


�

	 DIA	A	DIA	 3
	 CINEMA		 6
	 PoPulAr	I	trADICIoNAl		 7
	 ArtS	ESCÈNIQuES	 	8
	 MúSICA		10
	 XErrADES	I	CoNFErÈNCIES	 	1�
	 CurSoS	I	tAllErS		13
	 lItErAturA		14
	 EXPoSICIoNS	 16
	 AltrES	18
	 rEP-NoS	A	CASA		19		



3

dia	a	dia
Dilluns	1
Popular	i	tradicional	Plaça	de	la	Vila
12.00	 Diada	Castellera	de	tots	Sants

Dimecres	3
Música	Auditori	Montserrat	Junyent	de	l’Ateneu	

Municipal
19.30	 Concert	 de	 l’alumnat	 de	 l’EMM	

Ma	Dolors	Calvet

Dijous	4
Xerrades	 i	conferències	Auditori	Caixa	Pe-

nedès	-	Fòrum	Berger	Balaguer
18.00	 ”Art.	 les	 obres	 de	 cinc	 estrelles	

del	Museu	l’Ermitatge.”

literatura	Biblioteca	torras	i	Bages
19.30	 Cicle	 llibres	 de	 Capçalera:	 Diu	

tolstoi,	“Anna	Karènina	sóc	jo”	

Divendres	5
Cinema	Centre	Excursionista	del	Penedès.	
21.30	 Projeccions	 i	 ressopó. Iceland, 

entre deserts i valls volcàniques 

Música	Auditori	Municipal
22.30	 Mishima.	Presentació	del	disc Ordre 

i Aventura

Dissabte	6	
Popular	i	tradicional	Hotel	Pere	III
18.00	 Castanyada	Popular

Música	Auditori	Municipal	
20.00	 Concert:	Escoltem	tomàs	Berdié	

Arts	Escèniques	teatre	Municipal	Cal	Bolet
22.00	 roda	 de	 teatre	 de	 l’Alt	 Penedès:	

L’Hort dels cirerers d’Anton	 P.	 txe-
khov

Diumenge	7
Popular	i	tradicional		Cementiri
12.00	 Passejada	comentada	pel	Cementiri	

Patrimonial	de	Vilafanca

Arts	Escèniques	teatre	Municipal	Cal	Bolet
12.00	i	a	les	18.00	teatre	(familiar):		

Tortuga, l’illa d’en Tresot

Música	Auditori	Municipal
19.00	 Enoclàssic

Dimecres	10	
Xerrades	i	conferències	Escorxador
17.00	 “oftalmologia	i	Òptica”

Xerrades	i	conferències	l’Escorxador
19.00	 ”Dietes	 d’aprimament,	 mites	 i	

realitats”

Xerrades	 i	 conferències	 Consell	 Comarcal	
Alt	Penedès

19.00	 ”ong’s	i	responsabilitat	Social”

Dijous	11
literatura	l`odissea	
20.15	 Cicle	llibres	de	Capçalera:	univers	

Dostoievski 

Divendres	1�
literatura	Biblioteca	torras	i	Bages
18.00	 Hora	del	conte	poètic	en	homenat-

ge	a	la	poetessa	Joana	raspall

Xerrades	i	conferències	l’Escorxador
19.00	 ”Alimentació	i	digestió	en	

l’emocional”
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Cinema	Auditori	del	Vinseum
20.00	 XV	 Mostra	 de	 Curtmetratges	 de	

Vilafranca.	Festival	de	films	sobre	
la	vinya	i	el	vi	

Música	Bar	El	Forat	del	Pany
23.59	 XV	 Mostra	 de	 Curtmetratges	 de	

Vilafranca.	Concert	San	Josex

Dissabte	13
Cinema	Auditori	del	Vinseum
20.00	 XV	 Mostra	 de	 Curtmetratges	 de	

Vilafranca.	Festival	de	films	sobre	
la	vinya	i	el	vi

Arts	Escèniques	Societat	la	Principal	“El	Casal”
22.00	 teatre:	La Senyoreta Júlia

Popular	i	tradicional	Cal	Figarot
23.59	 Festa	dels	Castellers	de	Vilafranca

Diumenge	14
Popular	i	tradicional	rambla	de	Sant	Francesc
10.00	 Mercat	 d’Artesans,	 Brocanters	 i	

Pintura

Popular	i	tradicional	Cementiri
12.00	 Passejada	 comentada	 pel	 Ce-

mentiri	Patrimonial

Música	Auditori	Municipal
13.00	 t’enCANtArÀ:	Concert	de	Músi-

ca	de	pel·lícules	II	

Arts	Escèniques	teatre	Municipal	Cal	Bolet
19.00	 teatre:	La Síndrome de Bucay, de	

Joan	Gallart

Dimarts	16
Música	Auditori	Montserrat	Junyent	de	l’Ateneu	

Municipal
19.30	 Concert	 de	 l’alumnat	 de	 l’EMM	

Ma	Dolors	Calvet

Dijous	18
literatura	Biblioteca	torras	i	Bages
19.30	 Cicle	llibres	de	Capçalera:	

txékhov,	contes	i	més

Cinema	teatre	Municipal	Cal	Bolet
22.00	 XV	 Mostra	 de	 Curtmetratges	 de	

Vilafranca.	 Selecció	 oficial:	 els	
millors	curts	a	concurs	

Divendres	19
Arts	Escèniques	l’Escorxador
18.00	 Conte	 animat:	 El Llibre Gegant 

dels Gegants 

Cinema	teatre	Municipal	Cal	Bolet
23.00	 XV	 Mostra	 de	 Curtmetratges	 de	

Vilafranca.	 Selecció	 oficial:	 els	
millors	curts	a	concurs	

Dissabte	�0
literatura	Biblioteca	torras	i	Bages
12.00	 Contes	per	a	caganius:		

Ma i manetes

Arts	Escèniques	Societat	la	Principal	“El	Casal”
22.00	 Màgia:	 Somriures i Màgia. Mag	

lari

Cinema	teatre	Municipal	Cal	Bolet
23.00	 XV	 Mostra	 de	 Curtmetratges	 de	

Vilafranca.	 Selecció	 oficial:	 els	
millors	curts	a	concurs

dia	a	dia
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Diumenge	�1
Altres	 VINSEuM,	Museu	de	les	Cultures	del	

Vi	de	Catalunya.
10.00	 Visitem	 els	 magatzems	 de	 VIN-

SEuM	

literatura	l’Escorxador
12.00	 un	matí	de	contes

Música	Auditori	Municipal
19.00	 Eugènia	 Verdet	 presenta	 Schu-

mann	i	Beethoven.

Dimarts	�3
literatura	Biblioteca	torras	i	Bages
19.30	 tertúlia	 literària: Contes	 d’Anton	

P.	txékhov	

Dijous	�5
Xerrades	 i	 conferències	 Saló	 de	 Sessions	

de	la	Casa	de	la	Vila	
19.00	 Xerrada	 Institucional	 del	 25	 de	

novembre,	Dia	Internacional	con-
tra	la	Violència	de	Gènere

literatura	Biblioteca	torras	i	Bages
19.30	 tertúlia	 literària:	 Contes d’Anton	

P.	txékhov	

literatura	Saló	de	Plens	del	Consell	Comarcal	
Alt	Penedès

20.00	 Presentació	 del	 llibre	 Tots els 
noms: les víctimes de la guerra 
civil al Penedès

Divendres	�6
literatura	Biblioteca	torras	i	Bages
18.00	 Hora	 del	 conte:	 L’Alba busca la 

llum

Música	Auditori	 Montserrat	 Junyent	 de	
l’Ateneu	Municipal

19.30	 Concert	de	Santa	Cecília

Cinema	teatre	Municipal	Cal	Bolet
20.00	 XV	 Mostra	 de	 Curtmetratges	 de	

Vilafranca.	 Cloenda	 i	 lliurament	
de	premis

Diumenge	�8
Altres	 VINSEuM,	Museu	de	les	Cultures	del	

Vi	de	Catalunya.
10.00	 Visitem	 els	 magatzems	 de	 VIN-

SEuM

Popular	i	tradicional	rambla	Sant	Francesc
12.00	 Ballada	de	Sardanes

Cinema	Auditori	Municipal
12.00	 XV	 Mostra	 de	 Curtmetratges	 de	

Vilafranca.	 Pantalla	 Kanalla.	 la	
millor	animació	infantil

dia	a	dia
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cinema

Projeccions	i	ressopó.	Iceland, entre 
deserts i valls volcàniques 
A	càrrec	de	raimon	Esteve.
Divendres	5		a	les	21.30	al	local	del	Centre	
Excursionista	del	Penedès.	
organitza:	Centre	Excursionista	del	Penedès.	

XV	Mostra	de	Curtmetratges	
Festival	de	films	sobre	la	vinya	i	el	vi	
En	motiu	del	Dia	Europeu	de	l’Enoturisme.
20.00	h	Presentació	de	la	XVª	Mostra	de	Curtmetrat-
ges	de	Vilafranca.	
20.15	h	Projecció	del	documental Como se organi-
za un servicio anti mildiu (lainco	Servicio	técnico,	
Catalunya,	1961).	Audiovisual	dipositat	al	Centre	de	
Documentació	VINSEuM.	16’-b/n	
20.35	h	Projecció	del	llargmetratge Las catedrales 
del vino (Espanya,	2010).	treball	guardonat	per	 la	
millor	imatge	a	l’oenovidéo	Festival	2010.	53’-color	
En	acabar	tast	de	cava	al	pati	de	VINSEuM	
Divendres	12	a	les	20.00	a	l’Auditori	del	Vin-
seum
organitza:	Cine	Club	Vilafranca	i	VINSEuM	

Festival	de	films	sobre	la	vinya	i	el	vi
En	motiu	del	Dia	Europeu	de	l’Enoturisme
20h	Projecció	del	curtmetratge	The Key to Reserve 
(la	Clau	reserva)	realitzat	pel	director	Martin	Scor-
cese	 per	 a	 la	 campanya	 de	 promoció	 nadalenca	
2007	de	Caves	Freixenet.7’	
20.10h	 Projecció	 del	 llargmetratge	 Les saisons 
de Marie-Thérèse Chappaz (Suïssa,	2009).	És	un	
treball	que	ha	 rebut	el	 trofeu	especial	del	 jurat	a	
l’oenovídeo	Festival	2010.	52’	
21.00h	tast	de	vins	
Dissabte	 13	 a	 les	 20.00	 a	 l’Auditori	 del	 Vin-
seum
organitza:	Cine	Club	Vilafranca	i	VINSEuM

Selecció	Oficial:	els	millors	curts	a	
concurs	
Els	millors	curts	espanyols	de	l’any	(ja	siguin	en	ci-
nema	o	en	nous	formats	digitals)	competeixen	pels	
premis	de	la	Mostra.	Més	d’una	vintena	de	grans	
treballs	en	format	curt,	repartits	en	les	tres	sessions	
imprescindibles	del	festival.	
Dijous	18	a	les	22.00,	divendres	19	a	lse	23.00	
i	dissabte	20	a	les	23.00	al	teatre	Municipal	
Cal	Bolet
organitza:	Cine	Club	Vilafranca

Cloenda	i	lliurament	de	premis
una	festa	del	cinema	amb	sorpreses.	Durant	l’acte	
es	lliuraran	els	premis	i	es	concedirà	el	Premi	Hono-
rífic	Jean	leon	al	director	català	Agustí	Villaronga.
Divendres	26	a	les	20.00	al	teatre	Municipal	
Cal	Bolet
organitza:	Cine	Club	Vilafranca

Pantalla	 Kanalla.	 La	 millor	 anima-
ció	infantil
Cinema	d’animació.	recomenat	a	partir	de	6	anys
Aquesta	és	una	sessió	de	curtmetratges	on	els	
curts	 destaquen	 per	 la	 utilització	 de	 diferents	
tècniques	d’animació:	dibuix,	animació	per	ordi-
nador,	plastilina	i	animació	de	ninots.
Activitat	emmarcada	en	 la	15a	Mostra	de	Curt-
metratges	de	Vilafranca
Diumenge	28	a	les	12.00	a	l’Auditori	Municipal
organitza:	Cine	Club	Vilafranca

Del	1�	al		�8	de	novembre
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popular	i	tradicional
Diada	Castellera	de	Tots	Sants
Amb	 la	 participació	 de	 les	 colles:	 Castellers de 
Sants, Castellers de Lleida, Capgrossos de Ma-
taró i Castellers de Vilafranca
Dilluns	1	a	les	12.00	a	la	plaça	de	la	Vila
organitza:	Castellers	de	Vilafranca

Castanyada	Popular
Dissabte	6	a	les	18.00	al		Hotel	Pere	III
organitza:	Pilar	de	Vuit

Passejada	comentada	pel	Cementiri	
Patrimonial
la	visita	comentada	al	cementiri	vol	recuperar	un	
patrimoni	desconegut	per	a	la	majoria	de	la	gent	i	
que	posa	de	manifest	la	riquesa	artística	d’aquest	
recinte.	
l’hora	d’inici	de	la	visita	és	les	12	del	migdia,	davant	
de	 l’entrada	 principal	 del	 Cementiri.	 Per	 assistir-
hi	 cal	 fer	 la	 inscripció	 a	 l’oficina	 de	 turisme	 de	
l’Ajuntament	 de	 Vilafranca,	 a	 la	 plaça	 de	 la	 Vila.		
Aquest	any	el	Cementiri	de	Vilafranca	ha	estat	in-
clos	 a	 l’	 ASCE,	 l’Associació	 que	 agrupa	 diferents	
cementiris	 rellevants	 d’Europa.	 	 Aquesta	 entitat	
agrupa	 diferents	 institucions	 i	 associacions	 que	
s’encarreguen	de	vetllar	pel	patrimoni	de	cementi-
ris	que	tenen	un	interès	històric	o	artístic	destacat.		
Els	 cementiris	 ofereixen	 una	 visita	 cultural	 que	
inclou	 diferents	 aspectes	 com	 la	 història,	 l’art,	 la	
memòria	i	la	natura.		Des	de	l’ASCE	es	vol	difondre	
el	 gran	 patrimoni	 funerari	 europeu.	 	 Actualment	
esta	treballant	per	tal	que	el	Consell	d’Europa	doni	
el	reconeixement	com	a	Itinerari	Cultural	Europeu	
a	la	ruta	Europea	dels	Cementiris.Al	cementiri	de	
Vilafranca	s’hi	poden	visitar	els	vuit	recintes	que	el	
formen,	el	primer	inaugurat	el	1839.		Durant	la	visita	
es	descobreixen	diverses	construccions	i	panteons	
d’estil	neogòtic,	modernista	i	noucentista,	i	es	visi-
ten	les	tombes	de	personatges	com	Eugeni	d’ors	i	

Manel	Milà	i	Fontanals,	a	banda	d’un	ric	patrimoni	
veget
Diumenges	7	i	14	a	les	12.00	al	Cementiri	de	
Vilafranca
organitza:	Patronat	Municipal	de	Comerç	i	turisme

Festa	dels	Castellers	de	Vilafranca
Ball	popular	de	fi	de	 festa	obert	a	 tothom	amb	 la	
Banda del Drac.
Dissabte	13	a	les	23.59	a	Cal	Figarot
organitza:	Castellers	de	Vilafranca

Mercat	 d’Artesans,	 Brocanters	 i	
Pintura
Cada	segon	diumege	de	mes,	d’octubre	a	maig	a	la	
rambla	Sant	Francesc.

Diumenge	14	a	les	10.00	a	la	rambla	de	Sant	
Francesc
organitza:	Col·lectiu	d’artesans,	brocanters	i	pintura

Ballada	de	Sardanes
A	càrrec	de	la	Cobla Reus Jove
Diumenge	 28	 a	 les	 12.00	 a	 la	 rambla	 Sant	
Francesc
organitza:	Vilafranca	Sardanista
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Roda	 de	 teatre	 de	 l’Alt	 Penedès: 
L’Hort dels cirerers
Anton P. Txekhov
Grup de Teatre l’Arrel, de Sant Miquel d’Olèrdola.
El	 gener	 del	 2010	 s’han	 complert	 150	 anys	 del	
naixement	 d’Anton	 txekhov:	 l’ArrEl	 ha	 volgut	
commemorar	aquesta	efemèride	preparant	l’Hort 
dels cirerers,	la	darrera	obra	d’aquest	autor	tan	
incomprès	i	atacat	pels	seus	contemporanis	com	
geni	literari	i	de	gran	qualitat	humana.	Amb	l’Hort 
dels cirerers	txekhov	s’avança	a	la	seva	època,	
diu	adéu	a	 la	vida,	al	passat	 i	a	 la	vella	rússia.	
tota	aquella	 alta	noblesa	de	 l’època	dels	tsars	
es	desmorona,	 i	el	poble	comença	a	voler	des-
lligar-se	 de	 les	 cadenes	 dels	 seus	 amos.	 Amb	
aquesta	obra,	txekhov	vol	trencar	la	seva	fama	
de	pessimista	malaltís,	tot	donant	pas	a	l’ardent	
joventut	 que	 treballarà	perquè	un	dia	rússia	 –i	
tota	la	terra–	esdevingui	un	cirerer	florit.	
traducció:	Joan Oliver

Dissabte	 dia	 6	 de	 novembre	 a	 les	 22.00	 al	
teatre	Municipal	Cal	Bolet
organitza:	GAtAP

Teatre	(familiar): Tortuga, l’illa d’en 
Tresot
Cia. La Pera Llimonera
la	 llegenda	 diu	 que	 és	 una	 illa	 on	 hi	 ha	 un	 gran	
tresor	que	mai	ningú	no	ha	pogut	trobar.	Expliquen	

que	és	plena	de	terribles	monstres	i	de	perillosos	
encanteris,	 i	tothom	sap	que	molts	vaixells	hi	han	
anat	però	que	cap	d’ells	no	ha	tornat.	
un	vell	llop	de	mar	moribund,	dóna	un	mapa	del	tre-
sor,	mig	esborrat,	a	en	Jeroni	Salat,	un	jove	mariner.	
Enganyat	pel	Pirata	tresot,	es	veurà	obligat	a	nave-
gar	fins	a	l’illa	per	cercar	el	tresor	i	poder	pagar	la	

seva	llibertat.	
Diumenge	7	a	les	12.00	i	a	les	18.00	al	teatre	
Municipal	Cal	Bolet
organitza:	la	Xarxa	d’espectacles	infantils

Teatre: La Senyoreta Júlia
Cia. Enric Borràs i QQTeatre
Durant	 la	 nit	 de	 Sant	 Joan,	 la	 senyoreta	 Júlia,	
filla	 d’un	 comte,	 decideix	 quedar-se	 a	 casa	 di-
vertint-se	amb	els	criats	i	gent	del	poble,	en	lloc	
d’acompanyar	al	seu	pare	a	visitar	la	família.	
En	un	cert	moment,	entra	a	la	cuina	i	interromp	a	
Jean,	el	criat,	i	la	seva	companya,	la	cuinera	Cristina,	

arts	escèniques
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i	de	seguida	inicia	amb	ell	una	llarga	conversa	que	
posarà	en	evidència	una	perillosa	relació	plena	de		
tensions	 i	 contradiccions.	 una	 lluita	 de	 classes,	
de	sexes,	que	quedarà	tenyida	per	la	música,	balls	
i	rialles	d’uns	criats	que	poden	entrar	en	qualsevol	
moment.
Dissabte	13	a	les	22.00	al	teatre	Casal
organitza:	Societat	la	Principal	“El	Casal”

Teatre:	La Síndrome de Bucay
Joan Gallart
Cia. Donsami Magradat
l’obra	explica	la	història	d’en	Santi,	un	portalliteres	
que	està	enamorat	de	 la	rosa,	una	noia	amb	qui	
coincideix	al	bus	i	que	llegeix	un	llibre	de	Bucay.	En	
Santi	té	una	concepció	romàntica	de	l’amor,	tot	el	
contrari	que	el	seu	company	de	feina,	en	robert,	un	
gran	afeccionat	als	westerns.	Quan	van	a	buscar	
un	exitus,	en	Santi	descobreix	que	la	morta	llegia	el	
mateix	llibre	de	Bucay	que	la	rosa.	Però	les	coinci-
dències	no	s’acabaran	aquí.	

Diumenge	14	a	les	19.00	al	teatre	Municipal	
Cal	Bolet
organitza:	Patronat	del	teatre	Municipal	de	Cal	Bolet

Conte	animat: El Llibre Gegant dels 
Gegants 
De	Roger Canals i Cia.
Els	gegants,	éssers	fantàstics	que	trobem	a	contes	
i	llegendes,	són	els	protagonistes	de	la	campanya	
d’aquest	any.	Aquests	gegants	solen	ser	bon	jans,	

maldestres	i	amb	una	certa	tirada	a	viure	en	algun	
lloc	 llunyà.	De	vegades,	n’hi	ha	algun	de	 tan	mal	
geni	i	tan	dolent	que	atemoreix	a	tothom.	Però	els	
gegants	són	també	els	grans	convidats	d’honor	que	
apareixen	a	moltes	festes	per	passejar	i	ballar	pels	
carrers	dels	nostres	pobles	 i	ciutats	 i	és	sobretot	
d’aquests	gegants	de	qui	aprendrem	moltes	coses.	
Cloenda	de	 la	campanya	de	 foment	de	 la	 lectura	
dels	bibliobusos	El	castellot	i	Montcau.
Divendres	19	a	les	18.00	a	l’Escorxador
organitza:	Biblioteca	torras	i	Bages

Màgia: Somriures i Màgia. 
Mag Lari
Què	millor	que	fer	riure	i	fer	màgia	a	la	vegada?	
Doncs	la	millor	barreja	és	l’espectacle	Sonrisas 
y magia, The Sound of Magic,	del	Mag	lari.
Aquest	 espectacle,	 dedicat	 al	 públic	 d’entre	 0	 i	
99	 anys,	 promet	 sorprendre	 i	 fer	 riure	 de	 la	 mà	
del	Mag	lari,	 l’il·lusionista	amb	més	projecció	del	
nostre	país,	que	amb	els	seus	ingredients	preferits,	
elegància,	 ironia	 i	presència	escènica,	convertirà	
en	inoblidable	la	vetllada	que	passareu	plegats.
una	 hora	 farcida	 d’aparicions	 i	 desaparicions,	
participació	de	públic	i	grans	il.lusions,	amanida	
amb	un	disseny	de	llums	espectacular	i	una	se-
lecció	musical	que	no	us	deixarà	indiferents.
Sonrisas y Magia,	un	espectacle	de	categoria	a	
ritme	trepidant	que	no	et	pots	perdre.

Dissabte	20	a	les	22.00	al	teatre	Casal
organitza:	Societat	la	Principal	‘El	Casal’

arts	escèniques
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Concert	de	l’alumnat	de	l’EMM	Ma	
Dolors	Calvet
Concert	 a	 càrrec	 d’alumnes	 de	 diferents	 instru-
ments	de	l’EMM,	en	intervencions	individuals	o	en	
duets	i	trios.
Dimecres	3	a	les	19.30	a	l’Auditori	Montserrat	
Junyent	de	l’Ateneu	Municipal
organitza:	EMM	Ma	Dolors	Calvet

Mishima.	Presentació	del	disc Ordre 
i Aventura
Ordre i aventura: la	vida	segons	David	Carabén,	
un	artista	que,	 sense	abdicar	de	 la	seva	vocació	
d’antiheroi	 romàntic,	 es	 descobreix	 més	 poeta	 i	
menys	narrador	al	cinquè	àlbum	de	Mishima,	titulat	
precisament	Ordre i Aventura. 
I	el	passat	diu	que	a	Mishima	li	va	costar	molt	poc	
marcar	el	seu	territori:	pop	elegant,	paraula	preci-
sa	i	una	veu	profunda	i	personal	que,	al	seu	debut,	
Lipstick Traces (00),	va	deixar	rastre	i	no	només	de	
carmí.	No	en	va,	després	de	la	publicació	de	The 
Fall Of Public Man	(03),	Mishima	van	ser	compa-
rats	amb	the	Magnètic	Fields,	the	Divine	Comedy	
i	Arab	Strap	per	la	premsa	especialitzada.	Amb	el	
seu	tercer	llarg,	Trucar a casa. Recollir les fotos. 
Pagar la multa	(05),	el	grup	va	fer	un	veritable	salt	
qualitatiu,	gràcies	a	un	disc	íntegrament	en	català	
amb	el	que	van	aconseguir	trobar	el	seu	ideari	es-
tilístic	i	construir	un	mosaic	de	petites	coses	que,	

dolça	 i	màgicament,	prenien	sentit..	 I	 fou	al	mag-
nífic	“Set	tota	la	vida”	(07),	un	dels	millors	àlbums	
estatals	de	la	dècada	segons	la	revista	Rockdelux,	
quan	els	petits	detalls	van	deixar	pas	a	grans	temes	
com	l’amor,	el	desig	i	la	bellesa	efímera.	A	mig	camí	
entre	l’efervescència	pop	i	la	cançó	d’autor,	Mishi-
ma	 s’encaminaven	 cap	 a	 una	 maduresa	 que	 ara	
esclata	en	versos	com	els	d’	“una	part	de	tu”,	en	
melodies	com	la	de	“tot	 torna	a	començar“ i	en	
cançons	rodones	com	“Deixa’m	creure“.	
Mishima	tornen	a	ser	–només	per	tu-	guspira,	estel	
i	carícia.	
Divendres	5	a	les	22.30	a	l’Auditori	Municipal
organitza:	Patronat	del	teatre	Municipal	de	Cal	Bolet

Concert	Escoltem	Tomàs	Berdié	
Amb	l’interpretació	de	l’Agrupació Polifònica de 
Vilafranca, Cobla Catània, Cor Xamusia i Grup 
Instrumental de l’EMM Ma Dolors Calvet.	
tomàs	 Berdié	 i	 Montserrat	 va	 nàixer	 a	 Vilafranca	
ara	fa	cent	anys.	Ha	estat	un	dels	protagonistes	de	
la	vida	musical	de	 la	Vilafranca	del	segle	XX	pels	
seus	 lligams	amb	hèlix,	per	haver	estat	organista,	
director	de	la	Capella	de	Música	Sant	Fèlix	Màrtir	i	
trombonista	a	la	royalty	Jazz	i	pel	seu	vincle	amb	el	
Cor	de	Filles	de	Maria	de	la	parròquia	de	la	trinitat	i	
amb	l’Agrupació	Polifònica	de	Vilafranca.	Va	escriu-
re	nombroses	sardanes,	música	per	a	piano	i	per	a	
piano	i	veu,	música	coral	i	obres	per	a	violí	i	piano.	
De	totes	elles	en	tindrem	una	mostra	al	concert.	
Amb	la	col·laboració	de	l’Auditori	de	Vilafranca
Dissabte	6	a	les	20.00	a	l’Auditori	Municipal
organitza:	EMM	Ma	Dolors	Calvet	i	VINSEuM.	

T’enCANTARÀ
Música	de	pel·lícules	II
Informació	i	inscripcions:	Fins	al	6	de	novembre	
al	Servei	de	Cultura	de	l’Ajuntament	de	Vilafranca	
a	l’Escorxador,	19-21,	tel.	93	890	04	59	o	
cultura@vilafranca.org.	www.vilafranca.cat/cultura

música
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Horari	de	dilluns	a	divendres:	de	9.00	h	a	14.00	i	
de	17.00	a	21.00	h.	Places	limitades

Preparació del concert 
Diumenge,	14	de	novembre	a	les		9.30	a	l’Auditori	
Municipal.	
t’agradaria	sentir	l’emoció	de	pujar	a	un	escena-
ri	com	els	cantants	de	debò?
Vine	a	gaudir	d’un	matí	musical	en	família:	podràs	
assajar,	cantar...i	acabaràs	a	l’escenari	per	inter-
pretar	un	concert,	amb	un	repertori	de	músiques	
de	pel·lícules	conegudes,	amb	instrumentistes	 i	
solistes	professionals.	Podeu	venir	les	persones	
adultes	i	famílies	amb	fills	a	partir	de	8	anys	i	no	
cal	que	estigueu	habituats	a	cantar.	
Concert obert al públic 
Diumenge,	14	de	novembre	a	les	13.00	a	l’Auditori	
Municipal.	
organitza:	 Servei	 de	 Cultura	 de	 l’Ajuntament	 de	 Vilafranca	
del	Penedès
Produeix:	Auditori	de	Barcelona

Enoclàssic
recital	de	cançó	clàssica	i	d’àries	d’òpera	interpre-
tades	 per	 Joan Marcos,	 tenor;	 Xavier Aguilar,	
Baríton;	 Vivien Albornà,	 Soprano	 i	 Pau Casan,	
Piano.
Diumenge	7	a	les	19.00	a	l’Auditori	Municipal
organitza:	Acadèmia	de	tastavins	Penedès	“Sant	Humbert”

XV	Mostra	de	Curtmetratges	de	Vi-
lafranca.	Concert	San	Josex
Per	donar	 la	benvinguda	a	 la	Mostra	de	Curtme-
tratges	 de	 Vilafranca,	 Carles	 Sanjosé	 presentarà	
en	solitari	i	en	format	acústic	el	seu	darrer	treball,	
el	 més	 introspectiu,	 profund	 i	 madur	 de	 la	 seva	
discografia.
Divendres	12	a	 les	23.59	al	Bar	El	Forat	del	
Pany
organitza:	Cine	Club	Vilafranca

Concert	de	l’alumnat	de	l’EMM	Ma	
Dolors	Calvet
Concert	a	càrrec	d’alumnes de diferents grups 
de l’escola,	 en	 intervencions	 individuals	 amb	
acompanyament	o	en	duets	i	trios.
Dimarts	16	a	les	19.30	a	l’Auditori	Montserrat	
Junyent	de	l’Ateneu	Municipal
organitza:	EMM	Ma	Dolors	Calvet

Eugènia	Verdet	presenta	Schumann	
i	Beethoven.	Nou	Ensemble	Orques-
tral	 CXXI!,	 Astrid	 Steinschaden	 i	
Marc	Heredia
l’Associació	Musical	Eugènia	Verdet	convoca	cada	
any	el	Concurs	Internacional	de	Piano	Eugènia	Ver-
det.	 Els	 guanyadors	 dels	 dos	 últims	 (2008	 Astrid	
Steinschaden	–	2009	Marc	Heredia)	acompanyats	
per	l’orquestra	de	cambra	Nou	Ensemble	orques-
tral	CXXI!	i	amb	la	direcció	de	Marius	McGuinnes	
ens	 interpretaran	aquest	concert	amb	obres	dels	

música
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pianistes	i	compositors	alemanys	ludwin	van	Bee-
thoven	i	robert	Schumann,	del	qual	aquest	any	es	
celebra	el	200	aniversari	del	naixement	
Diumenge	21	a	les	19.00	a	l’Auditori	Municipal
organitza:	Patronat	del	teatre	Municipal	de	Cal	Bolet

Concert	de	Santa	Cecília
Concert	a	càrrec	d’alumnes de diferents grups de 
l’escola,	 en	 intervencions	 individuals	 amb	 acom-
panyament	 o	 en	 duets	 i	 trios.	 Celebració	 de	 Sta.	
Cecília	(22	de	novembre),	patrona	dels	músics
Divendres	26	a	les	19.30	a	l’Auditori	Montse-
rrat	Junyent	de	l’Ateneu	Municipal
organitza:	EMM	Ma	Dolors	Calvet

música

”Art.	Les	obres	de	cinc	estrelles	del	
Museu	L’Ermitatge.”
A	 càrrec	 de	 la	 Sra.	 Carolina Camañes i Sàn-
chez.	Doctora	en	Belles	Arts	per	uB,	Professora	
d’Història	de	l’Art.
Dijous	4	a	les	18.00	a	l’Auditori	Caixa	Pene-
dès	-	Fòrum	Berger	Balaguer
organitza:	Aula	d’Extensió	universitària	per	a	 la	Gent	Gran	
de	Vilafranca

	“Oftalmologia	i	Òptica”
Dimecres	10	a	les	17.00	a	l’Escorxador
organitza:	Pilar	de	Vuit	

”Dietes	d’aprimament,	mites	i	rea-
litats”
Dimecres	10	a	les	19.00	a	l’Escorxador
organitza:	Associació	de	diabètics

”Ong’s	i	Responsabilitat	Social”
tercera	sessió	del	Cicle	de	xerrades	sobre	Coope-
ració,	solidaritat,	pau	i	drets	humans.	
Es	durà	a	 terme	 la	presentació	de	 l’entitat	Equal-
món	 i	 el	 seu	 actual	 projecte	 de	 cooperació.	 A	
continuació,	 una	 xerrada	 del	 penedesenc	 Josep 

Maria Miró,	filòleg	i	antropòleg,	expert	en	coope-
ració	internacional.	Debat	amb	els	i	les	assistents.
Al	finalitzar	l’acte	hi	haurà	degustació	de	productes	
de	comerç	just	i	de	proximitat.	
Dimecres	10	a	les	19.00	al	Consell	Comarcal	
Alt	Penedès
organitza:	Consell	Comarcal	de	l’Alt	Penedès	

”Alimentació	i	digestió	en	
l’emocional”
A	càrrec	de	Pere Rovira,	Naturòpata	i	terapeuta	
floral.
Més	informació:	www.joanapalmero.com
Divendres	12	a	les	19.00	a	l’Escorxador
organitza:	Associació	Macrobiotica	Ceres

Xerrada	Institucional	del	�5	de	no-
vembre,	Dia	Internacional	contra	la	
Violència	de	Gènere
A	càrrec	d’Erick Pescador i Albiach,	sociòleg	i	
sexòleg,	especialista	en	gènere	i	masculinitats.
Dijous	25	a	les	19.00	al	Saló	de	Sessions	de	
la	Casa	de	la	Vila	
organitza:	Pla	per	la	Igualtat

xerrades	i	conferències



13

Ies	Eugeni	d’Ors
Coral d’alumnes
oberta	a	tot	l’alumnat	de	la	comarca	a	partir	de	
1r	d’ESo.	Els	dilluns	de	les	17.45		a	les	19h
Informació	i	inscripcions:
ampaieseugeni@gmail.com
organitza:	AMPA	IES	EuGENI	D’orS
	
L’Escorxador
Oferta de formació 2010 per a les Entitats i Associa-
cions de Vilafranca
Fiscalitat per associacions
Dilluns	 i	dimecres,	8,	10	 i	15	de	novembre,	de	19	
a	21	h
Tenim la sensació que sempre fem el mateix, do-
nem-li la volta!
Dilluns,	dimecres,	17,	22	i	24	de	novembre	de		19	a	
21	h
La millora de la gestió: planificació i elaboració de 
projectes
Divendres	i	dissabte,	19	i	20	i	26	i	27	de	novembre,	de	
19	a	21	h	i	de	10	a	13	h
Informació i inscripcions:
Fins	al	12	de	novembre,	a	 l’Escorxador,	espai	per	
l’activitat	cultural	 i	associativa,	c.	de	l’Escorxador,	
19/21.	 Horari	 de	 17	 a	 21	 h.	 Per	 qualsevol	 dubte	 o	
aclariment	podeu	trucar	al	telèfon	938	900	459,	o	bé	
per	correu	electrònic	escorxador@vilafranca.org

Ioga, tai-Txi, taller de Labors i manualitats 
organitza:	lliga	reumatològica

Taller de Patchwork,	tots	el	dimecres	
organitza:	Associació	els	Calats

Casal	X	la	Igualtat
Relacions entre dones i homes:	Noves	 formes	
d’autoritat,	noves	formes	de	conviure.
Conèixer	 les	 diverses	 formes	 d’exercir	 el	 po-
der	de	dones	 i	homes	ens	obre	a	noves	formes	

d’autoritat,	imprescindibles	per	afrontar	junts	els	
reptes	actuals.
A	càrrec	d’Àngels Dalmau,	historiadora.
Durada:	4	sessions,	17,	24	de	novembre	i	1	i	15	de	
desembre.	Dimecres	de	18	a	19.30	h
Gratuït

L’Educació emocional en infants de 0 a 3 anys
oferir	 guia,	 orientació	 i	 acompanyament	 a	 les	
mares	 i	 als	 pares	 d’infants	 entre	 0	 i	 3	 anys	 en	
l’exercici	de	 la	seva	responsabilitat,	creant	una	
cultura	de	formació	del	caràcter	i	de	millora	de	
les	relacions.
A	càrrec	de Rosa Rabbani,	psicòloga
Durada:	4	sessions,	17	i	24	de	novembre	i	1	i	15	de	
desembre,	Dimecres	de	18	a	19.30	h
Gratuït

Tot	Salut	Natural
Kinesiologia Educativa: Gimnàstica	 del	 cervell	
per	 a	 facilitar	 l’aprenentatge,	 combatre	 l’estrès	
i	 sentir-nos	 millor”.	 Suaus	 exercicis	 i	 automas-
satges	que	potencien	la	concentració,	el	relaxa-
ment,	 la	creativitat.....el	benestar	físic	 i	emocio-
nal.	Dijous	4,11,18	 i	25	de	novembre	de	 les	19	a	
les	21	h.	A	càrrec	d’Anna M. Miró
	
Txi-Kung (classes	 setmanals)	 Es	 tracta	 d’	una	
gimnàstica	 dolça	 que	 reforça	 l’organisme,	 as-
sossega	la	ment	 i	redueix	 l’estrès.	Dimecres	de	
les		20.15	a	21.30	h.	A	càrrec	de	Sussanna Ros.
	
Ioga	(classes	setmanals)	Exercicis	per	harmonit-
zar	el	cos,	la	ment	i	l’esperit.	Dimarts	i	dijous	de	8	
a	9:15	ó	bé	de	9.30	a	10.45	h.		A	càrrec	de	Maribel	
liñán.		I	dimecres	de		10.30	a	11.45	h.	a	càrrec	de	
Sussanna Ros.

cursos	i	tallers
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literatura

El	cicle	de	xerrades	literàries	llibres	de	Capçalera,	
que	per	sisè	any	consecutiu	organitzen	la	Biblioteca	
torras	i	Bages	i	la	llibreria	l’odissea	de	Vilafranca	
del	Penedès,	amb	la	col·laboració	de	l’Ajuntament	
de	Vilafranca	i	la	Diputació	de	Barcelona,	dedicarà	
les	3	sessions	d’enguany	a	lev	N.	tolstoi	i	la	gran	
narrativa	russa	amb	motiu	del	centenari	de	la	seva	
mort.		A	càrrec	de	ricardo	San	Vicente,	Doctor	en	
Filosofia	i	lletres	i	gran	coneixedor	dels	autors	rus-
sos	clàssics	i	contemporanis.

	Diu	Tolstoi,	“Anna	Karènina	sóc	jo”	
“Anna	Karènina	sóc	jo”,	podria	haver	dit	també	lev	
tolstoi,	l’altre	gran	escriptor	moralista	del	segle	XIX	
rus.	 El	 desig	 envers	 la	 dona	 aliena	 i	 la	 convicció	
del	 caràcter	 sagrat	 i	 indestructible	 del	 matrimoni	
engendren	aquesta	gran	obra	de	l’autor	de	Guerra	
i	 pau.	 	 Per	 altra	 banda,	 de	 vegades	 oblidem	 que	
Anna	Karènina	és	potser	molt	més	que	una	novel·la	
sobre	l’adulteri;	la	gran	obra	és	també	un	magnífic	
quadre	de	la	rússia	del	seu	temps.
Dijous	4	a	les	19.30	a	la	Biblioteca	torras	i	Bages
organitza:	Biblioteca	torras	i	Bages

Univers	Dostoievski
Dostoievski	aspira	amb	la	seva	obra	a	mostrar-nos	
el	camí	de	la	veritat,	o,	millor	dit,	on	porten	els	ca-
mins		erronis.	I	un	d’ells	és	creure’ns	capaços	de	
trobar	el	nostre	propi	camí.	És	el	que	fa	raskòlnikov,	
l’heroi	de	la	novel·la	més	destacada	de	l’autor.	His-
tòria	policíaca,	narració	psicològica,	reflexió	ètica	
i	social,	Crim	i	càstig	ens	obliga	a	pensar	sobre	la	
responsabilitat	dels	nostres	actes	i	sobre	el	premi	o	
el	càstig	que	aquests		mereixen.
Dijous	11	a	les	20.15	a	l`odissea	

Txékhov,	contes	i	més
Anton	txékhov	és	conegut	com	a	magnífic	narra-
dor	i	subtil	dramaturg.	Potser	val	la	pena	recordar	
que	l’autor,	a	més	d’escriure	una	extensa	obra	en	
prosa	alhora	còmica	i	amarga	i	quatre	esplèndides	
comèdies,	és	l’escriptor	que	va	fer	capgirar	les	ca-
tegories	literàries	del	seu	temps.	Els	esdeveniments	
importants	 es	 converteixen	 	 en	 situacions	 breus,	
esporàdiques	i	casuals;		els	grans	personatges		en	
éssers	més	ordinaris	i	episòdics,	i	les	grans	idees	i	
conceptes	filosòfics	en	la	radiografia	breu	de	qui	fa	
un	diagnòstic	i	espera	que	sigui	la	gent	qui	en	tre-
gui	la	lliçó.		Qui,	si	no,	txékhov	podia	escriure	una	
novel.la	amb	el	títol	d’una	història	avorrida?	(a	punt	
d’aparèixer	a	l’editorial	Minúscula).
Dijous	18	a	les	19.30	a	la	Biblioteca	torras	i	
Bages

Tertúlia	literària:	Contes	d’Anton	P.	
Txékhov
Amb Elvira Mestres.
Dimarts	23	i	dijous	25	a	les	19.30	a	la	Biblioteca	
torras	i	Bages

Cicle	Llibres	de	Capçalera	 Del	4	al		�8	de	novembre

Biblioteca	torras	i	Bages	i	la	llibreria	l’odissea
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literatura
Hora	del	conte	poètic	en	homenatge	
a	la	poetessa	Joana	Raspall
A càrrec d’Andreu Galan
la	poetessa	Joana	raspall	(Barcelona,	1913)	ha	
dedicat	gran	part	de	la	seva	vida	a	escriure	poe-
sia	per	als	infants.	Des	de	les	escoles	s’ha	treba-
llat	molt	perquè	la	seva	obra	arribi	a	tots	els	nois	
i	noies	de	casa	nostra.	I	moltes	biblioteques	tam-
bé	han	dedicat	exposicions,	guies	i	activitats	per	
difondre	la	seva	poesia.	Des	del	Bib.Botó	(Grup	
de	treball	de	Biblioteques	Infantils	i	Juvenils	del	
Col·legi	oficial	de	Bibliotecaris	Documentalistes	
de	Catalunya)	s’ha	organitzat	un	petit	homenatge	
a	la	Joana	raspall	i	a	la	poesia	per	a	infants	en	
general,	 al	 qual	 la	 nostra	 biblioteca	 també	 s’hi	
ha	afegit,	 i	més	tenint	en	compte	que	també	és	
bibliotecària	i	va	treballar	a	la	torras	i	Bages	als	
anys	30.
Divendres	12	de	novembre,	a	 les	18.00	a	 la	
Biblioteca	torras	i	Bages
organitza:	Biblioteca	torras	i	Bages

Contes	per	a	caganius:		
Ma i manetes
A	càrrec	de	Sandra Rossi 
Quantes	 i	 quantes	 coses	 es	 poden	 fer	 amb	 les	
mans!	Moxaines,	sons,	picar,	agafar	 i	 llençar	co-
ses...les	mans	són	en	si	mateixes	una	descoberta	
que	ens	obre	la	porta	a	tot	un	món	de	possibilitats!	
una	petita	història	sensorial	per	als	més	petits.	
Per	a	nadons,	fins	a	1	any	
Aforament	limitat.	Cal	inscripció	prèvia	
Dissabte	20	a	les	12.00	a	la	Biblioteca	torras	
i	Bages
organitza:	Biblioteca	torras	i	Bages

Un	matí	de	contes
Diumenge	21	a	les	12.00	a	l’Escorxador
organitza:	la	Xarxa	d’Espectacles	Infantils

Presentació	del	llibre	Tots els noms: les 
víctimes de la guerra civil al Penedès
A	 càrrec	 de	 Jordi Girona,	 President	 del	 CCAP,	
Ramon Arnabat,	President	de	l’IEP,	Maria Jesús 
Bono,	directora	general	de	la	Memòria	Democrà-
tica
Dijous	25	a	les	20.00	al	Saló	de	Plens	del	Con-
sell	Comarcal	Alt	Penedès
organitza:	Institut	d’Estudis	Penedesencs

Hora	del	conte:	L’Alba busca la llum
Fengari Titelles 
la	petita	Alba	fa	un	viatge	iniciàtic	dins	la	sabata	
voladora	que	li	construeix	el	seu	avi.	El	seu	objec-
tiu	és	recuperar	la	llum	del	sol	que	ha	estat	tapada	
amb	 les	 ombres	 dels	 infants	 per	 culpa	 d’un	 per-
sonatge	malvat	que	vol	fer-se	més	ric	gràcies	a	la	
foscor	i	amb	la	venda	de	bombetes.	l’Alba	desco-
brirà	planetes	on	viuen	personatges	molt	divertits...	
Aquest	espectacle	de	titelles	és	un	clam	a	la	vida	i	
una	reflexió,	per	a	petits	i	grans,	sobre	el	consum	
desmesurat	d’energia	al	món.	
Per	a	nens	i	nenes	a	partir	de	3	anys	
Divendres	26	a	les	18.00	a	la	Biblioteca	torras	
i	Bages
organitza:	Biblioteca	torres	i	Bages
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Solidaritats	 �010	 	 -	 per	 una	 altra	
globalització!	 “�5	 anys	 d’amistat	
amb	imatges	i	paraules”
Fins	al	7	de	novembre	a	 la	Capella	de	Sant	
Joan
organitza:	Amics	de	Puerto	Cabezas

“La	representació	dels	cossos	de	les	
dones”
un	cos	al	servei	de	la	mirada	i	el	plaer	masculí.	
Exposició	cedida	per	l’observatori	de	les	Dones	
en	els	mitjans	de	comunicació.
Fins	al	12	de	novembre	a	la	Sala	d’Actes	de	
l’Escorxador
organitza:	Pla	per	la	Igualtat

“Vet	aquí	 un	gos,	 vet	aquí	un	gat,	
vet	aquí	un	conte	amagat”
Acrílics	de	Susana	del	Castillo	Fernández

Fins	 al	 14	 de	 novembre	 a	 la	 Sala	 dPAS	 de	
l’Escorxador
organitza:	Ajuntament	de	Vilafranca

“Audet,	 Güell	 i	 Brugal,	 realitats	 i	
somnis	per	un	teatre”
Mostra	 dels	projectes	 inèdits	 dels	 arquitectes	
per	a	la	reforma	del	teatre	de	la	Societat	la	Prin-
cipal	El	Casal	de	Vilafranca.

l’exposició	 mostra	 els	 projectes	 inèdits	 dels	
arquitectes	 Santiago	 Güell	 i	 Josep	 Brugal,	 per	
reformar	el	 teatre	Vilafranquí	 i	posa	de	manifest	
una	de	 les	principals	descobertes	de	 la	 recerca	
duta	 a	 terme	 per	 l’entitat	 per	 commemorar	 els	
90	anys	de	la	construcció	del	teatre;	que	l’actual	
teatre	del	Casal	de	Vilafranca	és	idèntic	al	primer	
teatre	Condal	de	Barcelona,	construït	l’any	1906.		
Aquest	fet,	visible	a	l’exposició	mitjançant	les	fo-
tografies	del	teatre	Condal	de	l’Arxiu	fotogràfic	de	
Barcelona,	dóna	relleu	al	fet	que	Vilafranca	disposa	
de	l’únic	teatre	en	funcionament	a	Catalunya,	que	
mostra	l’exemple	de	l’arquitectura	d’espais	escè-
nics	de	principis	del	segle	XX	al	paral·lel	Barceloní.		
la	principal	causa	d’aquesta	similitud	va	venir	do-
nada	pel	fet	que	Andreu	Audet,	va	ser	l’encarregat	
de	la	construcció	de	5	dels	9	teatres	dels	naixe-
ment	del	paral·lel,	entre	els	anys	1900	 i	1910	 i	el	
teatre	Condal,	o	teatre	onofri	ens	els	seus	inicis,	
va	ser	un	d’ells.
Fins		al	15	de	novembre	al	vestíbul	del	teatre	
de	la	Societat	la	Principal	“El	Casal”
organitza:	Societat	la	Principal	El	Casal

“Nicola	Costantino	Trailer”
Fins	al	19	de	novembre	de	2010	a	la	Galeria	
Sicart
organitza:	Galeria	Sicart

“Religare	&	Colorare”	
Jaume Xifra
Fins	al	28	novembre	2010	a	la	Galeria	Palma	
Dotze
organitza:	Galeria	Palma	Dotze

Panoptikon,	�a	fase
Amb	 aquesta	 exposició	 es	 pretén	 estimular	 la	
imaginació	 del	 visitant	 provocant	 d’aquesta	 ma-
nera	una	regeneració	d’idees	sobre	el	concepte	
“un	museu	per	a	tothom”.	Els	artistas	participants		

exposicions
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exposicions
interpreten	el	procés	de	transformació	que	viuen	
actualment	 els	 museus	 tot	 inspirant-se	 en	 VIN-
SEuM.	PANoPtIKoN	es	basa	en	que	“el	Museu”,	
en	el	sentit	més	ampli	de	la	paraula,	sigui	un	Cen-
tre	Cultural	de	vida	permanent,	obert	i	sense	murs,	
amb	múltiples	activitats	que	li	ofereixi	a	la	societat	
moltes	formes	de	veure’l	i	d’interpretar-lo.
Fins	al	28	de	novembre	de	2010	a	la	Capella	
del	Vinseum
organitza:	VINSEuM,	Museu	de	les	Cultures	del	Vi	de	Cata-
lunya

“Bases	i	Obertures”.	Pintures	
Marc Prat

Fins	al	28	de	novembre	a	la	Sala	dels	trini-
taris
organitza:	Ajuntament	de	Vilafranca

“La	petita	processó	de	la	Festa	Major”
una	 reproducció	 de	 la	 processó	 de	 Sant	 Fèlix	
amb	ninots	de	pasta	de	paper.	Grallers,	bestiari,	
balls,	 administradors...	 un	 darrere	 de	 l’altre,	 hi	
són	tots	i	cadascun	dels	participants	del	seguici	
festamajorenc	 realitzats	 a	 mà	 amb	 cola,	 paper,	
pintura	 i	 una	 bona	 dosi	 de	 sentit	 de	 l’humor.	
les	 eines	 del	 Sergi	 Salvó,	 de	 IAKArE,	 a	 l’hora	
d’interpretar	i	crear	aquesta	petita-gran	proces-
só	de	Festa	Major.
Fins	al	31	de	gener	a	Cal	Figarot
organitza:	Ajuntament	de	Vilafranca

“Kenya.	Fortogràfica”	
Jaume Queral
De	l’1	de	novembre	al	24	de	desembre	al	res-
taurant		la	Gatzara	
organitza:	restaurant	la	Gatzara	

“Els	mercats	són	una	altra	història:	
Mercats	Sostenibles”
Del	 2	 al	 14	 de	 novembre	 al	 Mercat	 de	 la	
Carn
organitza:	 oficina	 de	 Mercats	 i	 Fires	 locals	 (Diputació	 de	
Barcelona)
Col·labora:	Patronat	de	Comerç	i	turisme

“�0	Anys	 junts	pel	català:	�0	anys	
de	 presència	 a	 les	 comarques	 de	
l’Alt	Penedès	i	el	Garraf”	
Consorci per a la Normalització Lingüística.
Inauguració	12	de	novembre	a	les	19	h,	amb	la	par-
ticipació	d’alumnes	de	l’EMM	Ma	Dolors	Calvet	i	la	
la	representació	de	l’obra	Pimentons, a	càrrec	dels	
voluntaris	per	la	llengua	dirigits	per	Jordina	Biosca.
Del	 10	 al	 28	 de	 novembre	 a	 la	 Capella	 Sant	
Joan
organitza:	CNl	de	l’Alt	Penedès	i	el	Garraf

“La	 violència	 de	 gènere	 des	 d’una	
mirada	artística”
Selecció	de	cartells	a	càrrec	de	l’alumnat	de	Dis-
seny	Gràfic	de	l’Escola	d’Art	Arsenal.
Del	19	de	novembre	al	9	de	desembre	a	 la	
Sala	dPAS	de	l’Escorxador
organitza:	Pla	x	la	Igualtat	i	Escola	Municipal	d’Art	Arsenal

“Paula	Toto	Blake”
Del	27	de	novembre	fins	al	7	de	gener	a	 la	
sala	Gran	de	la	Galeria	Sicart
organitza:	Galeria	Sicart

“Sofía	López	Mañan.	Thambos	9”
Del	27	de	novembre	fins	al	7	de	gener	a	 la	
sala	Petita	de	la	Galeria	Sicart
organitza:	Galeria	Sicart
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altres
Visitem	els	magatzems	de	VINSEUM	
Diumenge	21	a	les	10.00	al	VINSEuM,	Museu	
de	les	Cultures	del	Vi	de	Catalunya.
Primera	visita.
Els	responsables	dels	departaments	de	restauració	
i	de	conservació	de	VINSEuM	ens	guiaran	per	la	
nau	Sarriera	i	per	Cal	Berger	on	podrem	veure	la	
col·lecció	de	premses	i	els	fons	d’etnografia	i	lapi-
dari	del	Museu.
Activitat	gratuïta.	Grup	màxim	de	20	persones	
Es	reservaran	places	durant	quinze	dies	abans	de	
la	sortida	trucant	a	la	secretaria	del	Museu	(93	890	
05	82)	
organitza:	VINSEuM,	Museu	de	 les	Cultures	del	Vi	de	Ca-
talunya

Visitem	els	magatzems	de	VINSEUM
Diumenge	28	a	les	10.00	al	VINSEuM,	Museu	
de	les	Cultures	del	Vi	de	Catalunya.
Segona	visita.
Els	responsables	de	restauració	 i	de	conservació	
de	VINSEuM	ens	guiaran	pels	magatzems	d’art,	de	
ceràmica	i	de	vidre	del	Museu,	localitzats	a	Cal	Pa	i	
Figues	i	al	Fòrum	Baltà.	
Activitat	gratuïta.Grup	maxim	de	15	persones	
Es	reservaran	places	durant	quinze	dies	abans	de	
la	 sortida	 trucant	 a	 la	 secretarioa	 del	 Museu	 (93	
890	05	82)	
organitza:	VINSEuM,	Museu	de	les	Cultures	del	Vi	de	Cata-
lunya

I	 Concurs	 de	 Fotografia	 “Per	 la	
Igualtat:	activa’t”	
En	 commemoració	 del	 Dia	 Internacional	 contra	
la	violència	envers	les	dones	“25	de	novembre”.	
tema:	 satisfaccions	 en	 clau	 femenina.	 Hi	 pot	
participar	 qualsevol	 persona	 resident	 a	 l’Alt	
Penedès.	Es	poden	lliurar	les	fotografies	(màxim	
3	 per	 persona)	 fins	 el	 12	 de	 novembre	 a	 la	 re-
cepció	 del	 consell	 comarcal.	 c.	 Hermenegild	
Clascar,	1-3.	més	informació:	www.ccapenedes.
cat/tramits	(apartat	igualtat	-	dona),	o	bé	a	igual-
tat@ccapenedes.cat
organitza:	Consell	Comarcal	de	l’Alt	Penedès
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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	 fitxer	 del	
Servei	de	Cultura	de	l’Ajuntament	de	Vilafranca	del	Penedès,	amb	
finalitat	 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,	rectificació	i	cancel·lació.




