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ESPECIAL NOVETATS 2020 

CICLE
PLATEA
Una proposta escènica 
de petit format que us 
emocionarà

Tres propostes teatrals que 
no us deixaran indiferents   

Tres viatges al cor del conflicte i la confrontació, des de la sensibilitat dels seus crea-
dors, 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.  

Memòria de les 
oblidades
Amb Rosa Andreu i 
Ferran Barrios
Dissabte 11 gener, 20.30 

Mort a les cunetes
De David Pintó
i Joan Valentí
Dissabte 15 febrer, 21.00

Maleïdes les guerres
Amb Namina, Carles 
Beltran i Lali Barenys
Dissabte 21 març, 20.30



Us espai únic per viure 
les emocions de molt a 
prop    

Els tres espectacles del CICLE PLATEA es  
representen a la Sala 1 de l’edifici del 
carrer del Migdia 18 i només comptarà 
amb 75 cadires. Un format íntim i 
proper creat per viure les obres amb la 
màxima emoció.   

Una proposta que 
combinem amb 
activitats paral·leles 

Aquesta primera edició del nou 
format del CICLE PLATEA, comptarà 
amb una sessió de la Tribuna Casal 
amb tres experts, que des d’una  
perspectiva psicològica ens parlaran 
sobre els efectes de la guerra i de la 
postguerra en els subjectes i la seva 
descendència.

El soroll de la guerra, el silenci 
del dolor

Antoni Puimedon Monclús
Professor de filosofia i psicòleg.
Lluís Fortuny Roquer
Psicòleg clínic i sexòleg
Mercè Coca Fitó
Psicòloga clínica i psicoanalista

Dilluns 17 febrer, 20.00
Sala Zazie, Rambla Nostra Senyora, 35



ESPECTACLES  TEATRE CASAL

MÚSICA

LILDAMI

Obrim l’any presentant 
en concert al referent 
de la música urbana de 
Catalunya, Lildami 

Lildami és el pseudònim de 
Damià Rodríguez, un cantant 

de rap/ trap en català, que 
destaca per un missatge 
positiu allunyat de l’estereotip 
de drogues o violència i que 
actualment ja compta amb 
milers de seguidors.

Llicenciat en disseny industrial, 
a aquest coco creatiu li brollen 
lletres intel·ligents, punyents i 
iròniques de gran destresa, que 
acompanya dels millors beats.

TEATRE 

MEMÒRIA DE LES OBLIDADES
AMB ROSA ANDREU I FERRAN BARRIOS 

L’obra, basada en una recerca històrica feta a Tarragona,  
intenta recrear la vida de quatre dones empresonades a 
la presó de les Oblates i recordar l’única afusellada que 
encara romanen a la fossa comuna de la ciutat.

Un cop acabada la Guerra Civil espanyola, el règim franquista inicia 
una etapa de repressió entre els considerats contraris. Milers de persones 
marxaran a l’exili mentre que altres patiran el control, la humiliació, judicis 
sense cap mena de garantia, deportacions, empresonaments i morts.

Quatre dones seran jutjades, condemnades a presó i, seguint la política 
de dispersió de presoners de la maquinària franquista seran traslladades 
al Convent de les Oblates de Tarragona, convertit en presó. Soles, 
allunyades de les seves famílies i suportant dures condicions carceràries 
acabaran els seus dies enterrades a la fossa comuna del Cementiri de 
Tarragona.

PREUS     

Socis  9€          
Públic 12€

DSS.  18 gener
20:30 h 

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

VENDA 
ENTRADES
 

PREUS     ESPECTACLE
A LA SALA 1
DE L’EDIFICI  
C/MIGDIA 18

CONSULTEU 
CONDICIONS 
ACCÉS MENORS 
DE 16 ANYS

Socis  10€          
Públic 13€

DISS. 11 gener
20.30h



PATROCINADORS 
PRINCIPALS

Més informació dels espectacles a 
l’adreça web teatrecasal.com

TEATRE MUSICAL 

UNA ALTRA ESTRENA 
UN VIATGE AL COR DELS MUSICALS 

Un espectacle ple de talent amb direcció 
artística d’un dels màxims referents del 
musical a casa nostra, Dani Anglès

Una jove companyia de teatre musical es dedica 
a viatjar per tot Catalunya creant musicals a mida 
per la població on van a parar, però no són gaire 
organitzats, i aquesta vegada han arribat tard al 
teatre. El públic ja ha ocupat les seves localitats. 

Els sis actors i actrius de la companyia hauran 
d’improvisar un musical únic i irrepetible passant per 
tots els grans èxits del gènere amb la principal ajuda 
del públic. Un espectacle familiar i participatiu amb el 
que tornaràs a sentir els clàssics que tant et remouen, 
descobriràs mil maneres diferents de fer teatre 
musical i tu seràs qui decideix per on condueixes 
l’espectacle.

MÀGIA  

YUNKE
CONJURO 

És un dels grans il·lusionistes dels nostres 
temps, proclamat Subcampió del Món i 
guardonat amb l’Òscar de la màgia  

El seu art és ple de misteri, bellesa i risc. Les seves 
il·lusions són colpidores i hipnòtiques. És innovador, 
inventor d’il·lusions i creador de mecanismes 
màgics; ha actuat als cinc continents, i participa 
en programes de televisió arreu del món. Les seves 
il·lusions són úniques. La seva màgia, diferent. La seva 
filosofia de treball i la seva forma d’entendre l’art 
totalment singulars. 

Un elegant i potent espectacle per a tots els públics 
amb una enlluernadora posada en escena.

PREUS     PREUS     

Socis  10€            
Públic 13€ 

Socis  17€            
Públic 20€ 

DSS. 25 gener
20.30h

DSS. 8 febrer
20.30h



ESPECTACLES  TEATRE CASAL

HUMOR 

SANTI RODRÍGUEZ
INFARTO ¡NO VAYAS A LA LUZ! 

Després de l’ajornament del passat mes 
d’octubre, finalment tindrem la possibilitat 
de gaudir de l’humor d’aquest rei de la 
comèdia, que ens podrà explicar en 
primera persona la seva experiència al 
llindar de la mort

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! 

TEATRE  

MORT A LES CUNETES
DE DAVID PINTÓ I JOAN VALENTÍ   

Un homenatge en el marc del ‘CICLE 
PLATEA’ a les víctimes de la repressió 
franquista 

El muntatge narra “La Fossa de Can Maçana”: 
l’afusellament de nou republicans que van ser 
trets la mitjanit del 9 de febrer de 1939 de la presó 
de Manresa i la fuga d’un d’ells, Josep Nin, que 
ho va poder explicar.

És un homenatge a: Joan Badia, Amadeu 
Casserres, Jaume Claret, Lluís Fàbrega, Camil 
Pujol, Maurici Sivila, Josep Talleda i Juli Zegri, (fills 
de Súria i Valls de Torroella)que van ser assassinats 
per les seves idees i també a la Teresa Mabras, 
“La Maciana” de Castellolí.

PREUS     

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

DV. 14 febrer
21.00h

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

VENDA 
ENTRADES
 

PREUS     ESPECTACLE
A LA SALA 1
DE L’EDIFICI  
C/MIGDIA 18

Socis  10€            
Públic 13€ 

DSS. 15 febrer
21.00h  



PATROCINADORS 
PRINCIPALS

Preus especials per les famílies del 

Casal Societat La Principal
Primera visita gratuïta

Higiene dental 25€ (preu especial)
15% dte. en tots els tractaments 

El seu 
somriure la 

nostra passió

MÚSICA 

ÓPERA Y ZARZUELA 
AMB LA COMPANYIA ‘NS DANZA’  

Els millors números d’Òpera, Sarsuela i 
cuplets, amb una elegància pròpia dels 
millors teatres de Barcelona 

Un espectacle dirigit per la coreògrafa catalana 
Núria Serra i protagonitzat pel carismàtic cantant 
cubà Ulises Ordúñez i els ballarins de la Cia NS danza.

“Ópera y Zarzuela” ha actuat a diferents teatres 
i auditoris de tot l’àmbit estatal, incloent Madrid i 
Barcelona.

La companyia de Dansa - Teatre de Nuria Sierra és 
reconeguda no només per la posada a escena i la 
originalitat dels seus espectacles, sinó també per la 
vistositat de les indumentàries, l’ampli repertori i la 
qualitat tècnica i artística dels seus intèrprets.

PREUS     

Socis  12€            
Públic 15€ 

DSS. 29 febrer
20.30h



BALL DE SALÓ

GENER

DIMECRES 1, 18h
Ball d’Any nou, 
QUARTET DOLCE VITA
Sorteig CAL PADRÍ

DIUMENGE 12, 18h          
Ball, QUINTET ZAMBA SHOW
Sorteig REFUGI DE LA 
MARGARIDOIA

DIUMENGE 19, 18h          
Ball, QUARTET JAMAIKA BAND
Sorteig CA N’AIXELÀ

DIUMENGE 26, 18h          
Ball, QUARTET STRES BAND
Sorteig RESTAURANT
LA BOTA DEL RACÓ

FEBRER

DIUMENGE 2, 18h
Ball, QUARTET PENTAGRAMA
Sorteig RESTAURANT
CAL PADRÍ

DIUMENGE 9, 18h
Ball, QUINTET CAFÈ LATINO
Sorteig REFUGI DE LA 
MARGARIDOIA

DIUMENGE 16, 18h
Ball de Mantons 
QUARTET LOREN
Sorteig CA N’AIXELÀ

DIUMENGE 23, 18h
Ball de Carnaval amb 
disfresses, QUARTET PEP I 
MARIA JOSÉ 
Sorteig RESTAURANT
LA BOTA DEL RACÓ

Gestió i direcció activitat Ball de Saló
Tomas Carrasco
Grup Memory  

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

anunciada.

Inscripcions  93.890.01.23
   casal@casal.org

ACTIVITATS CASAL

DJ.  6 febrer
Teatre Tívoli

CLUB CULTURAL 

SORTIDA WEST 
SIDE STORY 
La cartellera Barcelonina 
acull una de les grans 
produccions musicals de 
la temporada, ‘West Side 
Story’ i no hi podíem faltar

Sortida amb autocar des de 
Vilafranca. Entrades a la platea 
del Teatre Tívoli. 

El preu inclou l’autocar amb  
l’acompanyament de personal 
de l’entitat i l’entrada al teatre.

PREU SOCIS CASAL: 60€
PREU NO SOCIS: 70€

Límit inscripcions: 20 gener

PREUS ENTRADES 

Soci 5,50€
Públic 7,50€

BALL GRATUÏT MENSUAL                  

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



Del 17 gener a  
l’1 de març 
Vestíbul Teatre 

DSS.  22 febrer
17.30h a 20.00
Teatre Casal

DG. 19 gener, 12h
DG. 16 febrer. 12h
Vestíbul Teatre 

EXPOSICIÓ

BELLES ARTS 
AL VESTÍBUL
La Secció de Belles Arts 
del Casal comença l’any 
presenta l’exposició 
“Procediments tessel·lats 
i plegats damunt de 
tècniques aquoses” 

Una interessant mostra de les 
darreres tècniques treballades 
per l’alumnat del grup avançat 
de la Secció de Belles Arts, 
dirigit per la professora Mireia 
Camacho. 

L’exposició és oberta a tothom 
i es podrà visitar en horari 
d’obertura del vestíbul durant 
les  activitats de cinema, teatre o 
ball de saló.

CARNAVAL 

GRAN FESTA 
DE CARNAVAL
INFANTIL  
Una festa amb desfilada 
de disfresses, animació 
infantil i sorteig de regals.

Una tarda on els més petits de 
la casa són els protagonistes. 
A la festa podran desfilar per 
l’escenari, podran ballar amb 
els ‘Xip Xap’ i el seu espectacle 
QUE PETI LA PLAÇA!!, i amb una 
mica de sort podran marxar 
cap a casa amb alguna de les 
joguines que sortegem al final 
de la festa. 

17:30 obertura portes
18:00 Inici desfilada
18:45 Inici actuació
19:45 Sorteig regals

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?

A partir d’ara, cada tercer 
diumenge 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    

   

Organitza SECCIÓ 
 DE BELLES ARTS
 DEL CASAL

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

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



ACTIVITATS CASAL

DLL  17 febrer
20.00 
Sala Zazie 

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.

TRIBUNA CASAL 

EL SOROLL DE 
LA GUERRA, 
EL SILENCI DEL 
DOLOR
Des d’una  perspectiva 
psicològica parlarem  
sobre els efectes de la 
guerra i de la postguerra 
en els subjectes i la seva 
descendència.

Quan les paraules ja no 
serveixen, la violència fa estralls. 
Quan  s’acaba el soroll de la 
guerra, només queda el dolor i el 
dolor més terrible és el que no té 
paraules o s’ha de silenciar.

A càrrec dels psicòlegs Antoni 
Puimedon Monclús, Lluís Fortuny   
Roquer i Mercè Coca Fitó.

CLUB FAMILY 

PROPERES 
ACTIVITATS 
Cada mes us oferim 
activitats gratuïtes que 
inclouen festes, tallers o 
projeccions per infants, en 
versió original subtitulada 
en català.

GENER
DIUMENGE. 12, 12h
PANTALLA V.O. subtitulada en 
català  -12 anys

FEBRER
DIUMENGE. 9, 12h
PANTALLA V.O. subtitulada en 
català  -12 anys
DISSABTE 22, 17.30h
FESTA CARNAVAL INFANTIL

CLUB SÈNIOR

PROPERES 
ACTIVITATS
GENER
DIJOUS 9, 9.30h
Club Anglès – Cinefòrum 
DIVENDRES 17, matí
Club Art – Visita al taller del  
biòleg i escultor Jordi López
DIJOUS 23, 9.30h
Club Francès - Cinefòrum

FEBRER
DIJOUS 6, 9.30h
Club Anglès - Cinefòrum
DIVENDRES 14, 9.30h
Club Art – Visita a l’exposició 
MONET de l’espai IDEAL a 
Barcelona
DIJOUS 20, 9.30h
Club Francès – Cinefòrum
DIMARTS 25, 9.30h
Club Vins – Visita a Sitges al  
Centre Interpretació Malvasia

Activitat gratuïta i oberta a tothom Col.labora Patrocina



ACTUALITAT CASAL

1. Primera sortida al territori dels alumnes de filosofia, visitant el ‘Cosmocaixa’  2. Visita del Club Sènior al taller de Dolors Sans, 
considerada com l’escultora de la festa  3. Actuació dels Falcons de Vilafranca al teatre en el marc del seu aniversari    

1 2 3

ENTITAT

S’inicien les visites guiades  
al teatre
El passat mes de novembre, el Casal vam presentar un nou 
servei de visites guiades a l’entitat que tindran lloc el tercer 
diumenge de cada mes i que són obertes a tothom i gratuïtes 
per als socis i sòcies. La visita fa un recorregut per la història de 
l’entitat i de Vilafranca, explicant la relació del nostre teatre 
amb el vermut i el paral·lel, a càrrec de l’historiador Marc 
Jobani.  La durada aproximada de la visita és de 90 minuts i 
inclou un vermut.

Podeu trobar tots els detalls al web visites.casal.org

ENTITAT   

Hem guanyat un segon Premi 
Ateneus a la innovació  
En el marc de la 30a edició dels Premis Ateneus de la Federació 
d’Ateneus de Catalunya (FAC), el passat dilluns dia 9 de 
desembre, el Casal vam rebre el 2n Premi A la Capacitat 
d’Innovació pel Festival Escena Penedès, que organitza 
juntament amb la GATAP.  El premi anava destinat a entitats 
federades que destaquessin per la innovació en qualsevol 
àmbit, valorant la seva adequació a les necessitats de les seves 
persones associades i a la realitat social que les envolta.

Amb aquest, ja són 3 els premis que l’entitat hem guanyat en 
respecte a la capacitat per a la innovació i el 6è que se’ns 
concedeix des de la Federació.



AVANÇAMENT  

Alguns dels imprescindibles de la propera agenda

21/03 MÚSICA

Darrera sessió del 
CICLE PLATEA amb 
l’espectacle ‘Maleïdes 
les guerres’

25/04 DANSA  

Cinquena edició del 
Festival RITMES  
SOLIDARIS de dansa a 
benefici de Creu Roja

29/03 INFANTIL  

A partir del mes de 
març el CLUB FAMILY 
incorpora espectacles 
infantils gratuïts per als 
socis i sòcies del Casal

25/04 PINTURA

Un dissabte per gaudir 
del treball dels pintors 
a peu de carrer en 
el marc del PREMI 
VILAFRANCA CULTURA  

I moltes propostes més que ja estem preparant! 

PROJECTE CULTURAL
EN CONVENI AMB

FORMEM PART 

EMPRESES  
COL.LABORADORES 

EL 3 DE VUIT
GRÀFIQUES IMPRÈS RÀPID
INTERSPORT OLARIA
LA GRANJA
MULTISERVEIS JARA
REPEAT
SELLARÈS ASSEGURANCES
GRÀFIQUES VOISIN MATEU
FOIX, ARTS GRÀFIQUES
SALUT DENTAL PENEDÈS
GESTORIA PAGÈS
KRAAL

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


