


CONCERT

Dia 26 de febrer, a les 19,30h,
a l’Auditori Montserrat Junyent de l’Ateneu
A càrrec de l’alumnat de nivell de l’Escola
Municipal de Música Maria Dolors Calvet

TERTÚLIA LITERÀRIA

Dia 26 de febrer, a les 19,30h,
a la Biblioteca Torras i Bages

‘La sonrisa etrusca de José Luis Sampedro’

HORA del CONTE

Dia 29 de febrer, a les 17,30h,
a la Biblioteca Torras i Bages

‘Les bruixes de debó’, a càrrec de Roser Blanch

TEATRE

Dia 29 de febrer, a les 21h,
al Teatre Cal Bolet

‘L’heretge de Xàtiva (con la Iglesia hemos topado),
amb la Cia. Pot de Plom

TEATRE

Dia 1 de març, a les 21h,
al Teatre Cal Bolet

‘En cualquier otra parte’,
amb David Selvas i Roger Coma

TEATRE INFANTIL

Dia 2 de març, a les 12h, al Casal
La Xarxa: ‘Rucs i la maledicció del bruixos’, a

càrrec de La Pera Llimonera

SARDANES

Dia 9 de març, a les 12h,
a la rambla de Nostra Senyora

Amb la cobla Reus Jove

CONCERTS FAMILIARS

Dia 16 de març, a les 12h, al Casal
‘Corda i descorda’, a càrrec de L’Auditori

TEATRE

Dia 16 de març, a les 21h, al Teatre Cal Bolet
‘L’aigua’, a càrrec de CAET-La Mirada-Les

Antonietes









El Ple municipal, en sessió celebrada el dia 27 de
novembre de 2007, va acordar l’aprovació definitiva
del Pla especial urbanístic d’usos per a la regulació de
l’ús d’oficines i serveis en plantes baixes de determinades
vies públiques de Vilafranca. Les normes urbanístiques
d’aquest pla especial tenen per objecte limitar la ubicació
d’activitats econòmiques d’oficines i serveis en
determinades vies públiques de Vilafranca que tenen
un marcat caràcter comercial o una vocació preferentment
comercial.

Vies públiques incloses:

Centre Vila i vies especials (distància entre locals:
30 metres)
Rbla. Sant Francesc, rbla. Nostra Senyora, c/ Muralla
de Sant Magí, c/ Lluna, Puigmoltó (des del c/ Parellada
fins al c/ Carme), pl. Josep Anselm Clavé, c/ Carme, c/
Font, c/ Ferrers, c/ Parellada, c/ Ribera, c/ Palma, c/
Sant Joan, pl. Llorens i Barba, pl. Sant Joan, c/ Indústria,
c/ Consellers, pl. Vila, c/ Cort, c/ Coll, c/ Santa Maria,
c/ Sant Bernat, pl. Jaume I, pl. Oli, pl. Vall del Castell,
pl. Constitució, rbla. Girada, av. Tarragona (des del c/
General Cortijo al c/ Moja).

Altres vies (distància entre locals: 50 metres)
C/ Amàlia Soler (des del c/ Bisbe Morgades al c/ Moja),
c/ Tossa de Mar (des de l’av. Tarragona fins al pg. Rafael
Soler), c/ General Cortijo, carrer Francesc Macià, c/ Sant
Pere (entre la rbla. Sant Francesc i el c/ Paloma, ambdós
costats), c/ Eugeni d’Ors (des del c/ Pere el Gran fins
a l’av. Catalunya), c/ Torrelles de Foix, c/ Espirall (entre
els c/ La Granada i Martorell), c/ Baltà de Cela (entre
el c/ Sant Sadurní d’Anoia i l’av. de la Pelegrina), c/
Gelida (entre els c/ Espirall i Baltà de Cela), c/ Martorell
(entre els c/ Espirall i Baltà de Cela), av. Barcelona

(entre la rbla. Nostra Senyora i el c/ Cid), rbla. Generalitat,
pl. Arts (Molí d’en Rovira Sud), els dos fronts del
cobriment de la via del ferrocarril (des del c/ Tossa de
Mar a la pl. Bisbe Torras i Bages), exceptuant però el
carrer del Comerç.

Les activitats la implantació i ampliació de les quals es
limita en totes aquestes vies públiques són:
a) Oficines de serveis financers (bancs, caixes d’estalvi,
entitats de crèdit i finançament i similars, i activitats
auxiliars).
b) Activitats d’assegurances.
c) Activitats immobiliàries en les seves diverses
manifestacions
d) Les activitats professionals i empresarials següents:
activitats jurídiques, comptables i de gestió empresarial
(despatxos jurídics, notaries, registres públics,
assessorament i gestió empresarial i anàlegs), serveis
tècnics d’arquitectura i enginyeria, assaigs i anàlisis
tècniques, activitats de publicitat, imatge corporativa
i relacions públiques, selecció i col·locació de personal
(amb inclusió de les empreses de treball temporal),
serveis d’investigació i de seguretat i activitats industrials
de neteja.
e) Establiments de telecomunicacions per mitjà de
l’accés a serveis telefònics per a ús públic (“locutoris”)
i/o per mitjà de l’accés a connexió d’Internet, i oficines
de canvi de divises i/o de transferències de diners.

No s’estableix limitació quant als altres serveis privats
que habitualment s’ubiquen en plantes baixes i que
apliquen horaris d’obertura similars als comercials, com
ara les perruqueries i els salons de bellesa, les agències
de viatges, les activitats informàtiques, els establiments
de bar i restaurant, etcètera.



QUÈ ÉS L’ESPAI FAMILIAR LA CASA
PETITA?

L’espai Familiar La Casa Petita és un servei municipal
gratuït de l’Ajuntament de Vilafranca  del  Penedès, que
atén a les famílies de la  vila amb infants de 0 a 3 anys
oferint un suport a la criança i educació dels seus fills.
Un espai pensat perquè els infants i els adults que els
acompanyen comparteixin un temps exclusiu i de qualitat
que els permeti compartir jocs i aprenentatges vitals. La
Casa Petita és un gran espai de joc que ofereix a l’infant
una diversitat d’activitats que prèviament han estat pensades
per afavorir l’aprenentatge i el desenvolupament de la seva
personalitat, tenint en compte que cada infant té unes
necessitats diferents en cada moment del seu procés de
desenvolupament i aprenentatge. També és un espai de
relació on els adults poden expressar i compartir l’experiència
de la criança i educació d’un infant compartint aquells
dubtes i inquietuds que sorgeixen en el dia a dia
(l’alimentació, el dormir…); comptant amb el suport de
tres professionals: una psicòloga, una  mestra  d’educació
infantil i una treballadora familiar.
La  finalitat dels Espais Familiars és incidir en la millora
de la qualitat de vida dels infants, promoure  els  seus
drets  i  vetllar per  les  seves necessitats  a través d’uns
espais de trobada entre les famílies i els infants i la
intervenció  de  professionals experts.

PROJECTES QUE S’HI DUEN A TERME

Grup de Suport a  la Funció Paterna i Materna
El projecte del grup de suport a la funció paterna i materna
és  un espai  dirigit  i sense  la  presència  de  l’infant,
per  treballar  amb  els  adults aquells temes comuns que
els  preocupen  sobre  l’educació  de  l’infant  i  les
relacions  familiars; un treball grupal amb caràcter educatiu
i amb una funció preventiva.

Biblioteca i Servei de Préstec de la Casa Petita
Biblioteca especialitzada en la franja d’edat de 0 a 3 anys
on s’hi poden trobar llibres per a  adults, llibres per a
infants, música i àudiovisuals.

Tallers Familiars d’expressió artística i
experimentació
Propostes lúdiques per a infants i adults per treballar els
sentits a través de diferents llenguatges (verbal, no  verbal,
plàstic), mitjançant la manipulació, l’experimentació i la
creació amb diferents tipus de materials.

Espai d’Informació
A través de diferents cartelleres s’ofereix  als  adults
informació (articles, quadres informatius, pòsters...) sobre
temes d’interès del desenvolupament  infantil, l’alimentació
i nutrició infantil, activitats i lleure familiar...

La Casa Petita  actualment està ubicada a la plaça Marià
Manent, al barri del Poble Nou, on el mes de novembre es
van inaugurar les noves instal·lacions. Des de feia 10 anys
estava situada  a la  Plaça de la Sardana. En aquests 10
anys, el servei ha quatriplicat el seu nombre d’usuaris.

Les famílies usuàries valoren la disposició d’un espai on
jugar i relacionar-se, però també on poden trobar el suport
de professionals. El perfil de l’usuari de La Casa Petita és
molt heterogeni, però tots coincideixen en el fet que són
famílies que tenen  al  seu càrrec infants  menors de 3
anys.

L’any  2007  es  van  atendre  226  infants  i  266
adults, que  corresponen  a  191  famílies

La Casa Petita



El Departament de Política Territorial i Obres Públiques
de la Generalitat de Catalunya ha tret a informació
pública l'avantprojecte de construcció i gestió i el projecte
de traçat de l'Eix Diagonal, entre Vilanova, Vilafranca,
Igualada i Manresa. Aquest eix s’impulsa amb l’objectiu
de millorar l'accés a la costa des de les comarques
centrals i potenciar les comunicacions intercomarcals.
Amb una longitud de 67 quilòmetres, recorrerà un
itinerari sud-nord que unirà les poblacions de Vilanova
i la Geltrú, Canyelles, Vilafranca del Penedès, Sant Pere
de Riudebitlles, Capellades, Igualada, Sant Salvador de
Guardiola i Manresa.

Actualment està construït prop del 50% d'aquest eix
viari: el tram de la carretera C-15 entre Puigdàlber i
Igualada i el tram de la C-37 entre Castellfollit del Boix
i Sant Salvador de Guardiola.

Les obres de l'Eix Diagonal inclouran:
- La construcció de 35 quilòmetres de nova carretera,
13 dels quals (entre Vilanova i Vilafranca) tindran les

característiques d'autovia.
- El reforçament del ferm i millores en la senyalització
i els elements de seguretat viària.
- Com a elements constructius, cal destacar 9 túnels,
25 ponts i 18 enllaços nous.
Aquests treballs suposaran una inversió de 341 MEUR.

Pel que fa al tram entre Canyelles i Puigdàlber, destaca:
• Canyelles – Vilafranca del Penedès (5,7 km):
Desdoblament de l'actual C-15 entre la connexió amb
la C-15b (carretera de Sant Pere de Ribes) i l'enllaç
amb l'AP-7, a Vilafranca. En aquest tram es construirà
un túnel doble, d'uns 650 metres de longitud, 7 ponts
o viaductes i un túnel de 142 metres al terme municipal
d’Olèrdola.
• Variant de Vilafranca del Penedès (5,6 km): Té
característiques de carretera convencional, fins a trobar
l'actual C-15 i en segueix el traçat fins a l'enllaç de la
Granada. El projecte inclou la construcció de 4 passos
superiors i 11 passos inferiors. Entre els ponts, destaca
el que es construirà sobre la línia ferroviària, de 65
metres de longitud.
• Vilafranca del Penedès – Puigdàlber (4,1 km):
Condicionament de la carretera actual (C-15) per adaptar-
la a les característiques d'una via preferent d'una calçada.
El tram s'inicia a l'enllaç de la Granada i s'acaba poc
després l'enllaç de Puigdàlber, que es remodela.



L’equip redactor del projecte del nou Centre d’Atenció
Primària (CAP) de Vilafranca que la Generalitat ha de
construir a la zona del parc de Llevant, tocant al barri
de l’Espirall, ha finalitzat recentment els treballs i un
cop es completi el lliurament es continuaran els tràmits
de licitació de les obres. El contracte de redacció del
projecte bàsic i d'execució, l'estudi de seguretat i salut,
el pla de manteniment, l'estudi geotècnic i el projecte
d'activitats per a llicència ambiental i posterior direcció
d'obra per a la construcció del nou ambulatori de
Vilafranca, es va adjudicar el passat mes de juliol i
l’empresa adjudicatària tenia 6 mesos per a la redacció
del projecte.

Aquest segon CAP de Salut de Vilafranca es construirà
en uns terrenys de 2.700 m2 que l’Ajuntament ha cedit
al Servei Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya,
situats amb façana a l’avinguda de la Pelegrina, entre
els carrers d’Igualada i de Subirats. El nou ambulatori
se situarà al costat de la futura comissaria de la Policia

Local i la dels Mossos d’Esquadra i tocant al parc de
Llevant, on hi ha també un aparcament gratuït de 71
places.

Cessió d'espai provisional

L’Ajuntament de Vilafranca ha signat un conveni amb
el CatSalut pel qual es cedeixen temporalment espais
de propietat municipal a l’edifici dels antics jutjats, a
la plaça del Penedès, núm. 3, per tal que s’hi puguin
traslladar serveis situats actualment a l’edifici de
l’ambulatori. En concret els serveis que s’hi traslladarien
són el PADES, que aniria a la planta baixa, i els serveis
administratius, que anirien a la planta primera.

L’Ajuntament ha ofert aquests espais al Departament
de Salut de la Generalitat per tal de col·laborar per a
una millor atenció sanitària als usuaris i usuàries.



L’alcalde de Vilafranca del Penedès, Marcel Esteve,
acompanyat pel regidor de Joventut, Francisco Romero,
i el director de l’àrea de negoci de la zona de l’Alt
Penedès de “la Caixa”, Leandro Márquez, van signar
un conveni pel qual l’Obra Social de la Fundació “la
Caixa” aportarà 60.000 euros a l’adequació d’un local
al centre de la Vila per a una nova sala d’estudi.

El local està situat al carrer de la Palma i l’Ajuntament
promou la seva rehabilitació com a sala d’estudi
municipal. Aquesta proposta forma part d'un projecte
de majors dimensions que té per objectiu continuar
disposant d'una xarxa de sales d'estudi municipals de
qualitat distribuïdes estratègicament arreu del territori
per tal d'oferir un servei públic específic destinat
principalment als estudiants. En l'actualitat, la xarxa
municipal de sales d'estudi està formada per 4 espais
en diferents barris de la vila: Sala d'estudi Sant Joan
(Centre Vila), Sala d'estudi Pau Boada (Espirall), Sala
d'estudi de l'IES Milà i Fontanals (Les Clotes) i la Sala
d'estudi de l'IES Eugeni d'Ors (Sant Julià).

Pel que fa al projecte de la nova sala d'estudi al Centre
Vila es pretén continuar oferint un dels serveis amb més
demanda, en substitució de l'actual Sala d'estudi Sant
Joan en què, a tall d'exemple, en els darrers dos anys
de funcionament el total de visites, i ús, ronda els
12.000 usuaris per any (dades anuals orientatives
recollides en el registre d'usuaris).

L’Ajuntament de Vilafranca va estrenar la vigília de
Reis uns domassos nous per rebre Ses Majestats els
Reis d’Orient. Els domassos, que es pengen a les
balconades de la façana principal de la Casa de la Vila,
serveixen per engalanar la Casa Consistorial en ocasió
d’esdeveniments i festivitats destacades al llarg de l’any
com Sant Jordi, la Festa Major, l’Onze de Setembre, el
dia de Sant Raimon, el diumenge de les Fires de Maig
o la mateixa Cavalcada de Reis.

La particularitat principal dels domassos nous és el fet
que canvien de color i passen a ser verds, en lloc del
color bordeus de les darreres dècades. De fet, el verd,
el bordeus i el blau marí, són els tres colors establerts
protocol·làriament per als domassos oficials en els
ajuntaments. D’aquesta manera, els domassos de les
balconades, que inclouen l’escut de la Vila brodat al
centre, s’uniformitzen pel que fa al color amb els
domassos amb l’escut de la Vila que presideixen el Saló
de Sessions de la Casa de la Vila i el despatx de l’Alcaldia
i l’estendard de la Vila, que va aparèixer també en el
seguici de la cavalcada de Reis.

A més, els domassos recuperen el color verd que havien

tingut els antics, cap a mitjans del segle XX, amb
consonància amb el verd de les vinyes del Penedès.



que s'han de donar al nou espai generat amb el
soterrament de la via del tren i el cobriment de la
mateixa, un espai de quasi 2 quilòmetres de longitud
que s'ha de convertir en un nou eix econòmic i social
i de connectivitat entre barris. Aquest important procés
de participació ciutadana va comptar  amb la participació
de  més de 2.300  persones, des d'infants, adolescents,
joves, adults i gent gran. Un dels objectius prioritaris va
ser informar sobre el procés participatiu i recollir els
diferents discursos i aportacions de diferents perfils de
població i,  alhora, sensibilitzar  als vilafranquins i
vilafranquines de la importància d'aquest projecte i del
fet de participar-hi.  El Quadern per al debat ciutadà va
ser l'eina que, construïda també amb la participació de
la ciutadania, va permetre aportacions individuals i
també a nivell familiar o de grup.
 
El concurs de projectes convocat per l'Ajuntament de
Vilafranca adreçat a diferents equips d'arquitectes de
prestigi incorporava entre els criteris de valoració de les
propostes la "incorporació racional i justificada de les
conclusions del procés de participació ciutadana sobre
els usos del nou espai públic resultant del cobriment
del ferrocarril".

El jurat del Premi d'Innovació Democràtica ha valorat
a l'hora de premiar el projecte vilafranquí criteris
d'innovació i creativitat, efectivitat, transcendència,
aplicabilitat, transferència i adaptabilitat, sostenibilitat,
diàleg i empoderament (si el projecte ha promogut o
compromès la participació activa i real de la població).
Aquest premi significa un reconeixement a la tasca feta
per l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès en matèria
de participació ciutadana.

La Generalitat de Catalunya ha atorgat a l'Ajuntament
de Vilafranca del Penedès el Premi a la Innovació
Democràtica 2007 per l'experiència de participació
ciutadana que va suposar el procés realitzat els darrers
anys sobre la definició dels usos del nou espai públic
generat pel cobriment de la via. El premi, convocat pel
Departament d'Interior, Relacions Institucionals i
Participació de la Generalitat de Catalunya, reconeix
els millors projectes d’ens locals per promoure la
participació social i la millora de la qualitat democràcia.
Els guardonats, en aquesta segona edició, han estat els
ajuntaments de Girona, Sitges, Vilafranca del Penedès
i Santa Cristina d’Aro. L’alcalde de Vilafranca, Marcel
Esteve, que estava acompanyat de la regidora de
Participació Ciutadana, Teresa Terrades, va recollir el
premi en representació de l’Ajuntament vilafranquí.
 
Entre els anys 2005 i 2007 es va realitzar el procés de
participació ciutadana vinculat als nous usos i activitats



Les obres de cobriment de les vies a Vilafranca del
Penedès van seguint el calendari que l’empresa
constructora va fer públic el mes d’octubre passat, en
vistes que el proper estiu puguin estar totalment
finalitzades. En aquests moments s’està treballant en
diferents punts al llarg del traçat de les vies de RENFE,
ja que el cobriment de les vies de l’AVE estan
pràcticament ultimades. Els treballs sobre les vies de
RENFE requereixen una cura especial i es fan els caps
de setmana i en horari nocturn per tal de no afectar la
circulació normal dels trens, ja que es fa necessari
desconnectar la catenària del fluid elèctric.

Actualment s’està treballant en la construcció del mur
tocant al carrer Papiol, des de l’avinguda de Barcelona
a la plaça de Torras i Bages, que, un cop acabat,
permetrà que es pugui cobrir aquesta zona. Aquests

treballs requereixen la presència de maquinària pesant
que ocupa part del carrer Papiol i, per tant, causen
restriccions de trànsit i d’aparcament. Segons el calendari
de les obres, aquesta zona, entre l’avinguda de Barcelona
i pràcticament fins a tocar de la zona de Cal Berger,
serà la darrera que es cobrirà, entre els mesos de maig
i juny.

El passat 20 de desembre es va obrir la passera
provisional per a vianants que comunica el carrer del
Comerç amb l’estació de RENFE. Aquesta passera es
va haver de desmuntar a finals de novembre amb motiu
de la instal·lació de les bigues que han de suportar el
cobriment de les vies de l’AVE a la zona del carrer del
Comerç. Un cop ultimat el cobriment de les vies en
aquesta zona, es va procedir a la reobertura de la passera.



El passat mes de desembre es va inaugurar al
Parc Àgora de Vilafranca la nova seu de
l’INCAVI. El conseller d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural (DAR), Joaquim
Llena, acompanyat de l’alcalde de Vilafranca
del Penedès, Marcel Esteve, i del director
general de l’Institut Català de la Vinya i el
Vi (INCAVI), Joan Aguado, i dels directors
generals del departament, va presidir l’acte.

En l’acte d’inauguració es va assenyalar que “l’INCAVI
comença una nova etapa, no només perquè disposa
d’una nova seu sinó perquè es posa a disposició del
sector per fer de catalitzador, impulsor i promotor
d’iniciatives que queden pendents.” El conseller Llena
va remarcar que “la gran assignatura pendent és la
millora de la comercialització dels vins catalans entre
els propis consumidors de vins de Catalunya” i va apostar
pel desenvolupament de l’enoturisme al Penedès.

L’alcalde de Vilafranca, Marcel Esteve, va expressar la
seva satisfacció per la reafirmació de la històrica
capitalitat vitivinícola de Vilafranca del Penedès. Per
Esteve, la cultura del vi és signe d'identitat del Penedès
i “Vilafranca també és capital cultural del vi pel fet de
saber generar activitats i projectes relacionats amb la
vinya i el vi”.

El nou edifici es converteix en la seu central de l’INCAVI
que trasllada les seves oficines de Barcelona a Vilafranca
i, també, en la nova Estació Enològica de Vilafranca del
Penedès que feia més de 100 anys que estava ubicada
en el mateix lloc. D’altra banda, les noves dependències
també albergaran l’Oficina Comarcal del DAR de l’Alt
Penedès, fins ara estava ubicada al carrer Comerç, 41.

El fet que en el mateix edifici s’hi ubiquin l’Estació
Enològica i l’Oficina Comarcal del DAR a l’Alt Penedès,
permetrà millorar i racionalitzar la gestió de
l’administració, amb l’objectiu d’optimitzar i aprofitar
de la millor manera possible els recursos per donar un
bon servei.

Superfície total construïda: 3.762 m2
Inversió de l’obra: 2.814.112 euros

Aquest edifici, que es troba al Parc Àgora, es va començar
a construir a finals dels anys 90 arran d’un conveni
signat entre l’Ajuntament de Vilafranca i el DAR. En el
conveni es preveia que l’Ajuntament es feia càrrec de
la construcció de l’edifici i la Generalitat retornava
l’actual edifici de l’Estació Enològica (que és propietat
municipal) i cedia un solar on hi havia una sitja de gra.
Després de diverses circumstàncies (fallida de l’empresa
que estava fent l’obra, la nova via de l’AVE va acabar
passant per sobre del solar abans esmentat, etc) l’edifici
va quedar a mig construir per part de l’Ajuntament i va
estar durant uns anys en aquesta situació. L’Ajuntament
no tenia capacitat per acabar-lo i el compromís de cessió
no es podia complir per part de la Generalitat. Finalment,
es va arribar a un acord, per qual l’Ajuntament cedia a
la Generalitat l’edifici en la situació que estava i que
aquesta, a través del DAR, es faria càrrec del seu cost.
L’únic requisit era que l’edifici fos per ubicar-hi l’INCAVI
i l’Estació Enològica de Vilafranca i que, tal com estipulava
el conveni, l’actual edifici de l’Estació Enològica es
retornés a l’Ajuntament.



Des del mes de gener i fins a Setmana Santa l’escenari
del Teatre Municipal Cal Bolet acull un total de 15
espectacles professionals, amb una programació variada
que inclou propostes per a públic adult i per a públic
familiar.

La temporada programa sis espectacles de mig i gran
format, amb gèneres de comèdia, videocreació o drama
romàntic. Destaca Carta d’una desconeguda, del dramaturg
austríac Stefan Zweig, amb la interpretació d’Emma
Vilarasau, Àngels Bassas, Ivana Miño i Carlota Olcina. El
23 de febrer, Marc Parrot presenta el seu darrer disc
Interferència i el mes de març, els actors David Selvas i
Roger Coma posaran en escena l’obra En cualquier otra
parte, escrita i dirigida pel barceloní Àlex Mañas sobre la
decadència del nostre model social. Tancarà la temporada,

el 26 de març, Aigua, un muntatge basat en les narracions
de Jesús Moncada. Per veure en família, la temporada
inclou la programació de La Xarxa i part del cicle Concerts
Familiars iniciat a la tardor.

Pel que fa a la programació de primavera, els espectacles
més destacats que ja es poden avançar seran el concert
del cantautor Ismael Serrano (19 d’abril); L'Home, la
Bèstia i la Virtut de Luigi Pirandello (11 de maig), una
producció del Teatre Nacional de Catalunya i el Centre
d’Arts Escèniques de Terrassa amb Eduard Farelo, Jordi
Martínez i Teresa Urroz com a intèrprets, i El Comte
Arnau de Josep Mª de Sagarra (17 de maig), una lectura
magistralment dramatitzada per Lluís Soler.

Més informació a www.vilafranca.cat.

Actors com Emma
Vilarasau, David
Selvas o Marc Parrot
passen pel teatre
municipal aquesta
temporada d’hivern



Les dades absolutes venen confirmades per les relatives
al nombre d’espectadors per cada representació. En
els espectacles familiars i escolars, tot i pujar nombre
de públic, baixa una mica la mitjana d’espectadors per
funci, ja que s’han fet més representacions. Però
l’ocupació en els espectacles per a adults, que han
passat de tenir 74 a 103 espectadors a cada funció,
representa un increment del 39%.

L’altre indicador de la tendència creixent en les xifres
de públic és la recaptació a la taquilla del teatre, que
ha  passat dels 31.000¤ de l’any 2006 als 43.700
euros del 2007, amb un augment del 39,5%.

La programació professional del Teatre Municipal Cal
Bolet de l’any 2007 ha constat de 27 espectacles per

L’augment de públic es registra tant en
els espectacles per a adults com per a
infants

El 2007 ha estat un bon any pel què fa a l’activitat
teatral al Teatre Municipal Cal Bolet de Vilafranca. Al
llarg de l’any passat, la remuntada en el nombre
d’espectadors ha estat remarcable en les diferents
propostes de la programació: teatre, dansa i música. En
conjunt, les tres línies de la programació professional
(públics adult, familiar i escolar) han tingut un 17%
més d’espectadors que l’any anterior, amb un total de
19.162 espectadors l’any 2007, davant dels 16.372
del 2006.

públic adult, als quals cal afegir 15 espectacles per al
públic familiar (La Xarxa i els Concerts Familiars) i 14
per al públic escolar. En conjunt, al 2007 s’han vist 6
produccions més que el 2006.

El teatre al servei de Vilafranca

A més de la programació pròpia o desenvolupada en
conveni amb altres entitats, el Teatre Municipal Cal
Bolet té moltes més utilitzacions que realitzen
associacions, escoles i empreses. Durant l’any 2007,
el teatre s’ha obert 190 dies en què s’han fet 223 usos
amb un total de 1.438 hores de servei. L’usuari majoritari
és el propi Patronat del Teatre, que l’ha utilitzat en 110
ocasions, seguit de les escoles de la Vila, amb 64 usos,
les entitats amb 43, i les empreses amb 6.

         Nombre d’espectadors          Increment respecte 2006

Teatre per a adults
4.117 persones 59%

Teatre familiar 4.838 persones 13%
Teatre escolar 10.207 persones 7,4%

TOTAL 19.162 persones 17%






