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ESPECIAL NOVETATS 2020 

Una agenda
amb moltes  
novetats

El Club Family incorpora espectacles  
familiars per als més petits, gratuïts per  
als socis i sòcies del Casal    

Des del Casal volem que tota la família gaudeixi de la cultura en família i 
per aquest motiu, a partir d’ara, a cada agenda mirarem que sempre hi 
trobeu una proposta escènica per gaudir amb els més petits.  

Hem donat la volta a  
l’agenda!       

En aquesta edició ja podeu comprovar què passa 
si doneu el tomb a l’agenda i l’obriu al revés.

Descobrireu que a banda de fer un munt 
d’activitats, som una entitat on ens mouen les 
persones i les seves inquietuds i ho volem compartir 
amb tots vosaltres.

Hem recuperar la capçalera CASAL del butlletí i 
l’hem omplert d’entrevistes, anècdotes i un munt 
de continguts que esperem que us agradin!

Circus - titelles
Companyia Jordi Bertran
Diumenge 29 març, 12h 



INSTITUCIÓ AMB CONVENI

INSTITUCIONS AMB SUPORT

PATROCINADORS 

COL.LABORADORS

EL 3 DE VUIT
GRÀFIQUES IMPRÈS RÀPID
INTERSPORT OLARIA
LA GRANJA FOODS
MULTISERVEIS JARA
REPEAT
MARCLEAN
SELLARÈS ASSEGURANCES
GRÀFIQUES VOISIN MATEU
FOIX, ARTS GRÀFIQUES
SALUT DENTAL PENEDÈS
GESTORIA PAGÈS
KRAAL

Swing a
LA PRINCIPAL
Party 

Divendres, 17 abril
a partir de les 20h 

Gràcies!

Comencem a programar  
Festes Swing a la platea del  
teatre    

El Casal i l’Associació Swing Vilafranca hem iniciat 
un nou projecte que us farà ballar de valent.

A partir d’ara, estigueu atents i atentes a les nostres 
agendes perquè hi trobareu jornades de ball on 
podreu aprendre, ballar i sobretot, gaudir d’un 
ambient fantàstic!

El programa d’activitats
del Casal de Vilafranca  
que reflectim en aquesta 
agenda, és possible 
gràcies al suport de les 
següents institucions i 
empreses



ESPECTACLES  TEATRE CASAL

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

VENDA 
ENTRADES
 

HUMOR 

BERTO ROMERO 
MUCHA TONTERIA

El còmic torna per tercer cop al nostre 
teatre per presentar-nos el seu darrer 
espectacle, però sobretot, per fer-nos riure 
molt!  

“Mucha Tontería” és el nou monòleg de Berto 
Romero. El seu títol és alhora una declaració 
d’intencions i una precisa descripció del seu treball 
sobre els escenaris durant els últims 20 anys.  

Noves històries, noves cançons i alguna que altra 
sorpresa en aquesta cita amb Berto al teatre. Res 
més que un còmic, un guitarrista i tota la tonteria 
necessària per no parar de riure. 

Un show que ja han vist més de 120.000 espectadors i 
que no us podeu perdre!

TEATRE / HUMOR  

TERCER PISO 
ESCALERA TRES   
Molt més que una comèdia sobre el món 
de la parella 

Andrea i Damián, per fi, estrenen el seu nou pis al 
centre de Barcelona després de diversos anys de 
relació. La seva il·lusió i les ganes de gaudir de la llar 
acabada d’estrenar es veuran de sobte alterades per 
l’arribada d’Edgar, un amic de Damián al que no veu 
des de fa més de 10 anys...

Tercer piso Escalera tres és una mica més que 
una comèdia, on tot és possible. L’ésser humà té 
desitjos ocults, assumptes pendents i por al present. 
Sortir de la norma no és ben vist i... desitjar fora del 
convencional és fer mal a la parella?

Una invitació a qüestionar l’establert i a deixar-nos 
portar per allò prohibit... T’atreveixes a mirar? 

PREUS     PREUS     

Socis  19€             
Públic 22€  

Socis  12€            
Públic 15€ 

DV. 6 març
21.00h

DSS. 7 març
21.00h  



MÚSICA  

MALEÏDES LES GUERRES 
(I AQUELL QUI LES VA FER!)  

Poesia i música com a armes per  
denunciar les guerres, la barbàrie,  
la injustícia 

El músic i compositor Carles Beltran, la cantant 
brasilero-catalana Namina i l’actriu Lali Barenys 
sortiran a l’escenari de la petita sala del carrer migdia 
per reivindicar la cultura com a arma de construcció 
massiva. 

L’espectacle és una denúncia a les guerres i a les 
seves conseqüències a través d’una trentena de  
poemes, textos, músiques o versions d’autors com 
Ovidi Montllor, Bob Dylan, Joan Oliver (Pere Quart),  
els Manel, Vicent Andrés Estellés, Arthur Rimbaud, 
Boris Vian, Grup de Folk, Jordi Solà. Maria Helena 
Walsh o Silvio Rodríguez.  

PREUS     ESPECTACLE
A LA SALA 1
DE L’EDIFICI  
C/MIGDIA 18

Socis  10€          
Públic 13€

DSS. 21 març
20.30h

PATROCINADORS 
PRINCIPALS

EN CONVENI 
AMB



ESPECTACLES  TEATRE CASAL

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

VENDA 
ENTRADES
 

INFANTIL / TITELLES 

CIRCUS
CIA. JORDI BERTRAN

Un tendre espectacle de titelles de la mà d’un dels seus 
mestres al nostre país, en Jordi Bertran  

CIRCUS és una mostra del que en Jordi Bertran ha aprés de mestres 
com: Chaplin, Lloid, Keaton, Germans Marx, Rivel, Tatí,….i Ferran Bertran 
(el seu pare), que en les sobretaules dels dinars familiars, i amb l’ajut 
d’un tovalló o de les seves mans deixava sortir l’art que duia a dins.

Un divertit i poètic espectacle per a tots els públics on el reconegut 
marionetista per mitjà de petits detalls, gestos i complicitats, estableix 
amb el seu públic una connexió sincera. Cada gest, cada mirada, 
cada pas d’aquests titelles de fil, estan estudiats amb profunda 
precisió per fer-vos creure  que la vida que els habita és real i els seus 
fils pura ficció. 

La representació serà a la platea del teatre amb cadires per als adults 
i una catifa perquè els més petits ho puguin veure de ben a prop.

L’aforament és limitat, Us recomanem retirar les invitacions a oficines 
amb anticipació. 

DANSA  

RITMES 
SOLIDARIS
Un espectacle a benefici 
del programa d’àpats 
escolars de Creu Roja de 
l’Alt Penedès       

El Casal de Vilafranca i la Creu 
Roja promourem un any més 
l’espectacle de dansa Ritmes 
Solidaris. L’objectiu serà de nou 
incrementar l’import d’ajuda per 
als  infants atesos per la Creu 
Roja. 

L’espectacle compta amb la 
participació de les escoles de 
dansa Assumpta Trens, Cas i 
Gimdans, que treballaran en 
conjunt en benefici d’aquests 
infants que més ho necessiten.

PREUS     ENTRADA TAQUILLA INVERSA              

Socis  GRATUÏT                    
Públic 5€

A la sortida podeu fer la vostra 
aportació amb un mínim de 5 €

DG. 29 març
12h

DSS. 25 abril
18h

NOVA ACTIVITAT 
ESPECIAL



Més propostes
al nostre teatre

HUMOR

  
COMANDANTE 
LARA & CIA

DSS. 14 març 
20.30h

Luis Lara, més conegut com 
el Comandante Lara, es un 
autèntic fenomen mediàtic als 
últims temps. Amb el seu humor 
directe i arriscat provocarà que 
ens ruboritzem i no parem de 
riure a la vegada. 

LA TERCERA 
JUVENTUD
JUSTO MOLINERO I  
LOS DESCASTAOS

DSS. 4 abril 
17.30h

Una residència on els residents 
no són de la tercera edat ... 
estan vivint una tercera joventut.

No us perdeu el retorn als 
escenaris de Justo Molinero i 
‘Los Descastaos’ amb aquest 
nou espectacle escrit per José 
Cedena. 

BALL DE SALÓ

MARÇ

DIUMENGE 1, 18h
Ball, QUARTET DOLCE VITA
Sorteig CAL PADRÍ

DIUMENGE 8, 18h          
Ball, QUINTET CAFÈ LATINO
Sorteig REFUGI DE LA 
MARGARIDOIA

DIUMENGE 15, 18h          
Ball, QUARTET XAROP DE NIT
Sorteig CA N’AIXELÀ

DIUMENGE 22, 18h          
Ball, QUARTET SOL DE NIT
Sorteig RESTAURANT
LA BOTA DEL RACÓ

DIUMENGE 29, 18h          
Ball, QUARTET CADILLAC
Sorteig especial VILAMÒBIL

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

ABRIL

DIUMENGE 5, 18h
Ball, QUARTET PENTAGRAMA
Sorteig RESTAURANT
CAL PADRÍ

DIUMENGE 12, 18h
Ball, QUARTET JAMAIKA BAND
Sorteig REFUGI DE LA 
MARGARIDOIA

DIUMENGE 19, 18h
Ball, QUARTET RUBEN’S
Sorteig CA N’AIXELÀ

DIUMENGE 26, 18h
Ball, LA CHATA TRIO 
Sorteig RESTAURANT
LA BOTA DEL RACÓ

Gestió i direcció activitat Ball de Saló
Tomas Carrasco
Grup Memory  

PREUS ENTRADES 

Soci 5,50€
Públic 7,50€

BALL GRATUÏT MENSUAL                  

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

Amb el suport de



CLUB CULTURAL

DUES SORTIDES PER GAUDIR  
DELS MUSICALS

Inscripcions 93.890.01.23
  casal@casal.org
    casal.org

ACTIVITATS CASAL

DG. 22 març
12h
Teatre Casal

DANSA  

DIA DE LA 
CREATIVITAT 
Una nova oportunitat per 
gaudir dels valors creatius 
de l’escola de dansa de 
l’entitat   

Sisena edició de la matinal 
dedicada a la creativitat 
artística del nostre alumnat de 
dansa, on els solistes o grups 
participants ens oferiran unes  
peces coreogràfiques inèdites 
preparades especialment per a 
l’ocasió.

Us animem a acompanyar-nos i 
gaudir d’aquesta festa oberta a 
tothom!

A CHORUS LINE,
EL MUSICAL 

Teatre Tívoli
DJ. 26 març

Sortida amb autocar des de 
Vilafranca. Entrades a les files 
21 i 22 de la platea del teatre. 
El preu inclou l’autocar, guia 
acompanyant de l’entitat i 
l’entrada al teatre.

PREU SOCIS CASAL: 64€
PREU NO SOCIS: 74€

Límit inscripcions: 6 març

BILLY ELLIOT,
EL MUSICAL

Teatre Tívoli
DJ. 22 octubre

Sortida amb autocar des de 
Vilafranca. Entrades entre 
les files 16 i 20 de la platea 
del  teatre. El preu inclou 
l’autocar, guia acompanyant 
de l’entitat i l’entrada al 
teatre.

PREU SOCIS CASAL: 67€
PREU NO SOCIS: 77€

Límit inscripcions: 18 setembre

Organitza



CONCURS DE PINTURA RÀPIDA

V PREMI VILAFRANCA  
CULTURA DE PINTURA
Per cinquè any consecutiu, el 25 d’abril volem omplir la 
vila de pintors que recullin amb la seva obra pictòrica 
l’esperit d’un dissabte de mercat i botigues al centre de 
Vilafranca    

Per fer-ho, el Casal de Vilafranca i la secció de Belles Arts de l’entitat  
han convocat la cinquena edició del concurs de pintura ràpida PREMI 
VILAFRANCA CULTURA. Un concurs que tindrà lloc durant tot un matí de 
dissabte de mercat i botigues, per copsar la seva vitalitat i bellesa. Les 
bases es publicaran el 15 de març al web www.casal.org, 

Els artistes participants podran pintar fins les 14h del dissabte, hora 
límit per lliurar les obres a la Capella de Sant Joan, on a les 15h es farà 
públic el veredicte del jurat. Un acte al que esteu tots convidats! 

EXPOSICIÓ DE LES OBRES 

Entre el 25 d’abril i el 3 de maig totes les obres participants s’exposaran 
a la Capella de Sant Joan. 

Entre el 8 i el 31 de maig, el vestíbul del teatre exposarà les obres 
premiades.     

DC. 25 març
20.15h
Sala 1 C/ Migdia 

DSS.  25 abril 
Durant tot  el matí al 
centre de la Vila

CLASSE OBERTA  

CELEBREM EL 
DIA MUNDIAL 
DEL TEATRE 
L’escola obre les seves 
portes convidant-vos a 
participar en una classe 
oberta de teatre    

Compartirem una sessió teatral 
amb exercicis de cos, imaginari 
i concentració per començar 
el joc teatral. A partir de l’obra 
teatral que representarem 
aquest any, farem un exercici 
propi de investigació-creació 
dividit en tres parts: “El missatge, 
la trucada i la conversa” 

(Missatge: moviment emocional 
intern. Trucada: reacció amb la 
veu. Conversa: emoció, veu i cos 
a l’hora).

Amb el suport de Inscripció 93.890.01.23
prèvia   casal@casal.org
    casal.org



ACTIVITATS CASAL

Del 6 al 9 abril
Matins
Espais Casal 

DG. 15 març, 12h
DG. 19 abril. 12h
Vestíbul Teatre 

DJ. 23 abril
16:30 a 20:00
Davant del Casal 

ACTIVITAT INFANTS 

‘STEAM WEEK’ 
DE SETMANA 
SANTA  
Una activitat de lleure 
apassionant, que aquest 
any tindrà lloc als espais 
de la nostra entitat 

Quatre dies d’activitats pensades 
per fer de les vacances de 
Setmana Santa un espai de 
diversió i de contacte amb el 
lleure, la diversió i la tecnologia.

S’hi poden apuntar infants de P3 
a 6è de primària i l’horari previst 
és de 9h a 13h, amb la possibilitat 
d’acollida gratuïta de 8h a 9h.

Preu socis Casal: 55€
Preu no socis: 60€

AVANÇAMENT 

DESCOBRIU 
EL ‘SOM ESTIU’ 
2020
Aquest Sant Jordi sortim 
a la Rambla de Nostra 
Senyora per presentar el 
‘Som Estiu’ del 2020

Una tarda d’activitats on els 
infants podran jugar i gaudir de 
tallers i els pares podreu rebre 
tota la informació d’activitats i 
opcions d’aquest proper estiu al 
Casal de Vilafranca.

Prepareu-vos perquè ja sabeu 
que cada any incorporem 
novetats i aquest any no serà 
menys!  

Us esperem davant del Casal.

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    

Inscripció 93.890.01.23
prèvia  casal@casal.org
 casal.org

Reserva de plaça 93.890.01.23
 casal@casal.org
 casal.org



Activitats gratuïtes i obertes a tothom i especialment 
adreçades als socis i sòcies dels ateneus de la Vegueria 
Penedès.

TRIBUNA CASAL

DOCUMENTAL I DEBAT 
SOBRE ELS ATENEUS    
Aquest mes d’abril, la Tribuna Casal la 
dediquem a descobrir el passat, present i 
futur dels nostres ‘Ateneus’ 

Una oportunitat per descobrir les arrels del moviment 
sociocultural del nostre país i per reflexionar amb 
experts, al voltant del futur de les entitats com el 
Casal.

PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL ‘ATENEUS, LLAVOR DE 
LLIBERTAT’
Un documental que serà presentat per Sergi 
Sandúa, director del documental , i on el Casal hi és 
present a través de la dansa.  

TAULA RODONA ‘ELS ATENEUS AL SEGLE XXI’
Una taula rodona que comptarà amb la 
participació del president de la Federació 
d’Ateneus de Catalunya, presidents d’entitats de 
Vilafranca i la visió de Ramon Arnabat, expert en 
ateneus.      

DSS. 18 abril  /  Teatre Casal
19.30h   Projecció documental   
20.30h   Taula rodona



Per participar a les activitats dels CLUBS cal ser major 
de 55 anys. A les nostres oficines us informarem de 
tots els detalls.

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

MARÇ

DIJOUS 5, 9.30h  Club Anglès – Cinefòrum 
DIJOUS 19, 9.30h  Club Francès - Cinefòrum
DIVENDRES 27, matí  Club Vins – Visita al projecte 
BARRACA ENTRE VINYES i tast de vins al celler VINS DE 
FORESTA, del massís del Garraf  

ABRIL

DIJOUS 2, 9.30h  Club Anglès – Cinefòrum
DIVENDRES 17, matí  Club Art – Visita exclusiva i privada 
a l’exposició de Vinseum BACUS, LES MÀSCARES DEL 
DÉU amb Jordi Farré 
DIJOUS 30, 9.30h  Club Francès – Cinefòrum

NOVETAT

NITS DE ‘SWING’ A LA 
PRINCIPAL     
Aquest mes d’abril comencen una 
nova iniciativa amb l’associació Swing 
Vilafranca per donar a conèixer aquell ball 
i fer-ho de la millor manera, ballant! 

A partir d’ara, tots aquells i aquelles que us agrada 
el Swing o que cregueu que us podria agradar, teniu 
la possibilitat de fer-ho al nostre teatre.

El proper 17 d’abril programarem la primera sessió 
que constarà de dues parts:

TASTER DE ‘SOLO JAZZ’
A càrrec de la professora Júlia Moutinho a la platea 
del teatre a les 20h

SESSIÓ DE SWING AMB ELS ‘THREE COOL CATS’
Una sessió de ball de 90 minuts de música en directe 
que començarà a les 22.30h i que estem segurs que 
gaudireu!

Fins el 15 d’abril, si compreu les entrades de forma 
anticipada, el preu per als socis i sòcies del Casal i de 
Swing Vilafranca és de 8€. El dia 17 d’abril el preu serà 
de 15€ per a tothom.

Patrocina 

ACTIVITATS CASAL

DV.  17 abril
A partir de les 20h
Teatre Casal 



Totes les activitats són gratuïtes per als socis i sòcies 
del Casal. La gestió del CLUB FAMILY es realitza per 
correu electrònic. A les oficines us informarem.    

CLUB FAMILY

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

MARÇ 

DIUMENGE 8, 12h
PANTALLA I CRISPETES EN V.O. subtitulada
DIUMENGE 29, 12h
ESPECTACLE DE TITELLES “CIRCUS” del titellaire Jordi 
Bertran a la platea del Teatre

ABRIL

DIUMENGE 12, 12h
PANTALLA I CRISPETES EN V.O. subtitulada 
DIUMENGE 19, 12h 
ESPECTACLE / TALLER “UNA DIFERENT HISTÒRIA DE 
SANT JORDI” Un petit monòleg adreçat a nens i 
nenes de entre 3 a 9 anys. Sala 1, C/Migdia 18

Col·labora 

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

. Activitats gratuïtes i obertes a tothom

. En el cas del teatre + conferència l’aforament és limitat 

Teatre + conferència

Els mites i el feminisme. 
Ismene i Antígona

La jornada compta amb 
el monòleg teatralitzat 
interpretat per Fina Rius 
dedicat a Ismene i amb  
una xerrada de la 
catedràtica Mercè Otero 
dedicada a Antígona.  
DSS. 18 abril – 12h
Sala Zazie – Teatre Casal 

Organitza
VilaPensa 2020 

Exposició  

Llegendàries. Una mirada feminista a la 
mitologia

Del 14 al 19 d’abril, el vestíbul acollirà aquesta 
exposició que presenta el treball de 13 artistes 
amb consciència feminista. 

Organitza
Assemblea feminista La Ruda, en el marc del 
VilaPensa 2020


