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Al Casal ens agraden els projectes de llarg
recorregut i poder oferir propostes artístiques
que puguin sorprendre i emocionar als nostres
socis i sòcies.

Amb aquest doble objectiu en aquesta agenda
hi trobareu dos projectes que podrien semblar
antagònics, però que junts sumen qualitat,
innovació i emocions, per a tots els que els
gaudireu des de la platea del teatre.

Farem possible que des del mateix pati de
butaques, descobriu els processos innovadors  
dels nostres millors esbarts on des de la tradició
estableixen diàleg amb la creació contemporània,  
i que també quedeu impactats per les millors  
veus de la lírica, en un programa de temporada  
que connectarà en directe amb la ciutat que  
mai dorm, Nova York.

DONEM VISIBILITAT A LES MILLORS
ÒPERES DEL MÓN, PERÒ TAMBÉ A
LA DANSA TRADICIONAL

Finalitzem el
2021 impulsant
noves propostes
artístiques i de
recerca històrica  
i cultural

NOVETATS DESTACADES



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

El Casal ha estat al centre de l’acció cultural de
Vilafranca i la comarca des dels primers anys de
la seva fundació, i al seu voltant han nascut i
crescut iniciatives i trajectòries culturals que
sovint queden en l‘oblit.

Per posar llum en aquest univers d’històries
vinculades amb la nostra entitat i que fins ara no
han estat prou documentades, el Casal va
decidir crear un projecte de recerca local que
aquest mes de novembre presentem, amb un
primer treball relacionat amb la Cultura de la
dona.

Cada procés de recerca deixarà un pòsit de
coneixement en forma de publicació, que
complementem amb un programa divulgatiu
que ajudi a difondre’l i a compartir-lo amb tota  
la ciutadania.

Esperem que ens acompanyeu en aquest viatge
cap a la descoberta de la vostra història.

CERQUEM RESPOSTES EN
EL LLEGAT DE MÉS D’UN
SEGLE D’ACCIÓ CULTURAL

QUADERNS
D’HISTÒRIA
DEL CASAL



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 - TRADICIONAL 

A LA PANXA DEL BOU  
ESBART ROCASAGNA

Obrim el nou cicle ‘Arrels de dansa’,
amb la darrera producció de l’esbart
de referència a la nostra comarca.

L’esbart Rocasagna de Gelida revisita El Patufet, un 
conte tradicional que tots tenim ben present a la 
nostra memòria, de forma trencadora i atrevida, amb 
una coreografia de dansa d’arrel sense complexos 
i actualitzada i amb música original, convidant a 
reflexionar i, per damunt de tot, a sentir.

L’espectacle s’estructura en 10 escenes que 
segueixen el conte del Patufet cronològicament. 
Cadascuna d’aquestes escenes és una dansa que 
transmet les emocions que els diferents personatges 
poden viure dins del conte.

És un espectacle de creació pròpia tant de 
coreografia com de música i vestuari.

Tots els socis i 
sòcies podeu 
escollir un 
espectacle 
del Cicle, 
per gaudir-lo 
gratuïtament!

TEATRE - FAMILIAR 

QUÈ SOMIES? 
LA BONA CONFITURA TEATRE  

Un musical familiar de petit format, creat  
per Carles Casas a partir d’una idea  
original de Xavier Miró Badia. 

Us convidem a un viatge a través de la imaginació i 
els somnis!

És la història d’un personatge, una nena anomenada 
Bruna i la seva lluita per vèncer els seus neguits, 
les seves pors i arribar al tan anhelat triomf dels 
seus propis aprenentatges. Un conte de valors i 
autosuperació personal regat amb molt d’humor, 
màgia i cançons.

I tu? Què somies?

PREUS     PREUS     

Socis  10€
Públic  13€

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

DSS. 13 novembre
20.30h

DG. 14 novembre
12h  



TEATRE - HUMOR  

UNA ESTONA AMB 
JOAN PERA
No podíem celebrar el Centenari del teatre 
sense que passes pel nostre escenari un 
dels referents de l’humor català.  

Joan Pera és sinònim de Teatre, Comèdia, Woody 
Allen i d’una trajectòria d’Èxits dins el món de 
l’espectacle.

Gaudirem d’un espectacle únic on el còmic català 
Joan Pera fa un repàs de la seva trajectòria en clau 
d’humor, repassant els seus inicis, els seus treballs, i 
les situacions més inversemblants i divertides del món 
de la Faràndula, com la trobada d’en Joan amb en 
Woody Allen o els seus èxits amb el seu company 
teatral etern Paco Morán. 

Un show on els gags i l’humor són la nota dominant.

DANSA - TRADICIONAL 

VINCLES
ESBART MANRESÀ    

Des del Festival ESDANSA ens arriba el 
darrer espectacle d’aquest esbart del cor 
de la Catalunya central. 

L’espectacle és un viatge al passat, a la segona 
etapa de col·laboració de Manuel Cubeles amb 
l’Esbart Manresà (1983-1993). 

Treuen la pols a danses que feia molts anys que 
no estaven en el repertori de l’esbart com són 
Aiguarròs, Pas de cortesia, Carnestoltes, Matança 
del porc o Festa de Mar, i aprofiten per recuperar un 
fragment de Nit de Sant Joan. A través d’aquestes 
danses recorren les diferents facetes de Cubeles, 
coreògraf, guionista, mestre, divulgador i apassionat 
de la cultura popular.

    

PREUS     

Socis  10€            
Públic 13€ 

DSS. 27 novembre
20:30h

PATROCINADORS 
PRINCIPALS

EN CONVENI 
AMB

Tots els socis i 
sòcies podeu 
escollir un 
espectacle 
del Cicle, 
per gaudir-lo 
gratuïtament!

PREUS     

Socis 14€
Públic 17€ 

DSS. 20 novembre
20:30h



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
 

 

ÒPERA EN DIRECTE DES DEL ‘MET’  

EURIDICE   
MATTHEW AUCOIN

La pantalla gegant del teatre connectarà 
amb el Metropolitan Opera de Nova York 
per oferir l’òpera en directe.

L’antic mite grec d’Orfeo, que tracta de rescatar de 
l’inframon a la seva estimada Eurídice amb el poder 
de la música, ha estat sempre una inspiració per als 
artistes. Aquest cop, el pianista i compositor Matthew 
Aucoin porta la interpretació del mite al segle XXI 
amb una nova i captivadora versió de la història. 

El director musical del MET, Yannick Nézet-Séguin, 
puja al podi, liderant la música evocadora de Aucoin 
i una nova posada en escena immersiva de Mary 
Zimmerman. La soprano Erin Morley interpreta el 
paper principal, al costat del baríton Joshua Hopkins 
com Orfeo i el contratenor Jakub Józef Orlinski com el 
seu alter ego d’un altre món.        

Tots els socis i 
sòcies podeu 
escollir un 
espectacle 
del Cicle, 
per gaudir-lo 
gratuïtament!

DANSA - TRADICIONAL 

NUeS 
ESBART MARAGALL   

Espectacle que sorgeix de la necessitat de 
l’esbart d’expressar-se com a grup que creu 
en la dansa tradicional com un llenguatge i 
que, al seu torn, és útil per fer-se preguntes. 

NUeS es planteja si les nostres arrels poden servir 
per ajudar-nos a construir el futur. S’endinsa en les 
generacions passades veient com una societat ha 
anat avançant a través del conflicte, que és el nus de 
la història. I, ara en som protagonistes o espectadors? 
Arribarà mai el desenllaç o és el conflicte un fet innat, 
inclús necessari, en les relacions humanes? El conflicte 
és moviment que s’embolica i a la vegada es lliga 
amb ell mateix.

NUeS són vuit peces que reflexionen lliurament l’una 
de l’altra. Vuit treballs d’arrel amb nous llenguatges 
coreogràfics i musicals. Quatre punts de vista de tres 
coreògrafs i un figurinista amb formes de fer i de crear 
contraposades. 

PREUS   ANTICIPADA   DIA PREUS     

Socis 10€ 12€
Públic 13€ 15€

Socis 10€
Públic 13€ 

DSS. 4 desembre
18:55h

DSS. 11 desembre
20:30h  

Transmissió
en directe

Durada 
180 minuts



MÚSICA  

CONCERT DE NADAL
LA PRINCIPAL DE LA BISBAL 

Amb motiu del Centenari del nostre teatre, 
recuperem el Concert de Nadal en el 
format orquestral.   

Aquest any La Principal de la Bisbal omplirà 
l’escenari del teatre amb la grandiositat de la 
formació orquestral, i un programa on la formació 
empordanesa mostrarà l’estima cap a un escenari, 
que de forma ininterrompuda durant 36 anys, els ha 
acollit la tarda de Nadal. 

Una trobada amb la lírica i la tradició musical de 
casa nostra, per celebrar els 100 anys del Casal i els 
130 anys de la Principal de la Bisbal.

MÀGIA 

UN NADAL AMB 
EL MAG LARI
Un Nadal amb el Mag Lari de sempre, amb 
la sorpresa i l’humor de sempre i, sobretot, 
amb  la il·lusió de sempre!

“Arriba el Nadal i amb ell, tota la Màgia. No cal 
dir que sóc fan de les festes de Nadal de tota la 
vida, però si a sobre tinc l’oportunitat de poder fer 
funcions, ja sóc l’home més feliç del món. Després 
de més de 25 anys fent espectacles 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, fent el que se’m dóna millor: il·lusionar i fer 
riure al públic. 

Aquesta nit és una nit de festa per a mi, perquè la 
passaré amb vosaltres. Una nit màgica per partida 
doble!”

PREUS     

Socis  15€            
Públic 18€ 

DG. 26 desembre
18:30h

PATROCINADORS 
PRINCIPALS

EN CONVENI 
AMB

PREUS     

Socis 12€
Públic 15€ 

DSS. 25 desembre
19:30h



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
 

ÒPERA EN DIRECTE DES DEL ‘MET’

CINDERELLA  
MASSENET

La pantalla gegant del teatre connectarà 
amb el Metropolitan Opera de Nova York 
per oferir l’òpera en directe.

Continuant amb una preuada tradició nadalenca, 
el Met presenta una nova entrega de la seva sèrie 
d’adaptacions d’òperes abreujades per al públic 
familiar. 

La posada en escena del llibre de contes de Laurent 
Pelly del Cendrillon de Massenet, es presenta amb 
una traducció a l’anglès completament nova en 
una adaptació abreviada. Protagonitzada per la 
mezzosoprano Isabel Leonard i dirigit pel mestre 
Emmanuel Villaume, lidera un elenc encantador, 
que inclou a la mezzosoprano Emily D’Angelo com 
el Príncep Blau, la soprano Jessica Pratt com la seva  
Fada Madrina, i la mezzosoprano Stephanie Blythe i 
el baríton baix Laurent Naouri com els seus guardians 
enfrontats.

Transmissió
en directe

Durada 
107 minuts

El recorregut 
té una durada 
d’uns 40 minuts 
i cada grup 
serà d’entre
7 i 10 persones. 

FAMILIAR ESPECIAL 

EL TEATRE DELS RECORDS
CIA. MINIMONS 

Amb motiu del Centenari del teatre, la 
companyia Minimons el transforma durant 
dos dies en un passatge dels records, 
per  viure una recreació del passat de 
Vilafranca en un ambient oníric i emotiu.  

Per entrar a aquest passatge especial, cada grupet 
o família haureu d’escollir el record més bonic que 
tingueu del nostre teatre, o si no en teniu cap, de 
la nostra vila. Quan l’hagueu escollit, entrareu a les 
nostres botigues:  la sastreria, la de joguines, la de 
música, la perfumeria, ... per trobar amb els nostres 
botiguers, aquell article perfecte per mantenir viu el 
record.  

IMPORTANT: Les places són limitades i per aquesta 
raó, els socis i sòcies disposeu de tot el mes de 
novembre per demanar les invitacions de forma 
preferent i exclusiva. Ho podeu fer contactant amb 
les nostres oficines o des de l’APP del Casal.  

PREUS     

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

7 i 8 de gener
11:00 a 13:00
17:00 a 20:00

 
PREUS   ANTICIPADA   DIA 

Socis 10€ 12€
Públic 13€  15€

DSS. 1 gener
18:55h



LA SALA DE BALL

TORNEN LES TARDES DE 
DIUMENGE, BALLANT AL 
CASAL
Reprenem l’activitat del ball amb totes les 
mesures de seguretat, i amb nou format de  
dos balls al mes, i tots dos gratuïts per als 
socis i sòcies del Casal.  

NOVEMBRE
DIUMENGE 7, 18.15h   TRIO ALMAS GEMELAS
DIUMENGE 21, 18.15h  QUARTET PENTAGRAMA

DESEMBRE
DIUMENGE 5, 18.15h  QUARTET PEP I Mª JOSÉ
DIUMENGE 19, 18.15h  QUINTET XAROP DE NIT
DIVENDRES 31, Nit de Cap d’Any 
BALL AMB EL CONJUNT DOLCE VITA  

CINEMA FAMILIAR

CINEMA FAMILIAR AMB 
VALORS

LA INCREÏBLE HISTÒRIA DE 
LA PERA GEGANT

DG. 28 NOVEMBRE, 11.30h   

Una aventura plena d’humor, 
sorpreses i enginy, a bord 
d’una pera amb protagonistes 
fantasiosos com pirates i dracs. 

+4 anys.

LES VIDES DE  
MARONA

DG. 2 GENER, 11.30h      

Una proposta visual rica i 
desbordant, que ens explica 
la història d’una gosseta que 
recorda els diferents amos que 
ha tingut, i als quals ha estimat 
incondicionalment. 

+ 7 anysPREUS ENTRADES     

Públic ball de diumenge       7€
Públic ball de Cap d’Any   15€

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

PREU PÚBLIC 
5€

Gestió i direcció activitat Ball de Saló
Tomas Carrasco
Grup Memory  



ACTIVITATS CASAL

DG. 19 desembre
11h i 13h
Teatre Casal 

Del 4 al 28 de 
novembre
Vestíbul Casal

DSS. 27 novembre
12h
Teatre Casal 

MARATÓ DE TV3

TASTETS DE 
DANSA

Espectacle solidari a 
càrrec de l’alumnat  
de dansa del Casal,  
a benefici de la Marató  
de TV3.  

Mostra de dansa vinculada a la 
Marató de TV3 que aquest any 
està dedicada a les malalties 
mentals. Com ja s’ha fet en les 
edicions anteriors, l’accés a la 
sala serà sense pagar entrada 
però ens agradaria que tots 
els que hi assistiu col·laboréssiu 
amb la Marató, i per aquest 
motiu, a l’entrada del teatre 
hi trobareu les guardioles i els 
voluntaris que us facilitaran el 
dipòsit dels vostres donatius.

EXPOSICIÓ 

MIRADES

Amb motiu del Centenari 
del teatre, hem demanat 
a tot un seguit d’artistes i 
dissenyadors la creació de 
peces que ens mostrin la 
seva mirada en relació al 
Centenari 

Són peces que en conjunt 
esdevindran una mirada inter-
generacional i artísticament 
transversal en relació al segle de 
vida del nostre teatre.

Comptarem amb la mirada 
d’August Rosell, Toni Galitó, 
Ladyssenyadora, Joan  
Raventós, i la Secció de Belles  
Arts del Casal. 

INAUGURACIÓ 4 de novembre a 
les 20h, al vestíbul del Casal.

PRESENTACIÓ    

DESCOBRIU EL 
TEATRE QUE  
VOLEM TENIR

Després de mesos de 
treball, ja tenim l’avant-
projecte de reforma del 
teatre i el volem compartir 
amb tots vosaltres 

Un dels reptes patrimonials més 
importants que el Casal haurà 
d’afrontar és la remodelació del 
teatre.

El despatx d’arquitectura 
Dilmé, Fabré Torras i associats 
hi ha estat treballant i volem 
compartir el resultat amb tots els 
socis i sòcies de l’entitat. 

Veniu a descobrir les propostes 
de futur per al nostre teatre!

Organitza Amb el suportExposició oberta a tothom, visitable 
en horari d’activitat del teatre i el 
cinema.



TRADICIONS 

FEM CAGAR EL 
TIÓ DE NADAL 

Aquest Nadal recuperem la 
tradició de fer cagar el Tió 
de Nadal del Casal.  

El darrer divendres d’activitats 
a les escoles i a algunes de 
les nostre seccions, abans de 
vacances de Nadal, obrim les 
portes del teatre perquè fills, filles 
i nets i netes dels nostres socis 
pugueu venir a fer cagar el Tió de 
Nadal i així desitjar-nos plegats 
unes molt bones festes!. 

Una activitat gratuïta i exclusiva   
per a tots vosaltres on cada 
família descobrireu els dolços 
bons desitjos del nostre Tió. 

Us hi esperem! 

ARRIBEN ELS REIS D’ORIENT

Visita dels Reis d’Orient 
als domicilis dels socis

Aquesta activitat tindrà lloc 
la tarda vespre del 5 de 
gener. Un patge reial i un Rei 
es desplaçaran al domicili 
del soci o sòcia que ens ho 
demani i portaran un regal que 
prèviament ens haureu portat a 
les oficines de l’entitat.

Donat el nombre de municipis 
on el Casal hi té associats, 
aquesta activitat només pot 
tenir lloc a Vilafranca, i es 
donarà prioritat als socis i sòcies 
que l’any passat no ho van 
demanar. 
 

Rebuda Reial individual al 
Casal  

Els Reis d’Orient faran una 
aturada al nostre teatre per 
rebre individualment a les famílies 
dels socis i sòcies que ens ho 
demanin, per lliurar als infants 
un present  que prèviament ens 
haureu portat a les oficines de 
l’entitat.

Aquesta activitat començarà 
un cop finalitzi la cavalcada 
de Vilafranca – entre les 19h 
i  les 20h aproximadament - i 
està adreçada  als socis i sòcies 
de fora de Vilafranca, als que 
van rebre la visita dels reis l’any 
passat i per aquells que ho 
desitgin. 

AQUEST ANY, ELS REIS TAMBÉ 
VISITEN LES CASES DEL SOCIS   

Volem que els socis i sòcies del Casal, amb fills, filles, nets 
o netes menors d’11 anys, gaudeixin dels Reis d’Orient 
d’una forma única i exclusiva, i per fer-ho, hem previst dues 
activitats molt especials.         

Inscripcions Hem editat un document amb tots els detalls de la campanya 
de Reis 2022, que podeu demanar a les nostres oficines, o 
descarregar a l’adreça web casal.org/reis. 

No cal inscripció prèvia. Podeu passar 
directament pel teatre en l’horari 
previst.           

DV. 17 desembre
18.30h a 20h
Teatre Casal



ACTIVITATS CASAL

DJ. 23 desembre
20h
Teatre Casal 

DSS. 13 nov. 12:00
DV. 26 nov. 20:00
DV. 10 des. 20:00
DSS. 18 des. 12:00

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

ACTE INSTITUCIONAL

HOMENATGE 
ALS SOCIS I 
SÒCIES

Un acte dedicat als socis 
i sòcies que aquest 2021 
han assolit els 75, 50 o 25 
anys de pertinença a la 
nostra entitat.  

Des de l’any 2015, el Casal 
dedica una tarda de l’any a 
reconèixer de forma solemne 
a socis, seccions i empreses, el 
seu suport imprescindible per fer 
possible la tasca social i cultural 
que duem a terme.

En el marc d’aquest acte, 
recordarem esdeveniments 
destacats de la història de 
l’entitat, retrem homenatge 
als socis i sòcies i gaudirem del 
talent de la dansa i el cant.  

VISITA GUIADA

EL CASAL: 
NOMS, VEUS 
I RECORDS

Gaudiu gratuïtament de 
la visita guiada creada 
especialment amb motiu 
del Centenari del teatre.

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. 

No us ho perdeu!

CLUB SÈNIOR    

REPRENEM 
L’ACTIVITAT 

Tornem a gaudir de les 
activitats relacionades 
amb l’art, els cellers o els 
idiomes.  

NOVEMBRE

DIJOUS 4, 9:30.  Club Anglès
DIJOUS 18, 9:30. Club Francès
DIMARTS 23, 9:30. Club de vins i 
cellers, visitant el celler LUDENS 
del barri de Grabuac.      

DESEMBRE

DIJOUS 9, 18:00. Sortida del 
Club d’Art a Sitges per veure la 
exposició de La Cubana 40+1
DIMARTS 14, 9:30. Club Francès 
amb Neus Fransi 
DIJOUS 16, 9:30. Club Anglès

Organitza Col.labora93.890.01.23
oficines@casal.org
Whatsapp CASAL
APP Casal 

Reserva
plaça 



Amb el suport          Activitat gratuïta i oberta a tothom.          

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

RITMES SOLIDARIS 2021

Diumenge 28 de novembre a les 17:30h, el teatre 
acollirà l’espectacle de dansa a benefici de 
Creu Roja de l’Alt Penedès, amb l’actuació de les 
escoles de dansa Assumpta Trens, Cas i Gimdans.  

Organitza
Creu Roja Alt Penedès i Casal de Vilafranca   

CAPACITATS

Exposició fotogràfica que estarà exposada al 
vestíbul del teatre del 3 de desembre al 10 de 
gener de 2022.  

Organitza
Comissió Municipal pel Benestar de les Persones 
amb Discapacitat i entitats socials de la vila.

A DINS DE CLASSE SOC FELIÇ

Exposició sobre la vessant de pedagog de Joan 
Triadú, activista cultural i resistent antifranquista  
amb motiu  de la commemoració del centenari 
del seu naixement. L’exposició ubicada al 
vestíbul del teatre s’inaugura el 23 de novembre 
a les 19:30h i serà visitable fins al 5 de desembre.  

A les 20:15h del mateix dia 23, i a la sala Zazie, 
acollirem l’espectacle de petit format que 
alterna veu i música en directe, LLEGIR / SENTIR 
TRI-A-DÚ.

Organitza
Òmnium Cultural Alt Penedès

TRIBUNA CASAL

EL FENÒMEN DE LA 
CULTURA DE LA DONA     

Una Tribuna Casal especial, amb una taula 
rodona i la presentació del primer treball 
de recerca de l’entitat.  

Presentació del treball de recerca 
L’AGRUPACIÓ DE LA CULTURA DE LA DONA

El treball realitzat per Joan Solé Bordes dóna inici a 
la col·lecció QUADERNS D’HISTÒRIA del Casal, que 
cada any durà a terme processos de recerca en 
relació a aspectes culturals vinculats amb l’entitat. 

Taula rodona ELS ESPAIS NO MIXTES: DE LA 
CULTURA DE LA DONA FINS AVUI

Seguidament aprofundirem en el tema dins la 
taula rodona que girarà entorn a la importància 
dels espais no mixtes en la formació, organització i 
emancipació de les dones, des d’una visió històrica 
i cultural lligada a la nostra entitat fins a l’actualitat 
penedesenca.

DV. 19 novembre
19h
Teatre Casal


