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ESPECIAL FESTA MAJOR 

Una Festa Major
en temps de 
pandèmia

Aquesta que teniu a les mans és la 
primera agenda que podem editar 
d’ençà de l’activació de l’estat d’alarma 
del passat mes de març.

Ens hagués agradat poder arribar a casa 
vostra amb un munt de propostes  
obertes i participatives en el marc de la 
Festa Major de Vilafranca, però la 
necessitat de protegir-nos i protegir-vos 
de la transmissió de la Covid-19, farà  
que visquem una Festa Major on la 
seguretat serà la prioritat. 

Tot i així no hem volgut renunciar a obrir 
les portes de casa nostra per poder 
compartir amb totes les prevencions 
possibles, un pessic d’aquest temps de 
Festa Major. 

Esperem que ens hi pugueu  
acompanyar!    

Reproducció de 
l’estampa de Sant Fèlix 
creada per Martí Ferré 

l’any 1999 amb la  
tècnica de cal·ligrafia 

dibuixada.



INSTITUCIÓ AMB CONVENI

INSTITUCIONS AMB SUPORT

PATROCINADORS 

COL.LABORADORS

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

Gràcies!

Cinc normes bàsiques per 
assistir a les activitats de  
Festa Major al Casal    

1. És obligatori dur la mascareta posada 
durant tota l’activitat

2. Cal mantenir la distància de seguretat de 
1.5 metres a tots els espais i trajectes dins 
l’entitat

3. Cal seguir totes les indicacions del nostre 
personal de seguretat, acomodació i 
control d’accés

4. Renteu-vos les mans freqüentment amb el 
gel hidroalcohòlic que trobareu a la vostra 
disposició a tot el recinte 

5. S’han de respectar les limitacions 
d’aforament preparades per aquestes 
activitats

Si tots i totes seguim aquestes senzilles però 
imprescindibles recomanacions, podrem 
gaudir de les activitats amb tota seguretat.   

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



ACTIVITATS  CASAL

Aforament de la platea del teatre ajustat als requisits fixats 
pel Comitè Tècnic del Pla PROCICAT. Totes les activitats 
estan supeditades a la situació sanitària de cada moment.

CONCERT - VERMUT 

UN VERMUT DE FESTA 
MAJOR MOLT ESPECIAL  

Aquest any el vermut dels socis i sòcies del 
Casal es transformarà en un viatge musical 
per tot el món, gràcies a la veu i la guitarra  
de la cantant Anna Luna  

Després de tres anys aplegant-nos  a la platea 
del teatre després de la tronada, aquest any els 
socis i sòcies de l’entitat gaudirem d’una versió del 
tradicional vermut de Festa Major que segurament 
no tindrà el ressò dels coets de la rambla, però que 
seguirà sent un punt de trobada amb la nostra casa, 
el Casal de Vilafranca.

Obrirem les portes del teatre per gaudir en un marc 
segur i distanciat, d’un vermut de Festa Major i de la 
sensibilitat de la cantant Anna Luna, que ens  
permetrà viatjar pels sons del món amb la seva  
càlida veu.

ACTIVITAT EXCLUSIVA PER SOCIS I SÒCIES

PROJECCIÓ  

LA FESTA ABANS DE LA 
PANDÈMIA    

Aquesta Festa Major, la pantalla de cinema 
del teatre mostrarà un recull de fotografies 
que ens recordaran instants de les Festes 
Majors d’aquests darrers anys 

Un viatge visual a l’arrel i els records de les darreres 
Festes Majors de la mà de les imatges guanyadores 
de les tres primeres edicions del PREMI VILAFRANCA 
CULTURA de fotografia, i d’una selecció d’imatges 
copsades per les càmeres dels membres del Club 
Diafragma de fotografia.

Cent instantànies que ens permetran recordar la 
passió de la nostra festa i desitjar poder recuperar-la 
el més aviat possible.

ACTIVITAT GRATUÏTA I OBERTA A TOTHOM

DSS.  29 agost 
12h – Obertura de portes
13h – Inici del concert 

29, 30 i 31 agost  
18h a 21h
Teatre Casal 

Organitzat amb l’ajut  
del Club Diafragma de  
fotografia   



Organitzat amb l’ajut de la Secció de Belles Arts del Casal.

EXPOSICIÓ  

PREMI VILAFRANCA 
CULTURA DE PINTURA  

Mostra de les obres guanyadores de la 
cinquena edició del concurs de pintura 
ràpida organitzat amb la Secció de Belles 
Arts de l’entitat 

L’exposició mostra els vuit quadres guanyadors del 
concurs de pintura ràpida que tenia lloc el passat 23 
de juliol, el Sant Jordi d’estiu a la ciutat.

Una jornada on els pintors arribats de diferents indrets 
del país es van barrejar amb les parades de flors i 
llibres, per reflectir en poc més de cinc hores l’esperit 
d’una festa que es traslladava a ple estiu amb motiu 
de la Covid-19.

ACTIVITAT GRATUÏTA I OBERTA A TOTHOM

ESDEVENIMENTS 
CULTURALS DESTACATS 
D’AQUESTA TARDOR

Any Carner  

Aquest any es compleixen 50 anys de la mort del 
poeta Josep Carner i al Casal tindrem l’oportunitat 
de sumar-nos a la commemoració, mostrant un 
text inèdit del poeta relacionat amb la nostra 
entitat  i amb un espectacle protagonitzat per les 
actrius Silvia Bel i Rosa Renom. 

Any Beethoven

Aquest any es compleixen 250 anys del naixement 
del compositor Ludwig van Beethoven. Per 
commemorar-ho, aquest  setembre la pianista 
Ingrid Cusido ens oferirà un concert exclusiu per als 
socis i sòcies de l’entitat, on gaudirem d’algunes 
de les obres més destacades del compositor 
alemany.  

29, 30 i 31 agost
18h a 21h
Vestíbul Teatre Casal 



ACTIVITATS  CASAL

La represa de 
setembre

Primers apunts de les 
novetats i modificacions 
relacionades amb les 
activitats, per al proper  
curs 2020/2021

La pandèmia de la Covid-19 ens ha 
portat a viure un temps d’incerteses en 
relació a les nostres relacions personals, 
professionals, familiars i també 
associatives.

A l’entitat fa setmanes que treballem 
en la definició del nou marc de 
realització de les activitats per poder 
oferir seguretat a tots els participants. 

Des de diferents departaments de 
la Generalitat s’han anat definint 
els marcs de treball per dur a terme 
la represa i en el nostre cas, estem 
treballant amb tres documents 
normatius que ens afecten: el referit a 
les arts escèniques per la programació 
del teatre, el vinculat a l’esport per al 
pavelló de bàsquet, i el que regula la 
realització de les activitats associatives 
per tota la programació d’activitat  del 
nou curs.  

En aquest apartat us avancem alguns 
apunts en relació a com durem a 
terme algunes de les activitats  
habituals del Casal.

AVANÇAMENT 

MESURES GENERALS 

Desinfecció 

Hem modificat els horaris del personal de manteniment 
per tal de poder dur a terme una desinfecció diària dels 
espais de l’entitat. Per fer-ho amb les màximes garanties  
s’ha adquirit un equip de desinfecció de superfícies per 
via aèria, que garantirà la màxima seguretat dels espais 
on realitzarem les activitats.

També s’ha contractat un reforç extern de neteja que ja 
ha estat treballant durant tot l’estiu als espais utilitzats pel 
‘Som Estiu’.

Formació 

S’ha dut a terme una formació específica en seguretat 
i higiene per a tot el personal estable de l’entitat i a 
partir de setembre, aquesta formació s’ampliarà a tots 
els voluntaris i els dirigents de les seccions i a tots els 
professionals contractats per dur a terme les activitats.

Protocols   

Cada activitat del curs 20/21 disposarà d’un protocol 
d’actuació davant possibles casos de Covid-19, que serà 
conegut pel personal de l’entitat, els organitzadors de les 
activitats i les famílies.

Aquest protocol definirà des dels processos de treball 
diaris fins com actuar davant d’avisos preventius o casos 
confirmats de Covid-19.

Adaptació  
Des de l’entitat s’ha fet un esforç important per poder 
adaptar les activitats a la fase de represa, per poder 
seguir gaudint de l’esport, el lleure, la formació i la 
cultura, amb les màximes garanties de seguretat.



Tot i les incerteses del moment  
i les limitacions per fer moltes 
de les activitats, al Casal no ens 
aturem i us avancem dues de les 
novetats més destacades del nou 
curs. 

Neix el projecte  
ARTÈR!A
Artèria és la reformulació de la 
formació en arts escèniques de 
l’entitat. L’EFIT progressa cap a 
una nova oferta formativa per 
a totes les edats i s’incorpora el 
cant, de la mà de l’equip de 
SING YOUR DREAMS SCHOOL.

Classes de sardanes 
Estigueu atents i atentes a la 
propera agenda. Hi trobareu 
tots els detalls de les classes de 
sardanes que es duran a terme al 
Casal a partir d’aquesta tardor.

CANVIS DESTACATS A LES ACTIVITATS 

Ball de saló    
A partir del 20 de setembre obrirem la sala de ball oferint-
vos un concert gratuït cada quinze dies i fent de la sala 
un punt de trobada - sense ball - els diumenges a la 
tarda.

Espectacles  
Hem reduït l’aforament del teatre per adequar-lo a la 
normativa i fer-lo còmode, segur i proper per al públic. 

Bàsquet    
El pavelló de bàsquet podrà acollir molt poc públic i per 
aquesta raó s’està instal·lant un sistema de transmissió 
de tots els partits per streaming que us permetrà viure el 
bàsquet a qualsevol lloc i des de qualsevol dispositiu. 

Humanitats     
La sala d’humanitats ha vist reduït el seu aforament i per 
aquesta raó, a partir d’octubre tots els alumnes que ho 
desitgin podran seguir les classes en directe i amb tota 
comoditat des de casa, mitjançant l’aplicació ZOOM.

Dansa     
Es redueix la durada de les classes per facilitar la 
desinfecció de l’espai entre grups i per garantir una 
major seguretat en les entrades i sortides.  

Anglès Helen Doron       
S’aplicarà un escalat horari d’inici de les classes i ja està 
preparat un sistema de classes online que es podrà 
activar de forma immediata en cas de confinament.

Belles Arts        
Els grups disposaran d’espais diferenciats a l’aula per 
garantir la màxima seguretat. 


