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Vilafranca	del	Penedès	és	una	ciutat	que	destaca	en	l’àmbit	cultural	amb	una	gran	riquesa	d’ex-
pressions,	amb	 la	capacitat	de	conservar	el	patrimoni	històric	alhora	que	projecta	 les	arts	més	
innovadores.	Vilafranca	gaudeix	d’una	programació	cultural	molt	àmplia,	té	un	gran	capital	creatiu	
en	totes	les	arts,	disposa	d’uns	equipaments	de	qualitat	i	dóna	suport	a	entitats,	iniciatives	i	ex-
pressions	culturals	ben	diverses.	

La	societat	vilafranquina	té	un	gran	dinamisme	associatiu	que	es	reflecteix	en	una	ciutat	cultu-
ralment	oberta	i	generadora	de	valors	cívics	i	amb	capacitat	transformadora.	Les	associacions	i	
les	entitats	conformen	un	gran	mosaic	de	sensibilitats,	d’iniciatives	i	d’expressions,	que	sumen	
i	fan	que	la	ciutat	reforci	la	seva	condició	de	capitalitat	cultural.	

L’Ajuntament	de	Vilafranca	és	una	part	més	de	tota	aquesta	energia	cultural	i	té	un	paper	des-
tacat	amb	les	iniciatives	culturals	que	promou,	com	també	amb	el	suport	i	els	serveis	que	dóna	
serveis	a	les	iniciatives	culturals	que	sorgeixen	de	la	mateixa	vila.

En	un	 recorregut	per	 la	Vilafranca	 cultural	 destaquem	el	gran	 capital	 dels	 cicles	 festius,	 amb	
un	excel·lent	patrimoni	en	cultura	popular	i	tradicional	que	té	la	màxima	expressió	en	la	Festa	
Major.	Vilafranca	ens	ha	fet	arribar	un	important	llegat	històric	a	través	del	patrimoni	artístic	i	
arquitectònic.	La	cultura	del	vi	està	present	en	les	manifestacions	socials	de	Vilafranca,	que	im-
pregna	la	nostra	manera	de	ser.	Amb	un	Museu	de	Vilafranca	renovat,	la	vila	esdevindrà	el	gran	
centre	cultural	de	Catalunya	sobre	la	cultura	de	la	vinya	i	del	vi.	

Les	arts	plàstiques	i	visuals	són	protagonistes	en	diverses	sales	d’exposicions	públiques	i	priva-
des,	dues	galeries	d’art	i	una	escola	d’art.	Les	arts	escèniques,	teatre	i	dansa,	en	tots	els	estils	
i	inquietuds,	omplen	la	cartellera	amb	una	programació	constant,	des	de	la	producció	amateur	
fins	a	la	professional.	La	riquesa	de	l’activitat	musical	comptarà	amb	un	nou	auditori	polivalent	
que	se	sumarà	als	espais	existents.	El	moviment	literari	de	Vilafranca	se	suma	a	les	arts,	a	les	
quals	aporten	creació	l’edició,	la	lectura,	i	els	concursos	i	certàmens	que	fan	que	tota	la	ciutat	
esdevingui	una	capital	de	sensibilitats	literàries.

La	 iniciativa	cultural	de	Vilafranca	és	un	capital	que	sorgeix	del	 teixit	social,	actiu	 i	creador,	 i	
regenera	els	àmbits	de	l’expressió	artística.	Avui	Vilafranca	avança	i	la	cultura,	com	la	vila,	pro-
gressa	amb	la	suma	de	noves	expressions	i	de	noves	identitats.

Vilafranca	és	una	societat	preparada,	amb	creativitat,	amb	talent,	amb	equipaments	i	amb	recur-
sos.	Vilafranca	fa	cultura.

Vilafranca 
fa cultura.
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Vilafranca, capital 
en cicle festiu

LA FESTA MAJOR
La	Festa	Major,	que	se	celebra	els	dies	29,	30	i	
31	d’agost	i	1	i	2	de	setembre,	és	l’acte	cultural	i	
festiu	més	significatiu	i	emblemàtic	de	la	ciutat.	
Hi	 ha	una	 forta	 simbiosi	 i	 complicitat	 entre	 la	
gent, les entitats, els col·lectius i les institucions 
que	s’uneixen	per	una	mateixa	fita.

Vilafranca	 s’aboca	 col·lectivament	 de	 forma	
absoluta en la seva festa i la viu intensament 
des	del	principi	fins	al	final	i,	alhora,	es	gau-
deix	 íntimament.	 L’organització	 va	 a	 càrrec	
dels	 administradors	 de	 la	 Festa	 Major,	 que	
són	persones	escollides	anualment	i	que	re-
presenten	 la	 participació	 popular	 en	 l’orga-
nització	de	la	festa.

Vilafranca té un gran capital en cicle festiu i pot presumir 
d’un ric patrimoni que té com a columna principal la Festa 
Major, declarada festa tradicional d’interès nacional i 
anomenada «la més típica de Catalunya». A banda de la 
Festa Major, Vilafranca gaudeix anualment d’un calendari 
festiu on es combinen festes genuïnament vilafranquines 
amb festes tradicionals catalanes.

A	la	Festa	Major,	amb	una	estructura	que	perdura	
des	de	fa	més	de	200	anys,	s’hi	barregen	les	tradi-
cions	més	ancestrals	amb	els	espectacles	més	ac-
tuals,	de	manera	que	tothom	i	tot	hi	té	cabuda.	In-
fants,	jovent	i	adults	tenen	el	seu	lloc	a	la	festa.	Els	
carrers,	places	i	edificis	són	els	escenaris	d’aquesta	
festa	eminentment	popular	i	de	carrer.

Vilafranca	és	punta	de	llança	del	món	casteller	 i	 la	
plaça	de	la	Vila	és	coneguda	com	la	«plaça	més	cas-
tellera».	S’hi	han	vist	les	fites	castelleres	més	impor-
tants	dels	més	de	200	anys	d’història	dels	castells.	
La	diada	castellera	de	Sant	Fèlix,	el	30	d’agost,	és	la	
jornada	per	excel·lència	que	cap	bon	aficionat	caste-
ller	es	vol	perdre.	S’hi	donen	cita	tradicionalment	les	
quatre	millors	colles	castelleres	del	moment.
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BALLS DE LA FESTA MAJOR
Vilafranca	és	un	dels	municipis	amb	un	patri-
moni	 etnològic	més	 ben	 conservat	 i	 estructu-
rat.	Divuit	balls	conformen	el	seguici	de	la	Festa	
Major,	als	quals	cal	afegir	 les	dues	colles	cas-
telleres	i	la	colla	de	falcons.	Tots	conformen	la	
base	de	la	Festa	Major,	un	llegat	transmès	du-
rant	segles	de	generació	en	generació.

FESTA MAJOR DELS PETITS
La	Festa	Major	dels	Petits	és	una	plataforma	per	a	
futurs	components	dels	balls	de	 la	Festa	Major	 i	
una	manera	de	mantenir	vives	les	tradicions.	És	una	
activitat	multitudinària	on	participa	tota	la	família	i	
és	una	bona	cloenda	de	la	Festa	Major.	Aquest	any	
al	voltant	de	400	nens	i	nenes	han	ballat	en	alguns	
dels	balls	de	la	Festa	Major	dels	Petits.	Hi	poden	
participar	infants	entre	els	6	i	els	14	anys.

CAVALCADA DE REIS
La	cavalcada,	una	festa	tradicional	catalana	que	
té els més menuts i menudes de la casa com 
a	protagonistes,	està	arrelant	 fortament	en	el	
cicle	 festiu	 de	 Vilafranca	 i	 recupera	 elements	
com	el	patge	reial	Raimon,	com	el	paper	pro-
tagonista	dels	Reis	 i	 tot	un	seguit	d’elements	
que	 la	conformen	 i	que	 li	donen	color,	 llum	 i	
molta	màgia.

FESTES DE SANT RAIMON, FESTES D’HIVERN
És	la	festa	de	les	entitats	organitzada	per	les	
entitats.	Una	comissió	formada	per	represen-
tants	 d’entitats	 coordina	 i	 organitza	 un	 se-
guit	d’actes	durant	3	setmanes:	 conferènci-
es,	balls,	concerts,	activitats	infantils,	expo-
sicions,	 actes	 tradicionals...	Aquestes	 festes	
tenen	 lloc	 durant	 el	 mes	 de	 gener,	 a	 partir	
del	 dia	 7	 de	 gener,	 dia	 de	 Sant	 Raimon	 de	
Penyafort,	copatró	de	la	Vila.

CARNAVAL
En	els	darrers	anys	Vilafranca	ha	treballat	per	
donar	lluïment	al	Carnaval.	Al	voltant	de	l’ele-
ment	més	participatiu	com	és	la	Rua	de	Car-
naval,	 s’han	 bastit	 un	 seguit	 d’actes	 d’arrel	
popular	 impulsades	 i	 organitzades	 per	 dues	
comissions	 formades	 per	 l’Ajuntament	 de	
Vilafranca	i	per	entitats	com	el	Casino,	el	Ca-
sal	i	particulars.

CARAMELLES
Tradició	musical	en	què	diverses	formacions	
musicals	 que	 combinen	 el	 cant	 coral	 amb	
l’acompanyament	 d’instruments	 ofereixen	
un	 repertori	de	cançons	 tradicionals,	 inven-
tades	 o	 reinterpretades	 la	Nit	 de	 Pasqua	 en	
un	concert	al	carrer.	
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SANT JORDI
Sant	Jordi	ha	passat	de	ser	una	fira	de	llibres	i	
roses	a	convertir-se	en	un	seguit	d’actes	rela-
cionats	amb	la	cultura,	com	concerts,	especta-
cles, xerrades i conferències, actuacions a les 
escoles,	parades	de	llibres	i	flors,	que	fan	que	
aquesta	festa	estigui	plenament	 integrada	a	 la	
societat	civil.	És	una	benvinguda	a	la	primave-
ra.	En	aquesta	festa	s’impliquen	entitats	i	col-
lectius	que	també	la	fan	seva.

DIADA DEL GRALLER
És	 una	 activitat	 que	 té	 lloc	 al	 mes	 d’abril	 i	
l’organitza	 la	 Coordinadora	 de	 Grallers	 de	
Vilafranca.	 És	 una	 fira	 de	 luthiers,	 una	 fira	
d’instruments	 tradicionals,	 concerts,	 tallers	 i	
audicions	omplen	durant	un	cap	de	 setmana	
els	carrers	de	Vilafranca.

ELS GEGANTERS
Els Geganters de Vilafranca organitzen la 
diada	de	la	vigília	de	Corpus	en	què	els	Ge-
gants	de	Vilafranca,	en	Ferragut	i	l’Elisenda,	
passegen	pels	 carrers	de	Vilafranca	acom-
panyats	dels	Nans	i	Capgrossos.	S’hi	orga-
nitzen	actes	paral·lels.

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
Al	voltant	de	 la	Diada	Nacional	de	Catalunya	
s’han	instaurat	tot	un	seguit	d’actes	com	l’ac-
te institucional a la Casa de la Vila, la ballada 
de	 sardanes,	 l’ofrena	 floral	 al	 monument	 al	
president	Lluís	Companys,	la	marxa	de	torxes	
i	altres	activitats	complementàries.
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DIADES DE LES COLLES CASTELLERES I DELS 
FALCONS
Les colles dels Castellers de Vilafranca i dels 
Xicots de Vilafranca celebren les seves diades 
el	dia	de	Tots	Sants	i	el	darrer	diumenge	d’oc-
tubre,	respectivament,	amb	jornades	castelleres	
molt	destacades	on	conviden	colles	forànies.	És	
la	darrera	oportunitat	de	la	temporada	per	por-
tar	grans	castells	a	plaça.	Al	voltant	de	la	diada	
festiva	del	8	de	desembre,	 la	 colla	 Falcons	de	
Vilafranca també organitza anualment un seguit 
d’actuacions	 i	 activitats	 paral·leles	 amb	motiu	
del	seu	aniversari.

FESTES DELS BARRIS
Els diferents barris de Vilafranca celebren 
les	seves	festes	des	de	mitjans	de	juny	fins	a	
principis	d’agost,	 i	 omplen	setmanalment	de	
caliu	 festiu	 els	 carrers	 i	 places	 de	 cadascun	
dels	barris.

LA CASA DE LA FESTA MAJOR
L’antic	mercat	de	gallines	i	menuts	i	posterior-
ment	mercat	del	peix	és	actualment	la	Casa	de	
la	Festa	Major,	un	espai	singular	que	acull	el	ric	
folklore	de	la	festa,	on	el	visitant	pot	descobrir	o	
reviure	la	festa	més	típica	de	Catalunya.	L’expo-
sició	permet	conèixer,	per	exemple,	el	Drac	i	la	
parella	de	gegants	més	antics	de	Catalunya,	les	
músiques	i	els	balls	—molts	d’origen	medieval	i	
relacionats amb els diversos gremis i confrari-
es—,	els	castellers,	els	prolegòmens	i	els	epílegs	
de	la	festa,	etc.,	conjunt	d’elements	que	configu-
ra	un	interessantíssim	patrimoni	cultural.

A	més,	 un	 audiovisual	 impactant	 invita	 el	 vi-
sitant a sentir les emocions de la tronada, les 
cercaviles	i	les	processons,	l’ambient	de	la	di-
ada	a	la	plaça	més	castellera,	l’exaltació	del	foc	
a	l’entrada	de	Sant	Fèlix,	i	la	resta	d’elements	
que	dibuixen	la	festa.
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Vilafranca, 
capital en arts 
plàstiques i visuals

SALES D’EXPOSICIONS
Vilafranca	té	una	llarga	tradició	expositiva.	Un	
exemple	d’això	són	les	diverses	sales	d’expo-
sicions	amb	temàtiques	ben	diferenciades.

Capella de Sant Joan:	té	una	programació	a	un	
any	vista	i	s’hi	exhibeixen	exposicions	de	caire	
divulgatiu.	En	aquest	espai	també	tenen	lloc	les	
exposicions	més	significatives	de	 les	entitats	 i	
del	mateix	Ajuntament.

Sala dels Trinitaris:	està	destinada	a	un	tipus	
d’obra	 més	 contemporània,	 artistes	 locals	 i	
altres	d’important	prestigi.	Hi	han	exposat	re-
centment	Guinovart,	Alibau,	Raventós,	Brossa,	
Ventosa...

Sala de l’Escorxador:	 hi	 tenen	 lloc	bàsicament	
exposicions	de	caire	temàtic	i	de	sensibilització	i	
conscienciació,	també	petites	exposicions	d’en-
titats	que	per	la	seva	capacitat	o	per	calendari	no	
es	poden	ubicar	a	la	capella	de	Sant	Joan.

Sala D’Pas:	aquesta	sala	també	està	ubicada	a	
l’Escorxador	i	hi	poden	exposar	tots	aquells	ar-
tistes	novells	que	es	volen	donar	a	conèixer.

També	cal	esmentar	les	sales	d’exposicions	del	
Fòrum	Berger	Balaguer,	de	Caixa	Penedès,	i	la	ca-
pella	de	Sant	Pelegrí,	del	Museu	de	Vilafranca.

GALERIES D’ART
Les	 galeries	 d’art	 Sicart	 i	 Palma	 XII	 tenen	
prestigi	internacional,	no	només	pels	artistes	
que	 hi	 exposen,	 sinó	 també	 pel	 reconeixe-
ment	 que	 gaudeixen	 de	 totes	 les	 instituci-
ons.	Han	participat	en	els	esdeveniments	més	
prestigiosos	 d’arts	 plàstiques	 i	 visuals.	 Fan	
producció	 d’exposicions	 d’alguns	 artistes	 i	

Vilafranca té un gran capital en arts plàstiques i visuals. 
Compta amb diverses sales d’exposicions públiques i 
privades, dues galeries d’art i una escola d’art. A Vilafranca 
s’organitzen moltes activitats relacionades amb les arts 
plàstiques i visuals.

també	 promocionen	 l’art	 local.	 Les	 galeries	
Sicart	 i	 Palma	XII	 estan	molt	 vinculades	a	 la	
promoció	de	 l’art	plàstic	 i	visual	contempo-
rani	a	Vilafranca.

ESCOLES D’ART 
L’Arsenal	 és	 l’Escola	 d’Art	 municipal.	 S’hi	
imparteixen	 diverses	 disciplines	 relaciona-
des	amb	les	arts	plàstiques	i	visuals:	 joieria,	
ceràmica,	 disseny	 i	 pintura	 són	 l’eix	 cen-
tral	 de	 l’escola	 i	 són	 les	 disciplines	 que	 es-
tan	 incloses	 en	 la	 formació	 regulada.	 Tam-
bé	 s’imparteixen	 cicles	 formatius	 de	 grau	
mitjà	 i	 superior	 reconeguts	pel	Departament	
d’Educació	de	la	Generalitat	de	Catalunya.	Al	
voltant de �0 alumnes reben la formació en 
aquestes	disciplines.	La	secció	de	belles	arts	
del	Casal	complementa,	entre	d’altres,	l’oferta	
de	formació	dins	d’aquest	àmbit.
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MOSTRA D’ART
Mostra de Curtmetratges
Es	tracta	d’una	iniciativa	del	Cine	Club	Vilafranca.	
Durant	la	segona	quinzena	del	mes	de	novem-
bre,	 Vilafranca	 es	 converteix	 en	 capital	 dels	
curtmetratges,	amb	una	trajectòria	de	deu	anys	
de	 feina	 ben	 feta.	 Aquest	 esdeveniment,	 que	
està	 en	 el	 circuit	 dels	 festivals	 dels	 curts,	 ha	
fet	que	diversos	directors	de	prestigi	nacional	
i	internacional	hi	participin	de	forma	activa	i	hi	
presentin	els	seus	productes.

Art en l’espai públic
Vilafranca gaudeix de moltes escultures al car-
rer	 que	 van	 dibuixant	 una	 fesomia	 especial	 i		
que	s’integren	al	paisatge	urbà.	Hi	conviuen	des	
de	 monuments	 històrics	 com	 el	 Monument	 a	
Milà	i	Fontanals,	la	premsa	monumental	situada	
a	 l’avinguda	 de	 Tarragona	 o	 el	Monument	 als	
Castellers,	fins	a	obres	generades	més	recent-
ment	 pel	 concurs	 d’escultura	 en	 espai	 públic,	
escultures	generades	pel	Simposi	d’escultures,	
i	 altres	 encàrrecs	 de	 l’Ajuntament	 que	 s’han	
instal·lat	a	la	Vila.

Videt
Iniciativa	relacionada	amb	el	Videoart.	Aquesta	
acció	és	una	col·laboració	conjunta	entre	l’Ajun-
tament	i	la	iniciativa	privada.	Es	realitza	durant	
el	mes	de	gener	i	té	lloc	pels	carrers	i	aparadors	
d’establiments	comercials	de	la	Vila,	on	s’expo-
sen	 les	 produccions	 audiovisuals	 d’artistes	 de	
prestigi	nacional	i	internacional.

Simpòsium d’escultures
Aquesta	activitat	té	lloc	durant	el	mes	de	juny.	
Sis	escultors	treballen	la	fusta	i	altres	materials	
durant	 una	 setmana	 al	 carrer,	 de	manera	 que	
l’art	s’acosta	al	públic	en	general.	Els	autors	do-
nen	les	escultures	a	la	ciutat.	En	aquest	projec-
te	es	compta	amb	la	complicitat	del	públic	del	
carrer	 i	 també	 amb	 el	 de	 les	 escoles.	Compta	
amb	la	participació	d’artistes	d’arreu	de	l’Estat	
espanyol	i	també	d’escultors	internacionals.
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Vilafranca, capital 
en patrimoni i 
cultura del vi.

PATRIMONI MEDIEVAL
Tenen	un	gran	 interès	artístic	 la	basílica	de	Santa	
Maria	i	el	campanar,	la	capella	de	Sant	Joan,	el	Mu-
seu de Vilafranca – Museu del Vi, el Palau Baltà, la 
Casa	Gumà	que	acull	la	Biblioteca	Municipal	Torras	i	
Bages,	Cal	Macià	o	la	mateixa	Casa	de	la	Vila.
L’església	i	convent	de	Sant	Francesc,	que	con-
serva	nombrosos	sepulcres	i	làpides	medievals	
així com el conegut retaule de la Presentació 
de	 la	Mare	de	Déu	 i	 Sant	 Jordi,	 obra	de	 Lluís	
Borrassà	realitzada	a	finals	del	s.	xiv, és un altre 
edifici	emblemàtic	de	Vilafranca.

PATRIMONI MODERNISTA
Per tot el centre de la vila trobarem també nombro-
sos	edificis	modernistes,	alguns	tan	representatius	
com	la	Casa	Guasch,	la	façana	de	la	Casa	de	la	Vila,	
Can	Freixedes	—seu	del	Consell	Comarcal—,	la	Casa	
Berger	i	Balaguer,	la	Casa	Via	Raventós	(Cal	Figarot),	
la	Casa	Galtès	–	Caves	Mascaró	o	la	Casa	Miró.
A	la	Casa	de	la	Festa	Major	trobem	una	exposició	
permanent	que	permet	gaudir	del	misteri	i	la	màgia	
de	la	Festa	Major,	un	espai	singular	que	acull	el	ric	
folklore	de	la	festa,	on	es	pot	descobrir	o	reviure	la	
festa	més	típica	de	Catalunya.

VILAFRANCA MONUMENTAL
La	 Vilafranca	monumental	 té	 exponents	 en	 el	
conjunt	escultòric	com	el	Davallament	de	Crist,	
obra	 de	 l’escultor	 modernista	 Josep	 Llimona,	
el	Monument	als	Castellers	de	 l’escultor	 Josep	
Cañas,	el	Monument	a	Manuel	Milà	i	Fontanals,	
de	diferents	artistes,	la	Columna	d’Hèrcules,	de	
Guido Dettoni, el Monument al President Lluís 
Companys,	 de	 l’escultor	 Àngel	 Camino,	 entre	
altres.	El	cementiri	de	Vilafranca,	amb	panteons	
i	 sepulcres,	 és	 un	 conjunt	 escultòric	 i	 monu-
mental	de	gran	interès	artístic.

Vilafranca té un gran capital en patrimoni històric, cultural, 
artístic i arquitectònic. Els edificis històrics i monumentals 
dibuixen diferents rutes, com la modernista o la medieval. 
La cultura del vi està present en les manifestacions socials 
de Vilafranca, i impregna la nostra manera de ser.           
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LA CULTURA DEL VI 
La cultura del vi es remunta als inicis de la civi-
lització	i	està	present	en	totes	les	manifestacions	
socials	de	la	nostra	terra,	alhora	que	impregna	la	
nostra manera de ser i tota la nostra activitat cul-
tural	i	social.	La	cultura	del	vi	és	un	signe	d’iden-
titat	de	la	gent	del	Penedès.	

Vilafranca	acull	 la	seu	de	 l’INCAVI	 i	del	Con-
sell	 Regulador	 de	 la	 DO	 Penedès,	 el	 Consell	
Regulador	de	la	DO	Cava,	a	més	de	fires	i	cer-
tàmens	 científics,	 que	 l’avalen	 com	 a	 capital	
del	vi.	El	Firaví,	que	enguany	es	farà	al	febrer,	
la	 Fira	 del	Gall,	 el	 cap	 de	 setmana	 abans	 de	
Nadal,	 o	 la	 Festa	 del	 Xató,	 al	mes	 de	 gener,	
son	certàmens	firals	i	festius	on	el	vi,	vinculat	
a	 la	gastronomia	dels	productes	de	 la	nostra	
terra,	té	un	paper	fonamental.

El	 Museu	 del	 Vi,	 en	 el	 centre	 històric	 de	
Vilafranca, és la millor mostra del vincle entre la 
cultura	del	vi	i	la	gent	del	Penedès.	Es	va	crear	a	
principis	dels	anys	quaranta	i	és	un	dels	millors	
d’Europa	en	el	seu	gènere.

L’àmplia	gamma	de	 vins,	 els	brandis	 i	 els	 ca-
ves de la DO Penedès, una de les ofertes més 
variades	 i	 completes	 del	 món,	 són	 els	 prota-
gonistes de la cuina de Vilafranca al costat de 

les aus, animals criats a la manera tradicional 
en	els	corrals	de	les	masies	de	la	comarca.	Les	
coques	de	Vilafranca	i	la	rebosteria	de	xocolata	
són	l’aportació	de	la	rebosteria	de	Vilafranca	a	
la	gastronomia	catalana.

La	Fira	del	Gall,	que	se	celebra	el	 cap	de	set-
mana	 abans	 de	 Nadal,	 és	 un	 singular	 mercat	
d’aviram	viu	de	procedència	no	 industrial	únic	
a	Catalunya.	És	una	fira	on	la	gastronomia	i	els	
vins	del	Penedès	tenen	un	protagonisme	espe-
cial	a	la	Mostra	Gastronòmica	de	Cuina	d’Aviram	
i	en	el	Súper	Celler	dels	vins	de	la	DO	Penedès.

EL NOU MUSEU DE VILAFRANCA
Vilafranca	 disposarà	 d’un	 nou	 Museu	 de	
Vilafranca	 –	 Museu	 del	 Vi	 que	 consolidarà	 la	
ciutat	com	a	gran	centre	cultural	de	Catalunya	
sobre	la	cultura	de	la	vinya	i	del	vi.
Disposarà	 de	 noves	 exposicions	 permanents,	
de sales de reserva de col·leccions i de nous 
espais	pedagògics,	de	recerca,	administratius	i	
d’un	centre	d’interpretació	i	de	recerca	sobre	el	
patrimoni	del	Penedès.

Amb	 les	 noves	mesures,	 el	 museu	 vilafranquí	
s’integrarà	a	la	xarxa	de	museus	de	la	ciència	i	
de	la	tècnica	de	Catalunya.
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Vilafranca, 
capital en cultura 
associativa.
  

Vilafranca té un gran capital en cultura associativa. 
Gaudeix d’un teixit associatiu molt dinàmic, amb empenta 
transformadora i capacitat innovadora, que reflecteix la 
diversitat de formes de viure i d’entendre la ciutat. Les 
entitats i les associacions són un veritable capital de 
participació, de servei i de cultura democràtica i esdevenen 
un element clau per assolir una ciutat generadora de 
valors cívics que contribueixin al progrés i la convivència.
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LES ENTITATS
A	 Vilafranca	 hi	 ha	 tot	 tipus	 d’entitats:	 culturals,	
musicals,	de	dansa,	teatrals,	artístiques,	infantils,	
juvenils,	de	gent	gran,	veïnals,	de	cooperació	i	de	
solidaritat,	esportives,	educatives,	ecologistes,	lú-
diques,	d’autoajuda,	econòmiques,	professionals,	
sindicals,	polítiques	o	de	cultura	tradicional	i	po-
pular,	entre	d’altres.	La	gent	que	forma	part	de	les	
entitats	són	l’autèntic	motor	social	de	la	ciutat.

VILAENTITATS
Les	associacions	duen	a	terme	un	gran	volum	d’ac-
tivitat.	Però	hi	ha	un	punt	de	trobada:	Vilaentitats.	
Vilaentitats	 és	 la	mostra	d’entitats	 de	Vilafranca,	
amb	espai	expositiu,	actuacions	i	activitats	de	di-
fusió	 (projeccions,	 taules	 rodones,	 conferències).	
L’objectiu	de	Vilaentitats	és	 fomentar	 i	promoci-
onar	l’associacionisme	de	Vilafranca	i	promoure	la	
interacció	i	la	cogestió	entre	les	entitats	per	tal	de	
dinamitzar el gran mosaic cultural i de relació so-
cial	existent	a	la	Vila.	

EQUIPAMENTS
Les	entitats	necessiten	un	espai	per	dur	a	ter-
me	els	seus	objectius	i	les	seves	activitats,	que	
es	fan	en	moltíssims	llocs	públics	o	privats.	Hi	
ha	 entitats,	 però,	 que	 tenen	 una	 seu	 social	 i	
un	 equipament	 per	 dur	 a	 terme	 aquestes	 ac-
tivitats.	Entre	els	equipaments	culturals	de	 les	
entitats,	 en	destaquem:	Cal	 Figarot	 (Castellers	
de	Vilafranca),	Cal	Noi	Noi	(Castellers	Xicots	de	
Vilafranca),	el	Casino	Unió	Comercial	i	el	Casal	
Societat	“La	principal”.

L’ESCORXADOR
L’Escorxador	és	un	equipament	municipal	des-
tinat	 a	oferir	 serveis	per	 a	 les	 entitats	 i	 és	on	
es	 concentra	 el	 major	 volum	 d’activitat	 social	
generat	 per	 les	 associacions.	 Els	 serveis	 que	
s’ofereixen	a	 l’Escorxador	són:	sales	per	a	re-
unions,	sales	per	a	entitats,	sales	per	a	tallers,	
cursos,	xerrades,	conferències,	etc.,	bústies	per	
a	les	entitats,	suport	amb	material	tècnic	(vídeo,	
televisor,	 fax,	servei	 informàtic,	 Internet,	DVD,	
fotocopiadora,	 projector,	 pantalles,	 etc.)	 i	 sala	
d’assaig.	L’Escorxador	també	ofereix	tot	un	se-
guit	d’accions	com	un	portal	associatiu	a	Inter-
net, formació, agenda cultural o assessorament 
individualitzat.

Una seixantena d’entitats tenen la seu a 
l’Escorxador.
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Vilafranca, 
capital en lletres.

CERTÀMENS LITERARIS

Kinzena poètika
Durant	15	dies	del	mes	d’octubre	es	 fan	recitals	
poètics	en	llocs	singulars	(cases	particulars,	edificis	
singulars,	locals	d’entitats,	espais	institucionals...).

En Veu Alta
Durant	 quinze	 dies	 es	 fan	 sessions	 de	 contes	
per	a	persones	adultes	en	llocs	distingits	de	la	
ciutat,	tot	i	que	aquesta	activitat	té	un	abast	més	
comarcal.	Les	dates	de	celebració	acostumen	a	
ser	cap	als	mesos	d’abril	i	maig.

Trobada d’escriptors
Durant	l’any	s’organitza	un	trobada	d’escriptors	
i	d’escriptores	per	tal	de	debatre	algun	dels	te-
mes	d’actualitat	en	l’àmbit	de	la	literatura.

Lectura dels clàssics
Durant els mesos de novembre i desembre es-
pecialistes	de	 la	 literatura	expliquen	 i	 fan	cinc	
cèntims	 dels	 clàssics	 de	 la	 literatura	mundial:	
el	Quixot,	 l’Odissea,	Dikens	 i	Proust	han	estat	
algun	dels	llibres	i	autors	tractats.

Vilafranca té un gran capital en el moviment literari, des 
del punt de vista de la creació, l’edició, la lectura i els 
concursos i certàmens. Les iniciatives literàries sorgeixen 
de tots els àmbits de la societat, especialment de les 
entitats, de la creació i dels grups de lectura i compten 
amb el suport de l’Ajuntament de Vilafranca. Diferents 
espais de Vilafranca acullen presentacions de llibres, 
vetllades poètiques o lectures, entre les quals destaquen la 
Biblioteca Municipal Torras i Bages, el Museu de Vilafranca 
i la Llibreria l’Odissea.



15

PREMIS LITERARIS

Premis diversos
L’Ajuntament	de	Vilafranca	col·labora	en	diversos	
premis	organitzats	per	entitats	del	municipi	i	en	
aquest	cas	l’aportació	és	econòmica:	Sant	Raimon	
de	Penyafort,	Antoni	Massanell,	Odissea	i	els	Pre-
mis	Literaris	Penedesencs	Nit	de	Sant	Jordi.

Premi Odissea
És	premi	literari	de	novel·la	la	principal	caracte-
rística	del	qual	és	que	són	els	lectors	i	les	lecto-
res	els	que	escullen	les	obres	que	han	de	gua-
nyar.	Hi	ha	un	consell	de	100	 lectors	que	són	
els	que	van	escollint	les	obres	guanyadores.	És	
un	premi	molt	participatiu	i	prestigiós	dins	dels	
premis	 literaris.	 Aquest	 concurs	 es	 prepara	 al	
llarg	de	l’any,	ja	que	es	fan	grups	de	lectura	per	
escollir	 les	obres	finalistes.	La	Llibreria	 l’Odis-
sea	s’encarrega	de	la	gestió	d’aquesta	activitat,	
així com de moltes altres relacionades amb la 
literatura	al	llarg	de	l’any.

Premis Literaris Penedesencs Nit de Sant Jordi
Els	Premis	Literaris	Penedesencs	Nit	de	Sant	Jordi	
els	organitza	l’Institut	d’Estudis	Penedesencs.	Els	
premis	són	en	llengua	catalana	i	en	diversos	for-
mats	com	poesia,	narració	breu,	obra	de	teatre	
breu,	guió	radiofònic,	premi	especial	monogràfic	
i	premi	especial	per	als	centres	docents.	

PUBLICACIONS I EDICIONS

Publicacions
Vilafranca	 té	 una	 tradició	 important	 en	 la	 pro-
ducció	 editorial.	 Són	 iniciatives	 d’entitats	 com	
l’Institut	 d’Estudis	 Penedesencs	 o	 el	 Museu	 de	
Vilafranca,	o	iniciatives	privades	com	La	Vilata-
na	i	Edicions	Andana.	L’Ajuntament	de	Vilafranca	
també	fa	una	inversió	important	en	totes	aquelles	
publicacions	que	tenen	a	veure	amb	Vilafranca,	
en	què	actua	com	a	editor	i	com	a	promotor.	Ac-
tualment,	 a	 les	 publicacions	 editorials	 s’hi	 han	
sumat	les	produccions	audiovisuals.	

LA BIBLIOTECA MUNICIPAL TORRAS I BAGES

La	Biblioteca	Torras	 i	Bages	és	 l’única	biblioteca	
generalista	de	la	ciutat.	També	hi	ha	altres	entitats	
i	equipaments	que	tenen	un	fons	documental	am-
pli,	però	molt	especialitzat:	INCAVI,	Àgora,	Museu	
del	Vi,	Arxiu	Comarcal	de	l’Alt	Penedès,	Arsenal,	
Escola	de	Música,	entre	altres.	Els	serveis	que	ofe-
reix	la	biblioteca	són,	entre	altres:	ofimàtica,	In-
ternet,	descomptes	en	productes	culturals	(teatre,	
cinema,	 dansa,	 llibres,	 discos)	 i	 préstec.	 També	
programa	activitats	dirigides	a	infants	i	persones	
adultes,	lectures,	presentacions	de	llibres,	xerra-
des,	préstec	de	documents,	etc.
La	Biblioteca	Municipal	Torras	 i	 Bages	disposa	
d’un	fons	documental	ampli	que	arriba	a	un	to-
tal	de	56.889	documents,	i	en	l’actualitat	ha	re-
partit	un	total	de	16.080	carnets	per	a	les	per-
sones	que	volen	gaudir	dels	seus	serveis.
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Vilafranca, 
capital en arts 
escèniques.
Vilafranca té un gran capital en arts escèniques, teatre 
i dansa, en tots els estils i inquietuds. Les creacions 
escèniques omplen la cartellera amb una programació 
constant, des de la producció amateur fins a la 
professional. Les arts escèniques troben diferents espais 
per expressar-se: el Teatre Municipal de Cal Bolet, el Casal 
Societat “La principal”, la Sala dels Trinitaris, l’Escorxador 
i l’auditori Montserrat Junyent, entre d’altres. El Patronat 
Municipal del Teatre Cal Bolet de l’Ajuntament de 
Vilafranca dóna suport a les iniciatives en arts escèniques.
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LA DANSA

Residències de dansa 
La	companyia	de	dansa	contemporània	profes-
sional	Las	Malqueridas	s’ha	instal·lat	al	munici-
pi.	Aquesta	residència	permetrà	la	presentació	
de	nous	espectacles	per	part	de	diverses	com-
panyies	professionals,	tallers	per	a	tots	aquells	
que	es	vulguin	 iniciar	 i	estades	de	professors	
d’alt	nivell	que	faran	tallers	per	a	gent	que	ja	
tingui	 formació	 i	 experiència.	 En	 aquest	 pro-
jecte,	hi	participen	escoles	de	dansa	i	entitats	
públiques	o	privades	que	d’una	manera	o	altra	
estan	vinculades	a	la	dansa.

Dansa També!
Es	 tracta	d’un	 festival	de	dansa	que	es	 realitza	
tant	 en	 espais	 oberts	 com	 tancats.	 Té	 l’objec-
tiu	d’acostar	la	dansa	al	públic	en	general,	i	fer	
que	aquesta	sigui	una	proposta	propera	i	en	cap	
cas	elitista.	Companyies	professionals	i	amateurs	
presenten	 els	 seus	 espectacles	 o	 projectes	 en	
places,	carrers,	patis	d’escola,	teatres...

CREACIÓ DRAMÀTICA

Dramàtica 06
Certamen	 de	 nova	 creació	 que	 recull	 l’expe-
riència	dels	cicles	de	creació	escènica.	Aquest	
projecte	vol	fomentar	els	textos	originals,	és	a	
dir	no	representats,	produïts	en	català	i	sem-
pre	en	un	to	contemporani.	Després,	els	textos	
tindran	sortida	potser	en	un	representació,	una	
lectura dramatitzada, un revisió del text o sim-
plement	una	projecció.

Roda de teatre de l’Alt Penedès
Vilafranca,	 com	 a	 altres	 municipis	 de	 la	 co-
marca,	 acull	 aquesta	mostra	que	organitza	 la	
coordinadora	 de	 grups	 de	 teatre	 amateur	 de	
l’Alt	Penedès	(GATAP),	amb	representacions	de	
grups	de	teatre	de	la	comarca.	

FORMACIÓ

Formació de dansa
La formació de dansa a Vilafranca la duen a 
terme	diferents	iniciatives	associatives	i	priva-
des.	Es	duen	a	terme	cursos	de	dansa	clàssica,	
contemporània,	ètnica,	folklòrica	i	de	diferents	
estils	actuals.

Formació teatral
La	formació	que	es	realitza	a	Vilafranca	té	dos	
fronts	 importants:	 d’una	 banda	 la	 formació	
més	 genèrica	 que	 es	 realitza	 des	 de	 la	 Ca-
sal	 Societat	 “La	 principal”,	 en	 què	 es	 fa	 una	
introducció	al	món	del	 teatre	 i	més	tard,	per	
aquelles	persones	que	ja	tenen	nocions	es	fan	
cursos	de	millora.
D’altra	banda	des	de	l’Ajuntament	s’està	fent	
tota	una	planificació	dirigida	a	cursos	especi-
alitzats,	tant	en	el	món	de	l’art	dramàtic	prò-
piament	 dit,	 com	 tot	 el	 que	hi	 està	 vinculat:	
il·luminació,	so,	producció,	direcció,	esceno-
grafia,	etc.	són	algunes	de	 les	tècniques	que	
es	volen	iniciar.

Mostra de teatre infantil i juvenil
Aquesta	 mostra	 aplega	 muntatges	 realitzats	
per	les	escoles	i	els	centres	d’ensenyament	de	
primària	i	secundària	de	Vilafranca	i	es	repre-
senten	a	Cal	Bolet,	amb	l’objectiu	de	fomentar	
el	teatre	entre	els	joves.

Programa «Anem al teatre»
El	 programa	 «Anem	 al	 teatre»	 és	 una	 cam-
panya	d’arts	 escèniques	per	 a	 escolars,	 que	
ofereix	muntatges	de	teatre,	música	i	dansa	i	
amb	el	qual	s’aconsegueix	que	l’alumnat,	un	
mínim	d’un	cop	a	l’any,	puguin	assistir	a	un	
d’aquests	 espectacles	 de	 caire	 professional.	
A	més	a	més	del	programa,	també	existeixen	
la	Mostra	de	Teatre	Infantil	i	Juvenil	i	la	for-
mació	teatral.	Totes	són	tot	accions	de	sensi-
bilització	per	al	foment	de	nous	públics.

ENTITATS I COL·LECTIUS DE LES 
ARTS ESCÈNIQUES

A	 Vilafranca	 són	molts	 i	 diversos	 els	 grups	
o	col·lectius	que	d’una	manera	o	altra	estan	
vinculats	a	les	arts	escèniques,	grups	de	tea-
tre,	dansa	i	música.	Una	proposta	rica	i	vari-
ada	en	les	formes	i	en	les	propostes	que	fan:	
Atrezzo,	Kametta,	Olga	Álvarez	i	Neus	Fransi	
són	algunes	de	les	propostes.	Algunes	com-
panyies	 fan	 teatre	 clàssic,	 altres	 més	 con-
temporani,	dansa,	muntatges	a	mida,	textos	
nous,	accions	de	carrer.	Vilafranca	demostra	
la	seva	riquesa	i	creativitat.

Produccions pròpies
El	Patronat	Municipal	Cal	Bolet	dóna	suport	
a	la	producció	de	muntatges	de	companyies	
locals,	 amb	 la	 finalitat	 de	 professionalitzar	
els	 grups	 locals	 i	 difondre’n	 i	 projectar-ne	
el	treball.	

Vilafranca, 
capital en arts 
escèniques.
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Vilafranca, 
capital en arts 
musicals.

ENTITATS MUSICALS 
Vilafranca	actualment	és	un	referent	important	
pel	que	fa	a	la	riquesa	d’entitats	i	de	formaci-
ons	musicals,	amb	una	gran	diversitat	d’opci-
ons	i	d’estils:	cant	coral,	 jazz,	clàssica,	tradi-
cional,	pop,	rock,	percussió,	electrònic,	expe-
rimental…

FORMACIÓ MUSICAL
La formació musical es duu a terme des de di-
ferents	àmbits:	des	de	centres	docents	i	esco-
les	de	música	públiques	i	privades,	des	de	les	
mateixes	entitats	musicals	i	des	d’activitats	per	
a	la	iniciació	i	sensibilització	musical.

Escola Municipal de Música 
M. Dolors Calvet
L’Escola	Municipal	de	Música	M.	Dolors	Calvet	
acull	un	total	de	325	alumnes.

Cantata. Memorial Josep Anton Casas
A	la	Cantata	hi	participen	uns	400	cantaires	
alumnes	de	6è	de	les	escoles	de	Vilafranca.	
És	una	activitat	de	sensibilització	per	al	fo-
ment	 de	 nous	 públics	 i	 sempre	 ha	 gaudit	
d’èxit	i	prestigi.

Fira Musical
La	Fira	Musical	és	una	acció	de	sensibilitza-
ció	 i	 formació	 musical	 dirigida	 a	 l’alumnat	
de	cicle	inicial	i	mitjà	de	les	escoles	de	pri-
mària	de	Vilafranca.

Concerts familiars
El	 cicle	 de	 concerts	 familiars	 que	 organitza	
l’Escola	Municipal	 de	Música	M.	 Dolors	 Calvet	
i	 l’Ajuntament	de	Vilafranca	acosten	 la	música	
clàssica,	 popular	 i	 contemporània	 als	 infants	 i	
als	seus	familiars.

Vilafranca té un gran capital en arts musicals. La 
riquesa de l’activitat musical compta amb escoles 
de formació públiques i privades, amb diversitat de 
festes, concerts i audicions i amb entitats i formacions 
musicals de tots els estils. Un nou auditori polivalent se 
sumarà als espais existents i serà un punt de referència 
en les arts musicals i escèniques. 
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FESTES, CONCERTS I AUDICIONS MUSICALS
Vilafranca és un gran escenari obert on durant 
l’any	es	programen	un	gran	nombre	de	festes,	
concerts	i		audicions	musicals,	per	a	tots	els	ni-
vells	i	sensibilitats.

Festival de Músiques a Vilafranca Calima
Calima	 és	 un	 festival	 d’estiu	 amb	 músiques	
d’arrel	mediterrània:	clàssica,	jazz,	d’autor,	èt-
nica	i	tradicional.

Festa de la Música
La	Festa	de	 la	Música	és	una	festa	 interna-
cional	que	actualment	se	celebra	en	un	cen-
tenar	 de	 països	 cada	 21	 de	 juny	 coincidint	
amb	l’inici	de	l’estiu,	amb	l’objectiu	d’acos-
tar	la	música	a	la	gent	des	d’una	perspecti-
va	 lúdica,	 festiva	 i	popular.	És	una	activitat	
multitudinària	 pel	 nombre	 de	 formacions	
que	hi	participen.

Dia del Graller
El Dia del Graller converteix Vilafranca en la 
capital	 de	 la	 gralla	 i	 és	 un	 punt	 de	 trobada	
de	 les	 principals	 agrupacions	 de	 grallers	 de	
Catalunya.	 S’organitzen	 diferents	 activitats:	
tallers,	 conferències,	exposicions,	homenatge	
a antics grallers i timbalers, cercaviles, con-
certs,	etc.	i	es	combinen	amb	actes	lúdics,	fes-
tius,	culturals	i	tradicionals.	

VILAFRANCA, ESPAI MUSICAL
Vilafranca	 compta	 amb	 un	 gran	 nombre	
d’espais	 musicals,	 equipaments	 i	 escenaris	
per	 a	 tot	 tipus	de	 formats:	 el	 Fòrum	Berger	
Balaguer,	 el	 Casal	 Societat	 “La	 principal”,	 el	
teatre	municipal	Cal	Bolet,	la	basílica	de	San-
ta	Maria,	l’església	de	Sant	Francesc,	l’audi-
tori	Montserrat	 Junyent	 o	 Cal	 Figarot.	 Esta-
bliments	 com	 El	 Forat	 del	 Pany,	 Via	 Fora	 o	
La	Moderna,	 entre	 altres,	 també	 programen	
activitats	musicals.	Altres	espais	oberts,	com	
parcs	 i	places	de	 la	ciutat,	esdevenen	esce-
naris	d’activitats	musicals.	

EL NOU AUDITORI DE VILAFRANCA
El	nou	Auditori	Municipal	és	un	espai	polivalent	
per	a	les	arts	musicals	i	escèniques	que	també	
acollirà	espais	per	a	les	entitats.	Serà	un	equi-
pament	molt	funcional	i	pràctic	que	tindrà	tres	
espais	clarament	diferenciats:

-	 Sala Gran: destinada bàsicament a actuaci-
ons	musicals	amb	una	capacitat	per	a	500	
persones	assegudes	i	entre	1.200	i	1.500	a	
peu	dret.	Aquesta	sala	també	té	una	estruc-
tura	que	li	permet	molta	polivalència.

-	 Sala Petita:	pot	acollir	muntatges	de	mú-
sica	 i	 teatre,	amb	una	capacitat	per	a	150	
persones	assegudes.

-	 Espai d’entitats:	 espai	 amb	 quatre	 sales	
d’assaig	 per	 a	 formacions	 musicals	 i	 tea-
trals,	despatx	de	reunions,	sala	d’assaig	de	
dansa,	magatzems	i	armaris	per	a	entitats.




