntic, un clàssic atemporal que apel·la qualsevol generació.

Una posada en escena espectacular per donar inici a  les celebracions 
de Nadal al cor del Penedès.

PREUS     PREUS     

Socis  12€          
Públic 15€

Socis  25€          
Públic 28€

DC.  25 desembre
19:30 h 

DIV. 13 desembre
20.30h

PATROCINADORS 
PRINCIPALS

Més informació dels espectacles a 
l’adreça web teatrecasal.com

“La cita anual amb els 
 millors ballets en gira 
 per l’estat, per gaudir 
 dels clàssics de 
 Txaikovski” 



BALL DE SALÓ

NOVEMBRE

DIUMENGE 3, 18h
Ball, TRIO SOL DE NIT
Sorteig RESTAURANT
LA BOTA DEL RACÓ

DIUMENGE 10, 18h          
Ball, TRIO ALMAS GEMELAS
Sorteig CAL PADRÍ

DIUMENGE 17, 18h          
Ball, TRIO RUBEN’S
Sorteig REFUGI DE LA 
MARGARIDOIA

DIUMENGE 24, 18h          
Ball, QUARTET CADILLAC
Sorteig CA N’AIXELÀ

DESEMBRE

DIUMENGE 1, 18h
Ball, QUARTET PENTAGRAMA
Sorteig RESTAURANT
LA BOTA DEL RACÓ

DIUMENGE 8, 18h
Ball, TRIO SWING FAMILY
Sorteig RESTAURANT
CAL PADRÍ

DIUMENGE 15, 18h
Ball, QUINTET CAFÈ LATINO
Sorteig REFUGI DE LA 
MARGARIDOIA

DIUMENGE 22, 18h
Ball, QUARTET LOREN
Sorteig PANERA DE NADAL

DIUMENGE 29, 18h
Ball, QUARTET SOM-HI BAND
Sorteig RESTAURANT
CA N’AIXELÀ

DIMARTS 31, Nit
Ball Cap d’Any 
QUARTET DOLCE VITA
Gratuït socis

Gestió i direcció activitat Ball de Saló
Tomas Carrasco
Grup Memory  

L’entitat no es fa càrrec dels 
possibles canvis a la programació 

anunciada.

ACTIVITATS CASAL

DM.  31 desembre
21.30h 
Teatre Casal 

FESTA ESPECIAL 

CAP D’ANY 
2019
Veniu al sopar de Cap  
d’Any a la sala de ball del 
Teatre.

L’equip del Ball del Casal ja 
tenen a punt tots els detalls del 
Sopar de Cap d’Any a la platea 
del Teatre, al ritme de la música 
dels DOLCE VITA i el càtering del 
restaurant LA BOTA DEL RACÓ.

Podeu consultar els detalls del 
menú a les oficines del Casal o a 
l’entrada del ball els diumenges 
a la tarda. Podeu fer les reserves 
fins el 22 de desembre, però les 
places són limitades i s’atendran 
per ordre d’inscripció.

Preu soci: 65€ / Preu no soci: 80€   PREUS ENTRADES 
Soci 5,50€  / Públic 7,50€

PREUS ESPECIALS CAP D’ANY 
Soci Gratuït  / No soci 15€

BALL GRATUÏT MENSUAL                  

Els socis escolliu cada mes quin dia 
de ball voleu gaudir sense pagar 
entrada.    



DM.  14 gener
Gran Teatre del 
Liceu 

DG.  15 desembre
11.30h
Teatre Casal 

DG. 17 novembre, 12h
DG. 15 desem. 12.30h
Vestíbul Teatre 

CLUB CULTURAL

SORTIDA  
AL LICEU
L’any de celebració 
del 20è aniversari de la 
seva reconstrucció, tornem 
al Liceu per anar a veure 
l’òpera ‘AIDA’

Sortida amb autocar des de 
Vilafranca. Entrades a la platea 
del Liceu a localitats amb un 
preu de venda de 150€. El preu 
inclou l’autocar i l’entrada al 
teatre.

PREU SOCIS CASAL: 112€
PREU NO SOCIS: 122€

Límit inscripcions: 13 desembre

MARATÓ DE TV3

TASTETS DE 
DANSA   
Espectacle solidari a 
càrrec de l’alumnat 
de dansa del Casal, a 
benefici de la Marató de 
TV3.  

Una mostra de dansa vinculada 
a la Marató de TV3 que 
aquest any està dedicada 
a les malalties minoritàries, i 
com ja s’ha fet en les edicions 
anteriors, l’accés a la sala serà 
sense pagar entrada però ens 
agradaria que tots els que hi 
assistiu col·laboréssiu amb la 
Marató, i per aquest motiu, a 
l’entrada del teatre hi trobareu 
les guardioles i els voluntaris 
que us facilitaran el dipòsit dels 
vostres donatius.

VISITES GUIADES

DESCOBRIU 
EL CASAL
Gaudiu gratuïtament de 
la visita ‘Un vermut al 
paral·lel vilafranquí’

Coneixeu la història de la 
nostra entitat? Teniu curiositat 
per descobrir els lligams del 
nostre teatre amb el vermut i el 
paral·lel?

A partir d’ara, cada tercer 
diumenge de mes teniu la 
possibilitat de descobrir-ne les 
respostes a la visita guiada 
que ens ofereix l’historiador 
Marc Jobani. Un passeig per la 
història del Casal però també 
de Vilafranca, que estem segurs 
que us agradarà. 

Inscripció prèvia obligatòria    

Inscripcions 93.890.01.23
 casal@casal.org
   casal.org

OrganitzaReserva de plaça 93.890.01.23
 casal@casal.org
 casal.org



IMPORTANT: Per participar a les activitats dels CLUBS 
cal ser major de 55 anys, soci del Casal i inscriure’s 
a les activitats escollides.  A les nostres oficines us 
informarem detalladament de totes les activitats i 
trobarem la millor opció per mantenir-vos al dia de 
totes les novetats dels Clubs.

CLUB SÈNIOR

PROPOSTES ESPECIALS 
PER A SÈNIORS ACTIUS         
Un club amb activitats gratuïtes per als 
socis i sòcies majors de 55 anys, que se 
senten actius

NOVEMBRE
DIJOUS 7, 9.30h  Club Anglès – Cinefòrum 
DIVENDRES 15, matí  Club Art – Visita al taller de Dolors 
Sans, “Escultora de la Festa”
DIJOUS 21, 9.30h  Club Francès - Cinefòrum
DIMARTS 26, matí  Club Vins – visita combinada al 
‘CIARGA’ i Caves Nadal “Les petjades del vesper”  

DESEMBRE
DIJOUS 5, 9.30h  Club Anglès - Cinefòrum
DIJOUS 12, 9.30h  Club Francès – Cinefòrum

ACTE INSTITUCIONAL

HOMENATGE ALS  
SOCIS I SÒCIES 2019         
L’acte comptarà amb una breu 
conferència de Joan Solé Bordes, 
l’homenatge als associats i seccions, i 
l’actuació de l’escola de dansa Assumpta 
Trens. 

Des de l’any 2015, el Casal dedica una tarda 
de l’any a reconèixer de forma solemne a socis, 
seccions i empreses, el seu suport imprescindible 
per fer possible la tasca sociocultural del Casal de 
Vilafranca.

En el marc d’aquest acte, al que esteu tots 
convidats, es retrà homenatge als socis que aquest 
any assoleixen els 25 i 50 anys de pertinença al 
Casal. Una oportunitat per fer visible l’agraïment de 
l’entitat, representada per la seva junta directiva, 
als socis i familiars, que de forma constant han 
mantingut vius els valors i idearis dels fundadors de 
l’entitat.

Patrocina 

ACTIVITATS CASAL

Tots els socis homenatjats rebran la invitació a casa  
seva. Aquells que ens vulguin acompanyar a l’acte,  
poden confirmar l’assistència trucant al 93 890 0123
o enviant un mail a casal@casal.org. 

DSS.  21 desembre
19.30h
Teatre Casal 



IMPORTANT: Tota la gestió d’inscripcions i detalls de 
les activitats del CLUB FAMILY es realitza per correu 
electrònic. Si sou socis del Casal amb fills menors 
de 16 anys i no ho esteu rebent, contacte amb les 
nostres oficines per resoldre-ho. casal@casal.org i 
93.890.01.23    

No us perdeu aquestes activitats 
culturals acollides a la nostra entitat 
en el marc del projecte ALIANCES 
CULTURALS

CLUB FAMILY

GAUDIU D’ACTIVITATS
PER FER EN FAMÍLIA  
Cada mes us oferim activitats gratuïtes que 
inclouen festes, tallers o projeccions per 
infants, en versió original subtitulada en 
català

NOVEMBRE
DIUMENGE. 10, 12h
PANTALLA V.O. subtitulada en català  -12 anys
DIVENDRES 22, 18.30h
FESTA “THANKSGIVING DAY” de Helen Doron

DESEMBRE
DIUMENGE. 1, 12h
PANTALLA V.O. subtitulada en català  -12 anys
DIVENDRES, 20, 18.30h  CAGA TIÓ DE NADAL 
DIVENDRES 27, 17h - 20h NERF CHRISTMAS
DISSABTE 28, 11h – 13h I 17h - 20h  NERF CHRISTMAS 

. Activitats gratuïtes i obertes a tothom

. En el cas de CATERINA ALBERT O VÍCTOR CATALÀ? 
  l’aforament és limitat 

Acte cultural

Caterina Albert o 
Víctor Català?

Introducció a l’autora 
i la seva obra a càrrec 
de Sílvia Gisbert i 
representació dels 
monòlegs “La infanticida” i 
“Germana Pau”.

DV. 22 novembre – 20h
Sala 1 Edifici Migdia 18 

Organitza
Òmnium Alt Penedès 

Activitats 

Aniversari Falcons

Del 14 de novembre al 8 
de desembre acollirem una 
exposició dels Falcons de 
Vilafranca al vestíbul del 
teatre i el 8 de desembre al 
migdia, el teatre acollirà la 
tradicional actuació
d‘aniversari.

Organitza
Falcons de Vilafranca

Col·labora 



ACTUALITAT CASAL

Instants

1. Participació a l’Ofrena floral de la Diada    2. Col·laboració amb l’associació #loverare cedint el teatre per al concert de Lali 
Begood per la Marató de TV3   3. Sortida del Club Sènior d’Art al Museu Victor Balaguer i al taller de l’artista Iakare

1 2 3

ENTITAT

S’inicien les visites guiades a 
l’entitat
El passat diumenge 20 d’octubre el Casal vam encetar un nou 
projecte cultural de continuïtat, les visites guiades a l’entitat i 
al seu patrimoni. La visita porta per títol  “Un vermut al paral·lel 
vilafranquí” i consisteix en un passeig per la història de l’entitat i 
de Vilafranca a càrrec de l’historiador Marc Jobani, amb un fil 
conductor que vincula el Casal, el paral·lel i el vermut. La visita 
es seguirà realitzant el 3r diumenge de cada mes i és gratuïta 
per sòcies i socis, però també oberta a tothom. La propera visita 
es realitzarà el 17 de novembre.

PREMI VILAFRANCA CULTURA  

Fotos de premi de la més típica  
El 9 d’octubre es feien públics els guanyadors i guanyadores de 
la tercera edició del “Premi Vilafranca Cultura”, organitzat pel 
Casal amb el suport del Club Diafragma, i centrat en la Festa 
Major de Vilafranca. El concurs va comptar amb la participació 
de 23 fotògrafs i el palmarès va ser:

Primer premi: Mª Victoria Planas (imatge de la noticia)
Segon premi: Andreu Noguero
Tercer premi: Maria Rosa Ferré 
Primer premi local: Josep Manel Agustí 
Segon premi local: Josep Valdés 



4. La S.E. Casal ha remodelat la junta, assumint la presidència Marcel Esteve    5. Presentació al nostre teatre del llibre que 
analitza els orígens del cognom Hilh  6. Acte de presentació dels equips de bàsquet de la temporada 19/20    

4 5 6

ENTITAT

ESCENA PENEDÈS es consolida 
El  passat 22 de setembre, vam tancar amb gran èxit la segona 
edició del Festival Escena Penedès organitzat pel Casal de 
Vilafranca i la GATAP. El festival es consolida com a punt de 
trobada del món del teatre amateur del Penedès, acollint a uns 
mil espectadors en cinc propostes escèniques acompanyades 
de maridatges amb vins i caves Penedesencs. 

Un dels components destacats del Festival va ser la masterclass 
de l’actriu Rosa Andreu que va tenir lloc el matí de dissabte amb 
el títol de “la veritat del personatge”. Una sessió formativa que 
va omplir totes les places disponibles.

ENTITAT 

L’Aula d’Humanitats incorpora 
la filosofia
Aquest any 2019, l’Aula d’ Humanitats de l’entitat incorpora la 
filosofia al seu cicle acadèmic d’octubre a juny. Una oportunitat 
per introduir-se a la història de la filosofia en el marc d’un 
projecte formatiu innovador, iniciat amb la col·laboració de la 
Càtedra Llorens i Barba. Ciutat de Vilafranca, de la Universitat 
de Barcelona, sota la direcció i docència del seu degà, el Dr. 
Josep Monserrat. 

Un curs on els alumnes s’aproximaran a la història de la filosofia 
amb el mateixa fórmula vivencial que ja duem a terme als 
cursos d’història.



AVANÇAMENT  

Alguns dels imprescindibles de la propera agenda

18/01  MÚSICA

Concert d’un dels 
principals referents 
de la música Trap al 
nostre país, “Lildami” 

22/02  CARNAVAL  

Gran festa de disfresses 
especial per als més 
petits de la casa, amb 
música i regals  

08/02  MÀGIA  

Espectacle de màgia 
amb un dels mags 
més valorats de l’estat, 
“YUNKE”

11/01  TEATRE  

Iniciem una nova edició 
del CICLE PLATEA amb 
l’actriu Rosa Andreu   

I moltes propostes més que ja estem preparant! 

PROJECTE CULTURAL
EN CONVENI AMB

FORMEM PART 

EMPRESES  
COL.LABORADORES 

ASCENSORS CEIMAR 
DAVID DELGADO - ARQUITECTE
EL 3 DE VUIT
IMPRÈS RÀPID
INTERSPORT OLARIA
LA GRANJA
MULTISERVEIS JARA
REHABILITACIONES LOGAR
REPEAT
SELLARÈS ASSEGURANCES
SIA BIOSCA
VOISÍN MATEU
XARCUTERIES ANTON

AMB EL SUPORT 
INSTITUCIONAL DE

PATROCINADORS 
PRINCIPALS 

Rambla Nostra Senyora, 35-37
08720 Vilafranca del Penedès

93 890 0123
casal@casal.org
www.casal.org

HORARI D’ATENCIÓ
AL SOCI

Laborables de 10h a 13h 
i de 17h a 20h. 

casaldevilafranca

#casalvilafranca


