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dia	a	dia
Divendres	4
Xerrades	i	conferències	l’escorxador
19.30	 “leccions	del	tao”

música	Auditori	municipal
21.00	 Giulia	Valle	Group:	Berenice	

cinema	local	del	ceP.	
21.30	 Projeccions	 i	 ressopó:	 La senda 

de Camille

Dissabte	5	
música	Auditori	municipal	
18.00	 concert

Diumenge	6	
Popular	i	tradicional	casa	miró
10.30	 coneguem	el	Penedès:	Visita	mo-

dernista	la	casa	miró

Arts	escèniques	teatre	cal	Bolet
12.00	i	18.00	teatre:	Tina, la bruixa fina

Dilluns	7
música	Auditori	montserrat	Junyent
19.30	 concert	 de	 l’alumnat	 de	 l’emm	

ma	Dolors	calvet	

Dimarts	8
Xerrades	i	conferències	teatre	cal	Bolet
20.00	 Projecció	del	documental	El riure 

contra la guerra		i	xerrada	poste-
rior	amb	tortell	Poltrona

Dimecres	9
Xerrades	i	conferències	Auditori	del	Vinseum
19.00	 ”la	 societat	 civil	 al	 marroc	 i	 so-

bre	la	recuperació	de	la	cultura	i	
la	llengua	Amazigh”

Xerrades	i	conferències	l’escorxador
20.00	 ”l’acceptació”

Dijous	10
Xerrades	 i	conferències	Auditori	caixa	Pe-

nedès	-	fòrum	Berger	Balaguer
18.00	 ”Psicologia.	Per	viure	amb	il·lusió	

també	de	grans”

Dissabte	1�
música	Auditori	municipal
12.30	 trobada	de	corda	del	Gran	Pene-

dès

Arts	escèniques	Zona	esportiva
18.00	 circ:	Els racons de la memòria

Diumenge	13
Popular	i	tradicional	rambla	Sant	francesc
10.00	 mercat	 d’Artesans,	 Brocanters	 i	

Pintura

Arts	escèniques	Zona	esportiva
11.30	 circ:	Els racons de la memòria

Popular	i	tradicional	rambla	Sant	francesc
12.00	 Ballada	de	Sardanes

Arts	escèniques	Zona	esportiva
17.30	 circ:	Els racons de la memòria

Dimarts	15
Xerrades	i	conferències	l’escorxador
20.00	 ”Presentació	 del	 programa	 de	

Protecció	Social	del	comB”
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Dijous	17
Xerrades	i	conferències	l’escorxador
19.30	 ”Presentació	 de	 l’informe	 sobre	

centres	de	menors	a	catalunya	i	
debat	sobre	la	situació	de	joves	i	
menors”

Xerrades	i	conferències	Biblioteca	torras	i	Bages
19.30	 ”Sigo	en	la	sombra,	lleno	de	luz	“.	

Xerrada	al	voltant	de	la	figura	de	
miguel	Hernández	

Divendres	18
música	Auditori	montserrat	Junyent
19.30	 concert	 de	 l’alumnat	 de	 l’emm	

ma	Dolors	calvet

literatura	Sam-cafè
20.00	 Presentació	del	llibre: El Sanatori 

de l’Ànima.	 una	 teràpia	 poètica	
amb	màrius	torres

música	Auditori	municipal
21.00	 Ojos de mil años.	 Homenatge	 a	

miguel	Hernández	

Dissabte	19
Arts	 escèniques	 teatre	 de	 la	 Societat	 la	

Principal	“el	casal”
22.00	 El Xarlatan, de	teatre	de	Guerrilla

Dilluns	�1
Xerrades	i	conferències	l’escorxador
18.30	 ”Introducció	a	la	musicoteràpia”

Dimarts	��
literatura	Biblioteca	torras	i	Bages
19.30	 tertúlia	 literària:	 La societat li-

terària i de pastís de pela de patata 
de Guernsey,	de	mary	Ann	Shaffer	

Dijous	�4
Xerrades	i	conferències	Auditori	caixa	Pe-

nedès	-	fòrum	Berger	Balaguer
18.00	 Història	 contemporània.	 “una	

biografia	del	segle	XX:	margaret	
thatcher”

literatura	Biblioteca	torras	i	Bages
19.30	 tertúlia	 literària:	 La societat li-

terària i de pastís de pela de patata 
de Guernsey,	de	mary	Ann	Shaffer

	
literatura	Auditori	del	Vinseum
20.00	 Presentació	 del	 llibre: De les 

plagues americanes al coopera-
tivisme a Espanya 1850-2007 La 
lluita del sector vitivinícola per la 
modernització i la supervivència,	
Juan	Piqueras	Haba	,	

Divendres	�5
literatura	Biblioteca	torras	i	Bages
18.00	 Hora	 del	 conte:	 En Xim de les 

olles i el tiramisú

Arts	escèniques	teatre	cal	Bolet
21.00	 Cicle Com a Casa.	 Dido i Medea: 

amor i respecte

Arts	escèniques	teatre	cal	Bolet
23.00	 Cicle Com a Casa.	 T’estimaré in-

finit, de	Gemma	rodríguez	

Dissabte	�6
Arts	escèniques	teatre	cal	Bolet
18.00	 Cicle Com a Casa.	 Alícia Popap 

Arts	escèniques	teatre	cal	Bolet
21.00	 Cicle Com a Casa. Hivernacle. 

Miroia poètico-musical 

dia	a	dia
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Arts	escèniques	teatre	cal	Bolet
23.00	 Cicle Com a Casa.	Monty Python’s 

Flying Circus 

Diumenge	�7
música	Auditori	municipal
12.00	 concert	familiar:	La Dansa del Sol

Popular	i	tradicional	teatre	de	la	Societat	la	
Principal	“el	casal”

18.00	 Ball	de	mantons

Arts	escèniques	teatre	cal	Bolet
19.00	 Cicle Com a Casa.	 L’Analfabeta, 

amb	eva	Saumell

dia	a	dia

popular	i	tradicional
Coneguem	 el	 Penedès:	 Visita	 mo-
dernista	la	Casa	Miró
edifici	singular	del	modernisme	vilafranquí	de	San-
tiago	Güell.		la	visita	anirà	a	càrrec	de	la	historia-
dora Pilar Soler Garcia. Hi	haurà	un	petit	concert	
amb	alumnes	de	l’emm	ma	Dolors	calvet.	
Per	una	millor	organització	de	la	visita,	sou	pregats	
de	confirmar	la	vostra	assistència	a	la	secretaria	de	
l’IeP,	al	tel	669	88	29	59	/	93	892	19	79	
matins	de	10.00	a	14.00	i	de	17	a	19.00
Diumenge	6	a	les	10.30	a	la	casa	miró
organitza:	Institut	d’estudis	Penedesencs
Amb	la	col·laboració	de	l’emm		ma	Dolors	calvet,	el	Patronat	
de	turisme	de	l’Ajuntament	de	Vilafranca	i	els	propietaris	de	
la	casa.	

Mercat	 d’Artesans,	 Brocanters	 i	
Pintura
cada	segon	diumenge	de	mes,	d’octubre	a	maig
Diumenge	 13	 a	 les	 10.00	 a	 la	 rambla	 Sant	
francesc
organitza:	 Associació	 d’Artesans,	 Brocanters	 i	 Pintors	 del	
Penedès

Ballada	de	Sardanes
A	càrrec	de	la	Cobla Reus Jove
Diumenge	 13	 a	 les	 12.00	 a	 la	 rambla	 Sant	
francesc
organitza:	Vilafranca	Sardanista

Ball	de	Mantons
Amb	l’Orquestra Discóbolos.
Ball	on	l’orquestra	interpreta	una	peça	que	només	
podran	 ballar	 les	 parelles	 amb	 mantó	 i	 comptarà	
amb	un	sorteig	especial	per	les	senyores	que	assis-
teixin	al	ball	engalanades	amb	els	seus	mantons.
Diumenge	27	a	les	18.00	al	teatre	de	la	Socie-
tat	la	Principal	“el	casal”
organitza:	Societat	“la	Principal”
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literatura
Presentació	del	llibre:	El Sanatori de 
l’Ànima.	 Una	 teràpia	 poètica	 amb	
Màrius	Torres
Intervindran:	 Paco Grande,	 autor;	 Pep Forns,	
periodista;	Josep Mª Verge,	mestre;	Montserrat 
Montané,	mestra	i	Xavier Ribalta,	trobador
Divendres	18	a	les	20.00	al	Sam-cafè
organitza:	llibreria	l’odissea	i	centre	de	Ioga	l’om

Tertúlia	 literària:	 La societat li-
terària i de pastís de pela de patata de 
Guernsey, de	Mary	Ann	Shaffer	
Amb	Elvira Mestres 
Dimarts	22	i	dijous	24	a	les	19.30	a	la	Bibliote-
ca	torras	i	Bages
organitza:	Biblioteca	torras	i	Bages

Presentació	del	llibre:	De les plagues 
americanes al cooperativisme a Es-
panya 1850-2007 La lluita del sector 
vitivinícola per la modernització i la 
supervivència, Juan	Piqueras	Haba	,	
treball	guardonat	amb	el	I	Premi	emili	Giralt	 i	ra-
ventós,	cultures	del	Vi	

la	 presentació	 del	 llibre	 serà	 a	 càrrec	 de	
l’historiador	i	professor	d’història	econòmica	de	la	
uB,	Francesc Vall Junyent. 
Dijous	24	a	les	20.00	a	l’Auditori	del	Vinseum
organitza:	VInSeum,	museu	de	les	cultures	del	Vi	de	cata-
lunya

Hora	del	conte:	En Xim de les olles i 
el tiramisú
A	càrrec	de	l’equip Ginjoler,	amb	la	participació	
de	les	autores	trinitat	Gilbert	i	Anna	mongay.	conte	
número	9	de	la	col∙lecció	Ginjoler	d’el	cep	i	la	nan-
sa	edicions.	
Sabíeu	 que	 en	 Xim	 és	 l’inventor	 del	 tiramisú?	 De	
gran	vol	ser	un	bon	cuiner,	però	encara	no	pot	utili-
tzar	els	fogons.	tot	i	així,	aquest	petit	xef	pot	cuinar	
sense	utilitzar-los.	Vine	a	comprovar-ho	i	te’n	llepa-
ràs	els	dits!	
l’activitat	 compta	 amb	 servei	 d’interpretació	 a	 la	
llengua	de	signes	catalana	
Per	a	nens	i	nenes	a	partir	de	3	anys	
Divendres	25	a	les	18.00	a	la	Biblioteca	torras	
i	Bages
organitza:	Biblioteca	torras	i	Bages

Projeccions	 i	 ressopó:	 La senda de 
Camille
A	càrrec	de	Paco Osuna i Joan Domènech 
Divendres	4	a	les	21.30	al	local	del	ceP.	
organitza:	centre	excursionista	del	Penedès

cinema
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Teatre:	Tina, la bruixa fina
Cia. Tàbata Teatre 
tina,	 una	 bruixeta	 molt	 espavilada,	 vol	 apren-
dre	 els	 secrets	 del	 seu	 ofici	 i	 per	 aconseguir-ho	
compta	amb	 l’ajut	de	tomassa,	 una	 bruixa	 gran	 i	
experimentada.	Aquesta	li	vol	fer	entendre	que	tot	
ofici	 necessita	 un	 aprenentatge,	 però	 tina	 no	 se	
l’escolta.	ella	només	 vol	 fer	 realitat	 el	 seu	 somni:	
volar	dalt	d’una	escombra.	

Diumenge	6	a	les	12.00	i	a	les	18.00	al	teatre	
cal	Bolet
organitza:	la	Xarxa	d’espectacles	Infantils	i	juvenils

Circ:	Els racons de la memòria 
Circ Cric, amb	tortell	Poltrona	
recomanat:	a	partir	de	3	anys	
els	racons	de	la	memòria	és	un	espectacle	trepi-
dant	carregat	d’esquetxos	que	han	fet	història.	una	
ronda	per	les	emocions	viscudes,	on	es	fon	el	pass-
at	i	el	present,	on	es	forja	el	futur.	
una	passejada	per	les	creacions	de	tortell	Poltro-
na,	a	dins	de	la	vela,	catedral	de	l’efímer	art	del	circ,	
acompanyat	 d’una	 banda	 de	 músics	 que	 formen	
part	de	la	seva	història.	

Dissabte	12	a	 les	18.00	 i	diumenge	13	a	 les	
11.30	i	a	les	17.30	a	la	Zona	esportiva
organitza:	Patronat	del	teatre	cal	Bolet	i	cir	cric.	

Teatre:	 El Xarlatan, de	 Teatre	 de	
Guerrilla

Interpretat	per	Quim Masferrer en	solitari
Dissabte	19	a	les	22.00	al	teatre	de	la	Socie-
tat	la	Principal	“el	casal”
organitza:	Societat	“la	Principal”

arts	escèniques
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Dido i Medea: amor i respecte 
Cia. Sapere Aude 
Després	 de	 cometre	 els	 seus	 crims,	 Dido,	 la	 reina	
cartaginesa	que	es	va	suïcidar	per	un	amor	no	co-
rrespost	i	medea,	la	princesa	que	va	cometre	infanti-
cidi	com	a	venjança	de	l’abandonament	del	seu	marit	
es	troben	2000	anys	més	tard	i	ens	observen	des	de	
la	 distància	 tot	 analitzant	 els	 seus	 actes	 i	 relacio-
nant-los	amb	el	tracte	entre	els	homes	i	les	dones	de	
l’actualitat.	A	poc	a	poc,	cadascuna	d’elles	es	posi-
cionarà	sobre	com	han	de	ser	les	relacions	entre	les	
parelles	mentre	un	home	entrarà	en	la	seva	plàcida	
estada	i	farà	trontollar	els	seus	aprenentatges.	
Autora:	Pilar	Arlándiz
Direcció:	Sapere	Aude!
Intèrprets:	núria	martínez,	ester	Bueno	 i	luís	mi-
guel	Pardo

Divendres	25	a	les	21.00	al	teatre	cal	Bolet

T’estimaré infinit de	Gemma	Rodríguez	
Taller d’Assaig de Teatre 
És	 difícil	 trobar	 veritats	 universals	 en	 un	 temps	
en	 què	 impera	 el	 relativisme,	 però	 les	 mentides	
universals	són	a	 l’ordre	del	dia:	“no	pateixis,	que	
no	et	farà	mal”;	“Demà	ho	tindràs,	t’ho	prometo”;	
“t’estimaré	per	sempre”.	
no.	no	s’estima	per	sempre	perquè	en	una	fracció	
de	segon	has	sentit	una	guspira	a	les	parts	nobles.	
no	s’estima	per	sempre	perquè	mai	no	has	vist	uns	
malucs	així	o	uns	llavis	aixà.	estimar	infinit	és	una	
cosa	molt	més	complexa	que	això,	en	realitat	sona	
a	ciència-ficció.	
Dramatúrgia	i	direcció:		Valeri	laguna
Intèrprets:	Ariadna	Hugué,	Anna	Vega	i	Santi	Pujol

Divendres	25	a	les	23.00	al	teatre	cal	Bolet

Cicle	Com	a	Casa	 Del	�5	al	�7	de	febrer

arts	escèniques

Un	cap	de	setmana	de	teatre	amb	gent	de	casa	
Aquesta	és	la	segona	edició	del	cicle	com	a	casa,	una	proposta	del	teatre	cal	Bolet	pensada	perquè	actors	i	
actrius	nascuts	o	residents	a	Vilafranca	que	es	mouen,	produeixen	i	s’arrisquen	tinguin	l’oportunitat	de	mos-
trar	els	treballs	que	desenvolupen	en	solitari	o	en	companyia.	comparteixen	la	característica	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	escèniques.	I	també	
una	petita	festa	del	teatre	vilafranquí.	
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arts	escèniques

Alícia Popap 
Cia. Plansicols 
AlÍcIA	PoPAP	és	la	història	de	l’Alícia	viscuda	en	
primera	persona	i	en	temps	real.	Però	és	una	versió	
lliure	de	l’Alícia	al	país	de	les	meravelles	de	lewis	
carrol	que	s’estén,	s’eixampla,	s’allarga	 i	després	
es	plega,	s’encongeix...	un	espectacle	que	maneja	
i	remena	el	pop-up	de	robert	Sabuda.en	aquesta	
ocasió	l’Alícia,	reconvertida	en	exploradora,	expli-
ca	 les	seves	aventures	al	país	de	 les	meravelles.	
Des	del	moment	que	es	precipita	dins	el	cau	del	
conill	blanc,	l’Alícia	ha	de	córrer,	ha	d’amagar-se,	
es	 troba	 amb	 personatges	 estrambòtics,	 canvia	
de	mida	cada	deu	minuts…	no	entén	res	del	què	li	
està	succeint	i	arriba	a	desesperar-se…	la	història	
parla	de	 l’entrada	d’una	nena	al	món	dels	adults,	
un	món	estrany,	sovint	incoherent	i	ple	de	normes	
absurdes	i	arbitràries.	
Dramatúrgia	i	direcció:	clara	cols	i	marta	Plans
Interpretació:	clara	cols

Dissabte	26	a	les	18.00	al	teatre	cal	Bolet

Hivernacle. Miroia poètico-musical 
Amb	Montse Ríos	i	Maria Rodríguez Sandía	
construïm	un	hivernacle	per	a	poder	sobreviure	en	
un	 món	 salvatge	 ple	 d’inclemències	 emocionals	
que	 poden	 fer	 perillar	 la	 nostra	 essència.	 tenim	
por	de	la	diferència	i	segurament	tenim	por	de	ser	
nosaltres	 mateixos	 per	 si	 de	 cas	 ens	 posen	 una	
etiqueta	 políticament	 incorrecta.	 Potser	 un	 dia	
deixarem	la	porta	oberta	 i	aleshores	descobrirem	
que	l’Amor	és	per	als	Autèntics.	Potser...	
Intèrprets:	maria	rodríguez	(actriu)	 i	montse	ríos	
(piano)

Dissabte	26	a	les	21.00	al	teatre	cal	Bolet

Cicle	Com	a	Casa	 Del	�5	al	�7	de	febrer
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arts	escèniques

Monty Python’s Flying Circus 
Cia. No + Notes 
es	tracta	d’un	espectacle	basat	en	esquetxos	del	
grup	còmic	britànic	monty	Python,	i	més	concreta-
ment	en	la	seva	sèrie	de	televisió	monty	Python’s	
flying	 circus,	 estrenada	 l’any	 1969	 pel	 canal	 bri-
tànic	BBc	i	emesa	al	 llarg	de	quatre	temporades.	
Aquesta	va	ser	una	sèrie	de	gran	èxit	degut	als	seus	
elements	 innovadors,	 principalment	 un	 sentit	 de	
l’humor	que	es	decanta	cap	a	l’absurd	o	el	surrea-
lisme	 i	que	 inclou	crítiques	als	grans	temes	de	 la	
societat	moderna,	com	són	la	política	i	els	sistemes	
de	govern,	la	religió,	la	indústria	del	cinema,	etc.	tot	
això,	amanit	de	grans	dosis	d’ironia.	
Adaptació,		direcció	i	producció:	Òscar	mas
Intèrprets:	 Jorge	 rodríguez,	 lluís	 crespo,	 marta	
Arbolí,	carolina	carrillo,	ester	cierco,	Isabel	flores,	
Sígrid	Julià,	marta	tortosa.	

Dissabte	26	a	les	23.00	al	teatre	cal	Bolet

L’Analfabeta,	amb	Eva	Saumell.
Cia. Horsdutemps 
A	partir	del	relat	autobiogràfic	d’Agota	Kristof	
el	gran	repte	que	suposa	 l’escriptura	d’una	au-
tobiografia	 serveix	 a	 la	 protagonista	 d’aquesta	
Analfabeta	 per	 iniciar	 un	 viatge	 intern	 cap	 a	
les	profunditats	de	 la	seva	memòria,	nodrint-se	
tant	dels	records	que	és	capaç	de	reviure	com	
d’aquells	 que	 ja	 creia	 perduts.	 la	 infantesa,	
Hongria,	 l’exili,	 Suïssa,	 la	 llengua	 francesa	 i	
l’escriptura	 són	 alguns	 dels	 paisatges	 d’aquest	
recorregut.	
Direcció:	laura	Batllori
Intèrpret:	eva	Saumell

Diumenge	27	a	les	19.00	al	teatre	cal	Bolet

Cicle	Com	a	Casa	 Del	�5	al	�7	de	febrer

organitza:	Patronat	del	teatre	municipal	cal	Bolet



11

“Leccions	del	Tao”
A	càrrec	de	Daniel Mayor
més	informació:	www.nextmacro.com
Divendres	4	a	les	19.30	a	l’escorxador
organitza:	Associació	macrobiòtica	ceres

Projecció	 del	 documental	 El riure 
contra la guerra i	xerrada	posterior	
amb	Tortell	Poltrona
Dimarts	8	a	les	20.00	al	teatre	cal	Bolet
organitza:	Patronat	del	teatre	cal	Bolet	

”La	societat	civil	al	Marroc	i	sobre	
la	 recuperació	 de	 la	 cultura	 i	 la	
llengua	Amazigh”
A	càrrec	de	Maria Àngels Roque,	de	l’Institut	euro-
peu	 de	 la	 mediterrània,	 parlarà	 sobre	 la	 societat	
civil	al	marroc	i	sobre	la	recuperació	de	la	cultura	i	
la	llengua	Amazigh.		en	el	marc	de	l’exposició	“ma-
rroc,	el	veí	desconegut”
Dimecres	9	a	les	19.00	a	l’Auditori	del	Vinseum
organitza:	equalmón	

”L’acceptació”
Aquesta	xerrada	és	una	invitació	a	la	reflexió.	A	cà-
rrec	de	Montse Gómez,	terapeuta	Gestalt	i	corporal	
integrativa,	formada	en	el	programa	SAt	de	claudio	
naranjo	 (eneagrama),	 Diplomada	 en	 naturòpatia,	
acupuntura,	 homeopatia,	 quiromasaje,	 reflexologia	
podal,	 teràpia	 floral	 de	 edward	 Bach,	 mestria	 de	
reiki	i	Josep Lluís Negredo	Psicòleg	col·legiat,	te-
rapeuta	 Gestalt	 i	 corporal	 integrativo,	 psicoteràpia	
integrativa	i	eneagrama	en	el	programa	SAt.
Dimecres	9	a	les	20.00	a	l’escorxador
organitza:	entre	tots

”Psicologia.	 Per	 viure	 amb	 il·lusió	
també	de	grans”
A	càrrec	de	Ramon Buscallà i Corominas,	Psicòleg	
i	pedagog
Dijous	10	a	les	18.00	a	l’Auditori	caixa	Penedès	
-	fòrum	Berger	Balaguer
organitza:	Aula	d’extensió	universitària	per	a	 la	Gent	Gran	
de	Vilafranca

”Presentació	del	programa	de	Pro-
tecció	Social	del	COMB”
Dimarts	15	a	les	20.00	a	l’escorxador
organitza:	col·legi	oficial	de	metges	de	Barcelona

”Presentació	de	l’informe	sobre	Cen-
tres	de	Menors	a	Catalunya	i	debat	
sobre	la	situació	de	joves	i	menors”
Presentació	de	l’informe	sobre	la	situació	dels	cen-
tres	de	menors	a	catalunya	i	que	afecta	a	la	comarca	
de	l’Alt	Penedès.	Parlaran	especialistes	del	sector	ju-
venil	i	debatrem	amb	professionals	que	treballen	amb	
joves	en	l’educació,	el	lleure,	accés	al	treball,	etc.
Dijous	17	a	les	19.30	a	l’escorxador
organitza:	Amnistia	Internacional	-	Alt	Penedès

”Sigo	en	la	sombra,	lleno	de	luz	“
Xerrada	al	voltant	de	la	figura	del	poeta	miguel	Her-
nández,	a	càrrec	de	Maria Pin,	professora	de	llen-
gua	i	literatura	castellana	de	l’InS	milà	i	fontanals	de	
Vilafranca.	Activitat	vinculada	al	concert	Ojos de Mil 
Años-miguel	Hernández	programat	el	dia	18	de	fe-
brer	a	les	21.00	h.	a	l’Auditori	municipal.	(descompte	
del	10%	presentant	el	carnet	de	la	biblioteca)	
Dijous	17	a	 les	19.30	a	 la	Biblioteca	torras	 i	
Bages
organitza:	Biblioteca	torras	i	Bages

”Introducció	a	la	musicoteràpia“
A	càrrec	de	la	musicoterapeuta	Claudia Violan
Dilluns	21	a	les	18.30	a	l’escorxador
organitza:	lliga	reumatològica	Alt	Penedès

Història	 Contemporània.	 ”Una	 bio-
grafia	del	segle	XX:	Margaret	That-
cher“
A	càrrec	del	Sr.	Andreu Mayayo i Artal,	catedràtic	
d’història	de	la	uB.
Dijous	24	a	les	18.00	a	l’Auditori	caixa	Penedès	
-	fòrum	Berger	Balaguer
organitza:	Aula	d’extensió	universitària	per	a	 la	Gent	Gran	
de	Vilafranca

xerrades	i	conferències
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Giulia	Valle	Group:	Berenice	
una	música	intensa,	plena	de	matisos,	un	jazz	ima-
ginatiu,	imprevisible	i	impactant	
la	contrabaixista	i	compositora	Giulia	Valle	presen-
ta	amb	el	seu	quintet,	un	dels	grups	de	més	renom	
de	l’escena	jazzística	nacional	i	europea,	el	seu	nou	
disc:	Berenice.	
Giulia	Valle	aposta	per	un	jazz	eclèctic,	de	melodies	
incisives	i	gran	contundència	rítmica.	una	música	
sorprenent	i	imprevisible,	d’indiscutible	originalitat,	
en	la	que	destaquen	dos	impressionants	solistes	i	
una	espectacular	base	rítmica.	
el	grup,	destacat	per	la	premsa	nacional	i	interna-
cional	ha	participat	en	els	últims	anys	a	diferents	
festivals:	 Grenoble,	 Bremen,	 Dublin,	 londres,	 te-
rrassa,	Vilnius,	midem	de	cannes,	entre	d’altres.	
es	tracta	d’una	banda	amb	una	gran	projecció	que	
sota	el	lideratge	de	Giulia	Valle	aconsegueix	un	so	
i	una	energia	de	grup	únics.	Destaca	l’habilitat	de	
cada	un	dels	seus	membres	així	com	la	interacció	
entre	ells.	una	música	sorprenent	i	exitant	de	la	ma	
de	Giulia	Valle,	una	de	les	figures	més	importants	
del	jazz	actual.	
Premi	de	l’Associació	de	músics	de	catalunya:	mi-
llor	compositor	i	millor	grup	2010.	

Divendres	4	a	les	21.00	a	l’Auditori	municipal
organitza:	Patronat	del	teatre	municipal	cal	Bolet

Concert
A	 càrrec	 de	 l’alumnat de l’escola de Música 
Aula Quatre
Dissabte	5	a	les	18.00	a	l’Auditori	municipal
organitza:	Aula	Quatre

Concert
A	càrrec	de	l’alumnat de l’EMM M Dolors Calvet, 
de	diferents	instruments	amb	intervencions	indivi-
duals,	duets	i	trios.
Dilluns	7	a	 les	19.30	a	 l’Auditori	montserrat	
Junyent
organitza:	emm	m	Dolors	calvet

Trobada	de	Corda	del	Gran	Penedès
Dissabte	12	a	les	12.30	a	l’Auditori	municipal
organitza:	emm	m	Dolors	calvet

Concert
A	càrrec	de	l’alumnat de l’Escola Municipal de 
Música Mª Dolors Calvet
Divendres	18	a	les	19.30	a	l’Auditori	montse-
rrat	Junyent
organitza:	emm	mª	Dolors	calvet

Ojos de mil años. Homenatge	 a	 Mi-
guel	Hernández	
els	 versos	 de	 miguel	 Hernández	 continuen	 inspi-
rant	a	les	noves	generacions	de	músics	de	l’escena	
indie	catalana	reunits	pel	col·lectiu	Brossa.	
la	figura	i	l’obra	de	miguel	Hernández	(oriola	1910	
-	Alacant	1942)	han	estat	de	les	més	homenatjades	
i	referenciades	de	la	literatura	espanyola	durant	els	
darrers	setanta	anys.	Poeta,	assagista,	dramaturg	
i	activista,	va	deixar	una	petjada	inesborrable	a	la	
cultura	espanyola	dels	vençuts	en	la	Guerra	civil.	
Aquest	 homenatge	 musical	 a	 miguel	 Hernández,	
per	part	del	col∙lectiu	Brossa	té	la	particularitat	que	
és	el	primer	que	es	fa	des	de	generacions	que	no	
han	rebut	cap	herència	directa	de	la	Guerra	civil	i	

música
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de	músics	que	no	han	viscut	gairebé	gens	els	anys	
de	dictadura,	més	enllà	dels	relats	de	pares	i	avis.	
col·lectiu	Brossa	reuneix	així	emblemes	de	la	mú-
sica	 indie	 de	 Barcelona	 perquè	 proposin	 la	 seva	
particular	visió	d’un	mite	de	les	esquerres	i	de	les	
lletres	 del	 segle	 XX	 a	 espanya.	 Abordant	 la	 seva	
música	 per	 camins	 diversos,	 camaleònics	 i	 flexi-
bles,	el	col∙lectiu	Brossa	s’uneix	en	maridatge	en	
aquesta	ocasió	amb:	manolo	martínez	 (d’Astrud),	
enric	 montefusco	 (de	 Standstill),	 Anna	 roig	 (de	
l’Anna	roig	 i	 l’ombre	de	 ton	chien),	maría	rodés,	
Sanjosex	 i	 roger	 Puig	 (els	 nens	 eutròfics).	 totes	
elles	veus	amb	personalitat	pròpia	que	tracen	tra-
jectòries	singulars,	emergents	i	destacables.	

Superant	el	debat	polític	 i	posant	distància	a	uns	
fets	 tràgics	que	han	marcat	 la	història	del	nostre	
país,	 revisen	 la	 figura	 de	 miguel	 Hernández	 amb	
nous	 ulls,	 nous	 punts	 de	 vista	 i	 noves	 melodies.	
en	una	certa	manera,	es	tracta	d’actualitzar	el	seu	
llenguatge,	de	modernitzar	el	seu	missatge	i	de	des-
cobrir	en	els	seus	textos	significats	calidoscòpics	
que	poden	continuar	inspirant	les	noves	generacio-
ns	de	músics.	
Divendres	18	a	les	21.00	a	l’Auditori	municipal
organitza:	Patronat	del	teatre	municipal	cal	Bolet	

Concert	familiar:	La Dansa del Sol
Cia. La Botzina 
recomanat:	a	partir	de	2	anys	
en	Saturn	busca	els	seus	anells,	la	lluna	queda	em-
badalida	quan	veu	a	la	terra,	les	estrelles	volten	per	
donar	vida	al	sol	i	el	sol	dorm	plàcidament	fins	que	
obre	els	ulls	i	gaudeix	de	la	dansa	de	tots	els	astres	
al	seu	voltant.	
Podreu	sentir	en	directe	els	sons	d’instruments	com	
la	marimba,	el	washboard	o	l’helicó	que	no	haureu	
escoltat	gaire	sovint!	

Diumenge	27	a	les	12.00	a	l’Auditori	municipal
organitza:	 Patronat	 del	 teatre	 cal	 Bolet	 i	 emm	 m.	 Dolors	
calvet.	

música
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Teatre	Municipal	Cal	Bolet
Curs d’habilitats tècniques en teatre
Impartit	per	Josep	Badia	
Destinataris:	el	curs	està	adreçat		a	adults	i	 jo-
ves	a	partir	de	16	anys	(amb	o	sense	experiència	
prèvia	en	el	món	del	teatre).
Programa: el	curs	pretén	donar	habilitats	bàsiques	
a	 aquelles	 persones	 que	 fan	 o	 volen	 fer	 tasques	
tècniques	en	espectacles	de	teatre	o	similars.	S’im-
partiran	conceptes	bàsics	d’electricitat,	cortinatges,	
pantalles,	il·luminació,	escenografia	i	so.
Josep	 Badia	 és	 diplomat	 en	 tècniques	 de	 l’es-
pectacle	en	l’especialitat	de	maquinària	escèni-
ca	per	l’eStAe	(escola	Superior	de	tècniques	de	
les	Arts	de	 l’espectacle	de	 l’Institut	del	teatre	 i	
actualment	 és	 cap	 tècnic	 del	 teatre	 municipal	
cal	Bolet.
Dates i horaris: Diumenge	20	de	febrer	de	10	a	14	
h	i	de	16	a	20	h;	Dimarts	22	de	febrer	de	20	a	22	h;	
Dimarts	1	de	març	de	20	a	22	h
Lloc:  teatre	cal	Bolet
Preu:	20	€	
Inscripcions:  fins	al	18	de	febrer	a	l’escorxador	
Places	limitades.
organitza:	GAtAP	(Grups	de	teatre	Amateur	de	l’Alt	Penedès)	
amb	la	col·laboració	del	Patronat	del	teatre	municipal	cal	Bo-
let	i	l’Ajuntament	de	Vilafranca	del	Penedès.	Servei	de	cultura.

Gimdans
Taller de dansa-espectacle del musical	“fama”:	
Diferents	coreografies	de	jazz		i	claqué.		
Dissabtes	de	11h	a	12.30	h

Biblioteca	IES	Eugeni	D’ors
Taller de Cal·ligrafia artística.	obert	a	tothom	a	
partir	dels	12	anys.	els	dilluns	de	19	a	20	h	a	 la	
Biblioteca	Institut	eugeni	d’ors.	Informació:	bibli-
oeugeni@gmail.com.	la	inscripció	al	taller	és	de	
15	euros	(inclou	el	material).	

IES	Eugeni	D’ors
Coral d’alumnes
oberta	a	tot	l’alumnat	de	la	comarca	a	partir	de	
1r	d’eSo.	els	dilluns	de	les	17.45	a	les	19	h
organitza:	AmPA	IeS	eugeni	d’ors
Informació	i	inscripcions:ampaieseugeni@gmail.com

L’Escorxador
Curs de Commedia dell´arte  
Impartit	per	eugènia	González	
Destinataris: el	curs	està	adreçat		a	adults	i	jo-
ves	a	partir	de	16	anys	(amb	o	sense	experiència	
prèvia	en	el	món	del	teatre).
Programa: Aquest	 és	 un	 curs	 intensiu	 sobre	 la	
commedia	dell´Arte,	un	tipus	de	teatre	amb	màs-
cares,	improvisat	i	de	caràcter	còmic.	És	un	curs	
intensiu	de	12	hores	de	durada,	que	introdueix	a	
l´alumne	 en	 aquest	 tipus	 de	 teatre,	 fomenta		 la	
seva	creativitat	teatral	i	li	dóna	eines	de	creació	
de	personatges	(cos,	veu	i	dramatúrgia).	
combinarem	els	exercicis	pràctics	i		les	nocions	
de	 teoria.	 treballarem	 cos,	 veu,	 interpretació	
(amb	 i	 sense	 màscara)	 i	 improvisació.	 les	 ses-
sions	 són	 dinàmiques,	 lúdiques	 i	 participatives,	
amb	exercicis	individuals	i	de	grup.	els	alumnes	
reben	una	atenció	personalitzada.
Si	teniu	preguntes	sobre	el	curs	també	us	podeu	
adreçar	directament	a	la	professora	que	impar-
tirà	 el	 curs.	 el	 seu	 nom	 és	 eugènia	 González,	
eu393@yahoo.es.
eugènia	 González	 és	 actriu,	 directora	 	i	 profes-
sora	 especialitzada	 en	 commedia	 dell´Arte.	 És	
llicenciada	en	Art	Dramàtic	i	és	deixeble	del	mes-
tre	de	commedia	dell´Arte	carlo	Boso,	amb	el	que	
ha	treballat	en	nombrosos	espectacles	a	frança,	
Bèlgica	 i	 Itàlia.	Actualment	viu	a	Barcelona,	 tre-
balla	d´actriu		i	imparteix	classes	en	diversos	cen-
tres,	entre	ells	l´Institut	del	teatre.	
Dates i horaris: Dissabte	12	de	febrer	de	10	a	14	h.	
i	de	16	a	20	h.	Diumenge	13	de	febrer	de	10	a	14	h.

cursos	i	tallers
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Preu: 20	€	
Inscripcions: fins	a	l’11	de	febrer	a	l’escorxador	
Places	limitades.
organitza:	GAtAP	(Grups	de	teatre	Amateur	de	l’Alt	Penedès)	
amb	la	col·laboració	del	Patronat		del	teatre	municipal	cal	Bo-
let	i	l’Ajuntament	de	Vilafranca	del	Penedès.	Servei	de	cultura.

Taller  “L’acceptació”
Aquest		taller	està	dirigit		a	localitzar	les	parts	de	
nosaltres	mateixos	que	estan	en	conflicte.	
Aspectes	 nostres	 que	 estem	 invalidant,	 que	
rebutgem,	 anul·lant	 el	 potencial	 que	 impliquen,	
tant	 energèticament	 com	 a	 nivell	 de	 llibertat	 i	
autenticitat.
Descobrirem	com	enrere	de	 les	nostres	dificul-
tats	 hi	 ha	 una	 ferida	 	 interna,	 necessitat	 desa-
tesa	o	falta	d’amor	i	com	podem	ajudar-nos	per	
a	sanar-les.		recuperant	així	la	nostre	capacitat	
natural	d’expansió	i	força	interna.
el	taller	consta	de	dues	parts:	una	teòrica	i	una	
pràctica	 on	 treballarem	 amb	 la	 nostra	 pròpia	
experiència	a	través	de	tècniques	Gestàltiques,	i	
de	tcI	(teràpia	corporal	Integrativa).	utilitzarem	
exercicis	de	moviment,	de	desbloqueig	corporal,	
música	visualitzacions	i	expressió	creativa.
recomanem	portar	roba	còmoda		pels	exercicis.
terapeutes:	 montse	 Gómez	 Díaz,	 terapeuta	
Gestalt	 i	 corporal	 Integrativa.	 formada	 en	 el	
programa	SAt	de	claudio	naranjo	(eneagrama).	
Diplomada	 en	 naturòpatia,	 Acupuntura,	
Homeopatia,	 Quiromasaje,	 reflexologia	 Podal,	
teràpia	floral	de	edward	Bach,	i	mestra	de	reiki.	
coordinadora	 del	 programa	 “en	 estado	 Puro”	
para	radio	la	llagosta.
Autora	del	llibre:	“Ser	en	estado	Puro”			i	Josep	
lluis	negredo,	Psicòleg	col·legiat	2175.	

terapeuta	Gestalt	i	corporal	Integrativo.	
Psicoteràpia	Integrativa		i		eneagrama	en	el	pro-
grama	SAt.
Dates i horaris: Dia	19	de	febrer	de	10	a	13	h
Preu: 20€
organitza:	entre	tots

Ioga, tai-txi, taller de Labors i manualitats	 a	
càrrec	de	la	lliga	reumatològica

Taller de Patchwork,	tots	el	dimecres	a	càrrec	
de	l’Associació	els	calats

Curs de dansa del ventre.	 tots	 els	 dissabtes	 a	
càrrec	del	l’associació	farasha

Tot	Salut	Natural
Txi-Kung: (classes	setmanals)	es	tracta	d’	una	
gimnàstica	dolça	que	reforça	l’organisme,	as-
sossega	 la	 ment	 i	 redueix	 l’estrès.	 Dimecres	
de	 les		20.15	a	21.30	h.	A	càrrec	de	Sussanna	
ros.

Ioga: (classes	setmanals)	exercicis	per	harmonit-
zar	el	cos,	la	ment	i	l’esperit.	Dimarts	i	dijous	de	8	
a	9.15	.	A	càrrec	de	maribel	liñán.	I	dimecres	de		
10.30	a	11.45	h.	a	càrrec	de	Sussanna	ros.

Narayana.	Escola	Ioga	i	Teràpies	
Naturals
Taller de metamòrfica,	per	montse	Garcia
6	de	febrer.	Places	limitades.
tota	la	informació	es	facilitarà	per	telèfon	al		651	
664	517	(també	per	inscriure’s)		o	envia’ns	el	teu	
número	de	telèfon	i	et	truquem	nosaltres.

cursos	i	tallers



16

“I	després	de	l’ESO,	què?”
fins	al	2	de	febrer	a	la	Sala	dels	trinitaris
organitza:	Servei	de	Joventut

“Entre	el	cel	i	la	terra”
Pintures,	de Sílvia Arniches 

fins	 al	 6	 de	 febrer	 al	 claustre	 de	 Sant	
francesc
organitza:	coordinadora	de	les	festes	de	Sant	raimon,	Servei	
de	cultura	de	l’Ajuntament	de	Vilafranca

“A	l’abast	de	la	mà”	
les	obres	de	mar	Arza,	marta	espinach	 i	Anna	
talens	tenen	una	sèrie	de	punts	en	comú	que	fan	
ens	hàgim	decidit	a	mostrar-les	conjuntament.
les	tres	participen	d’una	visió	de	la	vida	que	ens	
és	propera,	la	temàtica	de	les	seves	obres	-el	pas	
del	 temps,	el	paradís	d’infància,	 l’experiència	de	
la	 vida,	 en	 definitiva-	 ens	 parla	 d’allò	 quotidià	 a	
partir	de	 la	senzillesa,	de	com	els	actes	més	 in-
significants	 -el	 tic-tac	 d’un	 rellotge,	 el	 so	 de	 les	
campanetes,	un	joc	de	daus	sense	numeració,	el	
contes	 infantils,	els	 teixits	de	filferro,	 les	matèri-
es	 orgàniques-	 i	 els	 objectes	 que	 tenim	 a	 tocar	
-paper	i	llapis	de	colors,	fils,	agulles,	una	llibreta	
d’estalvis-,	revelen	una	atenta	mirada	a	les	petites	

coses	que	ens	envolten	per	arribar	a	expressar	la	
poesia	continguda	i	necessària	per	a	transformar	
la	visió	que	tenim	del	món,	fent	properes	i	desxi-
frables	tant	paraules	com	silencis,	pors	i	gosadies,	
seguretats	i	incerteses,	ingenuïtat	i	coneixement.
obres	fetes	des	del	silenci	i	la	meditació,	elabo-
rades	 amb	 una	 cura	 excepcional	 des	 d’un	 sisè	
sentit	 i	posades	a	l’abast	per	al	gaudi	dels	nos-
tres	cinc	sentits.

fins	al	26	de	febrer	a	la	Galeria	Sicart
organitza:	Galeria	Sicart

	“Frontal	Nude”	
exposició	Joan Fontcuberta
fins	al	6	de	març	de	2011	a	la	Palma	Dotze
organitza:	Galeria	Palma	Dotze

“La	petita	processó	de	la	Festa	Major”

fins	al	15	d’abril	a	la	Sala	d’Actes	de	l’escorxador
organitza:	Ajuntament	de	Vilafranca

exposicions
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“Una	àmplia	visió“
Fotografies de Maria José Carpio

Del	3	de	febrer	al	6	de	març	a	la	Sala	dPAS
organitza:	Serevi	de	cultura	de	l’Ajuntament	de	Vilafranca

“Marroc,	 el	veí	desconegut:	 conei-
xement	del	Marroc	i	sensibilització	
per	donar	suport	als	canvis	de	pro-
grés	social	que	s’hi	estan	produint”
Del	 4	 al	 20	 de	 febrer	 a	 la	 capella	 de	 Sant	
Joan
organitza:	equalmón

“Lluís	 Companys:	 Polític	 fins	 la	
mort”
exposició	de	la	fundació	Josep	Irla
Del	11	al	27	de	febrer	al	vestíbul	del	teatre	
casal	“la	Principal”
organitza:	esquerra-	Vilafranca

“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	
catalunya

exposicions
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altres
�n	Concurs	de	còmic	“Operació	còmic”
l’Ajuntament	de	Vilafranca	del	Penedès	 i	 la	Bi-
blioteca	torras	 i	Bages	convoca	el	2n.	concurs	
de	còmics	“operació	còmic”	dirigit	a	la	població	
jove	amb	l’objectiu	de	promoure	la	creació	juve-
nil	i	l’art	del	còmic,	tot	oferint-los-hi	un	espai	on	
poder	presentar	les	seves	propostes	creatives.	
Hi	 poden	 participar	 	 totes	 aquelles	 persones	
joves	residents	a	catalunya	d’entre	12	i	30	anys	
(amb	 data	 de	 naixement	 entre	 els	 anys	 1981	 i	
1999)	individualment	o	per	equips.

Per	 més	 informació	 podeu	 dirigir-vos	 a	 l’oficina	
tècnica	de	Joventut	de	l’Ajuntament	de	Vilafranca	
del	Penedès	(c/	Galceran,	5),	telèfon	93	892	08	08	o	
al	c/e	joventut@vilafranca.org

Podeu	 consultar	 les	 bases	 del	 concurs	 a	 les	
adreces	 web	 següents:	 www.siaj.net	 i	 www.
vilafranca.cat/cultura	 i	 www.vilafranca.cat/bi-
blioteca



19

rep-nos	a	casa
Vols	rebre	l’Agenda	cultural	de	Vilafranca	del	Penedès	a	casa	teva?
omple	el	formulari	i	entrega’l	o	envia’l	a:

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

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

les	 dades	 que	 ens	 faciliteu	 quedaran	 recollides	 en	 el	 fitxer	 del	
Servei	de	cultura	de	l’Ajuntament	de	Vilafranca	del	Penedès,	amb	
finalitat	 exclusivament	 estadística	 i	 d’informació	 de	 les	 nostres	
activitats	i	serveis.	Podeu	adreçar-vos	al	Servei	de	cultura	per	tal	
d’exercir	els	drets	d’oposició,	rectificació	i	cancel·lació.




