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dia a dia
Dissabte 1
Popular i Tradicional Plaça de la Vila
12.30 60è Aniversari dels Castellers de 

Vilafranca: Diada de Tots Sants

Diumenge 2
Altres Cementiri de Vilafranca
11.00 Passejada comentada pel Cementiri 

Patrimonial de Vilafranca 

Arts Escèniques Teatre Municipal Cal Bolet
12.00 i 18.00 Mal de Closca

Cinema Cal Figarot
19.00 60è Aniversari dels Castellers de 

Vilafranca. Cinema Casteller

Dimarts 4
Altres L’Escorxador
19.30 Espai de descoberta: Dissoldre les 

nostres pors

Dimecres 5
Xerrades i Conferències L’Escorxador
18.30 “Col·laboració amb la marató de 

TV3”

Literatura Biblioteca Torras i Bages
20.00 Presentació del llibre: Contes a la 

vora de la follia

Dijous 6
Xerrades i Conferències Auditori Caixa 

Penedès - Fòrum Berger Balaguer
18.00 “Evolució de la Societat al segle 

XX. La Gent Gran al segle XXI”

Xerrades i conferències L’Escorxador
18.30 “Patologia aguda infantil”

Literatura Biblioteca Torras i Bages
20.00 Cicle de llibres de capçalera. 

Any Rodoreda. Mirall Trencat, de 
Mercè Rodoreda

Cinema Sala 2 del Casal
20.00 i 22.00 Del curt al llarg: Los 

cronocrímenes 

Divendres 7
Xerrades i conferències Centre ARC
19.30 “Tresors interiors i PNL”

Música Bar El Forat del Pany
23.00 Concert de Guillamino

Dissabte 8
Cursos i Tallers VINSEUM
11.00 Taller familiar: El vestit de tardor 

(Fer dissabtes al museu)

Música Centre gòtic
17.00 20 + 1 Aniversari dels Grallers de 

l’Armilla. Concert de Racons

Cinema Auditori del Vinseum
19.00 CineLab: Arrebato

Música Auditori Municipal de Vilafranca
21.00 Jazzspirit & Josep Maria Farràs

Diumenge 9
Altres Rambla Nostra Senyora
10.00 Mercat d’Artesania, Col·leccionisme 

i Pintura

Altres Cementiri de Vilafranca
11.00 Passejada comentada pel Cementiri 

Patrimonial de Vilafranca 
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dia a dia
Popular i tradicional Plaça Sant Joan
12.00 20 + 1 Aniversari dels Grallers de 

l’Armilla. Concert Vermut

Arts Escèniques Teatre Municipal Cal Bolet
19.00 Dios Menguante

Dimarts 11
Altres L’Escorxador
19.30 Espai interior

Dijous 13
Literatura L`Odissea 
20.30 Cicle de llibres de capçalera. Any 

Rodoreda. Vida privada, de Josep 
Maria de Sagarra

Cinema Kubrick
22.00 13a Mostra de curtmetratges de 

Vilafranca. Selecció Ofi cial I

Divendres 14
Literatura Biblioteca Torras i Bages
17.30 Hora del conte: M’agrades igual

Música VINSEUM
20.00 Les veus de l’Alguer 

Cinema Kubrick
23.00 13a Mostra de curtmetratges de 

Vilafranca. Selecció Ofi cial II

Dissabte 15
Xerrades i Conferències VINSEUM
20.00 “La vida de les barraques de 

pedra seca” 

Cinema Kubrick
23.00 13a Mostra de curtmetratges de 

Vilafranca. Selecció Ofi cial III

Popular i Tradicional Cal Figarot
00:00 60è Aniversari dels Castellers de 

Vilafranca: Ball Popular

Diumenge 16
Cinema Teatre Municipal Cal Bolet
12.00 13a Mostra de curtmetratges de 

Vilafranca. Pantalla Kanalla

Cinema Teatre Municipal Cal Bolet
20.00 13a Mostra de curtmetratges de 

Vilafranca. Future Shorts

Dimarts 18
Cinema IES Milà i Fontanals
19.00 Espai de cinema: Las 7 leyes 

espirituales del éxito

Cinema VINSEUM
21.00 13a Mostra de curtmetratges de 

Vilafranca. Pantalla Oberta I

Dimecres 19
Cinema VINSEUM
21.00 13a Mostra de curtmetratges de 

Vilafranca. Pantalla Oberta II

Dijous 20
Literatura Biblioteca Torras i Bages
20.00 Cicle de llibres de capçalera. Any 

Rodoreda. El quadern gris, de 
Josep Pla

Cinema Sala 2 del Casal
22.00 13a Mostra de curtmetratges de 

Vilafranca. Retrospectiva

Divendres 21
Música Església de la Trinitat
19.30 Concert de Santa Cecília
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dia a dia
Cinema Teatre Municipal Cal Bolet
23.00 13a Mostra de curtmetratges de 

Vilafranca. La Bequeta

Dissabte 22
Literatura Biblioteca Torras i Bages
11.30 Contes per a caganius: En Patufet

Música Auditori Municipal de Vilafranca
21.00 Chicuelo. Diapasón

Cinema Sala 2 del Casal
23.00 13a Mostra de curtmetratges de 

Vilafranca. Cloenda

Diumenge 23
Literatura L’Escorxador
10.00 Matí de contes

Popular i Tradicional Rambla Nostra Senyora
12.00 Sardanes

Altres Pavelló Firal 
14.00 25è aniversari dels Mercats 

Municipals St. Salvador i La Pelegrina 

Arts Escèniques Teatre Municipal Cal Bolet
19.00 Com a pedres

Dimarts 25
Xerrades i Conferències Saló de Sessions de 

l’Ajuntament de Vilafranca
19.00 “25 de Novembre, Dia Internacional 

contra la violència vers les dones” 

Altres L’Escorxador
19.30 Espai de silenci

Literatura Biblioteca Torras i Bages
19.30 Tertúlia literària: Vint-i-dos contes, 

de Mercè Rodoreda

Dimecres 26
Literatura Biblioteca Torras i Bages
19.30 Tertúlia Literària: Vint-i-dos 

contes, de Mercè Rodoreda

Dijous 27
Xerrades i Conferències L’Escorxador
18.30 ”l’Artrosi”

Literatura L`Odissea  
20.30 Cicle de llibres de capçalera. Any 

Rodoreda. Els contes de l’exili: 22 
contes de Mercè Rodoreda

Divendres 28
Literatura L’Escorxador
17.30 Hora del conte: Per terra de dracs

Xerrades i Conferències Centre ARC
19.30 “Decréixer per prosperar?”

Xerrades i Conferències L’Escorxador
19.30 Base per a una Nutrició Equilibrada:

“Aprèn a coneixe’t”

Arts Escèniques Teatre Municipal Cal Bolet
21.00 Ruddigore o la Nissaga maleïda

Dissabte 29
Xerrades i Conferències L’Escorxador
18.00 “La vida ja és complicada...amb 

una malaltia celíaca, ho és més?

Diumenge 30
Música Auditori Municipal de Vilafranca
12.00 40è Aniversari del Cine Club 

Vilafranca. Concert de Bandes 
Sonores Originals
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popular i tradicional
60è Aniversari dels Castellers de 
Vilafranca: Diada de Tots Sants
Diada Castellera juntament amb els Capgrossos de Mataró i 
els Castellers de Sants
Dissabte 1 a les 12.30 a la plaça de la Vila
Organitza: Castellers de Vilafranca

20 + 1 Aniversari del Grallers de 
l’Armilla. Concert Vermut
Amb el Grup Metralla
Degustació de vermut per a tots els assistents
Diumenge 9 a les 12.00 a la plaça Sant Joan
Organitza: Grallers de l’Armilla

60è Aniversari dels Castellers de 
Vilafranca: Ball Popular
Dissabte 15 a les 00.00 a Cal Figarot
Organitza: Castellers de Vilafranca

Sardanes
Audició de sardanes, a càrrec de la Cobla Reus Jove 
Diumenge 23 a les 12.00 a la Rambla Nostra Sen-
yora
Organitza Vilafranca Sardanista

arts escèniques
Mal de Closca
Amb la Cia. Taaat. Una història divertida interpretada per 
dues actrius i un munt de personatges, que ens faran re-
viure amb humor i tendresa les angúnies d’un infant quan 
ha d’anar a cal metge. Per fer-ho, jugarem amb el poder 
expressiu dels objectes i la seva transformació en personat-
ges, i també amb la música de les paraules: la repetició, la 
cantarella i la capacitat d’acaronar amb la veu. 
Diumenge 2 a les 12.00 i 18.00 al Teatre Municipal 
Cal Bolet
Organitza: La Xarxa d’Espectacles Infantils i Juvenils

Dios Menguante
Amb la Cia. Mar Gómez, Dios menguante és una història 
amb pinzellades de cinema neorealista italià, una banda so-
nora en la que predomina la música de Nino Rota i un espai 
escènic, un pati, evocador de la quotidianitat d’una socie-
tat italiana de meitat del s.XX. Un seguit d’estereotips que 
quallaren d’una o altra manera en la percepció que tenim 
d’Itàlia, dels seus costums, de la seva sensibilitat i la seva 
realitat. Uns fi ls d’estendre, un pal de la llum, un safareig i 
una rentadora, emmarcats en un cel una mica inquietant… 
Aquest pati es converteix en l’escenari d’una història. Hi 

treballa una dona rotunda, paradigma d’aquella senyora 
impetuosa italiana que el cinema ens ha facilitat: una dona 
amb caràcter, de rampells, amb una capacitat de seducció 
aliena als tòpics més carrinclons de la feminitat convencio-
nal; terrenal però no frívola; forta i descarada, però no per 
això mancada de sensibilitat i fantasia. Un contradictori per-
sonatge irromp en aquest pati. Camufl ats d’una improbable 
normalitat, ambdós personatges van establint una peculiar 
relació, conduïda pel desig i la confusió, fi ns que tot farà un 
gir de 180º. Però, això sí, amb el tren ja en marxa.

Diumenge 9 a les 19.00 al Teatre Municipal Cal 
Bolet
Organitza: Patronat del Teatre Municipal Cal Bolet
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arts escèniques
Com a pedres
Amb la Cia. El Pont Flotant. Com a pedres indaga en el món 
de la infància, és una mirada al nostre passat i també un viat-
ge al futur, amb un especial sentit de l’humor que provoca el 
riure i l’emoció, mostrant a tres persones, les que hi ha darre-
re dels actors, amb els quals l’espectador se sent identifi cat. 
Com a pedres és una refl exió sobre el pas del temps i la me-
mòria que mescla realitat i fi cció i que juga amb el temps real, 
el temps de la memòria i el de la pròpia representació. Tres 
actors comparteixen el seu particular àlbum de fotografi es 
on l’espectador es veu refl exat. L’evocació d’un passat amb 
l’ajuda d’imatges i un espai acollidor que recull estètiques 
dels últims trenta anys és l’habitat íntim i lúdic d’aquests tres 
personatges. Viatjar a la velocitat de la llum i aturar-se en sec. 
Ser com William A. Fuqua (de Corpus Christi, Texas), record 
guiness d’estatisme en cinc ocasions. Ser tan veloç com Su-
perman, invertir la rotació de la Terra, endarrerir el temps per 
salvar Loise i per tornar a banyar-te en una Toi. Començar pel 
fi nal, tornar al principi o quedar-se suspés, atemporal. Pedre 
el temps com a fi losofi a de vida. Com a pedres.

Diumenge 23 a les 19.00 al Teatre Municipal Cal 
Bolet
Organitza: Patronat del Teatre Municipal de Cal Bolet

Ruddigore o la Nissaga maleïda
Amb la Cia. Egos Teatre. Cal Bolet us proposa un espectacle 
que ha sorprès el públic barceloní (no para de reposar-se 
a la cartellera) i a la crítica, unànimement entusiasta. Sens 
dubte, una revelació de la passada temporada per un treball 
exquisit tant a nivell dramatúrgic com musical.  Els britànics 
Gilbert i Sullivan van ser, al s. XIX, els grans autors d’operetes 
humorístiques ben conegudes com El Mikado, estrenada a 
Catalunya per Dagoll Dagom. Ruddigore o la Nissaga Maleï-
da es va estrenar a Londres l’any 1887. La paròdia sobre la 
falsa moral de l’alta societat i el seu interès pels temes so-
brenaturals van fer que l’obra tingués poca acceptació entre 
el públic. L’obra narra la història dels Baronets de Ruddigore, 
una nissaga maleïda. Tots els que hereten el títol estan obli-
gats a cometre un crim mortal cada dia si no volen morir en 
terrible agonia. Un granger que amaga un secret horrible, 
un mariner amb bon cor, una donzella en edat de merèixer, 
la presidenta de l’Associació de Familiars de Futures Vícti-
mes i una núvia boja intentaran esquivar la mort un dia més. 
Qui serà la propera víctima del malvat baró de Ruddigore? 
Ruddigore o la Nissaga Maleïda és una opereta sobrenatural 
plena d’amor, de mort, de traïció i de matarrates.

Divendres 28 a les 21.00 al Teatre Municipal Cal 
Bolet
Organitza: Patronat del Teatre Municipal de Cal Bolet



8

“Col·laboració amb la marató de 
TV3”
Dimecres 5 a les 18.30 a L’Escorxador
Organitza: Lliga Reumatològica Catalana

“Evolució de la Societat al segle XX. 
La Gent Gran al segle XXI”
A càrrec del Dr. Josep M. Sabaté, President del Consell 
Interuniversitari d’AFOPA.
Dijous 6 a les 18.00 a l’Auditori Caixa Penedès - 
Fòrum Berger Balaguer
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran del Penedès

“Patologia aguda infantil”
A càrrec de la Dra. Carbonell, Pediatra
Dijous 6 a les 18.30 a L’Escorxador
Organitza: Casa Petita

“Tresors interiors i PNL”
A càrrec Robert Long, Trainer en PNL, formador en PNL 
de l’Institut Gestalt i consultor en RRHH. La Programació 
Neurolingüística (PNL), l’art i la ciència de l’excel·lència 
humana, és un vehicle excel·lent per desenvolupar l’agudesa 
sensorial, fl exibilitat, creativitat i congruència ment-cos-
esperit. La PNL és una eina de treball transformadora i molt 
efectiva per potenciar la comunicació i el desenvolupament 
humà. 
Divendres 7 a les 19.30 al Centre ARC
Organitza: Centre ARC

“La vida de les barraques de pedra 
seca” 
A càrrec de Rosa Vendrell 
A l’acabar, tast de vins de terrer amb Gerard Jané, del celler 
Jané Ventura 
Dissabte 15 a les 20.00 al VINSEUM
Organitza: VINSEUM 

“25 de Novembre, Dia Internacional 
contra la violència vers les dones” 
Xerrada institucional a càrrec del jutge Santiago Vidal, 
seguidament diferents actuacions a la plaça de la Vila. 
Per a més informació us podeu adreçar al www.vilafranca.
cat/igualtat 
Dimarts 25 a les 19.00 al Saló de Sessions de 
l’Ajuntament de Vilafranca
Organitza: Comissió 25 de novembre 

”l’Artrosi”
A càrrec del Dr. Ivan Castellví
Dijous 27 a les 18.30 a L’Escorxador
Organitza: Lliga Reumatològica Catalana

“Decréixer per prosperar?”
Taula rodona amb la participació de Daniel Gómez, impulsor 
del portal www.crisisenergetica.org; Josep M. Esquirol, 
director de l’Institut de Tecnoètica de la Fundació Epson i 
Àngel Calvo, del Centre ARC. Moderarà la taula el periodista 
Pep Forns. 
“DIÀLEGS per una vida pacífi ca i senzilla” és una iniciativa 
que promou la refl exió i l’intercanvi d’idees entorn de la 
vida pacífi ca i senzilla amb una visió lligada al creixement 
personal. 
Divendres 28 a les 19.30 al Centre ARC
Organitza: Centre ARC

Base per a una Nutrició Equilibrada: 
“Aprèn a coneixe’t”
A càrrec de Joana Palmero
Divendres 28 a les 19.30 a L’Escorxador
Organitza: Associació Macrobiòtica Ceres

“La vida ja és complicada...amb una 
malaltia celíaca, ho és més?
A càrrec de Rosa M. Torralba, psicòloga de l’Associació de 
Celíacs de Catalunya
Dissabte 29 a les 18.00 a L’Escorxador
Organitza: Associació de Celíacs de Catalunya

xerrades i conferències
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exposicions
“Tàrraco. Mirada actual”
Fins al 9 de novembre a la Sala dels Trinitaris
Organitza: Servei de Cultura de l’Ajuntament de Vilafranca

“Damià Torrents, 1883-1965. 
Memòria d’un escultor”

Fins al 16 de novembre al Fòrum Berger Balaguer
Organitza: Obra Social de Caixa Penedès

“Los Dioses de Brasil” 
de Claudia Terstappen
Fins al 30 de novembre a la Galeria Palma XII
Organitza: Galeria Palma XII

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

“Jordi W. Saladrigas. Naufragis II”
Fins al 5 de desembre a la sala petita de la Galeria 
Sicart
Organitza: Galeria Sicart
 
“Escoles d’altres mons”
Del 4 de novembre fi ns al 3 de desembre a la Sala 
d’actes de L’Escorxador

Organitza: Pla per la Convivència i civisme de l’Ajuntament de 
Vilafranca

Pedra seca. Detalls de construcció 
i catalogació de les barraques de la 
Bisbal del Penedès
Del 15 de novembre de 2008 al 15 de febrer de 2009 
al VINSEUM
Entrada gratuïta
Organitza: la revista El Marge i l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès i 
VINSEUM, Museu de les Cultures del Vi de Catalunya
Col·labora: Celler Jané Ventura i Celler Castellroig  Patrocina: Nexos 
Iniciatives i Serveis

“Sinestèsia” 
Fotografi es de Roger Velàzquez

Del 28 de novembre al 6 de gener de 2009 a la Sala 
dels Trinitaris
Organitza: Servei de Cultura de l’Ajuntament de Vilafranca

Tast de VINSEUM. Què hi ha dins 
d’una copa de vi?
Primera exposició estable de VINSEUM
Lloc: Cal Pa i Figues. VINSEUM
Organitza: VINSEUM, Museu de les cultures del Vi de Catalunya
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música
Concert de Guillamino
Nascut amb el nom de Pau Guillament, Guillamoni és can-
tant guitarrista, DJ i home-orquestra que fa puzles amb 
samplers, bases pregravades i tot el que sigui susceptible 
de convertir-se en música.
Divendres 7 a les 23.00 al Bar El Forat del Pany
Organitza: El Forat del Pany i Cine Club Vilafranca

20 + 1 Aniversari dels Grallers de 
l’Armilla. Concert de Racons
Amb la participació de 15 colles de Grallers de diferents 
indrets de Catalunya. Repartides en diferents racons del 
centre gòtic de Vilafranca del Penedès, ens oferiran uns 
petits concerts al carrer.
Dissabte 8 a les 17.00 pel Centre gòtic
Organitza: Grallers de l’Armilla

altres 
Passejada comentada pel Cementiri 
Patrimonial de Vilafranca 
La visita comentada al cementiri de Vilafranca vol recuperar 
un patrimoni desconegut per a la majoria de la gent i que 
posa de manifest la riquesa artística d’aquest recinte.
Diumenges 2 i 9 a les 11.00 al Cementiri de 
Vilafranca
Organitza: Patronat Mpal. de Comerç i Turisme

Espai de descoberta: Dissoldre les 
nostres pors
Dimarts 4 a les 19.30 a L’Escorxador
Organitza: Espai de Vida Conscient

Mercat d’Artesania, Col·leccionisme 
i Pintura.
Diumenge 9 a les 10.00 a la rambla Nostra Senyora
Organitza: Patronat Municipal de Comerç i Turisme

Espai interior
Dimarts 11 a les 19.30 a L’Escorxador
Organitza: Espai de Vida Conscient

25è aniversari dels Mercats 
Municipals St. Salvador i La 
Pelegrina 
Paella popular i actuació de  la Xaranga Wineband i 
l’Orquestra Parellada 
Entrades: 3€, es poden comprar a les parades dels Mercats 
Municipals St. Salvador i La Pelegrina 
Diumenge 23 a les 14.00 al Pavelló Firal 
Organitza: Mercats Municipals de St. Salvador i La Pelegrina

Espai de silenci
Dimarts 25 a les 19.30 a L’Escorxador
Organitza: Espai de Vida Conscient

Concurs d’aparadors
Per a les botigues de Vilafranca, amb el lema “Via Verda”
Fins al 15 de novembre
Organitza: Castellers de Vilafranca
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Jazzspirit & Josep Maria Farràs
Jazzspirit és un quartet vallesà de jazz. El seu repertori 
es nodreix de corrents diversos: des del jazz clàssic al 
hard bop, passant pel be bop i per algunes pinzellades 
de bossa nova i de latin jazz.
Defugen dels tractaments excessivament tecnicistes, 
perquè la seva voluntat és connectar amb el públic, 
oferint un jazz fresc i comunicatiu.
Josep Maria Farràs va néixer a Terrassa l’any 1943.  
Músic autodidacta, format en el marc del Club de Jazz 
d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals, s’ha destacat 
sempre per una sonoritat potent i una gran versatilitat 
estilística, des del jazz tradicional a l’estètica del bop 
i la seva evolució posterior.  Amb més de trenta anys 
d’experiència sobre els escenaris, és membre i impulsor 
de grups creats a Terrassa dels anys 60  ençà. 
Trompeta: Josep Maria Farràs 
Saxo Alt: Carles Pineda
Piano: Enric Carreras
Contrabaix: Josep Coca
Bateria: Adrià Font

Dissabte 8 a les 21.00 a l’Auditori Municipal de 
Vilafranca
Organitza: Ajuntament de Vilafranca.
Patrocina: Obra Social Caixa Terrassa

Les veus de l’Alguer 
Concert amb Eulàlia Ara (soprano), Tània Parra (piano) i Fèlix 
Pons (rapsoda) 
Divendres 14 a les 20.00 al VINSEUM
Organitza: Ajuntament de Vilafranca del Penedès i VINSEUM

Concert de Santa Cecília
Concert a càrrec dels professors/es i dels /les alumnes 
de l’Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet  per 
celebrar la diada de la patrona dels músics.  
Divendres 21 a les 19.30 a l’Església de la Trinitat
Organitza: Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet

Chicuelo. Diapasón
Juan Gómez Chicuelo és un dels guitarristes i compositors 
més prolífi cs i interessants de les darreres generacions. 
Diapasón, el seu nou treball, és un recorregut pels diferents 
palos fl amencs: bulerías, fandangos, rumbes, canasteras, 
tangos..., compostos i interpretats, sota la seva direcció, 
pel seu grup habitual i amb la col·laboració de músics 
rellevants del jazz a Catalunya. Chicuelo ha volgut, des 
del fl amenc, compartir sonoritat amb altres llenguatges 
musicals demostrant, una vegada més, que la seva 
forma d’expressar-se està per sobre de patrons tancats i 
d’ortodòxies absurdes. 
Direcció artística i guitarra:
Juan Gómez Chicuelo
Cante: Raúl Levia
Guitarra: Javier Gavara
Viola: Elisabet Gex
Baix: Mariano Martos
Percussió: Isaac Vigueras
Bateria I Percussió: David 
Domínguez
Trompeta (Col·laboració 
especial): Raynald Colom
Dissabte 22 a les 21.00 a l’Auditori Municipal de 
Vilafranca
Organitza: Ajuntament de Vilafranca

40è Aniversari del Cine Club 
Vilafranca. Concert de Bandes 
Sonores Originals
Concert audiovisual de música de cinema a càrrec de 
l’Orquestra Simfònica del Vallès.
No és cert que vivim només una vida; el cinema, com la 
literatura, ens ofereix la màgica oportunitat de prendre, 
durant un parell d’hores, la identitat de diferents 
personatges. En aquest cas, d’homes i dones que, de 
manera fi gurada o literal, han perdut les seves vides 
perquè d’altres les guanyin. Gràcies a l’immens poder 
evocador de la música, i amb el suport d’un audiovisual 
amb comentaris, durant una hora i escaig seràs Rick Blaine 
(Casablanca), el capità John H. Miller (Save Private Ryan), 
John Dunbar (Ballant amb llops), Jack Dawson (Titanic) i 
també el Tony o la Maria (West Side Story). 
Diumenge 30 a les 12.00 a l’Auditori Municipal de 
Vilafranca
Organitza: Cine Club Vilafranca

música
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cursos i tallers
Taller familiar: El vestit de tardor 
(Fer dissabtes al museu)
Amb Marta Rodríguez. Activitat familiar per a infants a partir 
de 4 a 10 anys. 
Per fer reserva de plaça, cal trucar amb antelació a la 
secretaria de VINSEUM: 
T. 93 890 05 82, Màxim grup de 15 infants. Preu: 3 euros per 
persona (descompte Amics de VINSEUM)
Dissabte 8 a les 11.00 al VINSEUM
Organitza: VINSEUM, Museu de les Cultures del Vi de Catalunya.
Col·labora: Museu Tèxtil de Terrassa, Museu Estampació de Premià

L’Escorxador
Balls de Saló
Organitza: Associació d’Amics del Ball Esportiu i de Competició de 
Vilafranca
Curs de Ioga, tai-txí, taller de labors
Organitza: Lliga Reumatològica Catalana
Taller de memòria
Organitza: Serveis Socials
Veritat sobre l’alimentació dietètica: mites i realitats
Organitza: Centre Recursos Pedagògics

Casal de Les Dones
Activitats artístiques i plàstiques
Organitza: Lliga Reumatològica Catalana
Quan l’amor se’n va... i la hipoteca queda, a càrrec de 
Patrícia Mestre i Gemma Sahún , advocades de les 
Assessoria Jurídica del Casal de les Dones.
Dijous de 18 a 19.30 h. Durada: 3 sessions, 20 i 27 de 
novembre i 4 de desembre
Lloc: Casal de les Dones
Inscripció gratuïta. Es pot sol·licitar servei de ludoteca infantil.
Altres grups, cursos i activitats que es realitzen  al casal de 
les dones i a l’espai per dones del barri de l’espirall: Català 
bàsic, anglès, pintura de roba, manualitats, labors, puntes 

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

Escola Municipal d’Art Arsenal
Inici dels tallers “Forfets d’art” 
A l’octubre comencen els cursos per a tothom “forfets d’art”. 
Es pot venir als tallers de ceràmica, disseny gràfi c, 
joieria, dibuix, dibuix de model i pintura. També cursos 
de fotografi a i dels programes informàtics freehand, 
photoshop, dreamweaver, fl ash, video...
Informeu-vos al telf 93 892 13 62 i/o a la web 
www.arsenal.cat

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

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

Escola de Ioga i Teràpies Naturals 
(Pare Manyanet 15, baixos)
Reiki, Shiatsu, Dansa del ventre, Ioga (Hatha i Kundalini) i 
Gimnàstica Equilibrant (Inclou body balance, ioga, pilates, 
tai-txi, ...)

Vols apendre a fer la web de la teva 
entitat? Portal d’entitats
Dissabtes 8, 15, 22 i 29 de 9.00 a 13.00 a l’Impacte 
(crta. de Sant Martí)
Organitza: Ajuntament de Vilafranca

cinema
60è Aniversari dels Castellers de 
Vilafranca. Cinema Casteller
Diumenge 2 a les 19.00 a Cal Figarot
Organitza: Castellers de Vilafranca

Del curt al llarg: Los cronocrímenes 
Viatges a través del temps de la mà de Nacho Vigalondo 
Un home descobreix a través dels seus prismàtics una noia a 
la qual intentarà trobar enmig del bosc. De sobte, un individu 
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cinema
amb la cara embenada i armat amb unes tisores l’ataca per 
l’esquena. Aconsegueix fugir i arriba a un complex científi c 
situat a l’interior del bosc. Allà, una màquina el transporta al 
passat, només una hora. Sufi cient perquè el misteri es pugui 
començar a resoldre... 
Aquest punt de partida permet al polifacètic realitzador 
Nacho Vigalondo plantejar una història ben construïda, molt 
ben rodada i que tracta el curiós tema dels viatges a través 
del temps des d’una perspectiva original i innovadora. 
Dijous 6 a les 20.00 i 22.00 a Sala 2 del Casal
Organitza: Cine Club Vilafranca

CineLab: Arrebato
La pel·lícula més maleïda del cinema espanyol
Dissabte 8 a les 19.00 al Auditori del Vinseum
Organitza: Cine Club Vilafranca

Espai de cinema: Las 7 leyes 
espirituales del éxito
Dimarts 18 a les 19.00 IES Milà i Fontanals
Organitza: Espai de Vida Conscient

Selecció Ofi cial I
Presentem els millors curts espanyols de l’any
Dijous 13 a les 22.00 al Kubrick

Selecció Ofi cial II
Presentem els millors curts espanyols de l’any
Divendres 14 a les 23.00 al Kubrick

Selecció Ofi cial III
Presentem els millors curts espanyols de l’any
Dissabte 15 a les 23.00 al Kubrick

Pantalla Kanalla
Sessió adreçada als infants d’entre 5 i 11 anys. Curtmetratges 
d’animació
Diumenge 16 a les 12.00 al Teatre Municipal Cal Bolet

Future Shorts
Els millors curts internacionals a la Mostra de curtmetratges
Diumenge 16 a les 20.00 al Teatre Municipal Cal 
Bolet

Pantalla Oberta I
Presentem els millors curts espanyols de l’any en format 
digital
Dimarts 18 a les 21.00 al VINSEUM

Pantalla Oberta II
Presentem els millors curts espanyols de l’any en format 
digital
Dimecres 19 a les 21.00 al VINSEUM

Retrospectiva
Projecció del fi lm Chacun son cinéma. La Mostra celebra els 
40 anys de Cine Club Vilafranca amb 33 curts on els grans 
directors del món fan un petit homenatge al cinema.
Dijous 20 a les 22.00 a la Sala 2 del Casal

La Bequeta
Una sessió molt especial per presentar els curts que han 
sorgit del projecte de creació audiovisual organitzat per 
Kametta i Cine Club Vilafranca
Divendres 21 a les 23.00 al Teatre Municipal Cal Bolet

Cloenda
La Mostra de curtmetratges de Vilafranca tancarà les seves 
portes amb un acte d’entrega de premis i moltes sorpreses 
més...
Dissabte 22 a les 23.00 a la Sala 2 del Casal

13a Mostra de curtmetratges de Vilafranca.   del dijous 13 al dissabte 22

Organitza: Cine Club Vilafranca



14

literatura
Presentació del llibre: Contes 
a la vora de la follia, d’Àngels 
Arguiñarena
A càrrec d’Orland Monguillot
Dimecres 5 a les 20.00 a la Biblioteca Torras i 
Bages
Organitza: Biblioteca Torras i Bages

Cicle de llibres de capçalera. Any 
Rodoreda. Mirall Trencat, de Mercè 
Rodoreda
A càrrec de Marta Nadal
Dijous 6 a les 20.00 a la Biblioteca Torras i Bages
Organitza: Biblioteca Torras i Bages

Cicle de llibres de capçalera. Any 
Rodoreda. Vida privada, de Josep 
Maria de Sagarra
A càrrec de David Castillo
Dijous 13 a les 20.30 L`Odissea 
Organitza: Biblioteca Torras i Bages i Llibreria l’Odissea

Hora del conte: M’agrades igual
Amb la Cia. Lapsus Espectacles. Tres contes trenquen els 
rols de gènere: a Cànons i pomes es tractarà la igualtat 
d’oportunitats i la cultura de la pau, la protagonista de La 
princessa enjogassada intentarà mantenir la seva indepen-
dència costi el que costi, i a Billy i el vestit rosa trobarem un 
xicot que en despertar-se i mirar-se al mirall es veu canviat 
i el miren diferent. 
Per a nens i nenes a partir de 4 anys
Divendres 14 a les 17.30 a la Biblioteca Torras i 
Bages
Organitza: Pla per la Igualtat de l’Ajuntament de Vilafranca del Pe-
nedès 

Cicle de llibres de capçalera. Any 
Rodoreda. El quadern gris, de Josep 
Pla
A càrrec de Lluís Bonada
Dijous 20 a les 20.00 Biblioteca Torras i Bages
Organitza: Biblioteca Torras i Bages

Contes per a caganius: En Patufet
A càrrec de Sandra Rossi.
Dins la maleta hi ha algú dormint, més d’un...els sento 
roncar hi ha un que ronca molt fl uixet, altres...mig fl uixet, i 
un altre que ronca fortíssim. I si per despertar-los i explicar 
el conte els cantem una cançó? Quina? Doncs... “Patim 
patam patum, homes i dones el cap dret, patim patam 
patum, no trepitgeu en Patufet.” 
Activitat familiar per a nens i nenes de 2 a 4 anys. 
Dissabte 22 a les 11.30 Biblioteca Torras i Bages
Organitza: Biblioteca Torras i Bages

Matí de contes
Per a nens i nenes
Diumenge 23 a les 10.00 a L’Escorxador
Organitza: La Xarxa d’Espectacles Infantils i Juvenils

Tertúlia literària: Vint-i-dos contes, 
de Mercè Rodoreda
Dimarts 25 i dimecres 26 a les 19.30 Biblioteca 
Torras i Bages
Organitza: Biblioteca Torras i Bages

Cicle de llibres de capçalera. Any 
Rodoreda. Els contes de l’exili: 22 
contes, de Mercè Rodoreda
A càrrec de Marta Pessarodona
Dijous 27 a les 20.30 a L`Odissea 
Organitza: Biblioteca Torras i Bages i Llibreria L’Odissea

Hora del conte: Per terra de dracs
De Pep López, Cloenda del Programa de foment de la lectura 
dels bibliobusos Montau i Castellot 
Espectacle que ens aproparà al món dels dracs i els éssers 
fantàstics. Hi trobarem els nostres dracs, el de Sant Jordi i 
els que ballen i treuen foc a les festes, però també d’altres 
més llunyans i misteriosos. 
Divendres 28 a les 17.30 a L’Escorxador
Organitza: Biblioteca Torras i Bages
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rep-nos a casa
Vols rebre l’Agenda Cultural de Vilafranca del Penedès a casa teva?
Omple el formulari i entrega’l o envia’l a:

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

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

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