


2

dia a dia
Dijous 1
Xerrades i conferències Local Espai de Vida 

Conscient
19.30 Espai Obert: “Obrir els ulls a la 

Vida”

Cinema Sala 2 del Casal
20.00 i 22.15  El primer día del resto 

de tu vida

Divendres 2
Xerrades i conferències Local del Centre 

Excursionista del Penedès
21.30 ”Com equipar una via” 

Diumenge 4
Arts escèniques Teatre Municipal Cal Bolet
12.00 i 18.00 Teatre musical: La rateta 

que escombrava l’escaleta

Popular i tradicional Saló de Ball del Casal
18.00 Ball   

Música Auditori Municipal de Vilafranca
19.00  Orquestra Àrab de Barcelona: 

Maktub

Dilluns 5
Xerrades i conferències L’Escorxador
17.30 Taula Rodona: “Passejada per la 

memòria de l’alletament”

Dimarts 6
Literatura L’Escorxador
19.00 Presentació del llibre: Els goigs 

de Catalunya des de 1850

Cinema Local Espai de Vida Conscient
19.30 Espai de Cinema: Babel

Altres L’Escorxador
19.30  X Festa de la Solidaritat. Solidaritats 

2009 -Fem pinya per la Pau ! 
 Presentació dels projectes de 

cooperacció 2007 a càrrec de: Creu 
Roja, ACAPS Wilaya Alt Penedès 
i Associació d’Amics de Puerto 
Cabezas.

Altres Punt de sortida a la plaça de la Vila
20.00 Recorregut comentat pels espais 

històrics de la Vilafranca del sis 
d’octubre de 1934

Dijous 8
Xerrades i Conferències L’Escorxador
17.30 “Les nostres emergències, el nostre

 alletament també es vital?”

Cursos i tallers Auditòri Caixa Penedès Fòrum 
Berger Balaguer

18.00 “Refl exions sobre la crisi”. 
Inauguració del curs.  

Altres Local Espai de Vida Conscient
19.30 Espai de Refl exió: La fe

Cinema Sala 2 del Casal 
20.00 i 22.15 Still walking

Divendres  9
Xerrades i Conferències L’Escorxador
19.00 “La dona i l’alimentació”
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dia a dia
Dissabte 10
Altres Pavelló Firal 
11.00 Juguem!09 - Jornades lúdiques 

del Penedès

Literatura Biblioteca Torras i Bages 
11.30  Contes per a caganius: Mà i 

manets
Cinema VINSEUM
19.00  CineLab: Catalunya-Espanya

Diumenge 11
Literatura Plaça del Penedès, davant el 

monument Milà i Fontanals
10.30 Itinerari literari per Vilafranca del 

Penedès

Altres  Pavelló Firal
11.00 Juguem!09 - Jornades lúdiques 

del Penedès

Popular i tradicional Saló de Ball del Casal
18.00 Ball

Arts Escèniques Teatre Municipal Cal Bolet
19.00 Un Tramvia anomenat Desig, 

de Tennessee Williams 

Dilluns12
Popular i tradicional Saló de Ball del Casal
18.00  Ball

Dijous15
Xerrades i conferències L’Escorxador
18.30 “Finançament i Estatut: com ens 

afecta?” 

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

19.30 X Festa de la Solidaritat. Solidaritats 
2009 - Fem pinya per la Pau! 
Conferència Institucional “Confl icte 
i política a l’Orient Mitjà”

Xerrades i Conferències Biblioteca Torras 
i Bages

20.30 “Elogi i defensa dels valors de la 
Il·lustració”

Divendres 16
Cursos i tallers Auditori Caixa Penedès - 

Fòrum Berger Balaguer
19.30 Inauguració del IV Seminari 

d’Història del Penedès

Dissabte 17
Cursos i Tallers Auditori del Vinseum
09.30 IV Seminari d’Història del 

Penedès. La vida quotidiana al 
Penedès històric

Cursos i tallers Saló de Sessions de l’Ajuntament 
de Vilafranca 

19.30  Clausura del IV Seminari 
d’Història del Penedès

Diumenge 18
Popular i tradicional Cementiri de Vilafranca
11.00 Passejada comentada pel Cementiri 

Patrimonial de Vilafranca

Altres  Esplanada de l’ermita de Sant Pau
10.00  Sant Pau, espai de natura 

Popular i tradicional Saló de Ball del Casal
18.00 Ball
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Música Auditori Municipal de Vilafranca
19.00 Coral Laroc i Orfeó de Santa 

Coloma de Quelart. Perejazzaquí

Dilluns19 
Literatura La Botiga del Parquet
20.30 Kinzena Poetika: Josep Piera i 

Manel Forcano

Dimarts 20
Altres  L’Escorxador
19.30 X Festa de la Solidaritat. Solidaritats 

2009 - Fem pinya per la Pau!
 Presentació pública dels projectes 

de cooperació 2007 a càrrec de: 
Cooperacció Alt Penedès, Entrepobles 
i Grup Tercer Món – Mans Unides 

Literatura Galeria Palma XII
20.30  Kinzena Poetika: Benet Rossell i 

Carles Sanuy

Dimecres 21
Xerrades i Conferències L’Escorxador
19.00  “Què és l’Osteoporosi: Tractament 

i pautes d’higiene i alimentàries”

Literatura Auditori Municipal de Vilafranca
21.00 Kinzena Poetika: Pep Tosar diu 

Damià Huguet

Dijous 22
Cursos i tallers Auditòri Caixa Penedès Fòrum 

Berger Balaguer
18.00 “Introducció a la història de Jazz”. 

Petit repàs a les èpoques, estils i 
artistes primordials del Jazz.

Cinema Sala 2 del Casal
20.00 Je veux voir 

Literatura Auditori del Vinseum
20.30 Kinzena Poetika: Cançons de 

companyia a càrrec de Manel 
Cantón

Cinema Cinema del Casal
22.00 Je veux voir

Divendres 23
Literatura Restaurant el CIM (Mirador de Sant 

Pau)
20.00  Kinzena Poetika: Dolors Miquel

Dissabte 24
Altres  a determinar
17.30  Festa d’aniversari de l’Associació 

d’Amics de Puerto Cabezas

Literatura Cal Noi-Noi  
20.30 Kinzena Poetika: Actuació poètica 

musical de A Manta: Laia Carreras, 
Irene Ferrero i Maria Carreras 

Diumenge 25
Popular i Tradicional Cementiri de Vilafranca
11.00 Passejada comentada pel Cementiri 

Patrimonial de Vilafranca

Altres  Plaça de la Vila i Plaça Sant Joan
11.00 X Festa de la Solidaritat. Solidaritats 

2009 - Fem pinya per la Pau! 
 Jornada Festiva

Popular i tradicional Saló de Ball del Casal
18.00 Ball

Arts Escèniques Teatre Municipal Cal Bolet
19.00 Las Gallegas 

Literatura Bodegues Torres (espai determinar)
20.00 kinzena Poetika: Max Besora i 

Clara Fontanet

dia a dia
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dia a dia

Dilluns 26
Xerrades i Conferències L’Escorxador
20.30 “L’impost de Successions, que 

sap sobre les herencies?”

Literatura Sala dels Trinitaris
20.30 Kinzena Poetika: La raó poètica de 

Maria Zambrano 

Dimarts 27
Literatura Biblioteca Torras i Bages
19.30 Tertúlia literària: Ficciones, de 

Jorge Luis Borges 

Altres  L’Escorxador
19.30 X Festa de la Solidaritat. Solidaritats 

2009 - Fem pinya per la Pau! 
 “La lluita per la pau i la no-violència 

del Tibet com a exemple”

Literatura Virusnet cafè
20.30  Kinzena Poetika: Sessió de video 

poesia 

Dimecres28
Literatura Biblioteca Torras i Bages
19.30 Tertúlia literària: Ficciones, de 

Jorge Luis Borges 

Literatura L’Escorxador
20.30 Kinzena Poetika: Marius Serra i 

Mathiew Three

Dijous 29
Literatura El Forat del Pany
20.00 Kinzena Poetika: Cançons de 

Guillem Michel

Cinema L’Escorxador
20.00  X Festa de la Solidaritat. Solidaritats 

2009 - Fem pinya per la Pau! 
 Passi documental “tothom per un 

barri” 

Divendres30
Literatura Biblioteca Torras i Bages
17.30 Hora del conte: Contes tradicionals 

mandinga

Xerrades i Conferències L’Escorxador
19.30  X Festa de la Solidaritat. Solidaritats 

2009 - Fem pinya per la Pau! 
 Dia de l’agermanament: Xerrada 

– col·loqui “La societat civil motor 
de l’Agermanament: 10 anys de 
l’Associació d’Amics de Puerto 
Cabezas”

Literatura Restaurant MerCat
20.30 Kinzena Poetika: Lluís Solà i Jordi 

Vigueras

Dissabte 31
Literatura Saló de Plens del Consell Comarcal 

Alt Penedès
20.00 Kinzena Poetika: Enric Casasses
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literatura
Kinzena Poetika del 19 al 31 d’octubre

Presentació del llibre: Els goigs de 
Catalunya des de 1850
Dimarts 6 a les 19.00 a L’Escorxador
Organitza: Turó Salut Mental

Contes per a caganius: Mà i manets
A càrrec de Sandra Rossi
Activitat familiar per a nens i nenes de 0 a 3 anys
Dissabte 10 a les 11.30 a la Biblioteca Torras 
i Bages
Organitza: Biblioteca Torras i Bages

Itinerari literari per Vilafranca del 
Penedès
A càrrec de Teresa Gil i Via, professora de Litera-
tura Catalana.
Amb Col·laboració d’alumnes i ex-alumnes de 
l’escola del Carme - Sant Elies de Vilafranca. Es lliu-
rarà un fulletó amb els textos. En acabar hi haurà un 

tastet. Màxim 30 persones, confi rmar assistència a 
la secretaria de l’IEP 93 892 19 79. Preu Itinerari 5€
Diumenge 11 a les 10.30 a la plaça del Pene-
dès, davant el monument Milà i Fontanals
Organitza: Institut d’Estudis Penedesencs

Tertúlia literària: Ficciones, de Jorge 
Luis Borges 
Amb Elvira Mestres
Dimarts 27  i dimecres 28 a les 19.30 a la Biblio-
teca Torras i Bages
Organitza: Biblioteca Torras i Bages

Hora del conte: Contes tradicionals 
mandinga
A càrrec de Diakhabi Koumera 
Per a nens i nenes a partir de 3 anys
Divendres 30 a les 17.30 a la Biblioteca Torras i Bages
Organitza: Biblioteca Torras i Bages Col·labora: Òmnium Cul-
tural Alt Penedès 

Josep Piera i Manel Forcano
Dilluns 19 a les 20.30 a la La Botiga del Parquet
Benet Rossell i Carles Sanuy
Dimarts 20 a les 20.30 a la Galeria Palma XII
Pep Tosar diu Damià Huguet
Dimecres 21 a les 21.00 a l’Auditori Municipal 
de Vilafranca
Cançons de companyia a càrrec de 
Manel Cantón
Dijous 22 a les 20.30 a l’Auditori del Vinseum
Dolors Miquel
Divendres 23 a les 20.00 al restaurant el CIM 
(Muntanyeta de Sant Pau)
Actuació poètica musical de 
A Manta: Laia Carreras, Irene 
Ferrero i Maria Carreras 
Dissabte 24 a les 20.30 a Cal Noi-Noi  

Max Besora i Clara Fontanet
Diumenge 25 a les 20.00 a les Bodegues Torres 
(espai determinar)
La raó poètica de Maria Zambrano 
A càrrec d’Elena Laurenzi
Dilluns 26  a les 20.30 a la Sala dels Trinitaris
Sessió de video poesia 
A càrrec de Jordi Calvet 
Dimarts 27 a les 20.30 al Virusnet cafè
Marius Serra i Mathiew Three
Dimecres 28 a les 20.30 a L’Escorxador
Cançons de Guillem Michel
Dijous 29 a les 20.00 al bar El Forat del Pany
Lluís Solà i Jordi Vigueras
Divendres 30 a les 20.30 al restaurant MerCat
Enric Casasses
Dissabte 31 a les 20.00 al Saló de Plens del 
Consell Comarcal Alt Penedès

www.kpoetika.cat  Organitza: k poetika: eskamot kultural
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Espai Obert: “Obrir els ulls a la 
Vida”
Amb Àngela Castillo, autora de diversos llibres, 
el darrer Girasoles al amanecer 
Va viure en una comunitat al Valle Sagrado de Perú 
amb diferents mestres 
Dijous 1 a les 19.30 al local Espai de Vida 
Conscient
Organitza: Espai de Vida Conscient

”Com equipar una via” 
Divendres 2 a les 21.30 al local del Centre 
Excursionista del Penedès
Organitza: Centre Excursionista Penedès

Taula Rodona: “Passejada per la 
memòria de l’alletament”
Dilluns 5 a les 17.30 a L’Escorxador
Organitza: Versus

“Les nostres emergències, el nostre 
alletament també es vital?”
A càrrec d’Imma Pablos, pediatra
Dijous 8 a les 17.30 a L’Escorxador
Organitza: Versus

“La dona i l’alimentació”
Divendres 9 a les 19.00 a L’Escorxador
Organitza: Associació Macrobiòtica Ceres

“Finançament i Estatut: com ens 
afecta?” 
Intervindran:  Francesc Homs i Josep-Lluís Cle-
ries, diputats al Parlament de Catalunya; Jordi 
Moltó, president de la Federació de les Comar-
ques Centrals; Francesc Bragulat, Secretari de 
l’Àmbit Sectorial de Gent Gran i M. Assumpció 
Roset, presidenta de la Sectorial.
Dijous 15 a les 18.30 a L’Escorxador
Organitza: Sectorial de Gent Gran de la Federació de les Comar-
ques Centrals de Convergència democràtica de Catalunya

X Festa de la Solidaritat. Solidari-
tats 2009 - Fem pinya per la Pau!. 
Conferència Institucional “Confl ic-
te i política a l’Orient Mitjà”
A càrrec d’Antoni Segura, catedràtic d’Història Con-
temporània i Director del Centre d’Estudis Històrics 
Internacionals de la Universitat de Barcelona
Dijous 15 a les 19.30 al Saló de Sessions de 
l’Ajuntament de Vilafranca
Organitza: Vilafranca Solidària

“Elogi i defensa dels valors de la 
Il·lustració”
A càrrec del periodista Francesc-Marc Àlvaro 
Dijous 15 a les 20.30 a la Biblioteca Torras i 
Bages
Organitza: Biblioteca Torras i Bages

“Què és l’Osteoporosi: Tractament i 
pautes d’higiene i alimentàries”
Dimecres 21 a les 19.00 a L’Escorxador
Organitza: Lliga Reumatològica Alt Penedès

“L’impost de Successions, que sap 
sobre les herències?”
Dilluns 26 a les 20.30 a L’Escorxador
Organitza: Associació per la Reforma de l’Impost de Succe-
ssions a Catalunya

X Festa de la Solidaritat. Solidari-
tats 2009- Fem pinya per la pau!
Dia de l’agermanament: Xerrada – col·loqui “La 
societat civil motor de l’Agermanament: 10 anys de 
l’Associació d’Amics de Puerto Cabezas”
Divendres 30 a les 19.30 a L’Escorxador
Organitza:  Vilafranca Solidària

xerrades i conferències
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música
Orquestra Àrab 
de Barcelona: Maktub

L’Orquestra Àrab de Barcelona va néixer fa qua-
tre anys i mig amb la voluntat de destruir tòpics i 
evidenciar la realitat cultural i social d’una ciutat, 
Barcelona, cada dia més mestissa. Però sobretot 
el que desitjaven els seus membres era desen-
volupar una eina per explicar-nos que la cultura 
de l’Islam no té res a veure amb el terrorisme, la 
violència o la radicalitat. 
Després del seu primer disc, Báraka, l’OAB ens 
presenta el seu segon disc, Maktub, que inclou 
més composicions pròpies i que compta amb la 
col·laboració de músics de reconegut prestigi a 
nivell internacional. Sota la direcció de Moha-
med Soulimane, la formació torna a parlar-nos de 
pau, integració, tolerància, amor i convivència. I 
ho fa amb els sons que defi neixen el seu con-
cepte: una equilibrada i rica barreja de tradició 
musical marroquina i del món àrab en general, 
amb infl uències de diferents països mediterranis 
i de la seva pròpia personalitat. Una personali-
tat que és fruït de la unió del classicisme i de la 
modernitat. 
Diumenge 4 a les 19.00 a l’Auditori Municipal 
de Vilafranca
Organitza: Patronat del Teatre Municipal Cal Bolet

Coral Laroc i Orfeó de Santa Coloma 
de Quelart. Perejazzaquí
Pere va a la plaça, 
Pere ja n’hi compra. 
Pere ja se’n torna 
Perejazzaquí! 
Margarideta, lleva’t de matí. 

En Carles Sanz, músic nascut a Capellades 
però que actualment resideix a Vilafranca del 
Penedès, ha posat un puntet de pebre a la nos-
tra cançó popular. Ell és l’autor de Perejazzaquí, 
suite de cançons populars catalanes en tres mo-
viments, arranjades per a cor mixte, petit cor de 
veus blanques, guitarra elèctrica, baix elèctric, 
bateria i piano. És un plat exquisit elaborat amb 
primeres matèries de màxima qualitat i de casa 
nostra com El testament d’Amèlia, El rossinyol, 
La dama d’Aragó, Margarideta, El cant dels 
ocells…amanides amb pinzellades d’El gegant 
del Pi, Quinze són quinze, La masovera… i fi ns a 
vint-i-cinc melodies que el públic podrà assabo-
rir i endevinar durant la seva interpretació. 
La resta del concert és de temàtica principal-
ment religiosa però també amb obres contempo-
rànies i d’estil actual. 

Diumenge 18 a les 19.00 a l’Auditori Munici-
pal de Vilafranca
Organitza: Patronat del Teatre Municipal de Cal Bolet
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popular i tradicional
Ball 
Amb L’Orquestra Montse & Joe Transfer
Diumenge 4 a les 18.00 al Saló de Ball del 
Casal
Organitza: Societat “La Principal”

Ball 
Amb L’Orquestra Discóbolos
Diumenge 11 a les 18.00 al Saló de Ball del 
Casal
Organitza: Societat “La Principal”

Ball
Amb L’Orquestra Babbel
Dilluns 12 a les 18.00 al Saló de Ball del Casal
Organitza: Societat “La Principal”

Passejada comentada pel Cementiri 
Patrimonial de Vilafranca
La visita comentada de Vilafranca vol recuperar un 
patrimoni desconegut per a la majoria de la gent i que 
posa de manifest la riquesa artística d’aquest recinte.
Diumenge 18 i diumenge 25  a les 11.00 al 
cementiri de Vilafranca
Organitza: Patronat Municipal de Comerç i Turisme

Ball
Amb L’Orquestra Quartz
Diumenge 18 a les 18.00 al Saló de Ball del Casal
Organitza: Societat “La Principal”

Ball
Amb L’Orquestra Banda Sonora
Diumenge 25 a les 18.00 al Saló de Ball del Casal
Organitza: Societat “La Principal”
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Teatre musical: La rateta que escom-
brava l’escaleta
Espectacle de teatre infantil a càrrec de La Roda 
Produccions.
Un bon dia la bonica Rateta, escombrant l’escaleta, 
es va trobar un dineret. 
Ràpidament baixà a la merceria i es comprà el lla-
cet més maco de tota la vida. Tant bonic li quedava 
aquell llaç a la cua que de seguida se li aproparen 
molts pretendents per demanar-li la mà. Un gall cri-
daner, un porc molt llaminer, un ase elegant, un gos 
molt poruc i un gat massa espavilat… 
Rateta, rateta, tu que n’ets tan boniqueta, no et vol-
dries casar amb mi, jo que sóc tan bon fadrí? 
Tot un càsting per decidir quin seria l’escollit!

Diumenge 4 a les 12.00 i a les 18.00 al Teatre 
Municipal Cal Bolet
Organitza: La Xarxa 

Un Tramvia anomenat Desig,  
de Tennessee Williams 
A càrrec d’ Escena Nacional d’Andorra 
Cal Bolet obre la temporada 2009-2010 amb una 
obra fonamental d’un autor imprescindible del 
s.XX. Un Tramvia anomenat Desig, de Tennessee 
Williams. 
La producció que presentem, de l’Escena Nacio-
nal d’Andorra, és una aposta tan arriscada com 
encertada pel fet de situar la pallassa Pepa Plana 
en el paper protagonista de l’obra (el de Blanche). 
La directora, Ester Nadal, ofereix un viatge en el 
tramvia de Williams diferent en el seu aspecte for-
mal, però, alhora, essencialment fi del a les seves 
paraules, la seva estructura i la seva colpidora di-
mensió tràgica. La música en directe, l’atmosfera i 
l’escenografi a transporten l’espectador a la versió 
cinematogràfi ca de l’obra que Elia Kazan va dirigir 
el 1951 amb Vivien Leigh i Marlon Brando com a 
protagonistes. 

Diumenge 11 a les 19.00 al Teatre Municipal 
Cal Bolet
Organitza: Patronat del Teatre Municipal Cal Bolet

arts escèniques
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Las Gallegas 
Cia. Lolita Corina 
A la frontera entre el teatre còmic i el clown, Las 
gallegas ens descobreixen la seva particular 
visió d’un viatge a través de la mort. Apareixen 
a l’escenari del seu propi funeral, ingènues a la 
seva nova realitat. 
Comèdia i clown ens acompanyen en el viatge de 
“Las gallegas” des del seu enterrament fi ns a la 
seva transformació en fantasmes “professionals”. 
Un funeral entranyable i delirant que ha rebut el 
premi del públic al millor espectacle de sala a la 
Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo. 
La Lola Gónzalez i la Coral Ros van fundar la Com-
panyia Lolita Corina l’any 2007. Van formar part la 
companyia Antonia’s Company des de l’any 1998 
fi ns al 2005, amb la qual van representar Mujeri-
dad i Las Furias de Bernarda (que es va veure a Vi-
lafranca l’any 2004). Ambdues actrius han estudiat 
amb Jango Edwards i són habituals del Festival de 
Pallasses d’Andorra. 

El director de l’espectacle, Álex Navarro, es dedi-
ca professionalment al món del clown i el teatre 
des de 1986 i ha creat en solitari espectacles de 
carrer de gran reconeixement com l’Home Xoc. 

Diumenge 25 a les 19.00 al Teatre Municipal 
Cal Bolet
Organitza: Patronat del Teatre Municipal Cal Bolet

arts escèniques
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“Refl exions sobre la crisi”
Inauguració del curs
Dr Arcadi Oliveres. President de Justícia i Pau
Dijous 8 octubre a les 18.00 a l’Auditori Caixa 
Penedès - Fòrum Berger Balaguer
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran

Inauguració del IV Seminari 
d’Història del Penedès
Amb els parlaments institucionals de Josep Co-
lomer Ràfols, president de Caixa Penedès, de Ra-
mon Arnabat Mata, president de l’IEP i de Jordi 
Girona Alaiza, president del Consell Comarcal de 
l’Alt Penedès. Tot seguit, presentació del llibre de 
Josep Bosch Planas Evolució patrimonial d’un 
llinatge terratinent al Penedès. El segle XV: Els 
Gual. Conferència inaugural a càrrec del Dr. José 
Enrique Ruiz-Domènec, catedràtic d’Història Me-
dieval de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
sobre “La vida quotidiana a la Catalunya Medie-
val.” Al fi nalitzar l’acte es lliurarà un exemplar dels 
llibre als assistents.
Divendres 16 a les 19.30 a l’Auditori Caixa 
Penedès - Fòrum Berger Balaguer
Organitza: Institut d’Estudis Penedesencs

IV Seminari d’Història del Penedès. La 
vida quotidiana al Penedès històric
L’estudi de la vida quotidiana tracta de la recerca 
en la vida pública i privada, en l’espai i en el temps, 
en diferents períodes històrics, formacions socials i 
civilitzacions. Depenent de la mirada que se li doni, 
pot tenir dimensions d’història general, història na-
cional, regional i local, i és en aquest darrer espai, 
de la microhistòria, en que el vol aprofundir en els 
estudis de la vida quotidiana. 
Dissabte 17 a les 09.30 a l’Auditori del Vin-
seum
Organitza: Institut d’Estudis Penedesencs

Clausura del IV Seminari d’Història 
del Penedès
Presentació del llibre: El Penedès dins la Catalunya 
moderna. Actes de les XVIII Jornades d’Estudis Pe-
nedesencs, a càrrec de Daniel Sancho, responsable 
de la Secció d’Història de l’Institut d’Estudis Pene-
desencs. Conferència de cloenda a càrrec de Josep 
Mestres Mercader, arqueòleg, sobre “Quotidianitat, 
identitat i canvi cultural a la prehistòria penedesen-
ca”. Cloenda amb els parlaments institucionals de 
Raimon Gusi, regidor de Cultura, i de Pere Regull, 
Alcalde de Vilafranca del Penedès. Al fi nalitzar l’acte 
és lliurarà un exemplar del llibre als assistents
Dissabte 17 a les 19.30 al Saló de Sessions de 
l’Ajuntament de Vilafranca
Organitza: Institut d’Estudis Penedesencs

“Introducció a la història de Jazz”. 
Petit repàs a les èpoques, estils i artistes primor-
dials del Jazz.
A càrrec de Frederic Sesé Salartés.
Dijous 22 octubre a les 18.00 a l’Auditori Caixa 
Penedès - Fòrum Berger Balaguer
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran

L’ESCORXADOR
Balls de Saló
Organitza: Associació d’Amics del Ball Esportiu i de Compe-
tició de Vilafranca

Ioga i Tai-Txí
Organitza: Lliga Reumatològica Catalana

Taller de Relaxació i Ioga
Organitza: Ginesta

Taller de la memòria
Organitza: Serveis Socials

cursos i tallers
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Cursos i tallers
Curs: Cosmetologia, Tècniques cosmètiques, 
Pedres Basàltiques 
Dilluns 5 d’octubre de 9 del matí a 2 del migdia
Organitza: Étnica Cosméticos

LOCAL DEL CENTRE EXCURSIONIS-
TA DEL PENEDÈS 
Iniciació a l’escalada, a càrrec de Ferran Bas-
cuñana
Del 15 d’octubre al 5 de novembre
Organitza: Centre Excursionista del Penedès

CREU ROJA
Primers Auxilis 
Inici del curs el 19 d’octubre, durada 50 hores
Inscripcions del 5 al 15 d’octubre, per a més infor-
mació al telèfon 93 891 53 00
Organitza: Creu Roja Alt Penedès

CEIP MAS I PERERA
Dansa Lliure i Pilotes, tots els dijous de 18.30 a 
20.30 h
Métode Malkovsky, per a més informació 977 76 
20 15 (Artús)
Organitza: Associació Catalana de Dansa Lliure

LOCAL DE L’ASSOCIACIÓ D’ESPAI 
DE VIDA CONSCIENT (ST. FÈLIX, 
37)
Meditació activa de Osho, tots els dilluns a les 18h
Pràctica de meditació, tots els divendres a les 18h

CENTRE ARC 
Cursos de Creixement personal, Txi Kung, tai-txí 
i ioga. 

TOT SALUT NATURAL 
Artteràpia: espai de maduració i creativitat. 
S’estableix un subtil diàleg entre diferents arts 
(pintura, música, escriptura, dansa...) i la nostra ca-

pacitat de crear amb la fi nalitat de suggerir canvis i 
transformar-nos. El taller tindrà lloc els dimecres de 
10 a 11.30 del matí i serà impartit per Pilar López.
 
Txi-Kung. Es tracta d’ una gimnàstica dolça que 
reforça l’organisme, assossega la ment i redueix 
l’estrès. Les classes seran els dimecres de 20.30 a 
21.45 i anirà a càrrec de Sussana Ros.
 
Ioga. Exercicis per harmonitzar el cos, la ment 
i l’esperit. Serà els dimarts i divendres de 9.30 a 
10.45 i de 11 a les 12.15 h. i anirà a càrrec de Ma-
ribel Liñán.  

Ioga de Polaritat. És un sistema terapèutic basat 
en la integració dels coneixements del Ioga, la 
Medicina Ayurveda i la Bioenergètica. Treballa els 
pols positius i negatius del cos per tal d’alliberar 
resistències i equilibrar el fl uxe energètic de tot 
l´organisme. Les classes estan programades pels 
dilluns de 20.15 a 21.30 h. i anirà a càrrec de Ma-
rissa Barros.

CASAL DE LA IGUALTAT
Seminari: La gestió intel·ligent de les emocions
A càrrec de Dolors Pedró, psicòloga. 
Prendre consciència de les nostres emocions i de 
certes habilitats personals ens permetrà millorar 
el nostre benestar social i personal. 
Dilluns de 15.15 a 16.45 h
Durada: 8 sessions, del 5 d’octubre al 30 de nov-
embre 

Psicologia per la vida quotidiana
A càrrec de Dolors Pedró, psicòloga.
Conèixer com viure amb les nostres emocions, la 
gestió de l’espai personal, la utilització efi caç de 
la comunicació.
Dilluns de 17.30 a 19 h
Durada: 7 sessions, del 5 d’octubre al 23 de novembre 
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Cursos i tallers
Seminari: On han estat les dones? Les dones i 
la indumentària
A càrrec de la historiadora Àngels Dalmau.
Dimecres de 18.30 a 20 h 
Durada: 6 sessions, del 21 d’octubre al 2 de desem-
bre (El 25 de Novembre no es farà el seminari) 

Taller: Com ens organitzem dones i homes? La 
gestió del temps
A càrrec de  la psicòloga i Agent d’Igualtat, Mari 
Mirada.
La conciliació entre la vida personal, laboral i fami-
liar és cosa de totes i de tots.
Dijous de 18.30 a 20 h 
Durada: 4 sessions, 15, 22 i 29 d’octubre i 5 de no-
vembre 

Temps solidari
Realització d’un taller que ens permetrà treballar 
les relacions solidàries vers el col·lectiu de la gent 
gran.  
Dimecres de 17 a 18.30 h 
Durada: del 14 d’octubre al 9 de desembre 

Taller de paper machê
A càrrec de Montse Gay.
Aquest taller permetrà explorar aquest material 
amb aplicacions diverses.
Dimarts de 18 a 19.30 h
Durada: 6 d’octubre al 22 de desembre 
Oganitza: Casal de les Dones

VILAFRANCA VIRTUAL 
Connecta’t a l’Ordinador! (nivell 1)
Dimarts de 9.15 a 11h
Durada: 8 sessions, del 6 d’octubre al 24 de nov-
embre. 

Descobreix el correu electrònic
Dijous de 16 a 18h 
Durada: 8 sessions, del 8 d’octubre al 26 de nov-
embre 

Càpsules virtuals: Compra segura per internet: 
dies 6 i 13 d’octubre

Facebook, relacionar-se i trobar velles amistats a 
través de la xarxa: dies  20, 27 d’octubre, 3 i 10 de 
novembre

Gestions administratives per internet: dies 17 i 
24 de novembre 

Organitza: Casal de les Dones

SALA D’ACTES DEL L’AV DE LES 
CLOTES
Curs primers auxilis a la llar, a càrrec de profes-
sionals de Creu Roja. 
Dies 19 i 26 d’octubre de 2009
Horari: 17.30 a 19.30 h  
Es lliurarà certifi cat d’assistència
Organitza: Casal de les Dones

VINSEUM
“Tast de VINSEUM. Què hi ha dins d’una copa 
de vi?”
Primera exposició estable de VINSEUM
Lloc: Cal Pa i Figues
Organitza: VINSEUM, Museu de les cultures del Vi de Cata-
lunya
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cinema
El primer día del resto de tu vida
Des de França, un repàs fresc i original per tota una 
vida 
Rémi Bezançon dibuixa cinc petites grans experièn-
cies que ens regalen la complexitat de la vida focalit-
zada en el dia a dia d’una família francesa. Els detalls 
de producció estan treballats amb una cura extre-
ma, especialment la banda sonora i el muntatge, que 
acaricien la història amb una excel·lència destacada 
per crítica i públic. 

Dijous 1 a les 20.00 i a les 22.15 a la sala 2 del 
Casal
Organitza: Cine Club Vilafranca

Espai de Cinema: Babel
Un incident tràgic en el que es veu involucrada 
una parella d’Estats Units al Marroc desencadena 
una sèrie d’esdeveniments que afecten a quatre 
famílies en diferents països. Units per les circums-
tàncies, separats per continents, cultura e idioma, 
cada personatge descobreix que la família és 
l’única cosa que els ofereix consol.
Dimarts 6 a les 19.30 al local d’Espai de Vida 
Conscient
Organitza: Associació d’Espai de Vida Conscient

Still walking
La pel·lícula, inspirada en el mestre del cine japonès 
Yasujiro Ozu i la seva meravellosa Cuentos de Tokio, 
explica la visita d’uns fi lls als seus pares per tal de 
recordar un germà mort. 

Aquest punt de partida senzill acaba transformant-
se en un profund homenatge a la família en què 
l’amor també conviu amb les rancúnies i els se-
crets. Still Walking és un projecte molt personal del 
seu director Hirokazu Koreeda, ja que la va dirigir 
després de perdre els seus pares. El resultat és un 
drama emotiu que combina el sentit de l’humor i la 
tristesa. 
Dijous 8 a les 20.00 i 22.15 a la sala 2 del Casal
Organitza: Cine Club Vilafranca

CineLab: Catalunya-Espanya
Prenent de referència la Pelota Vasca de Julio 
Medem, la directora catalana Isona Passola busca 
testimonis que empenyin a la refl exió sobre el fet 
català i la seva relació amb Espanya. Els arguments 
són exposats per més de quaranta personalitats, 
entre les quals els polítics són minoria. Des de 
Toni Soler a Rubert de Ventós, passant per Albert 
Boadella, Luís Maria Ansón, Máximo, Ramon Tre-
mosa, Agustí Colomines o Borja de Riquer.
Dissabte 10 a les 19.00 al VINSEUM
Organitza: Cine Club Vilafranca

Je veux voir 
Una guerra esclata al sud del Líban. Uns mesos 
més tard, Catherine Deneuve viatja a Beirut per 
primer cop per assistir a una gala de caritat. Tot i 
l’escàs temps, l’actriu comença un viatge al Sud del 
Líban per veure les zones afectades pel confl icte. 
Dijous 22 a les 20.00 i a les 22.00 a la sala 2 del 
Casal
Organitza: Vilafranca Solidària

X Festa de la Solidaritat. Solidari-
tats 2009 - Fem pinya per la Pau !
Passi documental tothom per un barri
Documental refl ex de les visions, experiències i 
sentiments de veïns i veïnes de l’Espirall. 
Iniciativa de la comissió Gent del Barri del PII a 
l’Espirall. 
Dijous 29 a les 20.00 a L’Escorxador
Organitza: Vilafranca Solidària
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altres 
X Festa de la Solidaritat. Solidari-
tats 2009 -Fem pinya per la Pau !
Presentació pública dels projectes de coope-
ració 2007 a càrrec de: Creu Roja, ACAPS Wila-
ya Alt Penedès i Associació d’Amics de Puerto 
Cabezas 
Dimarts 6 a les 19.30 a L’Escorxador
Organitza: 

Recorregut comentat pels espais 
històrics de la Vilafranca del sis 
d’octubre de 1934
75 anys dels fets del sis d’octubre del 1934: causes, 
fets i conseqüències.
Recorregut comentat amb els historiadors Ramon 
Arnabat, Salvador Campamà, Raimon Soler i Daniel 
Sancho
Dimarts 6 a les 20.00 punt de sortida a la 
plaça de la Vila
Organitza: Institut d’Estudis Penedesencs

Espai de Refl exió: La fe
Amb Joan Martí
Dijous 8 a les 19.30 al local Espai de Vida 
Conscient
Organitza: Espai de Vida Conscient

Juguem!09 - Jornades lúdiques del 
Penedès
Aquest any hi haurà moltes més activitats relacio-
nades amb el joc. Jocs de: rol, cartes, taula, minia-
tures, softcombat (lluita amb espases d’espuma), 
jocs de pati, nerf (pistoles d’espuma), rols en viu, 
jocs tradicionals, etc. Com cada any les activitats 
estaran obertes a tots els públics, i aquest any es 
tractarà especialment els jocs per a públic familiar.
Si voleu més informació podeu contactar a: 
www.juguem.info 
Dissabte 10 i diumenge 11 a les 11.00 al pa-
velló Firal 
Organitza: ADALT (Associació per la Divulgació d’Activitats 
Lúdiques i Tècniques) i La Casa dels Estranys.

Sant Pau, espai de natura 
Replantació forestal, itinerari guiat per la zona fo-
restal i taller de rastres de fauna. 
Diumenge 18 a les 10.00 a l’Esplanada de 
l’ermita de Sant Pau
Organitza: Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament de Vila-
franca

X Festa de la Solidaritat. Solidari-
tats 2009 - Fem pinya per la Pau!
Presentació pública dels projectes de coopera-
ció 2007 a càrrec de: Cooperacció Alt Penedès, 
Entrepobles i Grup Tercer Món – Mans Unides 
Dimarts 20 a les 19.30 a L’Escorxador
Organitza: Vilafranca Solidària

Festa d’aniversari de l’Associació 
d’Amics de Puerto Cabezas
Activitats per infants, música i danses per a tothom. 
Si voleu més informació:
http://amicsdepuertocabezas.blogspot.com 
Dissabte 24 a les 17.30 a determinar
Organitza: Associació d’Amics de Puerto Cabezas

X Festa de la Solidaritat. Solidari-
tats 2009 - Fem pinya per la Pau !
En els estands de les ONG: Xapes solidàries, taller de 
pintura, taller de màscares i pallassos. 
Espectacle de titelles: Els contes del Mercat 
Gimcana familiar: Solidaricana
Lectura del manifest: “Fem pinya per la Pau!” 
Paella de Germanor 
* en cas de pluja, el dinar es farà a Cal Figarot 
Diumenge 25 a les 11.00 a la plaça de la Vila i 
a la plaça Sant Joan
Organitza: Vilafranca Solidària



17

X Festa de la Solidaritat. Solidari-
tats 2009 - Fem pinya per la Pau!. 
“La lluita per la pau i la no-violència del Tibet 
com a exemple”

A càrrec del Sr. Grasa president de l’Institut Català 
Internacional per la Pau de la Generalitat i el Sr. 
Albert Carrasco, president de Suport Tibet. 
Dimarts 27 a les 19.30 a L’Escorxador
Organitza: Vilafranca Solidària

exposicions
Estruga: “El laberint i la vida” 
Comissari: José Corredor-Matheos

Horaris: feiners de 18.30 h. a 20.30 h. 
diumenges i festius de 12 a 14 h. i de 18.30 a 20.30 h. 
Dilluns tancat
Fins al 25 d’octubre al Fòrum Berger 
Balaguer
Organitza: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
Patrocina: Obra Social Caixa Penedès 

“Jocs. Poemes. 
Cal·ligrames. 
Escultures” 
de Jordi Tolosa
Visites comentades: 
dissabtes 3, 10 i 17 d’octubre a les 19 h
Per a visites escolars, podeu trucar al 93 890 04 59
Fins al 25 d’octubre a la Sala dels Trinitaris
Organitza: Servei de Cultura de l’ Ajuntament de Vilafranca

“I’m”
Benet Rossell
Sota el títol “I’m”, Benet Rossell (Àger, Lleida, 1937) 
reuneix obres inèdites, com el fi lm “Chantier-Mas-
ques” rodat a Paris el 1971 i editat a Barcelona amb 
tecnologia digital el 2009, o el vídeo “Agenda 2007” 
que desvetlla les claus del seu “ser” i “fer” com 
una concatenació poètica d’actes d’una quotidiani-
tat aclaparadora. Acompanyen aquests inèdits una 
selecció d’obres retrospectives que donen la me-
sura del pensament i l’amplitud creativa d’aquest 
artista experimentador.
Fins al 15 novembre 2009 a la Galeria d’Art 
Palma Dotze
Organitza: Palma Dotze

“Àfrica i natura”. 
Fotografi es de Delfí López i Satre
Fins a fi nals de novembre al Cafè Bar El 
Coro
Organitza: Cafè Bar el Coro

Solidaritats 2009 – Fem pinya per la 
Pau! X Festa de la Solidaritat
 “50 anys de Mans Unides”
Inauguració el dia 1 a les 19.30 h de la tarda
De l’1 al 15 d’octubre a la Sala d’Actes de 
L’Escorxador
Organitza: Vilafranca Sòlidaria

altres
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“El món des d’una rajola”
Inauguració: divendres 2 
d’octubre a les 20h
Visites comentades: diumen-
ges 18 i 25 d’octubre a les 12 
del migdia
Per a visites escolars, podeu trucar al 93 890 04 59
Del 2 d’octubre al 22 de novembre a la Cape-
lla de Sant Joan
Organitza: Servei de Cultura de l’ Ajuntament de Vilafranca, 
Diputació de Barcelona Xarxa de Museus Locals

“Llum i color”. Paisatges i marines de 
José Bravo Segura
Inauguració: dijous 8 
d’octubre a les 20 h
Del 8 d’octubre al 8 de 
novembre a la Sala 
DPAS
Organitza: Servei de Cultura de l’ Ajuntament de Vilafranca

“Queremoslo o no estamos lejos de ha-
ber agotado todas las posibilidades”
Alvaro Oyarzun
Del  16 d’octubre al 20 de novembre de 2009 a 
la Sala Gran de la Galeria Sicart 
Organitza: Galeria Sicart

Solidaritats 2009 – Fem pinya per la 
Pau! X Festa de la Solidaritat
“Camí cap a la Pau”
Inauguració el dia 19 a les 19.30 h
Del 19 al 25 d’octubre al pati de L’Escorxador
Organitza: Vilafranca Sòlidaria

Solidaritats 2009 – Fem pinya per la 
Pau! X Festa de la Solidaritat
 “Txetxènia trenquem el silenci”
Del 19 al 31 d’octubre a la Sala d’actes de 
L’Escorxador
Inauguració el dia 19 a 2/4 de 8 de la tarda
Organitza: Vilafranca Sòlidaria

 “Cultura – Cultures” 
Els  objectes  de cultures i civi-
litzacions diverses provinents 
del  Museu de Montserrat 
constaten com aquestes 
variades cultures, de temps 
i espais diferents, formen en 
el fons una mateixa cultura. 
Es tracta d’ uns primers 
testimonis paleolítics o neo-
lítics, i d’altres que suposen 
ja un desenvolupament 
cultural considerable: me-
sopotàmics, hitites, egipcis, 
iranians, xipriotes.... Tots ells 
contenen complexos siste-
mes de símbols que eleven 
els signifi cats a nivells trans-
cendents que, sota formes 
diverses, són compartits per 
totes aquestes cultures an-
tigues. La història resumida 
en aquesta exposició, a més 
d’oferir al públic una àmplia i 
rica col·lecció d’ unes arts tan 
antigues com vigents, manté 
una actitud decidida de com-
prensió davant el complex 
problema, explícit en el títol 
“Cultura-cultures”.
Horaris: feiners de 18 a 
20 h., diumenges i festius 
de 12 a 14 i de 18 a 20 h. dilluns tancat
Del 30 d’octubre al 6 de desembre de 2009  al 
Fòrum Berger Balaguer
Organitza : Obra Social de la Caixa Penedès i Museu de 
Montserrat

“Lluita per la democràcia”
Inauguració el 30 d’octubre
Del 30 d’octubre fi ns el 8 de desembre a la 
Capella de Sant Pelegrí del VINSEUM
 Organitza: IEP i VINSEUM

exposicions
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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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