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dia a dia
Dimarts 2
Literatura Restaurant Mercat
20.00 Presentació del llibre Misteriosament 

Feliç, de Joan Margarit

Dimecres 3
Xerrades i Conferències L’Escorxador
19.30 ”La Malaltia de l’Alzheimer, de la 

teoria a la pràctica”

Dijous 4
Altres L’Escorxador
12.15 Sessió Pràctica de Ioga

Xerrades i Conferències Auditori Caixa Penedès 
- Fòrum Berger Balaguer

18.00 ”Història de la Música. Giacomo 
Puccini”

Xerrades i Conferències L’Escorxador
18.00 ”L’evolució del TDAH al llarg de la 

vida”

Literatura Biblioteca Torras i Bages
19.30 Presentació del llibre Mira’m

Cinema Sala 2 del Casal
20.00 i 22.00 Sessió de Cine Club

Literatura L`Odissea
20.30 Presentació del llibre El saber del 

cor

Divendres 5
Popular i Tradicional Auditori Montserrat 

Junyent de l’Ateneu Municipal
20.30 49è Aniversari dels Falcons de 

Vilafranca. Pregó

Arts Escèniques Teatre Municipal Cal Bolet
21.00 Estimada Ventafocs

Dissabte 6
Popular i Tradicional A la plaça de Santa Maria
10.00 Fira de Nadal

Popular i Tradicional Rambla de la Generalitat
08.00 49è Aniversari dels Falcons de 

Vilafranca. 17è Rally Falconer

Arts Escèniques Teatre Municipal Cal Bolet
19.00 Estimada Ventafocs

Diumenge 7
Popular i Tradicional  Casal de la Gent Gran
17.30 Ball amb Josep Aimí

Dilluns 8
Popular i Tradicional Teatre de la Societat La 

Principal “El Casal”
12.00 49è Aniversari dels Falcons de 

Vilafranca. Actuació dels Facons i 
ExFalcons

Dijous 11
Xerrades i Conferències L’Escorxador
19.30 ”Càncer i família”

Literatura Biblioteca Torras i Bages
19.30 Presentació del llibre Biblioteques en 

temps de guerra. El front cultural de la 
rereguarda. El Penedès (1936-1939)

Cinema Sala 2 del Casal
20.00 i a les 22.00 Down by law 

(Bajo el peso de la ley)
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dia a dia
Divendres 12
Xerrades i Conferències L’Escorxador
18.00 ”Necessitats afectives dels 

infants”

Xerrades i Conferències  Centre ARC
19.30 ”Superant l’estrès que se’ns 

imposa”

Arts Escèniques  Teatre Municipal Cal Bolet
21.00 Homes de Shakespeare

Dissabte 13
Exposició Sala dels Trinitaris
19.00 Visita guiada de l’exposició 

“Sinestèsia”

Altres  VINSEUM
19.30 Nocturn (Fer dissabtes al Museu)

Xerrades i Conferències  Saló de Sessions de 
l’Ajuntament de Vilafranca

19.30 XX Jornades d’Estudis Penedesencs. 
”El patrimoni fotogràfi c”

Diumenge 14
Popular i Tradicional Rambla Nostra Senyora
10.00 Mercat d’artesania, col·leccionisme i 

pintura

Arts Escèniques Teatre Municipal Cal Bolet
12.00 i a les 18.00 La Bella i la Bèstia

Arts Escèniques Auditori Municipal de Vilafranca
12.30 Exhibició de Danses

Popular i Tradicional Casal de la Gent Gran
17.30 Ball amb Blue Jeans

Dilluns 15
Xerrades i Conferències  L’Escorxador
19.00 “Avenços en Reumatologia en els 

darrers 10 anys”

Dimarts 16
Altres L’Escorxador
18.30 Presentació: Activitats de contes 

amb anglès per adults

Literatura Biblioteca Torras i Bages
19.30 Tertúlia literària: Seda, 

d’Alessandro Baricco

Dimecres 17
Xerrades i Conferències L’Escorxador
18.00 ”Col·loqui sobre les responsabilitats 

legals de les infermeres”

Xerrades i Conferències L’Escorxador 
19.00 ”Els avantatges de ser diabètic”

Literatura Biblioteca Torras i Bages
19.00 Presentació del llibre, de poemes 

Implosions

Dijous 18
Música Casal de la Gent Gran
18.00 Concert de Nadal

Música Auditori Caixa Penedès - Fòrum Berger 
Balaguer

18.00 Concert de Nadal: Música de 
Giacomo Puccini i el seu temps

Xerrades i Conferències Biblioteca Torras i 
Bages

19.00 ”Els orígens de la crisi econòmica i 
les seves implicacions polítiques”
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dia a dia
Divendres 19
Literatura Biblioteca Torras i Bages
17.30 Hora del conte: Babar i altres contes

Dissabte 20
Popular i Tradicional Parc de Sant Julià
08.00 Fira del Gall

Cursos i Tallers Biblioteca Torras i Bages
11.00 Taller de decoració de l’arbre de 

Nadal

Exposició Sala dels Trinitaris
19.00 Visita guiada de l’exposició 

“Sinestèsia”

Diumenge 21
Popular i Tradicional Diferents carrers de la Vila
08.00 Fira del Gall

Popular i Tradicional Estació de Serveis Penedès
09.00 Recreació del funcionament del 

molí d’oli o trull

Popular i Tradicional Rambla Nostra Senyora
10.00 Mercat d’artesania, col·leccionisme i 

pintura

Popular i Tradicional Casal de la Gent Gran
17.30 Ball amb Josep Aimí

Música Auditori Municipal de Vilafranca
18.00 Concert de Nadal i La Cantata de 

la Neu

Arts Escèniques Teatre Municipal Cal Bolet
19.00 Josep i Maria

Dijous 25
Popular i Tradicional Teatre de la Societat La 

Principal “El Casal”
24.00 Ball de Nadal

Divendres 26
Popular i Tradicional  Plaça Doctor Bonet
12.00 Recollida de cartes del Patge Reial 

Raimon

Popular i Tradicional  C. Magarola
12.00 Recollida de cartes del Patge Reial 

Raimon

Música Basílica de Santa Maria
12.45 Tradicional Concert d’Orgue de 

Sant Esteve

Música Auditori Municipal de Vilafranca
19.00 Concert de Sant Esteve

Dissabte 27
Popular i Tradicional  Rambla de la Girada
19.00 Recollida de cartes del Patge Reial 

Raimon

Exposició Sala dels Trinitaris
19.00 Visita guiada de l’exposició 

“Sinestèsia”

Diumenge 28
Música Auditori Municipal de Vilafranca
12.00 Un conte cantat de Nadal

Popular i Tradicional Casal de la Gent Gran
17.30 Ball amb Blue Jeans

Dilluns 29
Popular i Tradicional Diverhivern (L’Escorxador)
12.00 Recollida de cartes del Patge Reial 

Raimon

Dimecres 31
Popular i Tradicional  Teatre de la Societat La 

Principal “El Casal”
23.59 Ball de Cap d’Any
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popular i tradicional
49è Aniversari dels Falcons de 
Vilafranca. Pregó
Pregó d’aniversari a càrrec d’Aureli Ruiz i Milà.

A continuació Passi de Vídeo i xefl is popular
Divendres 5 a les 20.30 a l’Auditori Montserrat 
Junyent de l’Ateneu Municipal
Organitza:Falcons de Vilafranca

Fira de Nadal
A la plaça de Santa Maria se situa un tradicional mercat 
d’artesania i d’objectes i guarniments de Nadal.
Dissabte 6 fi ns diumenge 21 de 10.00 a 20.00
Organitza: Patronat Mpal. de Comerç i Turisme

49è Aniversari dels Falcons de 
Vilafranca. 17è Rally Falconer
Inscripcions a la Barberia Santó
Dissabte 6 a les 08.00 sortida rambla de la 
Generalitat
Organitza: Falcons de Vilafranca

Ball
Amb Josep Aimí

Diumenge 7 a les 17.30 al Casal de la Gent Gran
Organitza: Confraria de Sant Raimon - Associació de la Gent Gran

49è Aniversari dels Falcons de 
Vilafranca. Actuació dels Falcons i 
ExFalcons
Sortida de la cercavila, encesa de la tronada i a 
continuació actuació de Falcons i ExFalcons. En acabar, 
a la plaça del Penedès Xefl is popular.
Dilluns 8 a les 12.00 al Teatre de la Societat La 
Principal “El Casal”
Organitza: Falcons de Vilafranca

Recollida de cartes del Patge reial 
Raimon als barris de Vilafranca
Divendres 26 a les 12.00 a la plaça Doctor Bonet 
(Espirall) i al carrer Magarola (Molí d’en Rovira)
Dissabte 27 a les 19.00 a la rambla de la Girada 
(La Girada) 
Dilluns 29 a les 12.00 a L’Escorxador (Diverhivern)

Mercat d’artesania, col·leccionisme 
i pintura
Diumenges 14 i 21 a les 10.00 a la rambla Nostra 
Senyora
Organitza: Patronat Municipal de Comerç i Turisme

Ball
Amb Blue Jeans

Diumenge 14 a les 17.30 al Casal de la Gent 
Gran
Organitza:Confraria de Sant Raimon - Associació de la Gent Gran

Fira del Gall
Antic mercat d’aviram que se celebra el cap de setmana 
abans de Nadal i que ofereix la possibilitat de poder 
admirar i comprar els exemplars més vistosos d’animal 
de ploma criats de la manera tradicional.
Dissabte 20 a les 08.00 al Parc de Sant Julià
Participació de la Banda de l’Escola de Música Maria 
Dolors Calvet per acompanyar  al Tomassot a la 
cercavila
Diumenge 21 a les 08.00 per diferents carrers de 
la Vila
Organitza: Patronat Mpal. de Comerç i Turisme

Recreació del funcionament del molí 
d’oli o trull
Com cada any i coincidint amb el diumenge de la Fira del 
Gall, Serveis Penedès torna a posar en funcionament el 
molí d’oli o trull que té a les seves instal·lacions. 
Recrearem com es feia antigament l’oli amb el molí 
antic, amb un ambient carregat d’eines de camp, 
carros, botes, i altres utensilis de pagès. 
Es podrà tastar el magnífi c oli portat pel molí de Ca La 
Madrona, degustar vins i caves del Penedès i com a 
novetat un petit estant amb productes típics artesanals, 
melmelades, mels, formatges… 
Diumenge 21 a les 09.00 a l’Estació de Serveis 
Penedès
Organitza:Estació de Serveis Penedès

Ball
Amb Josep Aimí

Diumenge 21 a les 17.30 Casal de la Gent Gran
Organitza: Confraria de Sant Raimon - Associació de la Gent Gran
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música
Concert de Nadal
A càrrec de la Coral Tercera Primavera

Dijous 18 a les 00.00 al Casal de la Gent Gran
Organitza: Confraria de Sant Raimon - Associació de la Gent Gran

Concert de Nadal: Música de Giacomo 
Puccini i el seu temps
Amb música de Puccini
Dijous 18 a les 18.00 a l’Auditori Caixa Penedès - 
Fòrum Berger Balaguer
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran de Vilafranca 
del Penedès

Concert de Nadal i La Cantata de la 
Neu
A càrrec de la Coral Infantil L’Espinguet amb veus blanques 
i instruments de corda
Diumenge 21 a les a les 18.00 a l’Auditori Municipal 
de Vilafranca
Organitza: Coral Infantil L’Espinguet

Tradicional Concert d’Orgue de Sant 
Esteve
Divendres 26 a les 12.45 a la Basílica de Santa 
Maria
Organitza: Joventuts Musicals

Concert de Sant Esteve
A càrrec de l’Agrupació Polifònica de Vilafranca

Divendres 26 a les 19.00 a l’Auditori Municipal de 
Vilafranca
Organitza: Agrupació Polifònica de Vilafranca 

Un conte cantat de Nadal
A càrrec de Lisboa Zentral Cafè. El cicle de concerts fa-
miliars està pensat per fomentar l’hàbit d’escoltar música, 
perquè petits i grans descobreixin la música d’una manera 
màgica, divertida, didàctica i emocionant. Un conte cantat 
de nadal és un espectacle que ens connecta amb la tradició 
de les representacions musicals de temàtica religiosa. Un 
conjunt instrumental, un narrador i un cor de veus blanques 
són els encarregats de desgranar sobre l’escenari aquesta 
història que pren temes populars o tradicionals catalans i 
músiques d’arreu. 
Una versió d’Els Pastorets adaptada als nostres dies i mar-
cada per la realitat que vivim en la nostra societat
Diumenge 28 a les 12.00 a l’Auditori Municipal de 
Vilafranca
Organitza: Ajuntament de Vilafranca

Ball de Nadal
A càrrec de l’Orquestra La Principal de la Bisbal

Dijous 25 a les 24.00 al Teatre de la Societat La 
Principal “El Casal”
Organitza: Societat La Principal “El Casal”

Ball
Amb Blue Jeans

Diumenge 28 a les 17.30 al Casal de la Gent Gran
Organitza: Confraria de Sant Raimon - Associació de la Gent Gran

Ball de Cap d’Any
Dimecres 31 a les 24.00 al Teatre de la Societat La 
Principal “El Casal”
Organitza: Societat La Principal “El Casal”

popular i tradicional
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”La Malaltia de l’Alzheimer, de la teoria 
a la pràctica”
Dimecres 3 a les 19.30 a L’Escorxador
Organitza: Llambrusca- Alzheimer Penedès

”Història de la Música. Giacomo 
Puccini”
A càrrec del sr. Joan Vives Bellalta, professor d’Història de 
la Música; redactor i locutor de Catalunya Ràdio.
Dijous 4 a les 18.00 a l’Auditori Caixa Penedès - 
Fòrum Berger Balaguer
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran de Vilafranca 
del Penedès

”L’evolució del TDAH al llarg de la 
vida”
Dijous 4 a les 18.00 a L’Escorxador
Organitza:Participació en la Marató de TV3. Associació TDAH Penedès, 
El Turó i Entrem-hi

”Càncer i família”
A càrrec d’Eva Juan

Dijous 11 a les 19.30 a L’Escorxador
Organitza: Associació Espanyola contra el Càncer

”Necessitats afectives dels infants”
A càrrec de Carlos González

Divendres 12 a les 18.00 a L’Escorxador
Organitza: Versus

”Superant l’estrés que se’ns imposa”
Col·loqui obert en el qual Arash Arjomandi i Àngel Calvo 

proposaran una refl exió sobre aquest tema 
“DIÀLEGS per una vida pacífi ca i senzilla” és una iniciati-
va que promou la refl exió i l’intercanvi d’idees entorn de la 
vida pacífi ca i senzilla amb una visió lligada al creixement 
personal. 
Divendres 12 a les 19.30 al Centre ARC
Organitza: Centre ARC 

XX Jornades d’Estudis Penedesencs. 
”El patrimoni fotogràfi c”
Conferència de cloenda de les XX Jornades d’Estudis Pene-
desencs, que anirà a càrrec de Sílvia Domènech i Fernán-

dez, i l ‘entrega del premi del concurs de fotografi a digital 
Què és per tu patrimoni?
Dissabte 13 a les 19.30 al Saló de Sessions de 
l’Ajuntament de Vilafranca
Organitza: Institut d’Estudis Penedesencs

“Avenços en Reumatologia en els 
darrers 10 anys”
A càrrec de Dr. Joan Miquel Nolla Solé, Cap de Servei de 
Reumatologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge.
Dilluns 15 a les 19.00 a L’Escorxador
Organitza: Lliga Reumatològia Catalana- Alt Penedès

”Col·loqui sobre les responsabilitats 
legals de les infermeres”
Dimecres 17 a les 18.00 a L’Escorxador
Organitza: Col·legi Ofi cial Infermeria de Barcelona

”Els avantatges de ser diabètic”
A càrrec de Josep M. Adell, educador en diabetis
Dimecres 17 a les 19.00 a L’Escorxador
Organitza: ADC Alt Penedès

”Els orígens de la crisi econòmica i les 
seves implicacions polítiques”
A càrrec del periodista Joan Tapia Nieto. Cicle Club 
d’opinió
Dijous 18 a les 19.00 a la Biblioteca Torras i Bages
Organitza: Biblioteca Torras i Bages

xerrades i conferències
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exposicions
“Escoles d’altres mons”
Fins al 3 de desembre a la Sala d’actes de 
L’escorxador
Organitza: Pla per la Convivència i civisme de l’Ajuntament de 
Vilafranca

“André Trindade. Heavy metal”
Fins al 5 de desembre de 2008 a la Sala gran de la 
Galeria Sicart
Organitza: Galeria Sicart

“Jordi W. Saladrigas. Naufragis II”
Fins al 5 de desembre de 2008 a la Sala petita de la 
Galeria Sicart
Organitza: Galeria Sicart

“Pintures de Manel Vallès”
Pintures formades per taques uniformes que en contrast 
amb el fons dibuixen, des d’elements quotidians i senzills 
fi ns a imatges o moments viscuts, amb tècniques com 
acrílic sobre tela o tinta.
Fins al 7 de desembre al Forat del Pany
Organitza: El Forat del Pany

“De Pel·lícula. 40 anys de Cine Club 
Vilafranca”
Objectes de la col·lecció Maite Mínguez

Fins el 8 de desembre a la Capella Sant Joan
Organitza: Ajuntament de Vilafranca
 
“Camil·la Perez Salvà”
Exposició presentada per Francesc X. Puig Rovira

Fins al 14 de desembre al Fòrum Berger Balaguer
Organitza: Obra Social Caixa Penedès

“Exposició del Concurs de Cartells 
de la Coordinadora de les Festes Sant 
Raimon”
Fins al 18 de desembre a la Sala DPAS 
(L’Escorxador)
Organitza: Coordinadora Festes Sant Raimon

“Sinestèsia” 
Fotografi es de Roger 

Velàzquez

Visites guiades dissabtes 
13, 20 i 27 a les 19.00
Fins al 6 de gener a la 
Sala dels Trinitaris
Organitza: Servei de Cultura de 
l’Ajuntament de Vilafranca

“Pedra seca. Detalls de construcció 
i catalogació de les barraques de la 
Bisbal del Penedès” 
Fins al 15 de febrer al VINSEUM
Organitza: la revista El Marge i l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès 
i VINSEUM
Col·labora: Celler Jané Ventura i Celler Castellroig  Patrocina: Nexos 
Iniciatives i Serveis

“Exposició de Pessebres de Nadal 2008”
Del 7 de desembre al 18 de gener a la Capella dels 
Dolors
Organitza: Associació de Pessebristes de Vilafranca

“Laura Ortego. Intemperie”
Del 13 de desembre al 17 de gener a la Sala gran de 
la Galeria SICART
Organitza: Galeria Sicart

“Exposició, Pep Agut”
Del 14 de desembre al 30 de gener a la Galeria 
Palma Dotze
Organitza: Galeria Palma Dotze

“Miquel Carbonell i Selva (1854 – 1896)”
Exposició presentada per  Francesc X. Puig Rovira

Del 19 de desembre fi ns al 18 de gener al Fòrum 
Berger Balaguer
Organitza: Obra Social Caixa Penedès i la Fundació Miquel Carbonell

“Tast de VINSEUM. Què hi ha dins 
d’una copa de vi?”
Primera exposició estable de VINSEUM
Lloc: Cal Pa i Figues VINSEUM
Organitza: VINSEUM, Museu de les cultures del Vi de Catalunya
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arts escèniques
Dansa: Estimada Ventafocs
A càrrec d’Olga Álvarez. “La venta-
focs ha estat el gran referent emotiu 
de les nenes de la meva infància. To-
tes hem volgut ser com la preciosa 
ventafocs. Totes hem plorat per la 
pobra ventafocs... ella, tan bonica, 
tan immaculada, tan perfecta, tan 
correcta, tan bona i soferta... tan...
arrrggg! em sembla que m’entra 
vomitera......Les nenes dolentes amb 
patinet de l’Arale ens han ensenyat 
tantes coses des d’aleshores! Per 
sort avui dia les ventafocs no estan 
de moda, no llueixen, no brillen... 
avui les madrastres, les germanas-
tres i les bruixes semblen més atrac-
tives que la dolça i pàmfi la ventafocs 
del nostre conte...Què ens diu de nou 
el conte de la ventafocs? No ho sé... Però fa temps que em 
barallo amb la idea obsessiva d’aquest personatge. Què 
m’ha ensenyat a mi la ventafocs? Per damunt de tot, que la 
bondat porta sofriment; que la bellesa i els diners, si més no, 
ajuden; que el perdó del malvat és la venjança freda dels 
bondadosos; que les lletges s’ho han de “currar” molt per 
guanyar la partida. I que les guapes, si a més són bona gent, 
encara fan més ràbia...” Olga Álvarez
Divendres 5 a les 21.00 i dissabte 6 a les 19.00 al 
Teatre Municipal Cal Bolet
Organitza: Patronat del Teatre Municipal de Cal Bolet

Teatre i Música: Homes de Shakespeare
Amb la Cia. Dei Furbi. En una combinació de teatre de 
l’absurd i Shakespeare, tres personatges deixen endevi-
nar la relació entre les situacions pròpies dels clowns i la 
de l’home abandonat al seu destí. Una creació que pren 
forma a través de fragments escollits de l’obra de Shakes-
peare, creant una tensió entre absurda i realista, còmica 
i profundament humana. Una peculiar visió, en la qual els 
intèrprets són homes que intercanvien el gènere, segons 
el personatge que representen, tal i com succeïa al s.XVI, 
quan les dones tenien prohibit per llei pujar a un escenari. 
Els tres personatges de l’obra sostenen un diàleg divertit i 
espontani, el provoquen; inventen les accions més absurdes 
a partir de fragments de l’obra de Shakespeare. L’humor i el 
ritme els allunyen del seu destí immediat. Aquests diàlegs, 
carregats de símbols i d’humanitat, estan acompanyats per 

la música dels violoncel·listes que s’incorporen a l’acció, 
amb fragments i cançons de l’època en directe. Els jocs i 
les accions que realitzen són els propis de la comèdia, dels 
bufons-clowns, en un ventall de recursos actorals que van 
de l’esgrima al cant a capel·la. A Homes de Shakespeare hi 
veurem els enamorats de Somni d’una nit d’estiu, les famí-
lies enfrontades Montagut i Capulet, el Mercader de Venè-
cia reclamant justícia, Macbeth davant el bosc de Birmang 
que es mou, el mocador que Otel·lo va regalar a Desdèmo-
na. Caliban fent sentir la seva veu i Hamlet anunciant el fi nal 
d’Elsinor entre un duel d’esgrima.

Divendres 12 a les 21.00 al Teatre Municipal Cal 
Bolet
Organitza: Patronat del Teatre Municipal de Cal Bolet

Teatre: La Bella i la Bèstia
Amb la Cia. Veus Veus.

En un castell hi ha un prín-
cep malcriat i pervers que 
menysprea tothom. Una 
nit una dona molt vella 
demana asil per una nit al 
castell. El príncep veient 
que és una dona molt gran 
i lletja la fa fora. Aleshores 
la vella es transforma en 
una fada que llença un 
malefi ci i converteix el 
príncep en Bèstia. La úni-
ca manera de trencar el malefi ci és que una noia s’enamori 
de la Bèstia. Passen els anys, i de cop un dia entra una noia 
al castell. Podrà la Bèstia, fer que la noia s’enamori? 
Diumenge 14 a les 12.00 i a les 18.00 al Teatre Mu-
nicipal Cal Bolet
Organitza: La Xarxa d’Espectacle Infantil i Juvenil
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cinema
Sessió de Cine Club
Dijous 4 a les 20.00 i 22.00 a la Sala 2 del Casal
Organitza:Cine Club Vilafranca

Down by law (Bajo el peso de la ley)
Bajo el peso de la ley es podria identifi car amb tres gèneres 
o subgèneres cinematogràfi cs: el de les pel·lícules carce-
làries, el cinema negre i, fi ns i tot, la road movie, però el seu 
realitzador prescindeix de les convencions dels gèneres. 
Així, per exemple, renuncia a narrar-nos el moment de la 

fuga de Jack, Zack i Roberto, quan la fuga representa un 
dels clímax dràmatics en qualsevol fi lm carcelari. Jarmus-
ch fa un cine minimalista, ple de silencis, plans fi xos i una 
observació meticulosa dels personatges i, per això mateix, 
a semblança del cinema europeu, la cadència i els silencis 
del cinema de Jarmusch permeten a l’espectador conèixer 
millor aquestes criatures, els seus gestos, les seves expre-
ssions, la seva ànima. 
Dijous 11 a les 20.00 i a les 22.00
Organitza:Cine Club Vilafranca a la Sala 2 del Casal

Exhibició de Danses
A càrrec de Gimdans. Recaptació de donatius per la Marató 
de TV3
Diumenge 14 a les 12.30 a l’Auditori Municipal de 
Vilafranca
Organitza: Gimdans, El Turó i Associació Entrem-hi

Teatre: Josep i Maria
Amb la Factoria Escènica Internacional. Josep i Maria és 
una coproducció de la FEI (Factoria Escènica Internacional), 
del Teatre de Ponent de Granollers, del CAET (Centre d’arts 
Escèniques de Terrassa) I del festival Temporada Alta de Gi-
rona. Josep i Maria és una obra que destapa tots els tòpics 
referents a les festes de Nadal, símbol de la unió familiar 
sobre la qual està assentada la societat capitalista. Maria 
és una senyora de fer feines d’uns grans magatzems que 
ha de treballar la nit de Nadal. Ella té un fi ll amb el qual no 
passarà aquestes festes. És ex-corista. Està sola. Josep és 
un conserge d’aquests grans magatzems que també ha de 
treballar aquesta nit. Un comunista que enyora els temps 
passats. Està sol. Tots dos es troben casualment aquesta nit 
de Nadal i acaben celebrant la seva pròpia festa amb tots 
els productes d’oferta que hi ha al seu abast. Però en realitat 
el que passa és que Josep i Maria estan sols perquè pertan-

yen a aquell grup de gent que, per edat i classe social, la 
nostra societat ja no necessita; i per aquesta raó es troben 
sols justament en una festa tan assenyalada per la família, 
la nit de Nadal. L’obra refl exa la mentida d’un món que es 
recolza en festes comercials I els adjuudica un aire de sen-
sibilitat i d’amor. La realitat sempre és diferent. És una obra 
amb humor i ironia però que està al costat de les persones, 
del seu interior real.

Diumenge 21 a les 19.00 al Teatre Municipal Cal 
Bolet
Organitza:Patronat del Teatre Municipal de Cal Bolet

arts escèniques
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cursos i tallers
Taller de decoració de l’arbre de Nadal
A càrrec de Lídia Serra

Taller de manualitats on es realitzaran diferents objectes 
de decoració destinats a guarnir la casa i l’arbre de Nadal. 
S’utilitzaran materials quotidians gens complicats que 
els nens i nenes aprendran a transformar-los. Aprofi tant 
l´època de l’any en la què ens trobem també faran servir 
fruits d’arbres i llavors d’aquesta temporada que pintaran i 
embelliran amb cintes de colors. 
Per a nens i nenes de 6 a 12 anys 
Inscripcions prèvies. Places limitades 
Dissabte 20 a les 11.00 a la Biblioteca Torras i 
Bages
Organitza: Biblioteca Torras i Bages

L’ESCORXADOR
Balls de Saló

Organitza: Associació d’Amics del Ball Esportiu i de Competició de 
Vilafranca
Curs de Ioga, tai-txí, taller de labors

Organitza: Lliga Reumatològica Catalana
Taller de memòria

Organitza: Serveis Socials

CASAL DE LES DONES
Quan l’amor se’n va... i la hipoteca queda

Nocions jurídiques bàsiques per a la ciutadania, a càrrec de 
Patricia Mestre i Gemma Sahún, advocades de l’Associació 
Dones Juristes
Dies: 4, 11 i 18 de desembre
Organitza: Pla per la Igualtat

Activitats artístiques i plàstiques

Organitza: Lliga Reumatològica Catalana

Altres grups, cursos i activitats que es realitzen  al casal de 
les dones i a l’espai per dones del barri de l’espirall: Català 
bàsic, anglès, pintura de roba, manualitats, labors, puntes de 
coixí, falsos esmalts i fi gures de guix.

Serveis que s’ofereixen en el Casal de les Dones: 
Servei Psicològic  per a dones afectades per la violència de 
gènere. Visites concertades
Assessoria Jurídica per a Dones. Visites concertades.
Per a més informació us podeu adreçar al Casal de les 
Dones, telèfon 93-890 32 18.

ESCOLA MUNICIPAL D’ART 
ARSENAL
“Forfets d’art” 

Es pot venir als tallers de ceràmica, disseny gràfi c, joieria, 
dibuix, volum i pintura. També cursos de fotografi a digital, 
Digital: Imatge-dibuix-presentacions, dinbuix tècnic, dibuix 
de model, Photoshop, Flash i Autocad. Informeu-vos al telf 
93 892 13 62 i/o a la web www.arsenal.cat

CENTRE ARC (Cal Bolet, 4)
Cursos de Creixement personal, Chi Kung, tai-txí i ioga

Taller “Eines pràctiques per al benestar” a càrrec d’Àngel 
Calvo

GIMNÀS DE L’ESCOLA MAS I 
PERERA
7è Curs de Dansa Lliure

Tots els dijous de 18 a 20 h

TOT SALUT NATURAL
Txi-kung: Gimnàstica dolça que reforça l’organisme, 
assossega la ment i redueix l’estrès.
Ioga: Exercicis per harmonitzar el cos, la ment i l’esperit.

ESCOLA DE IOGA I TERÀPIES 
NATURALS (Pare Manyanet 15, 
baixos)
Reiki, Shiatsu, Dansa del ventre, Ioga (Hatha i Kundalini) i 

Gimnàstica Equilibrant (Inclou body balance, ioga, pilates, 
tai-txi, ...)

EXPRESSIÓ MANUAL I PLÀSTICA 
ZIG-ZAG
Tallers Generals del Zig-Zag

Dies: del 22 al 31 de desembre
Organitza: Zig-Zag

CONFRARIA SANT RAIMON, 
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN
Taller de Lectura

Dies 5, 12 i 19 de desembre a les 5 de la tarda
Organitza: Confraria Sant Raimon – Associació de Gent Gran
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BIBLIOTECA TORRAS I BAGES
Taller de decoració de l’arbre de Nadal

A càrrec de la Lidia Serra    
Taller de manualitats on es realitzaran diferents objectes 
de decoració destinats a guarnir la casa i l’arbre de Nadal. 
S’utilitzaran materials quotidians gens complicats que 

els nens i nenes aprendran a transformar-los. Aprofi tant 
l´època de l’any en la què ens trobem també faran servir 
fruits d’arbres i llavors d’aquesta temporada que pintaran i 
embelliran amb cintes de colors.
Per a nens i nenes de 6 a 12 anys. Inscripcions prèvies. 
Places limitades

cursos i tallers

altres 
Sessió Pràctica de Ioga
Tècniques específi ques que poden ajudar a pal·liar els efec-
tes del Càncer (meditació, relaxació, altres...), a càrrec de 
Francesc Martínez Manzano
Dijous 4 a les 12.15 a L’Escorxador
Organitza: Associació Espanyola contra el Càncer

Nocturn (Fer dissabtes al Museu)
Taller familiar amb Oriol Ripoll.

Activitat familiar per a infants a partir de 6 a 12 anys
Dissabte 13 a les 19.30 al VINSEUM
Organitza: VINSEUM

Presentació: Activitats de contes amb 
anglès per adults
Dimarts 16 a les 18.30 a L’Escorxador
Organitza: Escola Ofi cial d’Idiomes

Diverhivern
Espai per viure uns dies màgics gràcies al joc i la diversió, 
on els infants, el jovent i les seves famílies s’ho passen molt 
bé!
Aquest programa ofereix als nens i nenes i les seves famílies 
no només un espai de joc, sinó un lloc per poder compartir 
activitats i una estona màgica. Així es dona resposta als 
seus interessos i s’afavoreix que els participants gaudeixin 
de les vacances nadalenques. Taller de maquillatge, racons 
de joc per als infants més petits, jocs de taula, malabars, 
jocs d’arreu del món, d’ordinador i de taula, escalèxtric, 

ludoteca per a petits, mitjans i grans, ping-pong, taller de 
castells, falcons, concurs...
Dies: 22, 23, 24, 29, 30, 31 de desembre de 2008 i 2 i 
3 de gener de 2009
Lloc: L’Escorxador. c/ de l’Escorxador, 19- 21
Horari: D’11 a 14h i de 16.30 a 20 h (els dies 24 i 31, 
només al matí)
Preu: 3,50 € per sessió infants d’1 a 16 anys
Venda anticipada d’abonaments per a 8 sessions a l’Ofi cina 
d’Atenció Ciutadanade l’Ajuntament de Vilafranca del Pe-
nedès.
L’organització disposa de monitors i monitores que dirigeixen 
les activitats, però la vigilància dels infants correspon als 
pares, mares o tutors/es, els quals poden entrar dins els lo-
cals. Els infants menors de 4 anys han d’anar acompanyats. 
L’organització no es fa responsable dels desplaçaments que 
facin els infants fora del recinte de l’Escorxador
Organitza: Ajuntament de Vilafranca

Escola de Música Maria Dolors Calvet
Audicions Trimestrals a l’Auditori de l’Ateneu

Del dilluns dia 15 al divendres 19 de desembre a les 
6 de la tarda
Organitza: Escola de Música Maria Dolors Calvet
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literatura
Presentació del llibre Misteriosament 
Feliç, de Joan Margarit 
A càrrec de Jordi Llavina

Dimarts 2 a les 20.00 al Restaurant Mercat
Organitza: L’Odissea

Presentació del llibre Mira’m
Presentació del llibre de fotografi es Mira’m a càrrec dels 
autors Lourdes Sogas i Francesc Salvà; i Maria Elisa 

Rafecas, presidenta de l’Associació Creixent de Vilafranca 
del Penedès. 
Lourdes Sogas amb la fotografi a i Francesc Salvà amb 
la poesia ens parlen de vida i de tot el procés que això 
comporta: créixer, aprendre, crear, jugar... Les fotografi es 
ens mostren grans diferències i grans similituds alhora, i 
ens ensenyen un món proper o llunyà on l’únic punt comú 
que fa d’eix vertebrador són les mirades infantils i el seu 
missatge: Mira’m.
Dijous 4 a les 19.30 a la Biblioteca Torras i Bages
Organitza:Associació Creixent en col·laboració amb la Biblioteca Torras 
i Bages

Presentació del llibre El saber del cor
de Teresa Costa-Agramunt
A càrrec de Rosa Vendrell

Dijous 4 a les 20.30 a L`Odissea 
Organitza: Llibreria L’Odissea

Presentació del llibre Biblioteques en 
temps de guerra. El front cultural de 
la rereguarda. El Penedès (1936-1939)
de Montserrat Comas i Güell
A càrrec de Ramon Arnabat i Mata, president de l’Institut 
d’Estudis Penedesencs
Dijous 11 a les 19.30 a la Biblioteca Torras i Bages
Organitza: Institut d’Estudis Penedesencs

Tertúlia literària: Seda, d’Alessandro 
Baricco
Seda és un llibre escrit per l’italià Alessandro Baricco 
publicat el 1996 i portat al cinema l’any 2007 pel director 
francés François Girard. Narra la vida d’un comerciant 
francès, Hervé Joncour, que a partir de 1861 ha de viatjar 
amb freqüència al Japó per a comerciar amb cucs de seda. 
El Japó de fi nals de segle XIX era un país aïllat tant comercial 
com culturalment de la resta del món. I en un d’aquests 
viatges coneixerà una noia per la qual s’apassionarà, fi ns 
que esclata una guerra civil. Seda no és una novel·la ni un 
conte, és podria dir que és una història d’amor.
Dimarts 16 a les 19.30 a la Biblioteca Torras i Bages
Organitza: Biblioteca Torras i Bages

Presentació del llibre, de poemes 
Implosions
A càrrec de l’autora Anna Gual i Esther Andorrà de Labreu 
Editorial
Dimecres 17 a les 19.00 a la Biblioteca Torras i 
Bages
Organitza: Biblioteca Torras i Bages

Hora del conte: Babar i altres contes
A càrrec de la Cia. Goita’07

Babar i altres contes és un petit espectacle destinat als 
més petits i que està composat per tres relats diferents. La 
posada en escena s’ajuda d’una gran pissarra i l’espectacle 
va acompanyat amb música. Les històries que s’explicaran: 
Història de Babar, Els colors dels ocells i Els nens del 
vent, tenen alguna cosa en comú: fan passar una estona 
agradable als petits espectadors i als que no ho siguin tant. 
Per a nens i nenes a partir de 4 anys 
Divendres 19 a les 17.30 a la Biblioteca Torras i 
Bages
Organitza: Biblioteca Torras i Bages
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rep-nos a casa
Vols rebre l’Agenda Cultural de Vilafranca del Penedès a casa teva?
Omple el formulari i entrega’l o envia’l a:

L’Escorxador
c/ Escorxador, 19-21
T: 93 890 04 59
F: 93 817 11 05
escorxador@vilafranca.org

Vols rebre el butlletí electrònic del Servei de Cultura?
Subscriu-te a: www.vilafranca.cat/cultura

Les dades que ens faciliteu quedaran recollides en el fi txer del 
Servei de Cultura de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, amb 
fi nalitat exclusivament estadística i d’informació de les nostres 
activitats i serveis. Podeu adreçar-vos al Servei de Cultura per tal 
d’exercir els drets d’oposició, rectifi cació i cancel·lació.




