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dia a dia
Dimarts 2
Xerrades i Conferències Local Espai de Vida 

Conscient
19.30 “PNL per nens”

Xerrades i Conferències L’Escorxador
22.00 “L’Himalayisme actual davant el 

repte de la massifi cació”

Dimecres 3
Xerrades i conferències Capella de Sant Joan
19.00 “Defensors dels Drets Humans, el 

testimoni obstinat”

Dijous 4
Música Auditori Municipal de Vilafranca
19.30 Concert de la Hyvinkää Chamber 

Orchestra i El Qattara Quartet.

Xerrades i conferències Biblioteca Torras i 
Bages

19.30 Veure món: “Tifsit: el Marroc 
berber”

Cinema Sala 2 del Casal
20.00 i 22.00 The visitor

Divendres 5
Música l’Auditori Municipal de Vilafranca
18.30 Concert de l’alumnat de l’Escola 

d’Arts Musicals

Xerrades i conferències L’Escorxador
19.00 “Cap a on va el Marroc?”

Xerrades i conferències Centre ARC
19.30 “Visualització creativa i curativa”

Altres Agrobotiga “La Berna”
20.00 Cokctails, amb i sense alcohol

Literatura Capella dels Dolors
20.30 EVA, En Veu Alta: De socarrel o 

de pura cepa, com dirien a casa 
seva.

Dissabte 6
Altres Campanar de Santa Maria
20.30 Visita de Posta de Sol al Campanar 

de Santa Maria

Música Auditori Municipal de Vilafranca
23.00 Joan Miquel Oliver. Bombons 

Mallorquins

Diumenge 7
Altres plaça de la Vila 
11.00 Visita guiada per la Vilafranca 

Modernista

Arts Escèniques Auditori Municipal de 
Vilafranca

12.00 i 18.00 Petons

Dilluns 8
Literatura Parc Tivoli
17.30 EVA, En Veu Alta: Jocs de grup

Literatura Perruqueria a l’Inrevés
21.00 EVA, En Veu Alta: La teoria del 

riure

Dimarts 9
Cinema  Local d’Espai de Vida Conscient
19.30 Cadena de favores
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dia a dia
Literatura Muralla dels Vallets, 12
21.00 EVA, En Veu Alta: Els contes que 

va somiar la papallona

Xerrades i conferències L’Escorxador
22.00 Cicle d’audiovisuals de muntanya’09: 

Escalada sostenible

Dimecres 10
Popular i tradicional Diferents carrers de 

la Vila
18.30 XXVIII Diada dels Gegants de la 

Vigília de Corpus

Literatura Biblioteca Torras i Bages
20.00 EVA, En Veu Alta: Contes 

Bàrbars

Literatura L’Escorxador
22.00 EVA, En Veu Alta: Jocs de Sala

Dijous 11
Xerrades i Conferències Biblioteca Torras 

i Bages
19.30 Veure món: “Europa a ritme de 

low cost”

Xerrades i conferències Capella de Sant Joan
20.00 “Els drets dels immigrants en 

temps de crisi, el seu dia a dia” 

Cinema Sala 2 del Casal
20.00 i 22.15 Déjame entrar

Literatura Carreró de Serraülls, al costat de la 
Capella del Dolors

21.00 EVA, En Veu Alta: Històries de la 
Selva Africana

Divendres 12
Literatura Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès
21.00 EVA, En Veu Alta: Quartetes, sex...

tetes i altres formes de sàtira a la 
catalana

Dissabte 13
Altres L’Escorxador
11.00 Cicle d’activitats per a pares i 

mares: taller ioga per a pares 
i fi lls

Música Auditori Municipal de Vilafranca
12.00 Cantata Telencantats

Literatura Església i claustre de Sant Francesc
17.30 EVA, En Veu Alta: Lectures en 

veu alta

Altres Campanar de Santa Maria
20.30 Visita de Posta de Sol al 

Campanar de Santa Maria

Literatura Teatre Municipal Cal Bolet
23.00 EVA, En Veu Alta: Classics by 

Jango

Música Sam Cafè
23.30 Charmin Michelle. The Billie 

Holiday songbook

Diumenge 14
Altres Cementiri de Vilafranca
12.00 Passejada comentada pel Cementiri 

Patrimonial de Vilafranca

Dimarts 16
Literatura Local d’Espai de Vida Conscient
19.30 Espai de llibres Pensar no és de 

franc
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dia a dia
Literatura Biblioteca Torras i Bages
19.30 Tertúlia literària: Camí de Sirga

Música Auditori Montserrat Junyent de 
l’Ateneu Municipal

20.30 Audició de l’alumnat adult de 
l’Escola Municipal de Música 
Maria Dolors Calvet

Xerrades i conferències L’Escorxador
22.00 “Imatges de fauna o paisatges”

Dimecres 17
Literatura Biblioteca Torras i Bages
19.30 Tertúlia literària: Camí de 

Sirga

Xerradse i conferències Delegació 
d’Assistència Sanitària Col·legial 
de Vilafranca del Penedès

19.30 “La Part Social de la 
Intel·ligència Emocional”

Dijous 18
Cinema Local d’Espai de Vida Conscient
19.30 Las nuevas revelaciones

Xerrades i conferències Biblioteca 
Torras i Bages

19.30 Veure món: Enamorada 
d’Àlgèria

Cinema Sala 2 del Casal
20.00 i 22.15 Control

Dissabte 20
Musica Diferents llocs de Vilafranca
18.00 Festa de la Música

Altres Campanar de Santa Maria
20.30 Visita de Posta de Sol al 

Campanar de Santa Maria

Música Auditori Municipal de Vilafranca
21.00 Coral Cantiga. Shubert a 

la fresca (...una vetllada 
musical entre amics)

Diumenge 21
Popular i tradicional Rambla Nostra 

Senyora
19.00 Ballada de Sardanes

Dijous 25
Altres Biblioteca Torras i Bages
19.30 Veure món: Els països 

Bàltics: de Riga a Helsinki en 
bicicleta

Dissabte 27
Música Església de Sant Francesc de 

Vilafranca 
19.00 Concert, a càrrec de les 

corals: La Girada, el Pla, i 
Vallirana

Altres Campanar de Santa Maria
20.30 Visita de Posta de Sol al 

Campanar de Santa Maria

Dimarts  30
Altres Local d’Espai de Vida Conscient
19.30 Espai de Silenci

Música L’Escorxador
21.00 Concert-presentació 

Vinfonies’09
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cinema
The visitor
El millor cinema independent, a ritme de timbals 
i humanitat
Walter és un professor d’universitat desmotivat 
i sense vocació per ensenyar, que deambula per 
un present sense sentit. Però el dia que coneix i 
decideix ajudar a Tarek i a Zainab (una parella 
d’immigrants que han estat estafats), li canvia 
la vida. 
The visitor és una història delicada, amb diàlegs 
curts, senzills i realistes que aborden temes di-
fícils amb naturalitat i personatges propers. Tot, 
sense deixar de banda l’emotivitat, la música a 
ritme de timbals i l’esplèndida actuació del pro-
tagonista, Richard Jenkins
Dijous 4 a les 20.00 i a les 22.00 a la Sala 
2 del Casal
Organitza: Cine Club Vilafranca

Cadena de favores
Presenta la pel·lícula Francesc Carmona
Dimarts 9 a les 19.30 al local d’Espai de 
Vida Conscient, c. Sant Fèlix, 37
Organitza: Espai de Vida Conscient

Déjame entrar
Una joia que vampiritza els gèneres per oferir 
gran cinema
L’Oskar és un nen introvertit que pateix asse-
tjament a l’escola. Amb l’arribada de l’Eli, una 
misteriosa nena de qui es farà amic, se succe-
iran una sèrie d’estranys assassinats. Des de 
Suècia ens arriba aquesta hipnòtica pel·lícula 
que transgredeix el gènere del vampirisme per 
revelar-nos una delicada història d’adolescència 
i d’amistat, de rebuig i de lleialtat. Descoberta 
al Festival de Sitges (on va guanyar de manera 
indiscutible) i premiada arreu del món, Déja-
me entrar és una de les joies de la temporada: 

pertorbadora i fosca, poètica i inesperadament 
tendre, sorprèn sobretot per l’elegància glaçada 
amb què el director Tomas Alfredson fi lma pors i 
passions. Si Crepúsculo ha banalitzat el vampi-
risme adolescent, Déjame entrar ens retorna als 
millors clàssics.
Dijous 11 a les 20.00 i 22.15 a la Sala 2 del 
Casal
Organitza: Cine Club Vilafranca

Las nuevas revelaciones
Presenta la pel·lícula Francesc Carmona
Dijous 18 a les 19.30 al Local d’Espai de 
Vida Conscient c. Sant Fèlix, 37
Organitza: Espai de Vida Conscient

Control
Cinema intens i grans cançons per fi lmar l’èxit i 
el fracàs
L’òpera prima de l’holandès Anton Corbijn narra, 
sense sentimentalismes ni nostàlgia, la vida d’Ian 
Curtis -líder del grup anglès Joy Division-, un mú-
sic genial de personalitat torturada i tendència a 
la depressió que es va suïcidar als 23 anys. 
Les cuidades interpretacions de les cançons són 
el fi l conductor imprescindible per entendre els 
estats d’ànim del protagonista, un Ian Curtis quo-
tidià, que també feia la compra i s’emborratxava 
al pub. Control s’allunya dels clixés del gènere 
per ser una intensa història d’amor i misèries 
amb gran música de fons. Guardonada a Can-
nes i als premis Bafta, presentem el fi lm en el 
marc de la Festa de la Música a Vilafranca i 
en col·laboració amb el Servei de Cultura de 
l’Ajuntament de Vilafranca.
Dijous 18 a les 20.00 i 22.15a la Sala 2 del 
Casal
Organitza: Cine Club Vilafranca
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 “PNL per nens”
A càrrec de Begonya Gamero
Dimarts 2 a les 19.30 al local Espai de Vida 
Conscient. C.Sant Fèlix, 37
Organitza: Espai de Vida Conscient

“L’Himalayisme actual davant el 
repte de la massifi cació”
Cicle d’audiovisuals de muntanya’09 dedicats a la 
muntanya i el medi ambient. A càrrec de Xavier 
Arias i Xavier Aymar.
Dimarts 2 a les 22.00 a L’Escorxador
Organitza: Centre Excursionista Penedès

“Defensors dels Drets Humans, el 
testimoni obstinat”
Xerrada de Zhang Lun estudiant supervivent de la 
represió de la plaça de Tinan’anmen (Pekín) el 4 de 
juny de 1989. 20è aniversari dels fets de Tinan’anmen 
i exemple de la situació dels drets humans a la repú-
blica popular Xina. Zhang lun forma part dels defen-
sors fotografi ats a l’exposició de Sofi a Moro.
Participaran a l’acte: Una defensora colombiana 
acollida per Amnistia Internacional i la coral del 
Centre Excursionista del Penedès.
Dimecres 3 a les 19.00 a la Capella de Sant Joan
Organitza: Amnistia Internacional Alt Penedès

Veure món: “Tifsit: el Marroc berber”
Xerrades audiovisuals d’experiències de penedes-
encs arreu del món, a càrrec de Pep Gaya.
Dijous 4 a les 19.30 a la Biblioteca Torras i 
Bages
Organitza: Biblioteca Torras i Bages

“Cap a on va el Marroc?”
Informació i debat de les eleccions municipals del 12 
de juny al Marroc
Divendres 5 a les 19.00 a L’Escorxador
Organitza: Xarxa Alhoceima-Penedès (Assoc. Alkantara, La 
Llum del Nord i Cooperacció)

“Visualització creativa i curativa”
Xerrada a càrrec de Fanny Lafuente i Arturo La-
fuente, membres fundadors de CANVI.
CANVI és una organització no governamental que 
es defi neix com una agrupació de persones que ha 
superat el càncer fent servir el seus recursos interns 
i que volen que les seves experiències i aprenentat-
ges serveixin perquè altres persones afectades per 
aquesta malaltia puguin millorar la seva salut.
Divendres 5 a les 19.30 al Centre ARC
Organitza: Centre ARC

Cicle d’audiovisuals de 
muntanya’09: Escalada sostenible
Cicle d’audiovisuals de muntanya’09 dedicats a La 
muntanya i el medi ambient. A càrrec de l’ Associa-
ció d’Escalada Sostenible (AES)
Dimarts 9 a les 22.00 a L’Escorxador
Organitza: Centre Excursionista del Penedès

Veure món: “Europa a ritme de low 
cost”
Xerrades audiovisuals d’experiències de penede-
sencs arreu del món. A càrrec de Diego Cervan-
tes, Montse Barrera i Joan Anton Fernández.
Dijous 11 a les 19.30 a la Biblioteca Torras i 
Bages
Organitza: Biblioteca Torras i Bages

“Els drets dels immigrants en 
temps de crisi, el seu dia a dia” 
Reagrupament familiar, treball, acollida, canvis 
legislatius...
A càrrec de Sònia Massana advocada espe-
cialista en immigració, Josep Marrugat membre 
de l’executiva comarcal de la Unió de Pagesos, un 
membre de la comunitat educativa i representant de 
l’equip d’Immigració Amnistia Catalunya.
Dijous 11 a les 20.00 a la Capella de Sant Joan
Organitza: Amnistia Internacional Alt Penedès

xerrades i conferències
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“Imatges de fauna o paisatges”
Cicle d’audiovisuals de muntanya’09 dedicats a 
La muntanya i el medi ambient. A càrrec d’Iñaki 
Relazón
Dimarts 16 a les 22.00 a L’Escorxador
Organitza: Centre Excursionista Penedès

“La Part Social de la Intel·ligència 
Emocional”
A càrrec de la Sra. Marta Casas, llicenciada i 
màster en direcció de marketing.
Dimecres 17 a les 19.30 a la delegació 
d’Assistència Sanitària Col·legial de Vilafran-
ca del Penedès
Organitza: SCIAS Grup Assistència

Veure món: Enamorada d’Àlgèria 
Xerrades audiovisuals d’experiències de 
penedesencs arreu del món. A càrrec de Rosa 
Vendrell
Dijous 18 a les 19.30 a la Biblioteca Torras i 
Bages
Organitza: Biblioteca Torras i Bages

Veure món: Els països Bàltics: de Riga 
a Helsinki en bicicleta
Xerrades audiovisuals d’experiències de penedes-
encs arreu del món. A càrrec de Victòria Sivill i 
Jordi Gallego
Dijous 25 a les 19.30 a la Biblioteca Torras i 
Bages
Organitza: Biblioteca Torras i Bages

xerrades i conferències

popular i tradicional
XXVIII Diada dels Gegants de la 
Vigília de Corpus
Cercavila pels carrers del centre de la Vila amb 
la participació dels Nans, els Capgrossos i el Ge-
gants de Vilafranca. A l’acabar a la plaça de la 
Vila hi haurà l’entrega de l’obsequi geganter i la 
xocolatada popular.
Dimecres 10 a les 18.30 per diferents carrers 
de la Vila
Organitza: Geganters de Vilafranca

Ballada de Sardanes
A càrrec de la Cobla Maricel
Diumenge 21 a les 19.00 a la rambla Nostra 
Senyora
Organitza: Vilafranca Sardanista



8

música
Concert de la Hyvinkää Chamber 
Orchestra i El Qattara Quartet
Dijous 4 a les 19.30 a l’Auditori Municipal de 
Vilafranca
Organitza: Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet

Concert de l’alumnat de l’Escola 
d’Arts Musicals
Divendres 5 a les 18.30 a l’Auditori Municipal 
de Vilafranca
Organitza: Escola d’Arts Musicals.

Joan Miquel Oliver. Bombons Mallorquins
Compositor, lletrista i guitarrista d’Antònia Font i 
responsable del debut literari més substantiu del 
2008, El misteri de l’amor (Empúries, 2008), Joan 
Miquel Oliver és un dels majors artistes pop que 
ha donat la llengua catalana durant els darrers 
trenta anys. Capaç d’explicar coses rares amb 
total naturalitat i també d’aconseguir que allò 
quotidià sembli realment extraordinari, conver-
teix cada concert en un viatge al·lucinant al cor 
d’un univers en contínua implosió.
Folk i electrònica, guitarres canòniques i pedals 
de bombo empeltats de caixons fl amencs, poe-
sia –automàtica o no- i melodies imprevisibles 
culminen enormes cançons petites que trans-
cendeixen el temps i l’espai. 
Aquest concert forma part de la Gira Ressons de la Gene-
ralitat de Catalunya.

Dissabte 6 a les 23.00 a l’Auditori Municipal 
de Vilafranca
Organitza: Patronat del Teatre Municipal de Cal Bolet

Cantata Telencantats
Concert de fi  de curs. Cantata composada per 
Paton Felices mestre de música de l’Escola Mu-
nicipal Maria Dolors Calvet.
Divendres 13 a les 12.00 a l’Auditori Munici-
pal de Vilafranca
Organitza: Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet

Charmin Michelle. The Billie Holi-
day songbook
Nascuda a Alabama, USA, amb estudis de piano, 
violí i cant professional. Ha format part de varis 
grups musicals de fi nk i pop, últimament junt a 
la Tuxedo Big Band, interpretant una selecció de 
temes del repartori d’Ella Fitzgerald. Dotada d’una 
veu amb un timbre especialment clar, l’estil de 
Michelle Charmin, està basat en els dels cants de 
swing dels anys 30 i 40, sobretot Billie Holiday. Ha 
efectuat varies gires europees, amb gran èxit.
Divendres 13 a les 23.30 al Sam Cafè
Organitza: Jazz Club Vilafranca

Audició de l’alumnat adult de 
l’Escola Municipal de Música Maria 
Dolors Calvet
Dimarts 16 a les 20.30 a l’Auditori Montserrat 
Junyent de l’Ateneu Municipal
Organitza: Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet

Festa de la Música
Diferents actuacions per celebrar la Festa de la 
Música, un festa europea i internacional que se 
celebra cada 21 de juny. Hi hauran diferents es-
cenaris i punts musicals. Els escenaris estaran a 
l’església i al Claustre de Sant Francesc, al pati 
de l’Escorxador i a l’Auditori Montserrat Junyent. 
Els punts musicals a la plaça Constitució i al ca-
rrer de la Parellada.
Dissabte 20 a les 18.00 Diferents llocs de Vi-
lafranca
Organitza: Ajuntament de Vilafranca
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Coral Cantiga. Shubert a la fresca 
(...una vetllada musical entre amics)

La Coral Cantiga va néixer l’any 1961 a Barcelona, 
fundada per Leo Massó en el popular i prestigiós 
marc dels Lluïsos de Gràcia. Ha estat dirigida pel 
mateix Leo Massó, Oriol Ponsa, Edmon Colomer i 
–des de l’any 1981– per Josep Prats.
El seu repertori inclou obres a capella i moltes de 
les grans obres simfonicocorals de totes les èpo-
ques i estils, que ha interpretat en col·laboració 
amb prestigioses orquestres catalanes i estran-
geres (Orquestra Ciutat de Barcelona i Nacional 
de Catalunya, Orquestra Simfònica del Vallès, 
English Chamber Orquestra, Orquestra Nacional 
de Cambra d’Andorra, etc.).
La proposta que ens presenta la Coral Cantiga, 
salvant les distàncies històriques i socials, vol 
reproduir aquelles vetllades centrades en la mú-
sica i l’amistat. Diversos formats i composicio-

ns amb el propòsit d’oferir un ventall divers de 
possibilitats interpretatives basat en la varietat i, 
òbviament, en la qualitat d’un dels compositors 
més grans que ha donat la música en el camp 
d’aquests formats cambrístics vocals.
Aquest concert s’estrenarà al Grec 2009 i forma 
part de la programació de la Festa de la Música 
a Vilafranca del Penedès.
Dissabte 20 a les 21.00 a l’Auditori Municipal de 
Vilafranca
Organitza: Patronat del Teatre Municipal de Cal Bolet

Concert
A càrrec de les corals la Girada, el Pla, i 
Vallirana
Dissabte 27 a les 19.00 a l’església de Sant 
Francesc de Vilafranca 
Organitza: coral la Girada

Concert-presentació Vinfonies’09
(www.vinfonies.org)
Dimarts 30 a les 21.00 a L’Escorxador
Organitza: Vinfonies

Convocatòria del II concurs de com-
posició per a piano Maria Dolors 
Calvet
Per més informació podeu consultar la pàgina 
www.vilafranca.cat/cultura i també el programa 
específi c.
Organitza: Ajuntament de Vilafranca, VINSEUM i la família de 
Maria Dolors Calvet.

música
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exposicions
“El món màgic dels titelles” 
A càrrec de Pengim-Penjam Titelles

Fins al 7 de juny al Claustre de Sant Francesc
Organitza: Servei de Cultura de l’Ajuntament de Vilafranca

“Rui Gomes. Un món d’ingeni i de 
somnis”
A càrrec de Rui Gomes, artista portuguès
Fins al 14 de juny al Fòrum Berger Balaguer
Organitza: Obra Social de Caixa Penedès

Vera Chaves Barcellos /Peter Friedl / 
Carlos Pazos
“Múltiples”
Projecte comissariat per Antonio Zúñiga de 
Ediciones Originales 
Per a aquesta exposició a Palma Dotze, s’han 
seleccionat tres edicions produïdes pel segell 
editorial Ediciones Originales. Aquestes responen 
a tres tipologies que el format múltiple recrea 
desde els seus orígens –a la dècada de 1960–,i que 
dissolen, reformulen o amplien els marges del què 
s’entenia com objecte artístic o obra d’art única 
i obren un ampli espectre de nous conceptes a 
considerar desde la perspectiva artística. Les tres 
obres son múltiples que s’aproximen al concepte 
d’instal·lació, bé per les seves dimensions o pels 
elements que contenen. Són obres de l’artista 
austríac Peter Friedl, del català Carlos Pazos i de la 
brasilera Vera Chaves Barcellos.
Fins al 15 juliol 2009 a la Galeria d’Art  Palma 
Dotze
Organitza: Galeria d’Art Palma Dotze

Pintura artística “Dess&Moon”
Del 1 al 30 de juny al Cafè El Coro
Organitza: Cafè El Coro

“Defensors: el testimoni obstinat”

Del 3 al 14 de juny a la Capella Sant Joan
Organitza: Amnistita Internacional

“Picasso pinta el Guernica”
Visites comentades a l’exposició: dissabtes 20 i 
27 de juny a les 19h
Dia 13 de juny a les 19h: representació de la 
lectura dramatitzada Olioz (lectura de cròniques, 
diaris personals i poemes entorn als fets del 
bombardeig i l’obra de l’artista) a càrrec de la 
companyia Teatre Kaddish.
Per a visites escolars: trucar al 93 890 04 59

Del 5 de juny al 19 de juliol a la Sala Dels 
Trinitaris
Organitza: Ajuntament de Vilafranca
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literatura

De socarrel o de pura cepa, com dirien 
a casa seva.
Inauguració a càrrec de Victoria Gullón
En Colombia, allá por el 1997, en mi primer viaje 
allende los mares, aprendí a valorar la inmensa 
riqueza tradicional de mi tierra y, en el resto de 
los caminos, a escuchar a los que ven más de 
una, que una misma. Descubrí que era buena 
para cantar y, si eran romances, aún mejor (hace 
años que ya no tengo abuela); que mucho podía 
aprender enseñando a los pequeños a volver a ju-
gar y cantar como hacíamos antes; que, con sólo 
rascar un poco, se pueden lograr maravillas con 
los adolescentes y de hasta qué punto, los adultos 
mayores, son depositarios de tanta sabiduría.
Divendres 5 a les 20.30 a la Capella dels Dolors

Jocs de grup
A càrrec d’ Oriol Ripoll
Quants som? Què tenim? A cel obert i amb dues 
cames, ganes i una bona dosi de riure, mirarem, 
escoltarem i correrem, o tot alhora o en grup o 
separats.
Però això sí, tots junts. I qui vulgui mirar, que miri: 
ens farà d’àrbitre!
Dilluns 8 a les 17.30 al Parc Tivoli

La teoria del riure
A cárrec de Claret Papiol
El senyor Paparinassa és un professor excèntric 
que imparteix una classe magistral sobre la seva 
particular teoria del riure. L’objectiu: demostrar 
quan, com, per què i de què riem o no riem. La 
dissertació es desenvolupa a través de fórmules 
matemàtiques i factors fi losòfi cs imprevisibles 
que juguen amb els conceptes, les paraules i 
els objectes i que donen a l’acte un sentit lúdic, 
dislocant i altament còmic.
Dilluns 8 a les 21.00 a la Perruqueria a 
l’Inrevés

Els contes que va somiar la papallona
A càrrec de Ferran Martín
Com diu aquell vell conte, podem ser una papallona 
que somnia què és una persona. Ningú no pot estar 
totalment segur del contrari. Què és fals i què és 
real? Que hi ha a l’altra banda del mirall? Els contes 
ens han acompanyat des del principi dels temps, 
canvien lleument però és mantenen inalterables 
en l’essència. Potser perquè estan fets d’aquella 
matèria que teixeix els somnis i qui sap si les nos-
tres vides. Contes fi losòfi cs de versions de tradició 
hindú, sufí, jueva, àrab i africana.
Dimarts 9 a les 21.00 a la Muralla dels vallets, 12

Contes Bàrbars
Autor del llibre Joan Esculies i narradores: Te-
resa Puig, Àngels Cererols i Jordina Biosca
Tres contes bàrbars i tres narradors acompanya-
ran l’autor del llibre. La proposta serà escoltar-
los, parlar-los amb l’autor i preguntar i saber el 
que ell ens explica sobre les formes, els contin-
guts i els perquès de la seva obra.
Dimecres 10 a les 20.00 a la Biblioteca Torras 
i Bages

Jocs de Sala
A càrrec d’Oriol Ripoll
Tan si plou com si fa massa sol, com si fa fred 
o som al cotxe, a l’autocar o fent un vermutet, 
només ens cal ser una bona colla amb ganes de 
jugar, encara que sigui des de la cadira estant. 
Per això, i com des de sempre, farem servir pro-
postes diferents per descobrir jocs petits i, de 
retruc, les persones que seuen al nostre costat. 
I de joc en joc, anirem fent colla i descobrint for-
mes úniques de gaudir del temps.
Dimecres 10 a les 22.00 a L’Escorxador

EVA, EN VEU ALTA del 5 al 13 de juny



12

Històries de la Selva Africana
A càrrec del narrador Inongo
Històries de la selva africana recull, entre 
d’altres, llegendes que conten com va començar 
el món, i per què certes coses que encara ara 
hi romanen. Aleshores els contes, camufl ats de 
simbolismes i metàfores, desvetllen certs aspec-
tes de la vida social d’aquest racó de món.
Dijous 11 a les 21.00 al Carreró de Serraülls, 
al costat de la Capella del Dolors

Quartetes, sex...tetes i altres formes de 
sàtira a la catalana
A càrrec de Salvador Alsius
Diuen que al mal temps, bona cara!!! Prenent de 
premissa alguns dels grans referents de versos 
satírics, el Rector de Vallfogona, Sagarra, Fages 
de Climent..., ens endinsarem en els estils i for-
mes que més bé s’adapten a cada cas i a cada 
intenció a l’hora de crear auques, romanços, 
quartetes i sextetes. Lectures, riures i anàlisi 
d’alguns poemes escrits per l’animador del taller 
i... pels assistents???
Divendres 12 a les 21.00 a l’Arxiu Comarcal 
de l’Alt Penedès

Lectures en veu alta
Lectures obertes al públic voluntari
T’agrada llegir En Veu Alta? Davant d’un públic? 
Ens vols ensenyar el conte o el text de la teva 
vida? Lectures i narracions EN VEU ALTA de 
voluntaris de tota la comarca. Tothom qui vulgui 
participar amb una lectura de contes d’entre 10 i 
15 minuts, cal que s’inscrigui al correu electrònic 
eva@veualta.com o al telèfon 660 68 73 25. Obert 
a tots els públics.
Dissabte 13 a les 17.30 a l’Esglèsia i claustre 
de Sant Francesc

Classics by Jango
A càrrec de Jango Edwards
És una selecció dels millors treballs de 
mim i còmic extrets de les 12 millors ho-
res d’espectacles de Jango Edwards. No 
hi ha mai dues actuacions iguals, i tots els 
scketchs i accions són decidides dependent-
ment del millor moment en que puguin fer-se 
presents i de l’entorn particular de cada una de 
les actuacions. 
Dissabte 13 a les 23.00 al Teatre Municipal 
Cal Bolet

Espai de llibres Pensar no és de franc
Amb Xavier Guix, Llicenciat amb psicologia. 
Especialitzat en comunicació i PNL. Impar-
teix cursos d’habilitats directives a EADA i de 
creixement personal. Al 2006 va ser l’únic autor 
espanyol convidat a participar en el 1er. fòrum 
mundial sobre creixemant personal i qualitat de 
vida a Bogotà.
Dimarts 16  a les 19.30 Local d’Espai de Vida 
Conscient
Organitza: Espai de Vida Conscient

Tertúlia literària: Camí de Sirga
De Jesús Moncada, amb la col·laboració de 
l’especialista literari Pere Martí.
Dimarts 16 i dimecres 17 a les 19.30 a la Bi-
blioteca Torras i Bages
Organitza: Biblioteca Torras i Bages

literatura

Organitza: Associació Triskel
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altres 
Cokctails, amb i sense alcohol
A càrrec de Juan Lozano, artista-pintor i barman. 
L’acte coincideix amb el 7è aniversari de la botiga.
Divendres 5 a les 20.00 a l’Agrobotiga “La 
Berna”
Organitza: Associació Cultural de les Arts Olàstiques i Arte-
sania

Visita de Posta de Sol al Campanar 
de Santa Maria
Visita guiada per les diferents dependències del 
campanar. La sala de les campanes horàries, les 
campanes religioses o la sala de l’antic rellotge 
on es pot veure la maquinària completament 
restaurada.
Dissabte 6, 13, 20 i 27 a les 20.30 
Organitza: Patronat Mpal. de Comerç i Turisme

Visita guiada per la Vilafranca Mo-
dernista
L’esplendor de la Vilafranca dels voltants del se-
gle XX a través de l’escultura, les arts gràfi ques i 
el recorregut pels edifi cis més emblemàtics.
Diumenge 7 a les 11.00 a la plaça de la Vila 
Organitza: Patronat Municipal de Comerç i Turisme

Cicle d’activitats per a pares i ma-
res: taller ioga per a pares i fi lls
A càrrec de la professora de ioga Josefi na 
Torres.
Dissabte 13 a les 11.00 a L’Escorxador
Organitza: Biblioteca Torras i Bages

Passejada comentada pel Cementiri 
Patrimonial de Vilafranca
La visita comentada al cementiri de Vilafranca vol 
recuperar un patrimoni desconegut per a la majoria 
de la gent i que posa de manifest la riquesa artística 
d’aquest recinte.
Diumenge 14 a les 12.00 davant del Cementiri 
de Vilafranca
Organitza: Patronat Municipal de Comerç i Turisme

Espai de Silenci
Amb Cristina Rodríguez
Dimarts 30 a les 19.30 al local d’Espai de Vida 
Conscient c. Sant Fèlix, 37
Organitza: Espai de Vida Conscient

arts escèniques
Petons
Titelles a càrrec de la Cia. L’Estenedor. L’Òscar 
té 12 anys i s’ha tornat força rebel. Ara es nega 
a fer Petons.
Diumenge 7 a les 12.00 i 18.00 a l’Auditori Mu-
nicipal de Vilafranca
Organitza: La Xarxa d’Espectacles Infantils i Juvenils
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Espai de Vida Conscient  
Seminari audiovisual 
Aprendre a estimar-se, dilluns 1, a les 20 h.
Ser feliç, dilluns 8, a les 20 h.
La llei de l’atracció, dilluns 15, a les 20 h.
La guia emocional, dilluns 22, a les 20 h.
El punt d’atracció, dilluns 29, a les 20 h.
A càrrec de Joan Martí 
Meditació activa de Osho, tots els dilluns a les 18 h.
Kundalini Ioga, tots els dijous a les 15 i a les18 h.
Pràctica de meditació, tots els divendres a les 18 h.

Escola Municipal d’Art Arsenal
Inici dels Re - cursos d’especialitat
Els re - cursos d’especialitat són seminaris adreçats 
a professionals i a estudiants avançats que volen 
aprofundir els seus coneixements.
L’Oferta de l’Escola per aquesta primavera - estiu és:
-Joies caramel i murals comestibles a càrrec de 
Christian Escribá, dijous 25 de juny.
-Fotografi a creativa DO, a càrrec de Grzegorz Sta-
chursky, del 29 de juny al 3 de juliol.
-Exploded Earth, a càrrec de Steve Tobin, del 29 de 
juny al 3 de juliol.
Les inscripcions es tancaran 15 dies abans de l’inici 
de cada activitat
Per a més informació truqueu al tel. 93 892 13 62 i con-
sulteu la web www.arsenal.cat

Escola Municipal de Música Maria Dolors 
Calvet, L’Escorxador i Claustre de Sant 
Francesc
Tallers d’estiu de Música i danses tradicionals
Tallers de polifonies, de danses i d’instruments tradi-
cionals: gralla, fl abiol, tarota, sac de gemecs, acordió 
diatònic i timbal. Inscripcions fi ns al 25 de juny, a 
l’Escorxador amb horari de dilluns, dimarts, dimecres 
i divendres de les 17 a les 21 h i els dijous de les 9 a les 
14 h i de les 17 a les 21 h.
Organitza: Ajuntament de Vilafranca i l’EMM Maria 
Dolors Calvet 

Centre Arc
Creixement personal, Txi Kung, tai-txí i ioga. Taller 
de tècniques de visualització.

Gimnàs de l’Escola Mas i Perera
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. Dimecres de 
20.15 a 21.30, a càrrec de Sussanna Ros
Ioga: Exercicis per harmonitzar el cos, la ment i 
l’esperit. Dimarts i divendres de 9.15 a 10.30 i de 10.45 
a les 12, a càrrec de Maribel Liñán.
Comunicació i Relacions Humanes saludables: 
Cultivarem aspectes personals i socials  per afavorir 
unes relacions més sanes i viure de manera satisfac-
tòria amb els altres i amb un mateix. Divendres 12, 19 
i 26 de 19 a 21 h. A càrrec de José Antonio Alemán, 
Psicòleg.
 
Naranyana
Reiki, Shiatsu, Dansa del ventre, Ioga (Hatha i Kun-
dalini) i Gimnàstica Equilibrant (Inclou body balan-
ce, ioga, pilates, tai-txi, ...)

Casal de la Gent Gran
Taller de Sardanes
Tots els dimecres de mes a les 4 de la tarda

Casal de Les Dones
Com ens organitzem dones i homes? La concilia-
ció entre vida personal, laboral i familiar és cosa de 
tots i totes, a càrrec de Mari Mirada, agent d’igualtat
Dilluns de 15.15 a 16.45 h
Lloc: Casal de les Dones
Durada: 3 sessions, 1, 8 i 15 de juny
Inscripcions: enviant un correu a casaldona@vila-
franca.org o bé trucant al 93-890 32 18
Per a més informació us podeu consultar la web 
municipal

cursos i tallers
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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.



Joan Miquel Oliver. 
Bombons Mallorquins
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