
NÚMERO

SOM CULTURA
SOM FORMACIÓ
SOM LLEURE
SOM ESPORT

CASAL SOCIETAT
LA PRINCIPAL

PUNT DE TROBADA 
CULTURAL AL CENTRE
DE VILAFRANCA

AGENDA 
SETEMBRE / OCTUBRE   
2019

58
ACTIVITATS

COMENÇA
UN NOU CURS

HUMOR 

SANTI 
RODRÍGUEZ

CONFERÈNCIA

DESCOBRIM
TURANDOT

FESTIVAL

ESCENA  
PENEDÈS

PRESENTACIÓ

CURS 19/20 
HUMANITATS  



COMENÇA  UN NOU CURS 



Activitats Infants 

Escola de Bàsquet
Anglès amb Helen Doron
Dansa 
Robòtica

Activitats Adults  

Anglès amb Helen Doron
Dansa
Gim-Jazz 
Teatre
Belles Arts
Cursos Història Aula Humanitats
Club Sènior
Restauració de mobles
Fotografia amb Club Diafragma
Sortides al teatre a Barcelona
Ball Swing amb Swing Vilafranca
Ball de saló cada diumenge
Gimnàstica manteniment
Zumba
Pilates
Ioga   
Billar 

Activitats gratuïtes   

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 a 
l’edifici de la Rambla.

...  I sempre comencem amb un cafè i pastes 
de la ‘La Granja’  

Als CLUBS D’ANGLÈS I FRANCÈS gaudireu de 
cinema i conversa en aquests idiomes, amb 
Rosemay Chehab.

Al CLUB D’ART* visitareu tallers d’artistes, 
museus i exposicions.
 
Al CLUB DE VINS* descobrireu cellers i els seus 
productes. 

* Algunes activitats poden ser de pagament .

CLUB FAMILY
Entre els mesos d’octubre a juny, les famílies 
amb fills i filles menors de 12 anys, gaudiu 
mensualment de projeccions de cinema en 
versió original subtitulada, i activitats i tallers 
exclusius per fer en família.

                                       NOVETATS 

Curs de Filosofia Aula Humanitats 
Curs d’Iniciació al dibuix i la pintura  
Curs de Gyrokinesis a dansa amb 
Teresa Agut 

Activitats Joves  

Bàsquet Federat
Anglès amb Helen Doron
Dansa 
Robòtica

Curs de Teatre  NOVETAT



ESPECTACLES  TEATRE CASAL

HUMOR

SANTI RODRÍGUEZ
INFARTO ¡NO VAYAS A LA LUZ!

Obrim el cicle d’espectacles professionals de la tardor amb 
un monòleg d’infart, ple d’humor i molta vida

Diuen que un instant abans de morir, veus la pel·lícula de la teva vida. 
Però Santi Rodríguez ha vist una obra de teatre, tot un espectacle sobre 
la seva, la seva manera de burlar a la mort i el seu jurament de gaudir 
aquesta segona oportunitat que li ha caigut del cel, i tot això davant un 
teatre ple fins la bandera, amb humor, amb genialitat i amb molt teatre. 

Vestuari, llums, dramatúrgia, escenografia, un actor immens i una història 
inqüestionable. Un home madur i amb una vida familiar i estable pateix un 
infart que el porta al llindar de la mort, un llindar on repassa la seva pròpia 
vida i rep una revelació divina. Un madur amb excés de motivació, unes 
ganes de viure sense aturador fins al punt de la temeritat i unes ganes 
desenfrenades per aprofitar aquesta pròrroga inesperada sense pors ni 
frens, són els ingredients perfectes per aquesta impecable comèdia sobre 
la vida ... on també s’hi cou la tragèdia. 

¡No aneu a la llum! veniu al Teatre! 

FESTIVAL 

ESCENA 
PENEDÈS
Segona 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 dijous 19 de setembre 
i fins diumenge 22, perquè 
podreu gaudir d’un festival que 
mostra el teatre interpretat per 
grups de la nostra comarca i 
els guanyadors del Premi Rosa 
Florido, envoltat de l’essència 
de la nostra terra, els seus vins i 
caves.

Una marató teatral amb cinc  
propostes escèniques durant 
quatre dies, per oferir teatre de 
qualitat per tots els públics.

PREUS     

Socis  15€  /  12€          
Públic 18€  /  15€

DV. 18 octubre
21h

19 a 22 setembre
Espais del Casal

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

VENDA 
ENTRADES
 

PATROCINADORS PRINCIPALS

Amb el suport 



ACTIVITATS CASAL

CONCERT SOLIDARI

LALI BEGOOD 
FUTUR-OH!

L’associació #loverare, la 
cantant Lali BeGood i el 
Casal, us convidem a ser 
solidaris amb les malalties 
minoritàries   
   
Enguany la Marató de TV3 
destinarà la recaptació a les 
malalties minoritàries. És per això 
que els pares de la Martina, 
una nena amb una malaltia 
rara i impulsors de l’associació 
#loverare, es van adreçar a 
la nostra entitat per organitzar 
aquest concert benèfic. 

Una  oportunitat de conscienciar, 
recaptar i perquè no? de passar 
una tarda divertidíssima amb la 
cantant Lali BeGood, a benefici 
de la Marató de TV3,   

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

BALL DE SALÓ

SETEMBRE

DIUMENGE 15, 18h
Ball, TRIO RUBEN’S
Sorteig RESTAURANT
CA N’AIXELÀ

DIUMENGE 22, 18h          
Ball, QUARTET DOLCE VITA
Sorteig RESTAURANT
CAL PADRÍ

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

OCTUBRE

DIUMENGE 6, 18h
Ball, QUARTET LOREN
Sorteig especial 
FARMÀCIA RÀFOLS

DIUMENGE 13, 18h
Ball, TRIO ALMA
Sorteig REFUGI DE LA 
MARGARIDOIA

DIUMENGE 20, 18h
Ball, QUARTET JAMAIKA BAND
Sorteig RESTAURANT
CA N’AIXELÀ

DIUMENGE 27, 18h
Ball, QUARTET ZAMBA SHOW
Sorteig RESTAURANT
CAL PADRÍ

BALL GRATUÏT MENSUAL                   

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

PREUS ENTRADES 

Soci 5,50€
Públic 7,50€

DSS. 19 octubre
18h

Gestió i direcció activitat
Ball de Saló
Tomas Carrasco
Grup Memory  

Al ser un concert benèfic, es demanarà 
una aportació voluntària a l’entrada del 
teatre. Aforament limitat i format sense 
butaques. 



ACTIVITATS CASAL

IMPORTANT: Activitat gratuïta amb 
inscripció obligatòria. La data límit per 
confirmar l’assistència és el 20 de 
setembre. 

Inscripcions 93.890.01.23
 casal@casal.org
 casal.org

DLL. 30 setembre
20h
Sala Cinema

CONFERÈNCIA 

POL AVINYÒ 
ENS PARLA DE   
‘TURANDOT’    
L’equip del Liceu al territori 
ens desvetllarà els secrets 
imprescindibles per gaudir 
de la famosa òpera de 
Puccini      
 

Per tercer any consecutiu, el 
Casal i el Liceu us oferim una 
magnífica conferència prèvia a 
la sortida del Club Cultural per 
gaudir de l’òpera, al Gran Teatre 
del Liceu. 

Una conferència imprescindible 
per a totes aquelles persones 
amb sensibilitat musical, encara 
que no estiguin inscrites a la 
sortida al Liceu.     

CLUB CULTURAL

DUES SORTIDES PER GAUDIR 
D’ÒPERA I TEATRE MUSICAL

TURANDOT  

Gran Teatre del Liceu
DJ. 24 octubre

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: 24 setembre

 

LA TIENDA DE LOS 
HORRORES

Teatre Coliseum 
DJ. 7 novembre

Sortida amb autocar des de 
Vilafranca. Entrades a la zona de 
platea del  teatre.

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

PREU SOCIS CASAL: 56€
PREU NO SOCIS: 66€

Límit inscripcions: 16 octubre
 



DSS.  14 setembre
18:15h  
Pavelló Casal 

DC.  25 setembre
18h
Sala Cinema

DG.  22 setembre
10h a 14h 
Vestíbul del teatre 

BÀSQUET

TORNEIG FÈLIX 
TRULLÀS 
37à edició del tradicional 
torneig de bàsquet que 
dona inici a la temporada 
de la S.E. CASAL 
 
Una tarda de bàsquet per gaudir 
de les primeres evolucions del 
primer equip del club, dirigit per 
Xavi Villanueva.

El rival de l’equip sènior del SERRA   
SE CASAL a la 37à edició del 
torneig Fèlix Trullàs, serà el CLUB 
NOU BÀSQUET VILANOVA AKO.

Una bona oportunitat per fer el 
primer tastet d’emocions de la 
temporada.

OBERT A TOTHOM!

PRESENTACIÓ

CURSOS AULA 
HUMANITATS I 
CLUB SÈNIOR  
Acte d’obertura del 
curs acadèmic de l’Aula 
d’Humanitat on es 
presentarà el nou curs 
de filosofia  

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.  

Un acte amb el professor Marc 
Jobani, que també comptarà 
amb la presentació de les 
activitats del Club Sènior del 
proper curs i que finalitzarà amb 
una sorpresa final.   

FOTOGRAFIA 

XV EDICIÓ DEL 
RAL-LI ‘TROFEU 
LA PREMSA’ 
El Club Diafragma 
organitza una nova edició 
del tradicional Ral·li 
fotogràfic de la Mercè   
 
Una matinal per gaudir de la 
fotografia digital i copsar durant 
quatre hores 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.

Patrocina PatrocinaOrganitza 



IMPORTANT: Per participar a les activitats dels CLUBS 
cal ser major de 55 anys, 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.

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 12 anys i no ho esteu rebent, contacte amb les 
nostres oficines per resoldre-ho. casal@casal.org i 
93.890.01.23    

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

OCTUBRE
DIJOUS 3, 9.30h  Club Anglès. Cinefòrum

DIVENDRES 11, matí  Club Art. Visita al Museu Victor 
Balaguer i al taller de l’artista Iakare

DIJOUS 17, 9.30h  Club Francès. Cinefòrum

DIMARTS 22, matí  CLUB Vins. Visita al taller del 
ceramista dels vins Carles Llarch, amb tast de vins

CLUB FAMILY

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

OCTUBRE 

Diumenge  13, 12h 
PANTALLA V.O. subtitulada en català  -12 anys

Dijous  31, 18.30h a 20.30h 
Festa de disfresses de Halloween al Teatre, amb 
música, animació i sorteig de regals

Col·labora Patrocina 

ACTIVITATS CASAL



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

VISITA GUIADA 

UN VERMUT AL PARAL-LEL 
VILAFRANQUÍ 
Aquest mes d’octubre iniciem un nou 
servei de visites guiades a l’entitat que 
tindran lloc cada tercer diumenge de 
mes

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

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

Aquesta primera visita serà gratuïta i exclusiva per 
als socis i sòcies de l’entitat, i a partir del mes de 
novembre seguirà sent gratuïta per als socis, però 
serà oberta a tothom. 

Inscripció prèvia obligatòria. Places limitades.    

 

DG. 20 octubre
12h
Davant del Teatre

Inscripcions Oficines de l’entitat
 93.890.01.23
 oficines@casal.org

Activitats gratuïtes i obertes a tothom
En el cas de BROSSA ENRABIAT, l’aforament és limitat 
    

Presentació del llibre

Hilh un viatge des de 
la Gascunya a l’Alt 
Penedès i el Garraf de 
Catalunya

Hill – ILL - YLL

DV. 13 setembre – 19h
Teatre Casal

Organitza
Institut d’Estudis 
Penedesencs

Espectacle

Brossa enrabiat

Una proposta escènica de 
Lluís-Anton Baulenas a partir 
de la deconstrucció dels 
Poemes de Revolta (1943-
1978) de Joan Brossa. 

DV. 25 octubre – 20h
Sala 1 Edifici Migdia 18 

Organitza
Secció Literària
L’Agrícol



ACTUALITAT CASAL

Instants

1. Festival AQUESTA L’HE BALLADA de l’Escola de dansa Assumpta Trens, l’any del 25è aniversari   2. Lliurament del premi ROSA 
FLORIDO al grup ‘Entrellaçats’ de Reus   3. Èxit de participació al curs d’entrenadors organitzat per la S.E. Casal i la FCBQ   

1 2 3

ENTITAT

Primer acte de la Tribuna 
Casal
El passat dilluns 6 de maig va tenir lloc el primer acte de la 
Tribuna Casal amb una taula rodona sobre “La cultura a la vila 
i el seu futur”. El debat va comptar amb representants de totes 
les formacions polítiques de l’Ajuntament de Vilafranca i es 
va reflexionar entorn del que es pot fer a Vilafranca en àmbit 
cultural. Es va parlar d’ associacionisme i entitats culturals a 
Vilafranca i com potenciar-les i es va remarcar també, entre 
moltes d’altres propostes, com fer la cultura més accessible a 
tothom o com es pot afrontar la reforma del nostre teatre a les 
portes del segle de la seva construcció. L’acte va ser obert a la 
ciutadania i va tenir un gran èxit d’assistència.

RECONEIXEMENT 

Premi a una trajectòria
Jaume Massanell i Lluís Santos, dues figures importants de 
l’entitat i el bàsquet casalista, van ser premiats el passat 1de 
juliol durant la Festa de l’Esport de l’Ajuntament de Vilafranca. 
Aquest  reconeixement va posar en valor les seves trajectòries 
esportives, sempre en vinculació  amb la nostra Secció Esportiva 
i amb el foment del bàsquet vilafranquí i penedesenc.

Com a entitat, ens sentim orgullosos de la seva vinculació amb 
el Casal i volem agrair-los tota la feina feta i el suport que ens 
han ofert al llarg dels anys.



4. Lliurament de premis als guanyadors del PREMI VILAFRANCA CULTURA de pintura ràpida   5. Èxit de l’espectacle RITMES 
SOLIDARIS a benefici de Creu Roja  6. Tot i la pluja, l’espai JUGAFIRA va tornar a ser un punt de trobada d’infants i famílies    

4 5 6

ENTITAT

Nous òrgans consultius 

Aquest mes de juny es constituïen dos nous òrgans consultius de 
l’entitat, el Cercle Social i el Consell Consultiu.

El primer, el Cercle Social, vol ser un punt de trobada entre el 
sector empresarial, entitats socials i culturals i institucions, que 
actualment compta amb 35 membres. El segon, el Consell 
consultiu, està integrat per un grup de socis i sòcies de diferents 
generacions, amb l’objectiu d’ajudar a la junta a trobar noves 
línies de futur per al Casal i compta amb vint-i-tres membres.

SECCIÓ ESPORTIVA 

Canvis a la presidència
El fins ara president Xavier Florentín, va deixar la presidència 
de la secció el passat mes de juny, després de set anys al 
capdavant del club de bàsquet Casalista. Durant la seva 
activitat, s’ha reorganitzat la secció, s’ha incrementat el nombre 
d’equips i jugadors, s’han iniciat projectes, ara consolidats, com 
el Torneig Infantil de Nadal, s’han sumat nous patrocinis pel 
Club i s’ha donat una amplia visibilitat a les activitats socials i 
esportives de l’entitat.

Des de la junta de la Secció i del Casal, es vol fer un agraïment 
públic per tots aquests anys de dedicació a la gestió del club.



AVANÇAMENT  

Els imprescindibles de la propera agenda

9/11  HUMOR

Prepareu-vos per riure 
com mai amb el darrer  
espectacle d’en Peyu 

13/12  DANSA  

La companyia MOSCOW STATE 
BALLET obrirà les Festes de Nadal 
amb el Trencanous

30/11  HUMOR   

La millor companyia d’humor 
estatal ‘YLLANA’, arriba al Casal 
amb un recull de 25 anys d’èxits    

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


