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dia a dia
Dimarts 2
Xerrades i conferències L’Escorxador
20.15 “Moviments i transformacions

socials a Amèrica Llatina. El cas
de Bolivia”

Dimecres 3
Música Escola Municipal de Música Maria

Dolors Calvet
17.30 “Tast musical” amb el Cor de

teatre

Divendres 5
Música Bar El Forat del Pany
23.59 1ª jornada Festival de música

Vilasona 2010

Dissabte 6
Música Teatre Municipal Cal Bolet
23.59 2ª jornada Festival de música

Vilasona 2010

Diumenge 7
Música Peixera del Casino by Arcs
03.00 Vilasona 2010: Fi de Festa

Arts Escèniques Teatre Municipal Cal Bolet
12.00 Circ. Entre Pinces

Arts Escèniques Teatre Municipal Cal Bolet
18.00 Circ. Entre Pinces

Música Auditori Caixa Penedès - Fòrum Berger
Balaguer

19.00 Cicle de Concerts de Jazz 2010.
Marian Borahona & Nat Jazz quartet

Música Auditori Municipal de Vilafranca
19.00 El Concert. Cor de Teatre

Dilluns 8
Xerrades i Conferències L’Escorxador
18.30 “Hàbits saludables sobre l’alimentació”

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

19.00 ”La criança i el vincle afectiu,
la clau pel desenvolupament
humà i social” Celebració del Dia
Internacional de les Dones

Dimecres 10
Música Auditori M. Junyent de l’Ataneu

Municipal
19.30 Concert d’hivern de l’EMM Maria

Dolors Calvet

Dijous 11
Xerrades i Conferències Auditori Caixa

Penedès - Fòrum Berger Balaguer
18.00 “Una visió sociològica de la

telefonia mòbil”

Xerrades i conferències L’Escorxador
20.00 “Cicle de Xerrades: Sobirania,

Seguretat i Defensa”

Divendres 12
Xerrades i Conferències L’Escorxador
19.00 “Dones i Crisis”

Dissabte 13
Literatura Biblioteca Torras i Bages
12.00 Contes per a caganius: A dormir, 

Marina...

Música Cementiri de Vilafranca
12.00 Un dia amb Josep Soler i Sardà.

Interpretació de la peça A. Matilde
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dia a dia
Literatura Capella de VINSEUM
18.00 Un dia amb Josep Soler i Sardà.

Presentació de les edicions Josep 
Soler i Sardà, compondre i viure
(ed. Andana), el Llibre d’Orgue 
de Santa Maria de Vilafranca (ed.
Boileau) i el CD Poema de Vila-
franca (OBC, 2009).

Cinema VINSEUM
19.00 Cinelab: Los límites del control 

del director Jim Jarmush

Diumenge 14
Popular i tradicional Plaça Penedès
12.00 Ballada de Sardanes

Música L’Escorxador
12.00 Fira Musical familiar: La família

de saxos

Arts Escèniques Teatre Municipal Cal Bolet
19.00 Teatre. American Buffalo de

David Mamet

Música Auditori Caixa Penedès - Fòrum
Berger Balaguer

19.00 Cicle de Concerts de Jazz 2010.
Randy Greer quartet

Cinema Bar El Forat del Pany
19.30 Projecció del documental Cama-

rón de la Isla. Tiempo de leyenda

Dilluns 15
Literatura Biblioteca Torras i Bages
16.00 Parlem de llibres: club de lectura

fàcil en català

Música Auditori del Vinseum
19.30 Concert de l’alumnat de l’EMM

Maria Dolors Calvet

Dimecres 17
Xerrades i Conferències L’Escorxador
18.00 “Com educar els nostres fills. Nor-

mes i límits en l’educació dels fills”

Dijous 18
Literatura Biblioteca Torras i Bages
19.30 Presentació dels llibres de poe-

mes: Cansat de diumenges,
d’Andreu Galan; Les ciutats i els 
homes, de Carles Ma Sanuy; El
llibre dels errors, d’Eduard Car-
mona i L’aigua, de Marc Romera

Literatura El Casal
20.00 Versus a dues veus

Dissabte 20
Música Auditori Municipal de Vilafranca
21.00 Camarón. La leyenda del tiempo. 30 

anys després. Chicuelo, Duquende,
Sílvia Pérez, Rafaela Carrasco.

Música Casino
23.30 Intervenció d’un combo de l’EMM

Maria Dolors Calvet

Dilluns 22
Música Auditori M. Junyent de l’Ataneu

Municipal
18.00 i a les 19.30 Setmana de concerts

Dimarts 23
Música Auditori M. Junyent de l’Ataneu

Municipal
18.00 i a les 19.30 Setmana de concerts

Literatura Biblioteca Torras i Bages
19.30 Tertúlia literària: L’art de viure, de

Goliarda Sapienza
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Dimecres 24
Música Auditori M. Junyent de l’Ataneu

Municipal
18.00 i a les 19.30 Setmana de concerts

Literatura Biblioteca Torras i Bages
19.30 Tertúlia literària: L’art de viure, de

Goliarda Sapienza

Dijous 25
Música Auditori M. Junyent de l’Ataneu

Municipal
18.00 i a les 19.30 Setmana de concerts

Divendres 26
Literatura Biblioteca Torras i Bages
18.00 Hora del conte a càrrec del Follet

Barbut

Música Auditori M. Junyent de l’Ataneu
Municipal

18.00 i a les 19.30 Setmana de concerts

Xerrades i Conferències L’Escorxador
19.00 “Alimentació Infantil”

Diumenge 28
Popular i tradicional Plaça de la Vila
11.15 VIII Dia del Geganter

Música Auditori Municipal de Vilafranca
12.00 Concert familiar. Girasons

Arts Escèniques Teatre Municipal Cal Bolet
19.00 Teatre. Petita feina per a pallasso 

vell de Matéï Visniéc

dia a dia

literatura
Contes per a caganius: A dormir, 
Marina...
A càrrec de Sandra Rossi

El sol encara està alt al cel i la Marina juga al
jardí. Li agrada molt el tobogan i la pilota, córrer
darrera les papallones i gronxar el seu ninot.
Però el sol marxa i cantant ve la lluna. Després
d’un bon sopar la mare diu que és hora d’anar al
llit, però la Marina NO vol anar al llit. NO, NO I NO 
!!! Ella no pensa pas anar a dormir.
Per a nens i nenes d’1 a 3 anys.
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia
Dissabte 13 a les 12.00 a la Biblioteca To-
rras i Bages
Organitza: Biblioteca Torras i Bages

Un dia amb Josep Soler i Sardà.
Presentació de les edicions Josep Soler i Sardà,
compondre i viure (ed. Andana), el Llibre d’Orgue 
de Santa Maria de Vilafranca (ed. Boileau) i el 

CD Poema de Vilafranca (OBC, 2009).

Col·labora: Grup Instrumental de Badalona,
Edicions i Propostes Culturals Andana, Or-
questra Simfònica de Barcelona i Nacional de
Catalunya(OBC)i Editorial Boileau.
Dissabte 13 a les 18.00 a la Capella del
VINSEUM
Organitza: VINSEUM i Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Parlem de llibres: club de lectura
fàcil en català. De Nador a Vic, de
Laila Karrouch
Activitat oberta a tothom
Dilluns 15 a les 16.00 a la Biblioteca Torras i Bages
Organitza: Centre de Normalització Lingüística de l’Alt
Penedès i el Garraf
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literatura
Presentació dels llibres de poemes:
Cansat de diumenges, d’Andreu Ga-
lan; Les ciutats i els homes, de Car-
les Ma Sanuy ; El llibre dels errors, 
d’Eduard Carmona i L’aigua, de Marc
Romera
A càrrec de Sílvia Amigó i Santi Borrell

Dijous 18 a les 19.30 a la Biblioteca Torras
i Bages
Organitza: Biblioteca Torras i Bages

Versus a dues veus
Ricard Garcia i Jordi Llavina llegiran i comentaran
una selecció dels seus poemes. Una manera més
viva i interactiva de llegir poesia, d’escoltar-la i sentir-
la, d’entendre-la i fins i tot potser de qüestionar-la de
viva veu i davant per davant dels mateixos autors. Una
proposta diferent al nostre Club de Lectura amb la in-

tenció d’obrir una nova porta al món de la poesia i els
poetes, un món que sovint es creu inaccessible però
que té molt i molt de proper, de quotidià i de tangible.
Acte obert a tothom
Dijous 18 a les 20.00 al Casal
Organitza: Club de Lectura del Casal

Tertúlia literària: L’art de viure, de
Goliarda Sapienza
Amb Elvira Mestres
Dimarts 23 i dimecres 24 a les 19.30 a la
Biblioteca Torras i Bages
Organitza: Biblioteca Torras i Bages

Hora del conte a càrrec del Follet
Barbut
El Follet Barbut, contaire de Contaires, va per tot el
món recollint contes, rondalles i llegendes per des-
prés explicar-les a tots aquells i aquelles que les vul-
guin escoltar. Però no són rondalles qualsevol, n’hi
ha de màgiques, d’estranyes, de misteri, divertides,
per a petits i per a grans, en fi, no s’acaben. Acosteu-
vos i escolteu amb els ulls de la vostra imaginació…
Per a nens i nenes a partir de 3 anys
Divendres 26 a les 18.00 a la Biblioteca To-
rras i Bages
Organitza: Biblioteca Torras i Bages

Ballada de Sardanes
Audició de Sardanes a càrrec de la Cobla Reus Jove
Diumenge 14 a les 12.00 a la plaça Penedès
Organitza: Vilafranca Sardanista

VIII Dia del Geganter
Plantada dels Gegants de Vilafranca i els Ge-
gants del Pi, acompanyats dels gengants petits
de Vilafranca i els Gegantons del Pi.

A les 12.00 h. a la plaça de la Vila: Sortida de la
cercavila pel Centre de Vilafranca amb en Ferra-
gut i n’Elisenda, juntament amb els gegants petits
de Vilafranca, acompanyats pels Gegants i els ge-
gantons del Pi. En acabar la cercavila ballada de
lluïment de les colles a la mateixa plaça de la Vila.
Diumenge 28 a les 11.15 a la plaça de la Vila
Organitza: Geganters de Vilafranca

popular i tradicional
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“Moviments i transformacions so-
cials a Amèrica Llatina. El cas de
Bolívia”
A càrrec de Óscar Vega Chamorro, del Grupo Co-
muna de Bolivia
Dimarts 2 a les 20.15 a L’Escorxador
Organitza: Entrepobles - Alt Penedès

“Hàbits saludables sobre
l’alimentació”
A càrrec de Iolanda Inglada, enfermera d’endocrí
de l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès. En comme-
moració del dia de la Dona
Dilluns 8 a les 18.30 a L’Escorxador
Organitza: La Lliga Reumatològica

”La criança i el vincle afectiu, la
clau pel desenvolupament humà i
social”
Celebració del Dia Internacional de les Dones
A càrrec de Rosa Jové i Muntanyola, psicòloga.
En acabar es lliurarà el premi del 13è Concurs de
calendaris, març 2010-febrer 2011.
Dilluns 8 a les 19.00 al Saló de Sessions de
l’Ajuntament de Vilafranca
Organitza: Pla per la Igualtat, Ajuntament de Vilafranca

“Una visió sociològica de la telefo-
nia mòbil”
A càrrec d’Eusebi Vidiella, enginyer industrial.
Dijous 11 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 del Penedès

“Cicle de Xerrades: Sobirania, Segu-
retat i Defensa”
A càrrec de Pol Molas, especialista en Defensa i
Forces Armades, col·laborador del CEEC
Dijous 11 a les 20.00 a L’Escorxador
Organitza: JERC

“Dones i Crisis”
A càrrec de Laia Hernandez, militant feminista
Divendres 12 a les 19.00 a L’Escorxador
Organitza: CUP

“Com educar els nostres fills. Nor-
mes i límits en l’educació dels fills”
A càrrec de Silvina Mosquera.
Dimecres 17 a les 18.00 a L’Escorxador
Organitza: La Casa Petita

“Alimentació Infantil”
A càrrec de Joana Palmero, experta en nutrició
i energètica. Terapeuta en Medicina Tradicional
Xinesa.
Hàbits, reequilibri. Necessitats nutricionals d’un
nen. Quin paper juguem els pares?
Divendres 26 a les 19.00 a L’Escorxador
Organitza: Associació Macrobiòtica Ceres

xerrades i conferències
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“XIIIª edició del Concurs Biennal de
Pintura Jove”
Fins al 14 de març a l’Aula de Cultura Caixa
Penedès -  Fòrum Berger Balaguer
Organitza: Obra Social de Caixa Penedès i la Galeria d’Art
Anquins de Reus.

“75 anys d’Instituts a Vilafranca”
Fins al 14 de març a la Capella de Sant Joan
Organitza: IES Eugeni d’Ors i Ajuntament de Vilafranca

“Postures”
Fotografia amb obres de Pierre Gonnord, Crai-
gie Horsfield, Humberto Rivas, Pieter Hugo i 

Toni Catany
Fins al 21 de març a Palmadotze Galeria
D’art
Organitza: Palma Dotze

“600 anys del naixement d’en Joa-
not Martorell. Tirant lo Blanc inicia
la gesta”

Fins al 28 de març a la Sala dels Trinitaris
Organitza: Servei de  Cultura de l’Ajuntament de Vilafranca

exposicions

cinema
Cinelab: Los límites del control del
director Jim Jarmush
Dissabte 13 a les 19.00 al VINSEUM
Organitza: Cine Club Vilafranca i VINSEUM.

Projecció del documental Cama-
rón de la Isla. Tiempo de leyenda
Fa 30 anys un disc va revolucionar el món del
flamenc. Portava per nom La leyenda del tiempo 
de Camarón de la Isla. És un documental que
mostra imatges inèdites del cantaor i compta
amb la participació de Raimundo Amador, To-

matito y Kiko Veneno, entre d’altres. Dirigida per
José Sánchez-Montes, és un viatge als orígens
d’aquesta aventura musical de la ma dels seus
principals protagonistes, un experiment que no
va agradar gens als més puristes perquè apro-
pava el flamenc al rock o a les músiques orien-
tals. Activitat vinculada al concert del dia 20 de
març a l’Auditroi Municipal de Vilafranca
Diumenge 14 a les 19.30 al Bar El Forat del
Pany
Organitza: Cine Club i Patronat del Teatre Cal Bolet



9

“La petita processó de la Festa Major”
Una reproducció de
la processó de Sant
Fèlix amb ninots de
pasta de paper. Gra-
llers, bestiari, balls,
administradors... un
darrere de l’altre, hi són tots i cadascun dels par-
ticipants 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
processó de Festa Major.
De l’1 de març al 30 de juny a Cal Figarot
Organitza: Ajuntament de Vilafranca

“Mostra del 13è Concurs de Calen-
daris: Conviure és compartir” Març
2010 - febrer 2011.
Durant tot el mes de març es lliurarà el calendari
sota el lema: “Conviure és compartir”. Imatges
per la igualtat entre les dones i els homes en els
àmbits familiar, laboral i social.
Autor del calendari: Marc Sadurni i Llongueres
Del 2 al 31 de març al Vestibul de
L’Escorxador
Organitza: Pla per la Igualtat, Ajuntament de Vilafranca

“L’harmonia”
Pintures d’Anna Segura Miró

Del 4 al 27 de març a la Sala dPAS
Organitza: Servei de Cultura de l’Ajuntament

“La vida al Senegal”
Fotografies
Del 12 al 28 de març a la Sala d’Actes de
L’Escorxador
Organitza: Associació del Senegal al Penedès

“Marta Solsona”

Del 18 de març a l’11 d’abril a l’Aula de Cultu-
ra Caixa Penedès -  Fòrum Berger Balaguer
Organitza: Obra Social de Caixa Penedès

“Gisela Ràfols”
Del 19 de març al 23 d’abril a la Galeria Sicart
Organitza: Galeria Sicart

“Tast de VINSEUM. Què hi ha dins
d’una copa de vi?”
Primera exposició estable de VINSEUM
Lloc: Cal Pa i Figues VINSEUM
Organitza: VINSEUM

“La missió arqueològica de 1907 als
Pirineus”

Del 30 de març al 25 d’abril a la Capella de
Sant Joan
Organitza: Ajuntament de Vilafranca

exposicions
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“Tast musical” amb el Cor de teatre
Alguns dels components del grup Cor de Teatre,
ens faran un tast del que podrem veure i escoltar
al concert de diumenge 7 de març a l’Auditori de
Vilafranca del Penedès.
Dimecres 3 a les 17.30 a l’Escola Municipal
de Música Maria Dolors Calvet
Organitza: Patronat del Teatre Cal Bolet

Festival de música Vilasona 2010
Després de la bona acollida de la primera edició,
enguany torna el Vilasona 2010 a Vilafranca del
Penedès. La segona edició pretén donar un pas
endavant en la oferta musical programada amb
l’ampliació dels grups participants, les sales pro-
gramades i la realització de festes de presentació.
Apostant per la música en directe i la diversitat de
gèneres musicals, el Vilasona 2010 vol fer un pas
més endavant i consolidar-se com una cita periòdi-
ca de referència a la comarca.

1ª jornada
Concert de Silvia Penide + Chinese Christmas 

Cards
Divendres 5 a les 23.59 al Bar El Forat del
Pany

2ª jornada
Concert de Febrero + The Last 3 Lines + Anika 
Sade
Dissabte 6 a les 23.59 al Teatre Municipal Cal
Bolet

Fi de Festa
A càrrec del Dj. Wagens
Diumenge 7 a les 03.00 a la Peixera del Ca-
sino by Arcs

Organitza: Associació Cultural Musical Grupdamicus

Cicles de Concerts de Jazz 2010
Amb l’actuació de Marian Barahona & Nat. Jazz 
Quartet.

A benefici del Grup d’Esplai Parroquial (GEP)
Diumenge 7 a les 19.00 a l’Auditori Caixa Pe-
nedès - Fòrum Berger Balaguer
Organitza: Obra Social de la Caixa Penedès

El Concert
A càrrec de Cor de Teatre

La prestigiosa orquestra Philarmonique du Lac,
pionera en l’experimentació sonora, proposa un
variat i excitant repertori d’obres simfòniques, de
Bach a Debussy passant per Haendel, Mozart i
Beethoven. Les presses i la manca de previsió fan
que, a l’hora marcada, l’orquestra no hagi arribat i
el públic, impacient, hagi d’assistir al curiós espec-
tacle d’un grup d’operaris que han de deixar-ho tot
preparat per al concert.
En formació de cor de cambra, Cor de Teatre mos-
tra la força de l’instrument vocal interpretant peces
polifòniques de dues de les més grans èpoques
compositives per a la veu: el Renaixement i el Se-
gle XX.

Diumenge 7 a les 19.00 a l’Auditori Municipal
de Vilafranca
Organitza: Patronat del Teatre Cal Bolet

Concert d’hivern de l’EMM Maria
Dolors Calvet
Dimecres 10 a les 19.30 l’Auditori M. Junyent
de l’Ateneu Municipal
Organitza: Escola Municipal de Música Ma.Dolors Calvet

música
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Un dia amb Josep Soler i Sardà.
Interpretació de la peça A. Matilde
Dissabte 13 a les 12.00 al Cementiri de Vila-
franca
Organitza: VINSEUM

Fira Musical familiar: La família de
saxos.
La Fira Musical és una activitat de sensibilització
pensada per fomentar l’hàbit d’escoltar música i el
coneixementde lesdiferents famíliesd’instruments.
Una experiència musical en la família amb una au-
dició-concert de la família de saxos.
Preu de l’activitat : Adults: 3 € Infants: Gratuït
Places limitades. No cal inscripció.
Diumenge 14 a les 12.00 a L’Escorxador
Organitza: Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Servei de
Cultura i Escola Municipal de Música Ma.Dolors Calvet

Cicle de Concerts de Jazz 2010
Amb l’actuació de Randy Greer Quartet.
A benefici del Moviment Infantil de Vilafranca (MIV)
Diumenge 14 a les 19.00 a l’Auditori Caixa
Penedès - Fòrum Berger Balaguer
Organitza: Obra Social de Caixa Penedès

Concert de l’alumnat de l’EMM
Maria Dolors Calvet  
Dilluns 15 a les 19.30 a l’Auditori del Vinseum
Organitza: Escola Municipal de Música Ma.Dolors Calvet

Camarón. La leyenda del tiempo. 30 
anys després. Chicuelo, Duquende,
Sílvia Pérez, Rafaela Carrasco...
L’any 1979 Camarón de la Isla editava el seu personal
homenatge a García Lorca La leyenda del tiempo.
Aquest espectacle és una revisitació d’aquest
disc històric, avui tot un clàssic, i mostra la vi-
gència i la frescor que segueixen transmetent
els seus temes.
Una producció que compta amb el segell del
Taller de Músics, que també compleix trenta

anys des que va instaurar les seves aules al cor
del Raval de Barcelona, un centre que sempre
ha tractat el flamenc com a matèria prioritària
d’estudi i divulgació.
L’espectacle, amb nous arranjaments i un tracta-
ment que viatja al passat per projectar-nos fins el
futur, es centra en la reelaboració dels temes del
disc original i l’al·licient afegit d’algunes peces
inèdites creades per a l’ocasió.
Juan Gómez Chicuelo al capdavant de la direcció
musical i Duquende com a principal protagonista
al cante compten amb la col·laboració de Sílvia
Pérez i la bailaora Rafaela Carrasco, així com
amb una formació de músics destacats.

Dissabte 20 a les 21.00 a l’Auditori Municipal
de Vilafranca
Organitza: Patronat del Teatre Municipal Cal Bolet

Intervenció d’un combo de l’EMM
Maria Dolors Calvet
Dissabte 20 a les 23.30 al Casino
Organitza: Escola Municipal de Música Ma.Dolors Calvet

Setmana de concerts
Actuació de l’alumnat de l’EEM Maria Dolors
Calvet.
Del dilluns 22 al divendres 26 a les 18.00 i a
les 19.30 a l’Auditori M. Junyent de l’Ateneu
Municipal
Organitza: Escola Municipal de Música Ma.Dolors Calvet

música
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Concert Familiar. Girasons
A càrrec de L’Auditori de Barcelona

Concert dissenyat per als més petits en el que sis
músics interpretaran obres que compositors de di-
ferents èpoques han escrit per a infants o per a fets
del seu entorn (una joguina, una celebració, etc.).
Recomanat: a partir de 2 anys.

Diumenge 28 a les 12.00 a l’Auditori Munici-
pal de Vilafranca
Organitza: Patronat del Teatre Cal Bolet i Escola Municipal de
Música Maria Dolors Calvet.

Vull escoltar musica amb el meu fill
per on començo?
Activitat educativa per al públic familiar amb
nens/es d’edats compreses entre un i tres anys.

Informació i inscripcions:

Obertes fins al 5 de març de 2010 al Servei de
Cultura de l’Ajuntament de Vilafranca del Pene-
dès, c. de l’Escorxador, 19-21 de 11.00 a 14.00 h
i de 17.00 a 21.00 h. A/e: cultura@vilafranca.org,
93 890 04 59 o www.vilafranca.cat/cultura. Pla-
ces limitades.
Es farà en tres sessions:
Dimarts 16 de març a les de 20.00 h a
l’Escorxador. Sessió per a pares i mares on
s’aprofundirà sobre el concert Girasons i es do-
naran pautes per poder escoltar el disc a casa
amb els infants.
Dissabte 20 de març a les 17.00 hores a
l’Escorxador. Taller “escoltar i crear” per als
pares amb els infants.
Diumenge 28 de març a les 12.00 hores a
l’Auditori Municipal. Concert familiar Girasons.
Preu de l’activitat. 1a persona adulta: 25 euros
2a persona adulta: 8 euros. Infants: 6 euros
Inclou CD-llibre i entrada al concert familiar.
Organitza: Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Servei de
Cultura
Produeix: L’Auditori de Barcelona
Amb el suport de: Generalitat de Catalunya

música

Circ. Entre Pinces
A càrrec de la Cia.Solfasirc
Sortint de la dutxa es troba els convidats al menja-
dor de casa…Com és que han arribat tan d’hora? El
personatge es veu obligat a vestir-se de la manera
més inverosímil, sobre el fil de l’estenedor! Un cop
arreglat i ben elegant, decideix convertir al públic
en l’orquestra, i ell n’és el director. Esteu preparats
per veure l’impossible?

Diumenge 7 a les 12.00 i a les 18.00 al Teatre
Municipal Cal Bolet
Organitza: La Xarxa

arts escèniques
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Teatre. American Buffalo de David
Mamet
A càrrec de la Cia. Teatre Lliure
Donny Dubrow, propietari d’una botiga d’objectes
de segona mà, té un aprenent, en Bob, al qual pre-
tén convertir en un home de profit. En Don, però,
vendrà la seva ànima al diable, el tercer engranatge
d’aquestahistòria,anomenatTeacher,queeltempta
amb la possibilitat d’associar-se per cometre un ro-
batori on l’objecte de desig és una moneda amb el
búfal americà que en Don havia venut per sota del
seu valor. American Buffalo, de David Mamet, de
la qual l’any 1996 Michael Corrente en va dirigir la
versió cinematogràfica protagonitzada per Dustin
Hoffman, és una obra moral, amb diàlegs brillants,
que parla de la fidelitat als propis principis, i que en
mans de l’actor i hàbil director Julio Manrique es-
devé una promesa de vetllada teatral intensa.
Julio Manrique forma part, com a actor, de la com-
panyia del Teatre Lliure des de 2007. Ha treballat
amb els directors més reconeguts del país (Rigola,
Duran, Bieito, Madico) i amb britànic Peter Brook.
Un dels treballs de més èxit televisiu ha estat a Por-
ca Misèria, de Joel Joan. Recentment ha dirigit La 
Forma de les Coses (2008) i Product (2009)
American Buffalo s’ha estrenat per primera vegada
a Catalunya el 14 de gener de 2010. És la peça que
va llançar Mamet a l’èxit internacional, i ens arriba-
rà servida per Julio Manrique, guanyador del Premi
Butaca 2008 a la Millor Direcció.

Diumenge 14 a les 19.00 al Teatre Municipal
Cal Bolet
Organitza: Patronat del Teatre Municipal Cal Bolet

Teatre. Petita feina per a pallasso vell 
de Matéï Visniéc
A càrrec del Centre d’Arts Escèniques de Te-
rrassa
S’ofereix feina per a pallasso vell...
Imagineu-vos un anunci com aquest en un diari
qualsevol. Una adreça, una hora: les sis de la tarda.
A la cita hi acudiran tres pallassos, cadascú amb
el seu món entaforat dins d’una gran maleta. Es
troben, es reconeixen i, és clar, juguen. Juguen
amb els seus records i amb les seves il·lusions,
amb la que potser és la darrera oportunitat que
tenen per poder tornar a mostrar al món el seu
art. Plens de vida, de ganes de ser, recorren la
seva història i les seves inquietuds actuals sen-
se perdre mai el nas. Sempre hi ha una entrada
nova, sempre hi ha l’esperança de continuar
comprovant que el món sap riure , encara que
de vegades costi de creure. Només la mort, ab-
surda, irreal i romàntica alhora pot aturar-los. I
encara.
El director, Ramon Simó, ha aconseguit un acurat
treball del curiós trio, un actor de teatre com Jordi
Martínez i dos dels grans pallassos del nostre país,
Monti i Claret Clown.

Diumenge 28 a les 19.00 al Teatre Municipal
Cal Bolet
Organitza: Patronat del Teatre Municipal Cal Bolet

arts escèniques
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Casal per la Igualtat
On han estat les dones?. Ser dona i descobrir la 
feminitat, a càrrec d’Àngels Dalmau, historiadora.
Aquest és el segon mòdul i tindrà una durada de 4
sessions: 3,10,17 i 24 de març.
Hora: 18.30 h
Organitza: Pla per la Igualtat

Escola d’Art Arsenal
Revelat analògic i fotografia publicitària. Progra-
mes dreamweaver (planes web), premiere (video),
indesign (maquetació), photoshop (fotografia) i
Illustrator (il.lustració) en horaris de tardes. Tallers
de ceràmica, disseny gràfic, joieria i pintura en ho-
raris de matins i tardes. Més informació a la web:
http://www.arsenal.cat

L’Escorxador
Manualitats, ioga i tai-txí. Del 15 al 18 de març
jornades de portes obertes a les classes de Ioga i
Tai-txí. De dillluns a dijous de 18 a 20 hores
Organitza: Lliga Reumatològica Catalana
Taller de Relaxació i Ioga. Organitza: Ginesta
Taller de la memòria. Organitza: Ajuntament de Vilafranca

Aula Empresarial de Catalunya
Passeig del camp dels Rolls, 9, 1a planta despatx 3.
Portal d’entitats: Conèixer el funcionament del por-
tal associatiu de Vilafranca del Penedès i les eines
per tal de crear autònomament les pàgines web de
la pròpia entitat.
2 cursos (12 h cada curs)
Primer curs: Dimarts i dijous, 2, 4, 9 i 11 de març
Segon curs: Dimarts i dijous, 16, 18, 23 i 25 de març
De 19 a 22 h
Inscripcions: fins a l’1 de març  de 17 a 21 h a
l’Escorxador i/o per c/e: escoraxdor@vilafranca.org
Organitza: Ajuntament de Vilafranca

Tot Salut Natural
Cuina natural: Dissabte 27 de març de 10
a 12.30 h. A càrrec de Joana Palmero.

Cuina natural i energètica: Divendres de 19 a
21 h. 5 de març, 9 i 30 d’abril i 7 i 21 de maig.. A
càrrec de Joana Palmero.
Biodansa i els 4 elements: Dissabte 20 de
març de 10 a 14 h i de 16 a18 h. A càrrec de
Sussanna Ros.
Txi-Kung i els 5 elements. Divendres 26
de març de 19 a 21 h (cada mes treballarem un
element). A càrrec de Sussanna Ros.
Txi-Kung: Dimecres de 9.30 a 10.45 h. i també de
20.30 a 21.45 h. A càrrec de Sussanna Ros.
Ioga: Dimarts i divendres de 9.30 a 10.45 h. i tam-
bé dimarts de 11 a 12.15 h. A càrrec de Maribel
Liñán.
Artteràpia: Dimecres de 10 a 11.30 h. Impartit per
Pilar López.

Local Associació de Veïns De Sant
Júlia
Taller de Fotografia digital: Introducció a la fo-
tografia, controls bàsics de la càmera, visionat
d’imatges a l’ordinador, controls bàsics de la cà-
mera, la llum, l’òptica, manipulació d’imatges, la
composició, il∙luminació controlada, i aplicació
de tècnica en un bodegó.
Dimecres 17 de març de 19.30 a 21.30 h.  

Centre d’expressió plàstica Zig-Zag
Iniciació i nivell avançat de Feltre:  Divendres 1 i 8
de març de 18.00 a 21.00, a càrrec de la Cornelia
Art Floral: Dijous 4 i 11 de març de 10.00 a 13.00 i dimar-
ts 2 i 9 de març de 18.00 a 21.00, a càrrec de la Foix
Ganxet: punt bàsic de ganxet i diferents creacions
Divendres 5, 12 i 19 de març de 19.00 a 21.00

Escola Dr. Baltà Elias
Sessió d’exercicis físics
Adreçada a dones que han patit un càncer de
mama o estat de la menopausa per tal de millorar
la mobilitat i mantenir-se en forma, a càrrec d’Al-
ba Meda, estudiant d’INEF i monitora esportiva.
Cal venir amb roba còmoda.  17 de març a les 19.00 h.
Organitza: Ginesta

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 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.




