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TORNEN LES EMOCIONS 

CICLE
PLATEA
Una proposta escènica
de proximitat i petit format,
que us emocionarà

Tres propostes teatrals que
no us deixaran indiferents   

Per segon any consecutiu, el Cicle Platea un proposa tres viatges al cor del conflicte i la
confrontació, des de la sensibilitat dels seus creadors, i els músics i actors i actrius, que
donen tot el seu cor per donar vida a uns relats marcats per un temps de foscor.

Maleïdes les guerres
Amb Namina, Carles
Beltran i Lali Barenys

Un emocionant viatge a l’arrel
dels conflictes a través de la veu
i la música.

Dissabte 20 febrer, 20h 

Els darrers dies de la 
Catalunya Republicana 
Cia. Terra Teatre 

Adaptació del relat d’exili de 
l’escriptor Antoni Rovira i Virgili. 

Dissabte 27 març, 20h

Isabel Cinc Hores  
Amb Carme Sansa 

Descobrirem la figura d’Isabel 
Vila, la primera sindicalista cata-
lana i pionera en la lluita social i 
laboral al segle XIX. 

Dissabte 10 abril, 20h



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

Un espai adaptat per viure les 
emocions de molt a prop    

Aquest any, degut a les restriccions d’aforament 
de la Covid-19, els tres espectacles del CICLE 
PLATEA es  representaran al teatre, però mantindrà 
l’esperit i el compromís de proximitat amb el que 
va néixer.

Per cada espectacle es buscarà la fórmula 
tècnica i artística que garanteixi la màxima 
connexió amb el relat d’escena.

A cada espectacle només podran accedir-hi un 
màxim de 150 espectadors que estaran disposats 
a la platea en un format íntim i proper, creat per 
viure les obres amb la màxima emoció.   

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
 

DANSA   

EL TRENCANOUS
BALLET DE BARCELONA

Tanquem un cicle Nadalenc marcat per 
la pandèmia amb una preciosa versió del  
clàssic de Txaikovski

Quan el rellotge marca les dotze la nit de Reis, 
l’oncle Deulofeu arriba a casa de la Clara i l’Eloi, 
fent entrega d’un peculiar Trencanous a la jove. Un 
cop adormida, la valenta i atrevida Clara, lluita amb 
ratolins entremaliats, i junt amb el seu Trencanous 
s’endinsa en un preciós viatge travessant una 
tempesta d’hivern, fins a arribar al Món dels Dolços. 

Un món ple de màgia on tots dos són rebuts amb 
danses dels diferents dolços de cada cultura. Un 
viatge de somnis on la nostra protagonista troba la 
seva força interior que desconeixia tenir. El plaer més 
dolç d’aquest hivern!

PREUS     

GRATUÏT I EXCLUSIU PER ALS SOCIS I 
SÒCIES DEL CASAL 

DSS. 9 gener
20.00h

PREUS     

Socis 21€
Públic 24€ 

DSS. 23 gener
20.00h  

DANSA   

LA GRAN FUGA
CIA. WONDERBEATS

Una preestrena exclusiva per als socis i 
sòcies del Casal fruit de la residència de la 
companyia al nostre teatre

La Gran Fuga és un paròdia-homenatge de les  
grans pel.lícules d´evasions dels anys seixanta i 
setanta. 

Prescindint del caràcter bèl.lic d’aquests films hem 
confeccionat una història plena de sentit de l’humor 
on s’explica, a través de la dansa (claqué i percussió 
corporal) i el teatre gestual, la gran epopeia que 
viuen quatre avis octogenaris que decideixen fugir  
de la residència per anar al cinema a veure LA  
GRAN FUGA, la més extraordinària de les pel.lícules 
que mai s’hagi rodat i que, casualment, explica la 
seva pròpia història.

Espectacle amb el 
suport del projecte de 
residencies artístiques

Amb l’actuació 
de la ballarina 
vilafranquina
Marina Solé 
Albornà



MÀGIA  

UNA NIT AMB EL MAG 
LARI
Finalment podrem gaudir d’una nit amb el 
Mag Lari de sempre, amb la sorpresa, amb 
l’humor de sempre i, sobretot, amb  la  
il·lusió de sempre!  

“Després de més de 25 anys fent funcions pertot  
arreu, m’adono que la meva vida és una gira 
constant i, en el fons, el que més m’agrada és estar 
sobre els escenaris, com més diversos millor,   
coneixent gent i llocs diferents, fent el que se’m  
dóna millor: il·lusionar i fer riure el públic.

Aquesta nit és una nit de festa per a mi, perquè la 
passaré amb vosaltres”.

Una nit màgica, una nit amb el Mag Lari!

MÚSICA  

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

Recuperem el primer espectacle suspès 
per la Covid-19 al març de 2020. 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 del Teatre Casal 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 o Vicent Andrés Estellés.  

PREUS     PREUS     

Socis  15€            
Públic 18€ 

Socis  10€            
Públic 13€ 

DSS. 6 febrer
18.00h  /  20.30h

DSS. 20 febrer
20.00h

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. 16 gener
DSS. 20 febrer
12h, Vestíbul Teatre 

Del 15 gener
al 28 de febrer  
Vestíbul Teatre

SALA DE BALL 

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

GENER

DIUMENGE 10, 18.15h
Concert amb LOREN Homenatge 
a Sinatra I Elvis  
DIUMENGE 24, 18.15h
Concert amb DOLCE VITA 

FEBRER

DIUMENGE 7, 18.15h
Concert amb RUBEN’S 
DIUMENGE 21, 18.15h
Concert amb PEP I Mª JOSÉ

SOCIS CASAL: GRATUÏT
PREU NO SOCIS: 5€ 

EXPOSICIÓ

EL PENEDÈS DE  
MÀRIUS VIA 
Exposició organitzada 
per l’entitat que mostra 
les obres dipositades per 
l’artista al Casal 

L’exposició que es mostrarà al 
vestíbul del teatre, permetrà 
gaudir d’un recull d’obres del 
pintor vilafranquí que tenen en 
comú les vinyes i el seu fruit. 

Un recorregut per algunes de 
les diferents tècniques que 
l’artista ha emprat al llarg de la 
seva carrera per aproximar-se 
a l’essència de la nostra terra 
i que ara gaudim en el seu 
conjunt.

La inauguració tindrà lloc el 15 
de gener, 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



DSS.  13 febrer
18.30h a 20.00
Teatre Casal

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

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

CARNAVAL

UN CARNAVAL 
DIFERENT
Aquest any transformem 
la festa d’animació en 
un concert amb totes les 
mesures de seguretat, per 
mantenir viu l’esperit del 
nostre Carnaval 

Encara estem enllestint els detalls 
del format de carnaval adaptat, 
però us avancem alguns dels 
punts bàsics que esperem poder 
aconseguir: 

. Volem que vingueu disfressats

. Serà gratuït per als socis i sòcies

. El teatre tindrà butaques 

. Actuaran ‘Els Salats’

. Tindreu espais per fer fotos dels 
  més petits i les seves disfresses
. Ens ho passarem molt bé!

CLUB SÈNIOR  

PROPERES 
ACTIVITATS
Mentre durin les actuals 
restriccions, el Club  
seguirà actiu amb les 
sessions de cinefòrum  
en anglès i francès

GENER

DIJOUS 14, 10h
Club Anglès  
DIMECRES 27, 10h
Club Francès 

FEBRER

DIJOUS 4, 10h
Club Anglès  
DIMECRES 17, 10h
Club Francès 

CLUB FAMILY   

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

GENER

DISSABTE 9, 20h
Espectacle familiar
LA GRAN FUGA  
DIUMENGE 17, 12h
Pantalla de Classics Infantils 

FEBRER

DISSABTE 13, 18.30h
Carnaval Infantil 2021  
DIUMENGE 28, 12h
Pantalla de Clàssics Infantils 

Activitat gratuïta per als socis, els seus  
beneficiaris, i fills i néts de socis menors de 
14 anys.

Patrocina Col·labora 


