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NOVETATS DESTACADES

VAAC - Vilafranca Aparador
D’Art Contemporani 

A finals d’aquest mes de març, el Casal i la seva Secció de Belles Arts, amb el  
suport de l’Ajuntament de Vilafranca i Torres, donarem vida a la primera edició 
del VAAC. 

Un projecte del Casal pensat en clau de ciutat i comunitat que busca noves fórmules per 
poder  generar un maridatge entre artistes d’art contemporani, els vins que neixen de la 
nostra terra i aparadors de comerços que gràcies a l’art, recuperaran les mirades curioses 
d’uns visitants que fa temps que no els miren. 

Una mostra que volem que us feu vostra i en la que els socis i sòcies de l’entitat no només 
hi tindreu l’orgull de pertinença a l’entitat que ho ha creat i impulsat, sinó que gaudireu 
d’un programa d’activitats vinculat amb la mostra exclusiu per a tots vosaltres.

Pareu atenció a les nostres comunicacions per anar descobrint els detalls del VAAC 21 i 
tot el que us oferirà!

NOUS PROJECTES 

El 2021 ens porta
nous projectes i 
noves eines de 
gestió 



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

NOVES EINES

Un nou sistema de gestió que
us portarà l’entitat al mòbil    

En pocs dies estarà operatiu un nou sistema de 
gestió d’associats que ens permetrà modernitzar, 
agilitzar i optimitzar la gestió del Casal.

Però aquest sistema té un component encara  
més important i és el carnet virtual. Una  
aplicació que els socis i sòcies tindreu al mòbil i
us permetrà:

. Identificar-vos com a socis o sòcies

. Consultar l’estat dels vostres rebuts

. Apuntar-vos a activitats

. Contactar directament amb nosaltres

. Reservar sales o espais

. Comprar entrades amb descompte

. Accedir al llistat de comerços amb descompte

. Consultar els avantatges   

IMPORTANT      

Donada la situació actual provocada
per la COVID-19, totes les activitats de
l’agenda s’aniran adaptant a les
disposicions de les autoritats sanitàries.
Seguiu les xarxes socials del Casal per
estar informats en tot moment.



ESPECTACLES  TEATRE CASAL

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

VENDA 
ENTRADES
 

TEATRE   

ELS DARRERES DIES DE LA 
CATALUNYA REPUBLICANA
CIA. TERRA TEATRE

La segona cita del Cicle Platea us proposa 
un espectacle històric sobre l’angoixa, la 
desfeta i l’èxode dels catalans el 1939 

Els darrers dies de la Catalunya republicana és la 
narració verídica dels dies dramàtics viscuts per 
l’escriptor i polític Antoni Rovira i Virgili quan entra 
en fase culminant l’ofensiva final de Franco contra 
Catalunya. El polític explica, en primera persona, el 
viatge sense retorn que va fer amb la seva família i 
diverses personalitats polítiques i culturals fins a  
França. En aquest viatge, compartirà amb la resta de 
catalans i catalanes tots els dolors: la pèrdua de la  
llar, la fam, el fred i la incertitud del demà.

PREUS     

Socis GRATUÏT
Públic 5€ 

DSS. 20 març
18h

PREUS     

Socis 10€
Públic 13€ 

DSS. 27 març
20h  

TEATRE FAMILIAR    

LES INCREÏBLES HISTÒRIES 
DEL DOCTOR KLÜPPER
CIA. PEP LÓPEZ

Un espectacle musical i familiar ideal per 
reprendre la programació de propostes 
gratuïtes per als nostres socis i sòcies

El Dr. Klüpper és el descobridor de l’elixir contra 
l’avorriment, els xerraires i els atacs aguts de caspa. 
 
“Els espectacles d’en Pep López, on la tendresa, 
l’humor, la música i la reivindicació es troben en un 
escenari sense estridències ni crits,.. Un espectacle 
exquisit.“  El Punt Diari, 2018  

Els socis poden demanar les seves
invitacions de forma anticipada a 
través del mail o a les oficines.



TEATRE  

ISABEL CINC HORES
AMB CARME SANSA 

Tercera i darrera proposta del Cicle Platea, 
per descobrir la història d’una dona que els 
historiadors negaven, Isabel Vila 

L’obra és un monòleg escrit per Toni Strubell i dirigit i 
interpretat per Carme Sansa.

‘Isabel Cinc Hores’ explica la lluita d’Isabel Vila, 
considerada la primera sindicalista catalana, que va 
liderar la lluita contra el treball infantil i l’explotació de 
nens i nenes a les fàbriques i tallers de l’època.  Aquest 
fet li va valer el sobrenom “Cinc Hores”, el màxim 
d’hores laborals que va aconseguir que s’apliqués al 
treball infantil.

TEATRE - HUMOR  

TRICICLE PRESENTA: 
CARLES SANS. PER FI SOL!    
Presentem un espectacle ideal per als fans 
de Tricicle, perquè és com un ‘making of’ 
de la vida i secrets d’aquesta companyia 
tan estimada que ha fet rècord de públic 
allà on ha anat. 

Per fi sol! és un espectacle basat en fets reals que 
farà riure a aquells que vulguin saber més d’una 
companyia, que, segons s’ha dit, forma part de la 
memòria emocional del nostre país. Per fi sol! no 
és únicament un monòleg. És un espectacle que 
combina el que es diu i com es diu, a través del gest 
i la paraula de Carles Sans, el qual perfila una galeria 
de divertits i entranyables personatges, de manera 
que aconsegueix una fantàstica empatia entre actor 
i espectadors.

PREUS     PREUS     

Socis  10€            
Públic 13€ 

Socis  17€            
Públic 20€ 

DSS. 10 abril
20h

DSS. 24 abril
18h

PATROCINADORS 
PRINCIPALS

EN CONVENI 
AMB



Gestió i direcció activitat Ball de Saló
Tomas Carrasco
Grup Memory  

L’exposició estarà oberta els laborables 
de 18h a 20.30 i els caps de setmana en 
horari d’activitats del cinema i el teatre

ACTIVITATS  CASAL

DSS. 20 març
DSS. 17 abril
12h, Vestíbul Teatre 

Del 25 març 
al 18 d’abril  
Vestíbul Teatre

SALA DE BALL 

CONCERTS 
GRATUÏTS
Mentre no puguem ballar, 
us oferim dos concerts 
mensuals gratuïts per a tots 
els socis i sòcies 

MARÇ

DIUMENGE 7, 18.15h
Concert amb ANNA LUNA  
DIUMENGE 21, 18.15h
Concert amb JAMAIKA BAND 
 
ABRIL

DIUMENGE 11, 18.15h
Concert amb ALMAS GEMELAS
DIUMENGE 25, 18.15h
Concert amb LOREN

SOCIS CASAL: GRATUÏT
PREU NO SOCIS: 5€ 

EXPOSICIÓ

PROCEDIMENTS 
PLEGATS (II) 
La Secció de Belles Arts 
ens ofereix una nova 
mirada cap a la tècnica 
del plegat i cap a alguna 
de les obres recents de la 
secció

Una exposició a on s’hi podràn 
veure obres de l’ampliació de la 
primera part de procediments 
plegats i tessel·lats damunt de 
tècniques aquoses, exposada 
el primer trimestre de 2020, obra 
en suports de paper i textures de 
la professora Mireia Camacho 
i obra recent en d’altres 
tècniques feta a la secció.

La inauguració tindrà lloc el 25 
de març, a les 20h.

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?

Cada tercer dissabte 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    

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



DV.  19 març
20.30h
Online

Del 29 de març a 
l’1 d’abril
Pavelló Casal 

Totes les activitats són gratuïtes. 
La gestió del Club es realitza per 
correu electrònic. A les oficines 
us informarem.

DANSA

DIA DE LA 
CREATIVITAT
Aquest any, mantenim el 
Dia de la Creativitat que 
sempre fèiem al teatre, 
en un esdeveniment que 
podreu seguir en línia 

Una oportunitat per gaudir dels 
valors creatius de l’escola, que  
des de casa, mantenen viva la 
flama de la creativitat.

Una transmissió en línia de tots 
els treballs que les ballarines 
i ballarins de l’escola han fet 
arribar per donar vida a la sisena 
edició de la mostra, que degut a 
la covid-19, ha de ser en aquest 
format.

BÀSQUET  

TECNIFICACIÓ  
DE SETMANA 
SANTA
La Secció Esportiva 
proposa un programa 
de tecnificació durant 
l’aturada de vacances 

Un programa dirigit per Pau 
Fuentes que s’ha programat 
durant quatre matins per millorar 
aspectes del joc, al que s’hi 
podran inscriure jugadors de 
categoria premini fins a júnior de 
primer any.

Des de la Secció us oferiran tots 
els detalls de preus, inscripcions i 
sistema d’inscripció.

CLUB FAMILY   

PROPERES 
ACTIVITATS
Tot i la pandèmia, us volem 
oferir activitats per gaudir 
amb els més petits i petites, 
amb la màxima  seguretat

MARÇ

DIUMENGE 14, 12h
Pantalla de Clàssics Infantils 

DISSABTE 20, 18h
Espectacle familiar
LES INCREÏBLES HISTÒRIES DEL 
DOCTOR KLÜPPER  

ABRIL

DIUMENGE 18, 12h
Pantalla de Clàssics Infantils   

A les xarxes socials i planes web de l’escola 
i el Casal es donarà a conèixer l’enllaç per 
gaudir de la transmissió.

Patrocina Col·labora 



CONCURS DE PINTURA RÀPIDA

SISÈ PREMI VILAFRANCA  
CULTURA DE PINTURA
Per sisè any consecutiu, el 23 d’abril volem omplir la vila 
de pintors que recullin amb la seva obra pictòrica l’esperit 
de la Festa de Sant Jordi al centre de Vilafranca      

Per fer-ho, el Casal i la secció de Belles Arts convoquem la sisena  
edició del concurs de pintura ràpida PREMI VILAFRANCA CULTURA. Un 
concurs que tindrà lloc durant tota la tarda de Sant Jordi per copsar 
la seva vitalitat i bellesa. Les bases es publicaran el 29 de març al web 
www.casal.org, 

Els artistes participants podran pintar des de les 15h fins les fins les 20h, 
hora límit per lliurar les obres al vestíbul del teatre, on a les 21h es farà 
públic el veredicte del jurat. Un acte al que esteu tots convidats! 

EXPOSICIÓ DE LES OBRES 

Entre el 24 d’abril i el 30 de maig, el vestíbul del teatre exposarà les 
obres premiades. L’exposició estarà oberta els laborables de 18h a 
20.30 i els caps de setmana en horari d’activitats del cinema i el teatre.

DV. 23 abril
Durant tota la tarda 
al centre de la Vila

Amb el suport 

ACTIVITATS  CASAL

AVANÇAMENT  

SOM ESTIU
2021 
El dia 1 d’abril donarem a 
conèixer les novetats del 
SOM ESTIU 2021

Una edició amb molts canvis i 
moltes novetats que ja estem 
preparant amb l’equip de 
dirigents. 

Un estiu que com el del 2020 
volem que sigui segur i divertit,  
on els infants gaudeixin d’un  
munt d’experiències en un  
entorn proper i cuidat, on la 
seguretat hi tindrà un paper 
destacat per la seva eficàcia 
però també per la seva 
incorporació natural, dins de les 
dinàmiques de joc i relació.

Estigueu atents i atentes a les 
nostres xarxes socials i al web 
estiu.casal.org a partir del dijous 
1 d’abril, on us anirem donant 
els darrers detalls en relació a 
l’activitat.



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

Concert

CHAMORRO REUNION BAND by SANT 
ANDREU JAZZ BAND 15 anys

Concert commemoratiu del quinzè aniversari del 
projecte Sant Andreu Jazz Band, que enguany 
compleix 15 anys.

Socis del Casal, preu reduït

DSS. 13 març – 20h
Teatre Casal 

Organitza
Fundació Pinnae – Festival MusicVeu    

Concert

GRAN CONCERT AMB DUES COBLES

Concert especial i gratuït amb dues cobles 
damunt l’escenari del nostre teatre, la Cobla Reus 
Jove i la Cobla Maricel. Cal inscripció prèvia al mail 
vsardanista@gmail.com o trucant als telèfons 630 
123 742 o 687 078 153. 

DG. 14 març – 18h
Teatre Casal 

Organitza
Vilafranca Sardanista    

Feu-nos un missatge al 602 25 22 29 o un mail a  
oficines@casal.org  i us explicarem con formar-ne part.   

El 24 de juliol 
el nostre teatre 
complirà 100 
anys

I tots i totes en 
formem part!

Si teniu un record vinculat al teatre, el 
volem conèixer. Estem construint un 
arxiu de la memòria amb motiu del 
Centenari i el vostre relat no hi pot  
faltar. 


