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dia a dia
Dilluns 1
Literatura Biblioteca Torras i Bages
19.30 La clau de vidre: club de lectura 

de novel·la negra. Mort a Istambul, 
de Petros Màrkaris

Dimecres 3
Altres Auditori Municipal de Vilafranca
18.00 Acte d’homenatge als repressaliats 

pel franquisme a l’Alt Penedès

Altres Local de l’Espai de Vida Conscient
19.30 Espai Vital

Dijous 4
Literatura Biblioteca Torras i Bages
19.30 Presentació del llibre: Tedèum, de 

Joan Maria Arenas i Prat

Xerrades i conferències L’Escorxador
20.00 Cicle de Xerrades: “1936 La 

Columna Macià-Companys”

Cinema Casal
20.00 i a les 22.00 Cine Club: Pel·lícula a 

determinar

Divendres 5
Xerrades i Conferències L’Escorxador
19.00 ”Alimentació natural i energètica: 

adaptar-la a la vida actual”

Literatura Auditori del Vinseum
19.30 Presentació del llibre: Cafè amb 

sal de Joan Carles Borrego

Dissabte 6
Xerrades i Conferències L’Escorxador
18.00 ”La sexualitat femenina”

Música Auditori Municipal de Vilafranca
22.30 Cesk Freixas. Presentació del nou 

disc La mà dels qui t’esperen 

Diumenge 7
Popular i tradicional  Plaça del Penedès
12.00 Ballada de Sardanes

Arts escèniques Teatre Municipal Cal Bolet
12.00 Can Pere Petit

Popular i tradicional Saló de ball del Casal
18.00 Ball de Mantons

Música Auditori Caixa Penedès - Fòrum Berger 
Balaguer

19.00 Cicle de Concerts d’hivern 2010: 
Còctel Vienès

Dilluns 8
Videt Biblioteca Torras i Bages
19.30 Instal·lació fl oral a la façana de 

l’edifi ci de la Biblioteca Torras i 
Bages

Dijous 11
Xerrades i conferències Auditori Caixa 

Penedès - Fòrum Berger Balaguer
18.00 ”Europa i Catalunya. Catalunya 

a l’Europa d’avui: reptes i 
oportunitats”

Popular i tradicional Rambla de la Girada
19.00 Carnaval 2010. L’arribada del Rei

Literatura Casal
19.00 Trobada del Club de lectura: El 

lector, de Bernhard Schlink

Xerrades i conferències L’Escorxador
20.00 Cicle de Xerrades: “Mossos 

d’Esquadra, la Seguretat avui” 

Cinema Casal
20.00 i a les 22.00 Cine Club: Pel·lícula a 

determinar
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dia a dia
Divendres 12
Popular i tradicional Bar El Forat del Pany
00.30 Carnaval 2010. Festa Gall. Festa 

en honor a La Concubina 

Popular i tradicional Diferents locals
20.30 Carnaval 2010. Escorreguda de 

bars

Popular i tradicional Teatre Municipal Cal 
Bolet

23.59 Carnaval 2010. Ball de Gala, amb 
l’Orquestra Mitjanit

Popular i tradicional Escoles i carrers del 
voltant

11.00 Carnaval 2010. Carnaval a les 
Escoles

Dissabte 13
Popular i tradicional Biblioteca Torras i Bages
11.00 Taller de Carnaval

Popular i tradicional Per les parades del 
Mercat (des de la plaça Penedès fi ns 
a la plaça Santa Maria) 

12.00 Carnaval 2010. Matinades al 
mercat

Popular i tradicional Parc de Sant Júlia
17.00 Carnaval 2010. Carnaval infantil

Popular i tradicional Teatre de la Societat La 
Principal “El Casal”

18.00 Carnaval 2010. Gran Festa de 
Carnaval infantil

Xerrades i Conferències L’Escorxador
18.00 “Dieta equilibrada sense gluten”

Cinema VINSEUM
19.00 CineLab

Música Auditori Municipal de Vilafranca
21.00 Imagilírica. Videt 2010  

Popular i tradicional Saló de ball del Casal
23.00 Carnaval 2010. Ball de Màscares

Diumenge 14
Popular i tradicional Teatre Municipal Cal Bolet
12.00 Carnaval 2010. Carnaval Xic

Altres Hotel Pere III
14.00 Lliurament dels premis del 9è 

Concurs Literari de l‘Associació 
Pilar de Vuit

Popular i tradicional Saló de ball del Casal
18.00 Ball de Màscares

Arts escèniques Teatre Municipal Cal Bolet
19.00 Carnaval 2010. Es-Puto 

Música Auditori Caixa Penedès - Fòrum 
Berger Balaguer

19.00 Cicle de Concerts d’hivern 2010: 
Orquestra de Cambra de l’Empordà

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

fàcil en català

Popular i tradicional Av. Tarragona amb C/ 
de Moja 

22.00 Carnaval 2010. La Rua

Dimarts 16
Popular i tradicional Plaça de la Vila 
17.30 Carnaval 2010. La Vetlla

Dimecres 17
Popular i tradicional Plaça de la Vila
18.00 Carnaval 2010. La Vetlla

Popular i tradicional Plaça de la Vila
19.00 Carnaval 2010. Dimecres de 

Cendra, enterro de la Sardina

Xerrades i conferències L’Escorxador
19.00 “Mites Alimentaris“
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Dijous 18
Cinema Casal
20.00 i a les 22.00 Cine Club: Pel·lícula a 

determinar

Xerrades i conferències L’Escorxador
20.00 Punt de Trobada: “Construcció Nacional”

Dissabte 20
Videt L’Escorxador
20.30 Acte de Cloenda Festival VIDET 

2010

Arts escèniques Teatre de la Societat La 
Principal “El Casal”

22.00 Sweeney Todd

Diumenge 21
Música Auditori Municipal de Vilafranca
12.00 Fem sonar les musiquetes

Popular i tradicional Saló de ball del Casal
18.00 Ball

Música Auditori Municipal de Vilafranca
19.00 El piano en el Romanticisme 

europeu. Montse Ríos 

Dimarts 23
Literatura Biblioteca Torras i Bages
19.30 Tertúlia literària: Mil sols 

esplèndids, de Khaled Hosseini

Dimecres 24
Literatura Biblioteca Torras i Bages
19.30 Tertúlia literària: Mil sols 

esplèndids, de Khaled Hosseini

Dijous 25
Xerrades i conferències Auditori Caixa 

Penedès - Fòrum Berger Balaguer
18.00 ”Orígens jueus del Cristianisme”

Xerrades i Conferències L’Escorxador
20.00 Cicle de Xerrades: “Hauríem de 

tenir exèrcit propi?”
Cinema Casal
20.00 i a les 22.00 Pel·lícula a determinar

Divendres 26
Literatura Biblioteca Torras i Bages
18.00   Hore del Conte: El vol de 

L’espiadimonis

Arts escèniques Teatre Municipal Cal Bolet
22.00 Com a Casa. Un cap de setmana 

de teatre i narració amb gent de 
casa. Santes Bèsties

Dissabte 27
Música Auditori Municipal de Vilafranca
18.00 Concert de l’alumnat de l’escola 

de música Aula Quatre

Arts escèniques Teatre Municipal Cal Bolet
20.00 Com a Casa. Un cap de setmana 

de teatre i narració amb gent de 
casa. Acabat el diluvi

Arts escèniques Teatre Municipal Cal Bolet
22.00 Com a Casa. Un cap de setmana 

de teatre i narració amb gent de 
casa. Advertència per a embarcacions 
petites, de Tennessee Williams 

Diumenge 28
Música Sala La Moderna
01.00 Vilasona 2010. Festa de 

presentació: Concert de Le Grant

Popular i tradicional Saló de ball del Casal
18.00 Ball

Arts escèniques Teatre Municipal Cal Bolet
19.00 Com a Casa. Un cap de setmana 

de teatre i narració amb gent 
de casa. En alta mar d’Slawomir 
Mrözeck 

dia a dia
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La clau de vidre: club de lectura de 
novel·la negra. Mort a Istambul, de 
Petros Màrkaris
Amb Glòria Batllevell. Activitat oberta a tothom
Dilluns 1 a les 19.30 a la Biblioteca Torras i 
Bages
Organitza: Biblioteca Torras i Bages

Presentació del llibre: Tedèum, de 
Joan Maria Arenas i Prat
A càrrec d’Israel Clarà i Àngels Rubio
Dijous 4 a les 19.30 a la Biblioteca Torras i 
Bages
Organitza: Biblioteca Torras i Bages

Presentació del llibre: Cafè amb sal 
de Joan Carles Borrego
A càrrec de Joan Solé i Bordes
Divendres 5 a les 19.30 a l’Auditori del Vin-
seum
Organitza: Institut d’Estudis Penedesencs i Òmnium Cultural

Trobada del Club de lectura: El lec-
tor ,de Bernhard Schlink
Tertúlia amb l’escriptora Pilar Duocastella com 
a convidada per parlar del llibre que proposem i 
de les repercussions que va tenir la seva aparició 
ara fa quinze anys, i que s’han anat allargant en el 
temps amb traduccions a trenta-nou idiomes i a 
l’adaptació cinematogràfi ca que es va fer el 2008. 
Tema polèmic i interessantíssim en un món carre-
gat d’etiquetes, de tòpics i de falta d’humanitat. La 
Pilar Duocastella és una fan d’aquest llibre i tindrà 

la gentilesa de compartir una estona amb nosaltres 
per parlar-ne. La Pilar repeteix Club de Lectura, 
l’any passat vam parlar del seu llibre Dona i cadira 
i enguany ens oferirà el seu punt de vista com a es-
criptora d’una obra que segur cal tenir en compte. 
Dijous 11 a les 19.00 al Casal
Organitza: Societat “La Principal”

Parlem de llibres: club de lectura 
fàcil en català. Una lectora poc co-
rrent
d’Alan Bennett. Activitat oberta a tothom
Dilluns 15 a les 16.00 a la Biblioteca Torras i 
Bages
Organitza: Centre de Normalització Lingüística de l’Alt Pene-
dès i el Garraf

Tertúlia literària: Mil sols esplèn-
dids, de Khaled Hosseini
Amb Elvira Mestres

Dimarts 23 i dimecres 24 a les 19.30 a la Bi-
blioteca Torras i Bages
Organitza: Biblioteca Torras i Bages

Hore del Conte: El vol de 
L’espiadimonis 
A càrrec de Josep Lluís Gallardo

Divendres 26 a les 18.00 a la Biblioteca Torras 
i Bages
Organitza: Biblioteca Torras i Bages

literatura
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L’arribada del Rei
Arribada de S.M El Rei Carnestoltes VII i I de 
Vilafranca amb tota la seva Cort acompanyats 
per l’Always DrinKing Marching Band
El seguici es dirigirà cap a la plaça de la Vila 
per tal de trencar l’ordre establert i passarà 
pels carrers Camp del Cellerot, General Cortijo,  
rambla Nostra senyora i Sant Joan fi ns la plaça 
de la Vila, anunciant la bona nova.
Dijous 11 a les 19.00 a la rambla de la Girada

Festa Gall. Festa en honor a La 
Concubina 
Comencem amb la primera festa nocturna!!! Una 
festa en honor a la senyora de la casa. Vine a 
participar al concurs de disfresses disfressat/da 
amb qualsevol vestit que dugui “ploma”. Surt de 
l’armari! Hi haurà diversos premis a les disfres-
ses amb ploma més originals! 
Divendres 12 a les 00.30 al bar El Forat del 
Pany

Escorreguda de bars
Inici de l’Escorreguda de Bars. Per aquells que 
no tenen mesura i no poden esperar a la nit,  
per acabar a Cal Bolet a sopar!!! I tot això amb 
acompanyament musical dels Grallers del Cam-
panar! 
Divendres 12 a les 20.30 per diferents locals

Ball de Gala amb l’Orquestra Mi-
tjanit
Magnífi c Ball de Disfresses en honor a S.M. el Rei 
Carnestoltes VII i I de Vilafranca amb l’Orquestra 
Mitjanit , en el transcurs del qual es farà un con-
curs de disfresses per les millors i la pitjor. 
Entrada gratuïta per a totes les persones que 
portin disfressa de cos sencer. 
Divendres 12 a les 23.59 al Teatre Municipal 
Cal Bolet

Matinades al mercat
S.M el Rei Carnestoltes VII i I de Vilafranca i la 
seva Cort, amb el grup la Batukada de l’EMM 
Maria Dolors Calvet, sortiran a fer Dissabte pel 
mercat.
Dissabte 13 a les 12.00 per les parades del 
Mercat (des de la plaça Penedès fi ns a la 
plaça Santa Maria) 

Concert Vermut
Amb el grup la Batukada de l’EMM Maria Dolors 
Calvet. 
Dissabte 13 a les 13.00 a la plaça Santa 
Maria 

Carnaval infantil
Festa amb l’espectacle “Carnaval Picarols” amb 
el grup d’animació Els Picarols. 
Col·labora: GEP (Grup d’Esplai Parroquial), MIV 
(Moviment Infantil de Vilafranca) i Agrupament 
Escolta Guia Pere II i Santa Maria de Foix 
Divendres 13 a les 17.00 al Parc de Sant 
Júlia

Carnaval 2010. La Rua
Sortida de la Rua de Carnaval en honor a S.M. el 
Rei Carnestoltes VII i I de Vilafranca amb la par-
ticipació de carrosses i comparses de Vilafranca 
i de la comarca. S.M. el Rei Carnestoltes VI i I de 
Vilafranca i la seva Cort presidirà des de la Taula 
Reial (davant del C/ Cal Bolet) tot el seguici de 
la Rua. 
Recorregut : Avinguda de Tarragona, rambla de 
Nostra Senyora i avinguda de Barcelona 
Dilluns 15 a les 22.00 a l’avinguda Tarragona
Organitza: Ajuntament de Vilafranca del Penedès i Casino, 
Unió Comercial. 

La Vetlla
Instal·lació de la Capella ardent de S.M. Difunt el 
Rei Carnestoltes VI i I de Vilafranca. 
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Els excessos maten. Ho prediquen constantment 
els mitjans de comunicació.
Amb l’acompanyament musical del grup de corda 
i el grup de saxos de l’EMM Maria Dolors Calvat. 
Dimarts 16 a les 17.30 a la plaça de la Vila

Dimecres de Cendra, enterro de la 
Sardina 
Vetlla amb l’acompanyament del grup de corda i 
el grup de saxos de l’Escola MMM Dolors Calvet 
Tot seguit, seguici fúnebre 
Sortida del seguici fúnebre que acompanyarà el 
fèretre de S.M. el Rei Carnestoltes VII i I de Vila-

franca, amb l’acompanyament musical de la Ban-
da Sitjazz Band. La comitiva passarà pels carrers: 
de la Cort, Parellada, Palma, Sant Joan, rambla de 
Nostra Senyora, carretera de Tarragona i Bisbe 
Morgades per arribar al Parc Tívoli. 
Per tal de recordar el nostre Mestre, tancarem les 
festes de Carnaval amb una Sardinada Popular
Col·laboren: Tabalers del Ball de Diables de Vila-
franca, Tabalers del Ball de Diables de Sant Pau 
d’Ordal i PABA (Associació de Barbuts de l’Alt 
Penedès). 
Dimecres 17 a les 18.00 a la plaça de la Vila

Organitza: Ajuntament de Vilafranca i Comissió de Carnaval

Carnaval a les Escoles
Durant aquest dia els escolars de la vila lluiran les 
seves disfresses i celebraran les seves respectives 
festes als patis i carrers propers a les escoles. 
Divendres 12 a les 11.00 a les escoles i carrers 
del voltant
Organitza: Escoles de Vilafranca

Taller de Carnaval
A càrrec de l’Anna Mongay. 
Per a nens i nenes de 6 a 12 anys. Inscripcions 
prèvies. Places limitades
Dissabte 13 a les 11.00 a la Biblioteca Torras i 
Bages
Organitza: Biblioteca Torras i Bages

Carnaval Xic
A càrrec de Jaume Barri
L’AMPA de les llars d’infants municipals organitzen 
pels més petits de la família el seu propi Carnaval. 
Una oportunitat perquè pares, mares, fi lls i fi lles pu-
guin gaudir d’un matí de tonteries. Perquè gràcies 
als més petits el Carnaval es perpetuarà!!!
Diumenge 14 a les 12.00 al Teatre Municipal 
Cal Bolet
Organitza: AMPA Llars d’Infants Municipals

Gran Festa de Carnaval infantil
Petits i grans... prepareu l’olfacte!! L’Home dels 
Nassos us ha preparat un viatge trepidant ple de 
Música, dansa, jocs i cançons. La companyia Xa-
rop de Canya ens presentarà l’espectacle QUIN 
SARAU!! i us podem garantir que us ho passareu 
d’allò més bé. 
Tot pensat per fer que els veritables protagonistes 
siguin els infants i per aquesta raó comptarem amb 
la tradicional passarel·la de desfi lada dels nens i 
nenes disfressats i el tradicional sorteig de regals 
entre els fi lls dels socis menors de 14 anys que vin-
guin a la festa. 
Dissabte 13 a les 18.00 al Teatre de la Societat 
La Principal “El Casal”

Ball de Màscares
Amb l’Orquestra Liberty
Dissabte 13 a les 23.00 al Saló de ball del Casal

Ball de Màscares
Amb L’Orquestra Liberty
Diumenge 14 a les 18.00 al Saló de ball del 
Casal

Organitza: Societat La Principal “El Casal”
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Ballada de Sardanes
A càrrec de la Cobla Reus Jove
Diumenge 7 a les 12.00 a la plaça del Pene-
dès
Organitza: Vilafranca Sardanista

Ball de Mantons
Amb l’Orquestra Babbel
Diumenge 7 a les 18.00 al Saló de ball del 
Casal
Organitza: Societat “La Principal”

Ball
Amb L’Orquestra Slogan
Diumenge 21 a les 18.00 al Saló de ball del 
Casal
Organitza: Societat “La Principal”

Ball
Amb L’Orquestra Loren
Diumenge 28 a les 18.00 al Saló de ball del 
Casal
Organitza: Societat “La Principal”

popular i tradicional

Videt 2010
Festival Internacional de Video-Art 
Videt 
Del 5 al 21 de febrer
Del Profà i del Sagrat es el lema que acompan-
ya el videt 2010, una invitació a qüestionar-nos 
d’una forma pacifi ca i artística els límits que de-
terminen cada concepte. On comença el sagrat? 
on el profà? Sabem que per a fer un camí espi-
ritual hi ha qui s’abraça a una religió, un mestre 
també és una manera, però també ho és un càn-
cer, una malaltia, un contra-temps, una difi cultat, 
etc..... el camí de creixement personal i espiritual 
el fem des de la nostra experiència, fi ns hi tot 
quan en diem experiència ja l’etiquetem, perquè 
fem comparança........ trobem-nos doncs en el 
gran oceà de l’art per obrir limitacions, qüestio-
nem-nos les dualitats; Sagrat i Profà no seran 
la mateixa cosa? convivim alhora amb totes les 
formes i manifestacions d’espiritualitat?
Vegeu programa específi c i podeu consultar al 
web 

“Ester Xargay: Afl uències / Con-
fl uències“: videoinstal·lacions i 
col·laboracions
Inaguració: divendres 5 de febrer a les 8 del ves-
pre amb la participació de: Adolf Alcañiz, Mercè 
Capdevila, María Duran, Carles Hac Mor, Miquel 
Àngel Marín i Vicenç Vilaplana.
Visita comentada: dissabte 12 de febrer a les 7 
de la tarda.

Del 5 al 21 de febrer a la Sala dels Trinitaris 
Organitza: Ajuntament de Vilafranca
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“Videoinstal·lació : r s p i r de Txell 
Tort”
(dins el Festival Internacional de Video art Videt)
Inauguració: dissabte 6 de febrer a les 18h

Dimarts 9 de febrer a les 19.30 h, cants Religiosos 
tibetans, introducció al Dahrma i a la meditiació 
a càrrec del monjo tibetà T. Wagchen.
Divendres 12 de febrer  a les 19.30 h, Vespre de 
Dansa Butoh
Del 6 al 21 de febrer a la Capella de Sant 
Joan
Organitza: Associació Cultural Videt

Instal·lació fl oral a la façana de 
l’edifi ci de la Biblioteca Torras i Ba-
ges, a càrrec de Foix Cervera

Inauguració dilluns 8 de febrer a les 19:30 h  

Acte de Cloenda Festival VIDET 
2010
Dissabte 20 a les 20.30 a L’Escorxador
Organitza: Videt

videt 2010

cinema
Cine Club
Dijous 4 a les 20.00 i a les 22.00 al Casal
Organitza: Cine Club Vilafranca

Cine Club
Dijous 11 a les 20.00 i a les 22.00 al Casal
Organitza: Cine Club Vilafranca

CineLab
Dissabte 13 a les 19.00 al VINSEUM
Organitza: Cine Club Vilafranca i VINSEUM

Cine Club
Dijous 18 a les 20.00 i a les 22.00 al Casal
Organitza: Cine Club Vilafranca

Cine Club
Dijous 25 a les 20.00 i a les 22.00 al Casal
Organitza: Cine Club Vilafranca
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“La Vinya dels sentits”
Exposició itinerant, organitzada en el marc del 
2on Congrés d’Art i Paisatge pel Patronat de Tu-
risme de Subirats, on una vintena d’artistes han 
treballat a partir d’un cep i l’han interpretat amb 
el seu propi llenguatge.
Fins al 14 de febrer a la Capella del VINSEUM
Organitza: Ajuntament de Vilafranca, Patronat de Turisme de Su-
birats i VINSEUM Museu de les Cultures del Vi de Catalunya

“Etiòpia, Terra d’esperança”. 
Fotografi a
Fins al 15 de febrer al vestíbul del Teatre del 
Casal
Organitza: Societat “La Principal”

“Angel Camino. Escultures i gravats”
Fins al 21 de febrer a l Aula de Cultura Caixa 

Penedès -  Fòrum Berger Balaguer 
Organitza: Obra Social de Caixa Penedès

“La petita processó de la Festa Major”
Una reproducció de la processó de Sant Fèlix 
amb ninots de pasta de paper. Grallers, bestiari, 
balls, administradors... un darrere de l’altre, hi 
són tots i cadascun dels participants del seguici 
festamajorenc realitzats a mà amb cola, paper, 

pintura i una bona dosi de sentit de l’humor. 
Les eines del Sergi Salvó, de IAKARE, a l’hora 
d’interpretar i crear aquesta petita-gran proces-
só de Festa Major.
Fins al 28 de febrer Centre Sociosanitari Ri-
card Fortuny
Organitza: Ajuntament de Vilafranca

“Postures” 
Exposició de fotografi a amb obres de Pierre Gon-
nord, Craigie Horsfi eld, Humberto Rivas, Pieter 
Hugo i Toni Catany
Fins al 21 de març de 2010 Palmadotze Ga-
leria D’art
Organitza: Palma Dotze 

“Gotes de lluna”, olis de Sílvia Ar-
niches
Inauguració: dijous 4 de febrer a les 8 del vespre

Del 4 al 27 de febrer a la Sala DPas 
Organitza: 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 Cata-
lunya

exposicions
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Cesk Freixas. Presentació del nou 
disc La mà dels qui t’esperen 

Després d’editar Set 
voltes rebel (Bullanga 
Records, 2005) i El camí 
cap a nosaltres (RGB 
Suports, 2007), Cesk 
Freixas publica La 
mà dels qui t’esperen 
(Temps Record, 2009). 
Freixas ens presenta 
el nou disc a l’Auditori 
de Vilafranca poc 
després d’haver inau-

gurat el festival BarnaSants d’aquest any. Sis anys 
d’experiència damunt dels escenaris i més de 500 
actuacions avalen el tercer treball discogràfi c del 
cantautor de Riudebitlles, que segueix apostant 
per la cançó d’autor més compromesa i moderna, 
acostant-lo a una estètica pop, i amb la presència 
d’elements electrònics que l’ajuden a reafi rmar una 
clara voluntat de renovar el gènere. Partint d’unes 
lletres molt més properes i sinceres, Cesk Freixas 
ens parla d’històries quotidianes, on s’hi reivindica 
el dret al respecte i s’hi fa apologia de la pròpia vida, 
apostant per la determinació personal i el treball 
col·lectiu. 
Dissabte 6 a les 22.30 a l’Auditori Municipal 
de Vilafranca
Organitza: Patronat del Teatre Municipal de Cal Bolet

Cicle de Concerts d’hivern 2010: 
Còctel Vienès
El conjunt d’aquests quatre artistes porta més d’una 
dècada explorant diferents repertoris de la Música 
de cambra vocal. Ha fet programes monogràfi cs 
dedicats a l’escola clàssica vienesa (Mozart, Ha-
ydn, Schubert), a la sarsuela, als musicals ameri-
cans i molt especialment a l’opereta vienesa.
A benefi ci de l’Associació Llambrusca Alzheimer

Diumenge 7 a les 19.00 a l’Auditori Caixa Pe-
nedès - Fòrum Berger Balaguer
Organitza: Obra Social de Caixa Penedès

Imagilírica. Videt 2010
Del 5 al 21 de febrer de 2010 tindrà lloc la sisena edi-
ció del festival internacional de vídeo art Videt 2010 
enguany amb el lema del profà i del sagrat. 
Videt és una iniciativa que pretén apropar-se al 
públic a través de projectar videocreacions als 
aparadors de diversos establiments comercials del 
centre de la ciutat. La proposta també inclou per-
formances de carrer, conferències pedagògiques, 
sessions de Vj’s... una mostra de les fonts de crea-
ció artística d’on ha begut el videoart. 
La proposta que sentirem i veurem a l’Auditori Mu-
nicipal és força especial. Una mescla de Música 
lírica, veu, piano, viola de roda i una vj’. Diferents 
èpoques, diferents llenguatges artístics combinats 
que donaran lloc a un còctel mol especial i prepa-
rat a mida per aquest esdeveniment emmarcat en 
el Videt d’aquest any. 
Dissabte 13 a les 21.00 a l’Auditori Municipal 
de Vilafranca
Organitza: Patronat del Teatre Municipal Cal Bolet i Festival 
Videt 2010

Cicle de Concerts d’hivern 2010: 
Orquestra de Cambra de l’Empordà
Fundada l’any 1989 a Figueres, el seu repertori 
abraça des de la Música barroca fi ns a la contem-

música
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porània i presta una especial atenció a les obres 
de compositors catalans. Ha actuat als principals 
festivals de Música i ha dut a terme diverses gires 
que l’han portat a actuar a 42 països dels cinc con-
tinents i realitzar més de 2.200 concerts.
A benefi ci de Càritas Interparroquial de Vilafranca 
del Penedès

Diumenge 14 a les 19.00 a l’Auditori Caixa 
Penedès - Fòrum Berger Balaguer
Organitza: Obra Social de Caixa Penedès

Fem sonar les musiquetes 
Recomanat: a partir de 3 anys 
Fem sonar les musiquetes és un concert familiar 
on es revisen, en clau moderna, peces mítiques del 
repertori infantil dels territoris de parla catalana. 
Música Popular i tradicional amb una intenció clara: 
que els nens i nenes, i també els joves, pares, mares 

i padrins i padrines cantin i disfrutin el repertori. 
Diumenge 21 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. 

Montse Ríos. El piano en el Romanti-
cisme europeu 
Nascuda a Vilafranca del Penedès, Montse Rios i 
Rallé es formà musicalment al Conservatori Supe-
rior Municipal de Música de Barcelona amb els 
mestres Sofi a Puche, Josep Poch, Rafael Ferrer 
i Manel Oltra, entre d’altres. Finalitzà els seus 
estudis pianístics amb Menció d´Honor del Grau 
Superior de Piano. Mercès a una beca, assisteix al 
Conservatoire Américain de la Musique a Fontaine-
bleau (França) i, més endavant, a altres cursos de 
perfeccionament a Girona, Oderzo (Itàlia) i Anvers 
(Bèlgica). 
En la seva formació com a intèrpret hi ha infl uït molt 
especialment Maria Jesús Crespo i Luiz de Moura 
Castro. També rep consells d´altres pedagogs com 
Jorg Demüs, Maria Curzio, Alain Motard, Narcís 
Bonet i Carles Marquès. 
L´any 1983 és guardonada amb el Primer Premi del 
“Concurs de Joves Intèrprets de Catalunya” en la 
categoria Sènior. 
Des de molt jove es dedica a l´activitat concertís-
tica com a solista i també formant part de grups 
de cambra estables. En l’actualitat forma part del 
quartet Alla riversa 
Ha estat professora del Conservatori Superior 
Municipal de Música de Barcelona i del Conser-
vatori Professional de Música de Tarragona. En 
l´actualitat, desenvolupa la seva activitat pedagògi-
ca a l´EMM Maria Dolors Calvet de Vilafranca del 
Penedès. 
Aquesta és la presentació ofi cial del disc El piano 
en el Romanticisme europeu, un disc en el que 

música
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Montse Ríos interpreta obres de Brahms, Rachma-
ninoff, Liszt i Granados. 
Diumenge 21 a les 19.00 a l’Auditori Munici-
pal de Vilafranca
Organitza: Patronat del Teatre Municipal Cal Bolet

Vilasona 2010. Festa de presentació: 
Concert de Le Grant
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. 
Diumenge 28 a la 01.00 a la Sala La Moderna
Organitza: Associació Cultural Musical Grupdamicus

Vull escoltar musica amb el meu fi ll 
per on començo? 
Activitat educativa per al públic familiar 
amb nens/es d’edats compreses entre un 
i tres anys.
Informació i inscrip-
cions: Obertes fi ns al 
5 de març de 2010 al 
Servei de Cultura de 
l’Ajuntament de Vila-
franca del Penedès, 
c. de l’Escorxador, 19-
21 de 11.00h a 14.00h i 
de 17.00 a 21.00  
A/e: cultura@vilafranca.org, 938 900 459 o www.
vilafranca.cat/cultura. Places limitades. 

música

altres
Acte d’homenatge als repressaliats 
pel franquisme a l’Alt Penedès
Intervindran: un representant dels repressaliats, 
Pere Regull Alcalde de Vilafranca del Penedès, 
Ramon Arnabat, Director del projecte Tots els 
noms i President de l’IEP i Ma. Jesús Bono Di-
rectora General de la Memòria Democràtica. 
Dimecres 3 a les 18.00 a l’Auditori Municipal 
de Vilafranca
Organitza: Memorial Democràtic, Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès i Institut d’Estudis Penedesencs

Espai Vital
Un nou espai amb propostes creatives i optimistes 
Una forma planera de revifar els aspectes positius 
de la vida 
Una visió més confortable del nostre entorn 
“Em trobo be i veig tot allò de bo que m’envolta”
Dimecres 3 a les 19.30 al Local de l’Espai de 
Vida Conscient
Organitza: Espai de Vida Conscient

Lliurament dels premis del 9è Con-
curs Literari de l‘Associació Pilar de 
Vuit
Diumenge 14 a les 14.00 a l’Hotel Pere III
Organitza: El Pilar de Vuit
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Can Pere Petit
A càrrec de la Cia. Anna Roca 
La Teresina és la masovera d’una casa de pagès. 
Cada dia, quan s’aixeca pel matí, el primer que 
fa és cuidar les bèsties, i si ha gent, els explica 
les històries de la casa. Can Pere Petit no és una 
casa normal. És una casa on han succeït mol-
tes històries que la Teresina està disposada a 
explicar! 

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

Carnaval 2010. Es-Puto 
A càrrec de Cia. El Espejo Negro 
Es-Puto és un cabaret frívol i compromès alhora, 
corrosiu i burleta. Una exuberant, voluptuosa, 
grassa i subversiva estrella del transformisme, ex 
cantant de tuguris de dubtosa reputació, Marianna 
Travelo, dirigeix aquest cabaret de personatges 

fets de goma-escuma i cola. Ella no renega mai de 
la seva autèntica naturalesa de marioneta, parla 
directament amb el públic i presenta els artistes de 
la companyia, personatges ¨sortits¨ d’una fantasia 
inversemblant. Es-Puto és una invitació deshonesta 
al riure, a l’art, a la provocació i als sentits… 
Es-Puto ha rebut enguany el Premi al Millor Espec-
tacle per a adults de la Mostra de Titelles de la Vall 
d´Albaida. El seu espectacle, La vida de un piojo 
llamado Matías, ha rebut el premi Max 2009 al millor 
espectacle infantil. 
Diumenge 14 a les 19.00 al Teatre Municipal 
Cal Bolet
Organitza: Patronat del Teatre Municipal Cal Bolet i Comissió 
de Carnaval 

Sweeney Todd
A càrrec de la Companyia Filagarsa. Teatre 
Musical
Dissabte 20 a les 22.00 al Teatre de la Socie-
tat La Principal “El Casal”
Organitza: Societat “La Principal”

Com a Casa
Un cap de setmana de teatre i narració amb 
gent de casa 
El Teatre Cal Bolet presenta un cicle que combina 
teatre de text i narració ideat perquè actors i actrius 
nascuts o residents a Vilafranca que es mouen, 
produeixen i s’arrisquen tinguin l’oportunitat de 
mostrar els treballs que desenvolupen en solitari 
o en companyia. Comparteixen, a més, la carac-
terística que, visquin o no de les Arts escèniques, 
treballen amb criteris de professionalitat. 
El cicle vol ser un punt de trobada del públic amb 
els actors, de la gent del món de les Arts escèni-
ques. I també una petita festa del teatre vilafranquí. 
I perquè facilitar-ho, hem creat l’abonament “Com 
a Casa”, 
que per tant sols 20,00€ et permetrà veure els 
quatre espectacles. I a més, els espectadors que 
vulguin veure els dos espectacles que tindran lloc 
dissabte, estan convidats a sopar! 

arts escèniques
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Com a Casa. Santes Bèsties 
Amb Jordina Biosca i Mauricio Molina 

Divendres 26 a les 22.00 al Teatre Municipal 
Cal Bolet
Organitza: Patronat del Teatre Municipal Cal Bolet

Com a casa. Acabat el diluvi 
A càrrec de la Cia. Tic Teatre 

Dissabte 27 a les 20.00 al Teatre Municipal 
Cal Bolet
Organitza: Patronat del Teatre Municipal Cal Bolet

Com a casa. Advertència per a embar-
cacions petites de Tennessee Williams 
A càrrec de la Companyia Frog 

Dissabte 27 a les 22.00 al Teatre Municipal 
Cal Bolet
Organitza: Patronat del Teatre Municipal Cal Bolet

Com a casa. En alta mar d’Slawomir 
Mrözeck 
A càrrec de la Cia. Males Companyies 

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

arts escèniques
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Cicle de Xerrades : “1936 La Colum-
na Macià-Companys”
A càrrec dels autors del llibre homònim Fran-

cesc-Xavier Hernàndez Cardona i David Iñi-
guez
Dijous 4 a les 20.00 a L’Escorxador
Organitza: Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya 

”Alimentació natural i energètica: 
adaptar-la a la vida actual”
A càrrec de Joana Palmero, experta en nutrició 
natural i energètica, terapeuta en medicina tradi-
cional xinesa. Cada vegada hi han més persones 
interessades en portar una alimentació natural. 
Realment és tan difícil com la majoria pensa?
Divendres 5 a les 19.00 a L’Escorxador
Organitza: Associació Macrobiótica Ceres

”La sexualitat femenina”
A càrrec de Núria Beitia Hernandez, psicòloga, 
investigadora i col·laboradora de Duoda (Centre de 
recerca de la dona) 
Xerrada adreçada a dones i homes. Té a veure amb 
el fet de sentir que habitem el propi cos, amb sentir 
i sentir-se, amb saber i saber-se, amb estimar i esti-
mar-se, amb compartir i compartir-se... 
Dissabte 6 a les 18.00 a L’Escorxador
Organitza: Cambra Pròpia

”Europa i Catalunya. Catalunya 
a l’Europa d’avui: reptes i 
oportunitats”
A càrrec del Sr. Carles A. Gasòliba, economista 
IEC
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: “Mossos 
d’Esquadra, la Seguretat avui” 
A càrrec de Miquel Sellarès, Exdirector de Segu-
retat de la Generalitat 
Dijous 11 a les 20.00 a L’Escorxador
Organitza: Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya 

“Dieta equilibrada sense gluten” 
A càrrec de Marta Gómez, tecnòloga d’aliments de 
l’Associació de Celíacs
Dissabte 13 a les 18.00 a L’Escorxador
Organitza: Associació de Celíacs

 “Mites Alimentaris“
A Càrrec de Anna Trillas – Dietista- 
Dimecres 17 a les 19.00 a L’Escorxador
Organitza: Associació de Diabètics

Punt de Trobada: “ Construcció Na-
cional”
A càrrec de l’assemblea organitzativa
Dijous 18 a les 20.00 a L’Escorxador
Organitza: CUP

”Orígens jueus del Cristianisme”
A càrrec del Dr. Mario Javier Sabán, Dr. en fi loso-
fi a. Escriptor i president del Tarbut Sefarad
Dijous 25 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: “Hauríem de 
tenir Exèrcit Propi?” 
Debat entre Marcel Escudé, President de la Sec-
torial de Seguretat i Defensa d’Esquerra, i Jaume 
Fernàndez, Historiador i Col·laborador del CEEC. 
Dijous 25 a les 20.00 a L’Escorxador
Organitza: Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya 

xerrades i conferències
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Escola d’art arsenal
Cursos de revelat analògic i fotografi a publici-

tària. Programes Dreamweaver (planes web), 
premiere (video), indesign (maquetació), pho-

toshop (fotografi a) i Illustrator (il.lustració) en 
horaris de tardes. Tallers de ceràmica, disseny 

gràfi c, joieria i pintura en horaris de matins i 
tardes.
Més informació a la web: http://www.arsenal.cat

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

Manualitats, ioga i tai-txí
Organitza: Lliga Reumatològica Catalana

Taller de Relaxació i Ioga
Organitza: Ginesta

Taller de la memòria
Organitza: Serveis Socials de l’Ajuntament de Vilafranca

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

Centre ARC 
Cursos de Creixement personal, txi Kung, tai-txí 
i ioga. 

Tot Salut Natural 
Taller de cuina bàsica. Nivell 1. És important 
saber cuinar els aliments i conèixer les seves pro-
pietats per treure’n el màxim profi t, que siguin natu-
rals o biològics no és sufi cient. Dissabtes  13 i 27 de 
febrer de 10 a 13.15 h. A càrrec de Joana Palmero.

Kinesiologia educativa. Gimnàstica del cervell 
per augmentar les nostres capacitats, facilitar 

l’aprenentatge, combatre l’estrès  i sentir-nos 
millor, a través d’exercicis i automassatges que 
afavoreixen les connexions neurològiques en tot el 
cervell.  Dijous 4, 11,18 i 15 de febrer de 19 a 21h. A 
càrrec d’Anna Miró.
 
Flors de Bach. Curs teòric i vivencial per aprendre 
a distingir i utilitzar els 38 remeis fl orals defi nits pel 
Dr. Bach per al tractament de transtorns emocio-
nals i físics. Dissabtes  6 , 20 de febrer i 6 de març de 
9 a 14 h.A càrrec de Pere Rovira.
 
Txi-Kung i els 5 elements. Element aigua: Ron-
yons, ossos, calma i conservació de l’energia.

La medecina tradicional xinesa ens ensenya com 
els 5 elements-Terra, Aigua, Fusta, Metall i Foc- es 
manifesten en la naturalesa i en nosaltres. A través 
d’exercicis de Txi-Kung podem harmonitzar-los per 
a gaudir d’un bon estat de salut. Divendres 19 de 
febrer de 19 a 21 h. (cada mes treballarem un ele-
ment). A càrrec de Sussanna Ros.
 
Txi-Kung.(classes setmanals) Es tracta d’una gim-
nàstica dolça que reforça l’organisme, assossega 
la ment i redueix l’estrès. Dimecres de 9.30 a 10.45 
i també de 20.30 a 21.45 h. A càrrec de Sussanna 
Ros.
 
Ioga. (classes setmanals) Exercicis per harmoni-
tzar el cos, la ment i l’esperit. Dimarts i divendres 
de 9.30 a 10.45 h i també dimarts de 11 a  12.15 h. A 
càrrec de Maribel Liñán.  
 
Artteràpia: espai de maduració i creativitat. 
(Taller setmenal) S’estableix un subtil diàleg en-
tre diferents arts (pintura, música, escriptura, dan-
sa...) i la nostra capacitat de crear amb la fi nalitat 
de suggerir canvis i transformar-nos. Dimecres de 
10 a 11.30 h. A càrrec de Pilar López.

cursos i tallers



18

cursos i tallers
Casal x la igualtat
Psicologia de la Vida quotidiana, a càrrec de 
Dolors Pedró, psicòloga.
Conèixer com viure les nostres emocions, la gestió 
de l’espai personal, la utilització efi caç de la comu-
nicació.
Dilluns de 15.15 a 16.45 h
Durada: 8 sessions, de l’1 de febrer al 22 de març

Aprendre a regular l’ansietat, a càrrec de Dolors 
Pedró, psicòloga.
L’ansietat és probablement la més comú i univer-
sal de les emocions. Està present al llarg de tota 
la vida.
Dilluns de 17.30 a 19 h
Durada: 8 sessions,  de l’1 de febrer al 22 de març

On han estat les dones?

Mòdul I: L’aportació de les dones en l’origen del 
pensament humà.
Dimecres dies 3, 10, 17 i 24 de  febrer
Mòdul II: Ser dona i descobrir la feminitat
Dimecres del 3, 10, 17 i 24 de març
Mòdul II: Músiques i arquetips
Dimecres 14, 21, 28 d’abril i 5, 12 i 19 de maig
Dimecres de 18.30 a 20 h
Preu: gratuït

Taller de comunicació: Com parlar en públic, 

tot superant la vergonya, a càrrec de Rosa Ven-
drell
Eines per saber parlar en públic
Dimecres de 18.30 a 20 h
Durada: 4 sessions, els dies 3, 10, 17 i 24 de febrer
Preu: gratuït
Per fer les inscripcions podeu trucar al 93 890 32 18 
o bé enviar un correu a l’adreça casaldona@vila-
franca.org 

EFIT- Escola de Teatre del Casal
Taller de teatre: L’Art de la comèdia, a càrrec de 
Carles Bigorra
Dilluns 8 de febrer de 20.30 a 22.30
Organitza: Societat “La Principal”

Local de l’Espai de Vida Conscient
Curs: comunicació autèntica

El Llenguatge del cor, Robin Williams. La Comuni-
cació Autèntica: El Llenguatge del Cor és una inno-
vadora forma d’escoltar i expressar-se que permet 
una connexió més profunda en tots els àmbits de 
la vida; ajuda a relacionar-se amb els altres i és de 
gran utilitat per a resoldre confl ictes
“All You Need is Love”
Cada Dilluns de 19 a 21
- Febrer 1 : No m’entenc ni a mi mateix
- Febrer 8 : Vull ser una persona interdepenent
- Febrer 15: Com fer que els altres facin el que vul-
guin
- Febrer 22: No vull els teus consells; vull que 
m’escoltis
Organitza: Espai de Vida Conscient
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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.




