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UN ANIVERSARI 
PLE D’ACTIVITATS 

HUMOR

PABLO 
CHIAPELLA 

CINEMA

CINEMA PER 
GAUDIR EN 
FAMÍLIA 

FESTIVAL

4À EDICIÓ 
ESCENA PENEDÈS

ACTIVITATS

COMENÇA UN 
NOU CURS



Escola de Bàsquet
Anglès amb Helen Doron
Dansa 
Robòtica
Teatre         
Cant amb Sing Your Dreams
Sardanes amb l’Escola Visca! 

Activitats al Casal
Curs 2021/2022

Anglès amb Helen Doron
Dansa
Gim-Jazz 
Teatre
Belles Arts
Iniciació al dibuix i la pintura  
Cursos Història Aula Humanitats
Curs de Filosofia Aula Humanitats 
Restauració de mobles
Fotografia 
Sortides al teatre a Barcelona
Ball Swing amb Swing Vilafranca
Gimnàstica manteniment
Gyrokinesis amb Teresa Agut 
Ioga   
Billar
Cant
Sardanes 

93 890 01 23
casal@casal.org
casal.org
Canal WhatsApp 602 25 22 29
Canal APP CASAL   

Oficines a la Rambla Nostra Senyora, 35-37
Laborables de 17:00 a 20:00

Tallers de relat i novel.la breu
Curs ‘Modernisme’ Aula Humanitats
Show Dance a Dansa 



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

Bàsquet Federat
Anglès amb Helen Doron
Dansa 
Robòtica
Teatre 
Cant    
Sardanes  

CLUB SÈNIOR

Si teniu més de 55 anys, podeu accedir a un programa d’activitats 
gratuïtes, que es duen a terme els matins dels dies laborables, amb 
un cafè i pastes de benvinguda.  

Als CLUBS D’ANGLÈS I FRANCÈS gaudireu de cinema i  conversa 
Al CLUB D’ART visitareu tallers d’artistes, museus i exposicions.
Al CLUB DE VINS descobrireu cellers i els seus productes. 

CLUB FAMILY

De setembre a juny, les famílies amb fills i filles menors de 14 anys, 
gaudiu mensualment d’activitats gratuïtes per a tota la família.  

CLUB DIAFRAGMA

Els socis i sòcies del Casal podeu gaudir de les activitats d’aquesta 
entitat associada especialitzada en la fotografia, sense pagar la 
quota anual del Club.

ESCOLA DE SARDANES

Pel fet de ser socis o sòcies del Casal accediu gratuïtament al curs 
anual de sardanes organitzat per l’escola de sardanes Visca!, que 
es porta a terme a les nostres instal·lacions. 

Activitats Joves 

Activitats Gratuïtes 

NOVETAT

Show Dance a Dansa



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 - HUMOR  

36 PREGUNTES QUE 
FARAN QUE T’ENAMORIS  
PRODUCCIÓ NACIONAL XTAC

Una comèdia àcida, fresca, divertida i  
molt, molt desvergonyida, que ens parlarà 
de l’amor, la família i l’amistat.

36 preguntes que faran que t’enamoris és una 
comèdia romàntica escrita i dirigida per Pere Anglas 
inspirada en experiment que el psicòleg canadenc 
Arthur Aron va fer el 1997 sobre com es genera la 
intimitat. 

No farà falta gaire estona perquè l’Aura i el Roc 
s’adonin que ells dos no tenen res en comú. És més: 
no se suporten. Però, tot i això, es presten igualment 
a participar en l’experiment sociològic al qual s’han 
inscrit voluntàriament. Hauran de sotmetre’s a 36 
preguntes que els portaran a intimar l’un amb l’altre.

CONCERT - VERMUT  

UN VERMUT MUSICAL 
AMB ‘ARTERIA’   

Us convidem a celebrar amb nosaltres 
l’aniversari de l’entitat amb la cantant ‘Ela’, 
un dels joves valors de l’espai de formació 
de teatre i cant de l’entitat, ARTERIA.

El diumenge al migdia obrirem les portes del teatre 
per gaudir en un marc segur i distanciat, d’un vermut 
especial de la Mercè amb la sensibilitat d’una de 
les veus sorgides de la mà de ‘Sing Your Dreams’, 
equip que dirigeix el departament de cant del 
projecte formatiu ‘Arteria’.  Una iniciativa que naixia 
el setembre de 2020 i que malgrat la pandèmia ha 
obtingut uns grans resultats que tots podrem gaudir 
en el marc d’aquest concert.  

No us perdeu aquest concert en format acústic que 
ens traslladarà als anys 80 i 90.

Obertura de portes a les 12.00h

PREUS     PREUS     

Socis GRATUÏT
Públic 12€ 

GRATUÏT I EXCLUSIU PER ALS SOCIS I 
SÒCIES DEL CASAL 

DSS. 25 setembre
20.30h

DG. 26 setembre
13h  

 

MERCÈ
2021

117 Aniversari
del Casal

 



FESTIVAL  

ESCENA PENEDÈS
QUARTA EDICIÓ  

Quarta edició del Festival de Teatre 
Amateur creat per la nostra entitat i la 
GATAP, que marida teatre amb vins i 
caves, en un format proper i innovador.   

Reserveu a la vostra agenda des del divendres 8 
d’octubre i fins dimarts 12, perquè podreu gaudir 
d’un festival que mostra el teatre interpretat per 
grups de la nostra comarca, envoltat de l’essència 
de la nostra terra, els seus vins i caves.

Una marató teatral amb propostes que us permetran 
descobrir l’essència teatral de la comarca en un 
format on podreu maridar vins o caves mentre 
conversem amb els protagonistes de l’escena i 
òbviament, gaudim de la seva posada en escena.

No us perdeu aquest maridatge únic! Aquest any 
i tal com ja va passar fa un any, els nostres actors i 
actrius volen sentir el vostre escalf des de la platea, 
mantenint totes les mesures de seguretat. 

MÚSICA - FAMILIAR 

EL BAGUL
DUET DAURA    

Un duet amb un bagul ple de cançons i 
històries, música i tradició.

Si no tenim memòria, no tenim res. Per això és tan 
important que existeixin projectes com el de Duet 
Daura, que recuperen músiques tradicionals –en 
aquest cas concretament del territori pirinenc i 
també de la resta de Catalunya– i les comparteixen 
amb els més petits. 

Del bagul que dona títol de l’espectacle en surten 
instruments com la caixa de ressonància, cançons 
occitanes i danses que la canalla descobrirà a 
través de l’oïda, el tacte i l’acció. La cultura es 
preserva així: gaudint-la.
    

PREUS     

Socis  GRATUÏT                        
Públic 10€ (Infants fins 10 anys  5€)  

DG. 17 octubre
12h

Del 8 al 12 octubre
Teatre Casal

PATROCINADORS 
PRINCIPALS

EN CONVENI 
AMB

 



ACTIVITATS  CASAL

Gestió i direcció activitat Ball de Saló
Tomas Carrasco
Grup Memory  

HUMOR 

PABLO CHIAPELLA 
MAL ACOMPAÑAO 

Un singular ‘Late Night Show’ teatral on el 
personatge televisiu més conegut de Pablo 
Chiapella, ‘Amador Rivas’ hi tindrà un paper 
... destacat.

El primer impacte que rebreu serà trobar l’escenari 
transformat en un abocador ple d’un munt de coses 
curioses. Un format especial amb dos fantàstics 
acompanyants a escena que ens faran gaudir 
amb una entrevista impossible a un Pablo Chiapella  
abduït per Amador Rivas, el personatge que viu dins 
del seu cos i que es vol fer present en tot moment. 

Un show complet que farà gaudir als fans de l’actor, 
però també a tots aquells que us agrada la bona 
música, els monòlegs, l’humor i les posades en 
escena espectaculars. 

LA SALA DE BALL 

VOLEM TORNAR 
A BALLAR!

L’equip de la sala ha programat tres 
actuacions que es podran fer en format 
ball de saló, amb restriccions, o bé només 
amb concert, en funció de la situació i de la 
normativa del moment.

En el moment de tancar l’agenda encara no sabem 
quin format de sala podrem tenir al setembre i 
octubre però anoteu-vos les tres dates per venir al 
Casal.

Si ens permeten ballar, els socis tindreu un ball 
gratuït al setembre i un a l’octubre, amb els grups en  
formació de quartet o quintet. Si no ens deixen ballar, 
gaudireu de forma gratuïta dels tres concerts amb els 
grups en formació de duet. 

DIUMENGE 26 SETEMBRE 18.15h  –  LOREN
DIUMENGE 3 OCTUBRE    18.15h  –  RUBEN’S
DIUMENGE 24 OCTUBRE    18.15h  –  JAMAIKA BAND

Si finalment només es poden fer concerts, aquests seran 
gratuïts per als socis. Si es pot ballar, els socis tindran un ball 
gratuït al setembre i un altre a l’octubre. 

PREUS     

Socis  17€            
Públic 20€ 

DSS. 23 octubre
20.30h

Espectacle
recomanat
a partir de   
14 anys 



Reserva invitacions 93.890.01.23
 casal@casal.org
   Whatsapp CASAL
 APP Casal

Reserves      93.890.01.23
 casal@casal.org
                     Whatsapp CASAL
                     APP Casal

El preu inclou l’autocar, 
guia acompanyant de 
l’entitat i l’entrada al 
teatre. 

CLUB CULTURAL 

TORNEM A BARCELONA 
PER GAUDIR DELS GRANS 
MUSICALS   

CLUB FAMILY 

CADA MES, CINEMA 
FAMILIAR DE QUALITAT      
Aquest mes de setembre reprenem les  
matinals de diumenge al Casal, per viure 
les emocions del cinema en família.  

SOCIS I SÒCIES
ENTRADA GRATUÏTA

PÚBLIC 5€

L’UNIVERS EN 
MINIATURA DE NO-NO

DG. 26 SETEMBRE, 11.30h      

Descobriu un món ple 
d’emoció i humor, on 
els animals superen les 
adversitats amb emoció i 
enginy.  + 3 anys.

BILLY ELLIOT. 
EL MUSICAL

Teatre Victòria 
DJ. 4 novembre   

PREUS SOCIS CASAL:  71€
PREUS NO SOCIS: 81€

Reserves obertes fins 
al 13 d’octubre 

FRITZI. UN CONTE 
REVOLUCIONARI  

DG. 24 OCTUBRE, 11.30h         

Una pel·lícula emocionant 
i històricament acurada on 
viurem la caiguda del mur, 
des de la perspectiva de la 
nena protagonista.
+ 8 anys.

CANTANDO BAJO  
LA LLUVIA 

Teatre Tívoli  
DJ. 25 novembre       

Reserves obertes fins 
al 27 d’octubre. Encara no 
disposem del preu final 
de les entrades.

 



ACTIVITATS  CASAL

DG. 26 setembre
Inici de 9h a 10h
Vestíbul Teatre

Del 17 de setembre 
a finals d’octubre
Capella St. Joan

DM. 28 setembre
18h
Teatre Casal 

FOTOGRAFIA

XVII EDICIÓ DEL 
RAL.LI ‘TROFEU 
LA PREMSA’

El Club Diafragma organitza 
una nova edició del 
tradicional Ral·li fotogràfic 
de la Mercè.   

Una jornada per gaudir de la 
fotografia digital i copsar la nostra 
vila i entorn, per trobar imatges dels 
tres temes a fotografiar. 

El concurs és obert a tothom. 
Consulteu les bases al web del Club 
Diafragma i al del Casal, o a les 
nostres oficines.

EXPOSICIÓ 

70 ANIVERSARI 
SECCIÓ DE 
BELLES ARTS

La secció del Casal 
organitza una mostra de 
treballs que es podrà veure 
a la Capella de Sant Joan.  

En commemoració del 70è 
aniversari de la secció presentem 
pintures a l’oli i obres tessel·lades, 
geomètriques i plegades, on 
és necessària la llum per la 
seva comprensió. En elles hi ha 
reminiscències academicistes 
i també exploració de nous 
formats i procediments.

PRESENTACIÓ    

CURSOS AULA 
HUMANITATS 
2021/2022

Acte d’obertura del curs 
acadèmic de l’Aula 
d’Humanitats. 

Un acte obert a tothom que 
ens oferirà una aproximació a 
la proposta de cursos d’història 
i filosofia que oferirem a l’Aula 
d’Humanitats al llarg del curs 
2021/2022.  

Una presentació amb la 
participació del  professorat 
d’història i filosofia, que 
aquest any clourà amb la 
representació de l’espectacle 
de dansa ‘Totes’, a càrrec de 
l’Esbart Manresà. 

Organitza Activitat oberta i gratuïta  per a tothom, 
amb aforament limitat.

Organitza



BÀSQUET  

TORNEIG FÈLIX 
TRULLÀS 
38à edició del tradicional 
torneig de la Secció 
Esportiva, que en aquesta 
edició és d’aniversari.

Aquest setembre la Secció 
Esportiva Casal celebra el seu 70è 
aniversari amb un partit especial 
on s’enfrontarà al C.E. Laietà, el 
primer club que va jugar contra 
en Casal l’any 1951.
 
Un valor afegit que en aquesta 
edició converteix el Fèlix Trullàs en 
un torneig històric.

L’accés al pavelló estarà 
condicionat a les mesures vigents 
en la data de l’encontre. 

CENTENARI DEL TEATRE

NOVA VISITA GUIADA

EL CASAL: NOMS, VEUS
I RECORDS

Quina artista va patir un desmai 
històric al nostre teatre? Quin 
gran mestre de la dramatúrgia 
teatral es va asseure a la nostra 
platea?

Aquestes i moltes més històries
i anècdotes són les que 
descobrireu en la nova visita 
guiada que l’historiador Marc 
Jobani ha preparat amb motiu 
del Centenari.

DSS. 2 octubre,16h
DSS. 16 octubre, 12h
DV. 22 octubre, 20h

Descobriu-la!   

TAULA RODONA

TEATRES D’ATENEUS 
CENTENARIS: UNA MIRADA 
CAP AL FUTUR

El teatre del Casal ha assolit 
el segle de vida i és un bon 
moment per aturar-nos i 
reflexionar sobre els reptes de 
futur que té al davant. 

Per fer-ho, des de l’entitat i 
amb el suport de la Federació  
d’Ateneus de Catalunya, hem 
organitzat una taula rodona on 
amb responsables d’altres teatres 
centenaris intentarem llançar la 
mirada cap al  futur.

Ens hi acompanyeu?

DSS. 2 octubre, 18h

NOVA VISITA GUIADA I TROBADA 
DE TEATRES CENTENARIS   
Un cop celebrada l’obertura del Centenari, us presentem les 
dues primeres activitats orientades a compartir i difondre el 
llegat del nostre teatre.     

Organitza Inscripcions 93.890.01.23
 casal@casal.org
 Whatsapp CASAL
 APP Casal      

DG. 12 setembre
18h 
Pavelló Casal


