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SALUTACIÓ
Vilafranca del Penedès serà Capital de la Cultura Catalana 2015. La Capitalitat
Cultural Catalana té els objectius de contribuir a ampliar la difusió, l'ús i el prestigi
social de la llengua i cultura catalanes i d’incrementar la cohesió cultural dels seus
territoris.

Vilafranca té una gran riquesa cultural, tant per la intensa activitat associativa i
institucional en tots els àmbits creatius, escènics i artístics, com per la riquesa en
cultura popular i tradicional, la cultura del vi o el patrimoni històric i artístic.
L’activitat cultural és intensa i omple l’agenda anual, amb milers d’actes, locals,
nacionals

o

internacionals.

L’any

2015

Vilafranca

del

Penedès

tindrà

la

responsabilitat de la Capitalitat Catalana de la Cultura i ha preparat unes vuitanta
propostes que se sumaran i intensificaran la programació habitual. Algunes de les
propostes serà puntuals i dissenyades per al 2015, però d’altres tenen la voluntat
de continuïtat i passar a esdevenir referents de la cultura vilafranquina. La gran
majoria han estat preparades per les entitats vilafranquines i d’altres per les
comissions d’experts, que han fet un seriós treball de definició i de concreció. La
participació, la col·laboració, la implicació i la complicitat de la societat vilafranquina
i penedesenca ha estat important i necessària. L’èxit de la Capital de la Cultura
Catalana Vilafranca 2015 està garantit.

En aquest document presentem el recull de propostes extraordinàries per a l’any
2015, un projecte col·lectiu i col·laboratiu sorgit del teixit associatiu vilafranquí.
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HISTÒRIA I
PATRIMONI
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VILAFRANCA MUSEU OBERT
Es millorarà la senyalització i la informació històrica i del patrimoni de Vilafranca,
amb l’objectiu que Vilafranca esdevingui un Museu Obert, per tal que els visitants i
turistes, al mateix temps que visiten la ciutat, coneguin la seva història.
Proposta de: Comissió d’experts d’història i patrimoni

JORNADA DE CULTURA I RECERCA LOCAL DELS TERRITORIS DE PARLA
CATALANA – RECERCAT
L'Institut Ramon Muntaner, Fundació Privada dels Centres d'Estudis de Parla
Catalana té com a principals objectius el suport a la recerca i a l'activitat dels
Centres d'Estudis dels territoris de parla catalana. Aquestes entitats conformen un
important teixit associatiu responsable de la recerca i la dinamització cultural dins
l'àmbit local i comarcal, s'han constituït en moments políticament complicats i
continuen sent un dels principals pilars de la nostra cultura.
RECERCAT, Jornada de Cultura i Recerca local dels Territoris de Parla Catalana,
posa la recerca local i comarcal a l'abast de tothom i facilita la comunicació entre
entitats de diferents àmbits territorials.
Els principals objectius del Recercat són:
Oferir una mostra de les publicacions, projectes i activitats dels centres i
instituts.
Reconèixer la tasca que realitzen aquestes entitats per a la recerca i la
posterior divulgació, i la trajectòria.
Fomentar

la

comunicació

i

el

contacte

entre

les

entitats

culturals

participants, els investigadors i la societat civil.
Proposta de: l’Institut Ramon Muntaner i de l’Institut d'Estudis Penedesencs

150

ANYS DE

FERROCARRIL

A

VILAFRANCA: EXPOSICIÓ,

LLIBRE

I

JORNADA
El dia 15 d'abril de 1965 va passar el tren de Tarragona a Martorell. El 15 d'abril del
2015 en farà 150 anys. Per commemorar l’aniversari es farà una exposició,
s’editarà un llibre i es farà una jornada acadèmica.
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L’exposició serà itinerant per totes les poblacions de la línia. Junt amb l'exposició, hi
haurà un llibre i un audiovisual. El diumenge 19 d'abril circularien al matí dos trens
commemoratius, un sortint de Martorell i l'altre de Tarragona, amb parada i festa a
cada estació, i dinar commemoratiu i oficial.
La Jornada: El ferrocarril i els transports al Penedès històric.
La jornada, en el marc dels 150 anys del ferrocarril, vol donar a conèixer els estudis
sobre els transports al Penedès històric, sobretot el ferrocarril. L'objectiu de la
jornada es difondre els estudis i els debats sobre el nostre patrimoni penedesenc,
sense oblidar el debat sobre les actuacions de present i de futur.
Proposta de: Institut d'Estudis Penedesencs, entre d’altres.

FÒRUM AURIGA
La revista Auriga organitza anualment una trobada de totes les persones que
desenvolupen alguna activitat relacionada amb el llegat grecoromà a Catalunya.
Aquest aspecte del patrimoni cultural és a mans, fonamentalment, de tres grans
col·lectius: el món de l’ensenyament secundari, on es planta la llavor de l’interès
per la cultura antiga; el món universitari, on ens formem els professionals i també
on es pot desenvolupar la investigació; i el món professional, això és museus,
editorials, empreses dedicades a la difusió del patrimoni i altres entitats diverses.
El Fòrum Auriga serveix per establir vies de diàleg entre els diferents professionals i
col·lectius "professionals grecoromans" a Catalunya.
Proposta de: Revista Auriga
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CAMP

DE

TREBALL

PER

LA

CONSOLIDACIÓ

DEL

CLAUSTRE

DELS

TRINITARIS DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Realitzar un camp de treball internacional per la consolidació del claustre com a
forma innovadora d’obrir noves vies a la difusió de la cultura del patrimoni i afavorir
la interrelació dels participants, obtenint una experiència de col·laboració i
enriquiment conjunt a nivell humà, intel·lectual i social.
Els camps de treball internacionals són estades d'estiu que combinen activitats
lúdiques i de lleure, tot col·laborant amb un projecte; realitzant tasques de servei a
la comunitat, ja sigui ajudant persones, fent tasques de protecció de la natura,
intervencions en el patrimoni, festivals o tasques de tipus arqueològic entre
d'altres.
Proposta de: Dolia

VISITA GUIADA “ELS HOSPITALERS AL PENEDÈS”
Visita guiada centrada en els Hospitalers, des dels seus inicis a Sant Valentí, Les
Cabanyes; fins al seu trasllat a Sant Joan, Vilafranca del Penedès.
Es proposa una ruta a peu des de Sant Joan a Sant Valentí, visitant les dues
construccions dels Hospitalers i conèixer la seva història. Al mateix temps que es fa
una caminada entre les vinyes per arribar d’una església a l’altra.
Són dues construccions de gran valor patrimonial, però totalment desconegudes
per al públic local i els visitants, ja que no estan obertes habitualment per conèixer
la seva història.
Proposta de: Josep M. Feliu

VISITA GUIADA VILAFRANCA SEGLES XVI-XVIII
Visita guiada per conèixer a través dels fets i l’arquitectura, la història de Vilafranca
des del segle XVI al segle XVIII.
La proposta es pot implementar amb una visita teatralitzada, ja que els fets, els
personatges i els espais que s’inclouen en el guió tenen la capacitat dramàtica
necessària per realitzar-la.
Proposta de: Josep M. Feliu
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ASSEMBLEA ANUAL DE L'Amical de Mauthausen
L’Amical de Mauthausen i altres camps i de totes les víctimes del nazisme
d’Espanya

celebrarà

l’assemblea

anual

a

Vilafranca,

acompanyada

d’una

programació d’activitats de sensibilització.
Amical de Mauthausen és l’associació que agrupa als exdeportats republicans dels
camps de concentració nazis, així com els familiars i amics, tant dels supervivents
com dels deportats que van morir en els camps d'extermini. Així, l’Amical
representa els deportats de tots els camps del III Reich. El seu objectiu és treballar
per la memòria de totes les persones que van viure i lluitar durant la Guerra Civil,
van emprendre el camí de l’exili i van ser finalment deportats als camps nazis.
Proposta de: Amical de Mauthausen i Comitè organitzador Vilafranca CCC 2015

EXÈQUIES REIALS DE PERE EL GRAN
Les exèquies reials de Pere el Gran es una teatralització històrica de les últimes
hores de la vida del rei Pere el Gran, monarca que morí a Vilafranca el 1285.
Aquest acte es fa a la plaça Jaume I, davant del Palau Baltà. La commemoració
anirà acompanyada d’activitats de temàtica medieval.
Proposta de: ARCOFLIS
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CULTURA
TRADICIONAL I
POPULAR
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FIRA DE LA FESTA MAJOR
Fira que agruparà en un mateix espai tots els serveis i infraestructures que pot
necessitar un ajuntament o una comissió de festes per organitzar la Festa Major.
Els expositors són empreses o autònoms o entitats que ofereixen serveis útils per
organitzar una festa major. Va dirigida a equips, grups, entitats, comissions, tècnics
i persones individuals que organitzen i planifiquen les festes majors de la seva
població, però també a entitats de cultura popular, agrupacions, colles i similars.
En el marc de la Fira es programaran activitats paral·leles que tinguin com a eix
temàtic el món de la festa en general i també donin a conèixer la Festa Major de
Vilafranca. Per tant, també va dirigida a un públic general que no siguin pròpiament
organitzadors de festes majors, adquirint un aire popular i festiu de Fira, tant pels
vilafranquins i penedesencs com per altres ciutadans de Catalunya.
Proposta de: Comissió d’experts de Cultura Tradicional i Popular

DIADA CELEBRACIÓ BICENTENARI BALL DE DIABLES DE VILAFRANCA
El Ball de Diables de Vilafranca celebrarà un acte per commemorar aquests 200
anys del Ball. Per celebrar-ho participaran els exdiables de Vilafranca. El dissabte
22 d’agost, previ a l’inici de la Festa Major 2015, es realitzarà el ball parlat del Ball
de Diables de Vilafranca entre diferents membres dels exdiables, seguit de
cercaviles de foc curtes realitzades per les diferents colles d’exdiables. D’aquesta
manera, es produirien unes quantes cercaviles de foc, l’una desprès de l’altra, on la
gent de Vilafranca podrà veure aquells diables que ja fa temps que han deixat la
forca, començant pels més antics, fins arribar als actuals, apreciant, també,
l’evolució que ha tingut el ball durant els darrers 50 anys. Desprès de la darrera
cercavila de foc, es realitzarà un concert.
Proposta de: Ball de Diables de Vilafranca

EXPOSICIÓ BICENTENARI BALL DE DIABLES DE VILAFRANCA
Davant el Bicentenari que el Ball de Diables de Vilafranca celebrarà el 2015, s’ha
programat una exposició sobre el Ball, amb elements com un recorregut històric,
fotografies, vestits, forques... L’objectiu és mostrar el que ha representat i
representa el Ball dins la cultura popular, tant vilafranquina com catalana.
Proposta de: Ball de Diables de Vilafranca
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MOSTRA DE BALLS DE DIABLES CENTENARIS AMB PARLAMENTS DE
CATALUNYA
La XVIII Mostra de Balls de Diables Centenaris amb Parlaments de Catalunya es
farà a Vilafranca. Es tracta d’un acte que es va realitzant cada any a una de les
poblacions dels balls de diables membres de la Coordinadora de Balls de Diables
Centenaris amb Parlaments de Catalunya (actualment 9), i que pretén mostrar i
vetllar per la part més tradicional d’un ball de diables (lluita del bé i el mal, versots,
vestuari, tocs de tabal, manera de petar,etc.). L’acte consisteix en una exhibició
dels balls parlats de les diferents colles, seguida d’una cercavila de foc de totes
elles. Desprès, es realitza un sopar per a tots els participants i la festa acaba amb
un concert.
Proposta de: Ball de Diables de Vilafranca

XIV TROBADA DE COLLES DE FALCONS DE CATALUNYA
Organitzar una trobada de colles de falcons de Catalunya a Vilafranca. La proposta
compta amb el vistiplau de la Federació.
Actes: cercaviles simultànies i final d’actuació conjunta a la plaça de la Vila.
S’acabarà amb un sopar de germanor a l’escola Estalella i Graells.
Proposta de: Falcons de Vilafranca

TROBADA BESTIARI PLOMA ST JULIÀ
Realització d’una trobada de bestiari festiu de ploma pertanyents a associacions
sense ànim de lucre d’àmbit català.
Proposta de: AV de Sant Julià

CICLE DE CONCERTS DE MÚSICA TRADICIONAL I DE FESTA MAJOR
Música tradicional, i en especial de la Festa Major i de compositors catalans, per
donar a conèixer la música tradicional catalana i concretament de la Festa Major
Proposta de: Associació “Sons musicals”
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SEPARAR EL GRA DE LA GRALLA
Els Vinardells, grallers del Penedès, és un dels grups de grallers més destacats del
panorama musical actual. Ens proposen un muntatge escènic innovador, actual,
arriscat i fidel als principis d’ Els Vinardells, compromès amb la música tradicional.
És un espectacle que ens passeja durant una hora pels Països Catalans de la mà de
les danses, les cançons populars, la nostra història, la nostra gent, el bon humor i
la bona música.
Separar el gra de la gralla compta amb guió de David Puertas i música tradicional
dels Països Catalans (El testament d’Amèlia, La Muixeranga d’Algemesí, El
Rossinyol, La jota mallorquina...) amb arranjaments de Xavier Guitó, Jordi Molina,
Josep Maria Mayol, Marcel Casellas, Ivan Joanals, Àlex Cassanyes i Lluís Giménez i
interpretada per Els Vinardells.
Proposta de: Els Vinardells

36a TROBADA DE CARAMELLES
El diumenge després de Setmana Santa de 2015, dia 12 d’abril de 2015, cantada
de caramelles amb la 36a. edició de la Trobada de Caramelles de corals vingudes
del Penedès, Alt Camp, Tarragonès, Garraf i Baix Llobregat. Vilafranca acollirà un
màxim 30 colles de corals per cantar caramelles.
Proposta de: Societat Coral el Penedès

EXPOSICIÓ MARTÍ CASTELLS I MARTÍ: De les figures del pessebre als
diorames del VINSEUM
L’any 2015 farà cent anys que va néixer l’escultor pessebrista Martí Castells i Martí.
Coincideix també amb els 20 anys de la seva mort.
Martí Castells és la persona clau d’una nissaga de pessebristes de Barcelona,
reconeguda internacionalment en el món del pessebrisme.
Vilafranca acull una obra excepcional i única d’aquest gran escultor que traspassa el
pessebrisme. Martí Castells i Martí va ser l’escultor de la gran majoria de figures
dels diorames del Museu del Vi, formant part de la col·lecció de Vinseum.
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Vinseum té el privilegi i, sens dubte en va ser el pioner, de ser el punt
d’encreuament entre el món del pessebre i la representació etnogràfica del món del
vi. Els antics diorames del Museu del Vi de Vilafranca són un element etnogràfic
important, materialitzant la idea capitanejada per artistes locals com Santiago
Güell, Pau Boada i Joan Albornà.
L’exposició plantejada es basaria en tres eixos o idees força:
- El reconeixement al treball de l’escultor Martí Castells i Martí.
- El diàleg entre el pessebre i els diorames del Museu del Vi.
- Donar a conèixer part del fons de Vinseum que actualment no està ubicat a
l’exposició permanent.
Proposta de: Associació de Pessebristes i VINSEUM

REVETLLA DE SANT JOAN
Es pretén dinamitzar la revetlla de Sant Joan aportant els diferents elements de la
cultura catalana que poden fer emblemàtica aquesta nit. Celebrar el solstici d’estiu
potenciant l’ús del foc com a eix de la celebració de la també coneguda per Nit del
Foc. Els objectius principals són recuperar la celebració d’aquesta vetllada a nivell
municipal i fomentar la cohesió social entre diversos col·lectius.
La celebració s’iniciarà amb l’arribada de la flama del Canigó acompanyada d’una
ballada de sardanes, a la vegada que la canalla prepari una foguera en forma de
falla. Es realitzarà un sopar popular a base de botifarra a la brasa amb seques, coca
de Sant Joan i cava, i per acabar un concert de música popular i tradicional
catalana.
Proposta de : Casal Popular de Vilafranca

LA RATAFIA
Es vol impulsar el coneixement entorn la ratafia, els seus components i propietats i
el seu maridatge, a partir del coneixement del nostre entorn natural i de les
varietats en vegetació que ens envolta. S’organitza un taller sobre l’elaboració de la
ratafia a casa. Acaba la proposta amb un concert de grups de Vilafranca.
Proposta de: Casal Popular de Vilafranca
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CONCERT DE NADAL DE L’ALT PENEDÈS
Concert amb cançons nadalenques interpretades per la Coral Ginesta de la
Granada, dirigida per Argemí Curto. El programa farà un recorregut per la música
del nostre país, amb especial incidència en les obres nadalenques de compositors
catalans. La Coral La Coral Ginesta comptarà per aquest concert amb la participació
de músics penedesencs.
El Concert de Nadal de l’Alt Penedès és una iniciativa de periodicitat anual,
gestionada des del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Cada any, el concert de
Nadal es fa en un municipi diferent i la coral que interpreta les cançons no pot ser
del municipi que acull el concert.
Proposta de: Consell Comarcal de l’Alt Penedès

EXPOSICIÓ “LA CULTURA POPULAR NADALENCA: EL CAGANER”
Exposició sobre la figura del “caganer”. El caganer ha esdevingut una figura
imprescindible en la imatgeria popular catalana nadalenca. Dóna el to terrenal,
humà i humorístic, que contrasta amb el rigor, diví o espiritual dels pessebres. La
figura es reinterpreta anualment, d’acord amb l’actualitat política, cultural,
esportiva i social. A través dels “caganers” podem conèixer una història sarcàstica
de la societat.
Proposta de: Associació Amics del Caganer

ELS TRES TOMBS AMB LA UNITAT MUNTADA DE LA GUÀRDIA URBANA DE
BARCELONA
l'Associació Amants dels Cavalls Sant Antoni Penedès organitza els tradicionals Tres
Tombs. La Unitat Muntada de la Guàrdia Urbana de Barcelona encapçalarà els 200
cavalls i

la trentena de carruatges de tota la comarca que participaran en la

celebració dels Tres Tombs a Vilafranca. La Unitat Muntada de la Guàrdia Urbana de
Barcelona és una de les seccions muntades més antiga i reconeguda d’Europa. S’ha
mantingut com un símbol de qualitat i prestigi al servei de la ciutat de Barcelona
amb els seus 150 anys d’existència.
Proposta de: Comitè organitzador Vilafranca CCC 2015
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ARTS ESCÈNIQUES
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“Vilafranca” INAUGURARÀ LA CAPITALITAT CULTURAL DE VILAFRANCA
2015
"Els Teatres Amics”, una associació formada per L’Atlàntida de Vic, Atrium
Viladecans, el Kursaal de Manresa, el Teatre-Auditori Sant Cugat i el Teatre Auditori
de Granollers, coprodueixen VILAFRANCA (un dinar de Festa Major), un muntatge
escrit i dirigit pel dramaturg vilafranquí Jordi Casanovas, que s’estrenarà a principis
de 2015. Serà un espectacle molt vinculat a la idiosincràsia de les petites ciutats
catalanes que s’agrupen al voltant de "Els Teatres Amics”.
VILAFRANCA (un dinar de Festa Major) és la tercera part de la trilogia sobre la
identitat catalana que ha escrit i dirigit Jordi Casanovas. La trilogia, es va iniciar
amb “Una història catalana” (Premi Butaca al Millor text 2009 i reestrenada a la
Sala Gran del TNC el 2013), seguida de “Pàtria” (estrenada a El Canal i Teatre
Lliure l'octubre de 2012, premiada amb el Premi Ciutat de Barcelona 2012). Mentre
que al primer muntatge de la trilogia, la recerca de la identitat catalana es situava
en les fronteres físiques i mentals del país, en el segon muntatge es centrava en el
món de la política, l'art i la mitologia històrica. VILAFRANCA (un dinar de Festa
Major) s’endinsa en el nucli d'una família tradicional catalana i en el debat
individual sobre la pròpia personalitat de cada un dels membres d'aquesta família.
Uns membres que descobriran les seves contradiccions al voltant del que creuen
ser i el que realment són. L'acció es situa a Vilafranca del Penedès, el 30 d'agost de
1999, Diada de Sant Fèlix, i just abans de l'entrada de l'Euro, l'atac de les Torres
Bessones i tota una sèrie d'esdeveniments que marcarien la fi d'una època, tant a
nivell social com polític.
Proposta de: Comissió d’experts d’arts escèniques

TROBADA DE GRUPS AMATEURS DE TEATRE DE CATALUNYA
Cap de setmana amb diferents obres de teatre a Vilafranca (Cal Bolet), gimcanes,
visites (algunes teatralitzades) per la comarca, activitats al carrer, etc. Activitats
basades en el teatre i la cultura del lloc d’acollida de la trobada. És una trobada ja
consolidada dins el món amateur de teatre i porta públic de tot Catalunya, vinculat
directament o indirecta al teatre amateur. La mitjana de públic ronda les 250
persones durant tot el cap de setmana.
Proposta de: Grups Amateurs de Teatre de l'Alt Penedès - GATAP
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JORNADA TÈCNICA I XXV RODA DE TEATRE GATAP
XXV Roda de teatre de grups amateurs de l’Alt Penedès.
Jornada de conferències al matí amb diferents personatges de l’àmbit teatral i obra
de teatre a la tarda/vespre per iniciar la XXV Roda de teatre de l’Alt Penedès.
Proposta de: Grups Amateurs de Teatre de l'Alt Penedès - GATAP

ESPECTACLE IMATGES
L’Esbart Sant Julià de l’Arboç oferirà l’espectacle Imatges que engloba des de
danses tradicionals fins a danses de nova creació. Un espectacle adient per a tots
els públics.
L’Esbart va ser fundat l’any 1961 i des de llavors ha actuat sense interrupció.
Actualment, el grup està format per unes 80 persones dividides en cinc seccions:
“Ball de Cercolets” i “Ball de Gitanes” com a grups de cercavila, i tres grups de
dansa: cos infantil, cos juvenil i cos de dansa. La direcció artística i general del grup
és de Jordi Rovira (l’Arboç, 1980). El grup ha comptat en els darrers anys amb la
col·laboració dels millors coreògrafs que tenim en dansa catalana, ja que no tan
sols ha volgut representar tradició, sinó que també aposta per l’evolució de les
danses i els muntatges de nova creació.
Proposta de: L’Esbart Sant Julià de l’Arboç i Comitè organitzador Vilafranca CCC
2015
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ARTS MUSICALS
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LA SANTA ESPINA, OBRA DE TEATRE LÍRIC PER A COR, ORQUESTRA I
SOLISTES
L'Orquestra Simfònica del Vallès i la Polifònica de Vilafranca i solistes de prestigi,
sota la direcció de Rubén Gimeno, titular de l’Orquestra Simfònica del Vallès, ens
oferiran La Santa Espina. La Santa Espina és coneguda com una sardana amb
música d'Enric Morera i text d'Àngel Guimerà, però de fet la famosa sardana no és
sinó una petita part de l’obra de teatre líric homònima i molt més extensa, escrita
per a cor, orquestra i solistes, que es va estrenar l’any 1907 amb gran èxit al
Teatre Principal de Barcelona. A causa de les seves connotacions catalanistes, fou
prohibida durant les dictadures de Primo de Rivera i de Franco.
Proposta de: La Polifònica de Vilafranca

ESTADA DEL COR JOVE NACIONAL DE CATALUNYA
El Cor Jove Nacional de Catalunya està format per joves amb gran talent, de 18 a
28

anys,

de

tot

el

territori

català

i

seleccionats

després

d’un

procés

d’audicions. Després d’una intensa setmana d’assajos a l’Auditori de Vilafranca, el
CJNC presentarà un repertori únic. El Cor Jove Nacional de Catalunya (CJNC) neix
amb voluntat de dotar el nostre país d’una eina necessària per a la seva
normalització coral. El CJNC té un doble objectiu, d’una banda oferir als joves
estudiants de cant i cantaires de cors l’oportunitat de treballar al més alt nivell amb
els millors directors d’aquí i d’arreu en el marc d’un projecte altament pedagògic; i
per l’altra, dotar el país d’un referent que ajudi a prestigiar la pràctica coral tant
entre els joves com entre els grans, que sigui referent inspiradors a les nombroses
corals del país i que contribueixi a posicionar el cant coral com una manifestació
artística de primer ordre.
Proposta de: Comissió d’experts d’arts musicals

FESTIVAL DE MÚSICA
Festival de música feta a Catalunya, una proposta oberta a grups emergents, amb
diferents estils i àmbits, durant dos caps de setmana, acompanyat de tallers,
Màster Class... Espectacles de qualitat artística distribuïts en espais agradables al
públic situats en diversos punts de la ciutat.
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La programació presenta un grau de diversitat i amb disciplines escèniques basades
en la música com ara la dansa, el teatre, el cabaret, el teatre de carrer, etc.
Proposta de: Comissió d’experts d’arts musicals

UNDERVILA, FESTIVAL ALTERNATIU DEL PENEDÈS
Undervila és un festival que organitza l’Associació Musico Cultural El Jardín del Tío
Aquiles.
L’Undervila es celebra al juliol i durant dos dies el Parc de llevant de Vilafranca
s’omple d’un gran nombre d’activitats variades totes elles amb entrada gratuïta per
al públic.
Les diverses activitats d’aquest festival van des de una actuació castellera fins a un
concurs de pintura urbana (Graffiti) passant per un mercat alternatiu, exhibicions
d’arts marcials, espectacles amb malabars i sobretot un gran nombre d’actuacions
musicals de diversos estils, sempre intentant portar artistes de primer nivell.
Aquest és un projecte en el qual estem tot l’any treballant de valent, amb molta
il·lusió perquè any darrere any, l’Undervila es pugui consolidar com un festival de
referència a Catalunya.
Proposta de: Associació Músico Cultural El Jardín del Tio Aquiles

IV TROBADA DE GRUPS DE CANT GREGORIÀ DE CATALUNYA
Realització de la VI Trobada General bianual dels Grups de Cant Gregorià, amb
assaig general, audició i acte acadèmic.
Proposta de: Schola Gregoriana de Vilafranca / Federació Catalana d’Entitats
Corals (FCEC)

TOTS SOM AMPERT
Festival musical que compta amb la presència de grups musicals del Penedès i el
Garraf, que actuen desinteressadament per recollir fons per assegurar el servei de
transport de les persones malaltes de càncer.
Proposta de: AMPERT
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CLÀSSICA AMPERT
Festival de música clàssica, per recollir fons per assegurar el servei de transport de
les persones malaltes de càncer.
Proposta de: AMPERT

EL CANT CORAL A CASA NOSTRA
Concerts simultanis a diferents indrets emblemàtics de Vilafranca, a càrrec de les
corals de Vilafranca i de les corals de tota la demarcació de la Federació d’Entitats
Corals de Catalunya.
Concert en un lloc tancat, a càrrec d’una coral convidada de prestigi. L’objectiu és
poder mostrar l’aportació a la cultura del país que es porta a terme des del cant
coral, bàsicament afeccionat, de les nostres comarques. D’altra banda, també es
vol aprofitar l’avinentesa per poder gaudir d’un concert, a càrrec d’una coral
reconeguda, sigui d’aquí o de l’estranger. Referent al nombre de cantaires
aproximat, us podem dir que estarà entre els 450 i els 550 participants.
Proposta de: Centre Excursionista del Penedès

MÚSICA, CANT CORAL I DANSA
Espectacle integrat de música simfònica d’en Roger Subirana, cant coral per part
del Coro, acompanyat amb instruments musicals per part d’en Damaris Nogués,
Xell Montserrat i Àngels Esteve, i dansa a càrrec de la companyia la Taimada, amb
l’actuació d’Olga Àlvarez. Projecció d’imatges durant el concert.
Proposta de: Societat Coral el Penedès

CONCERT CANT CORAL FIRES DE MAIG
Representació de la cantata “1714/2014 300 anys Vencent”, per part de diferents
corals del Penedès que són membres de la FCC, acompanyats de músics, solistes i
rapsodes.
Proposta de: Societat Coral el Penedès
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FESTIVAL DE MÚSICA
Festival de música feta a Catalunya, una proposta oberta a grups emergents, amb
diferents estils i àmbits, durant dos caps de setmana.
Proposta de: Comissió d’experts d’arts musicals
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ARTS PLÀSTIQUES I
AUDIOVISUALS
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ITINERARIS ARTÍSTICS PER LA CIUTAT
Es programaran itineraris artístics per la ciutat durant tot l’any 2015, sobre els
àmbits de patrimoni (històric), de memòria (espais desapareguts, però on hi havia
existit una activitat cultural important), de propostes actuals de creació (artistes de
la ciutat i comarca). Els itineraris disposaran d’una publicació que explicarà
cadascun dels itineraris amb la informació necessària per comprendre’ls.
La proposta vol donar una visibilitat extraordinària a la realitat actual de les Arts
Visuals a Vilafranca. Pretén que els artistes “ocupin” la ciutat d’una manera
confluent i conjunta. Hi seran representades totes les tècniques artístiques: pintura,
escultura, vídeo, fotografia, instal·lacions, performances, land-art, street art,
mapping... Alguns dels projectes podran romandre a la ciutat un cop acabat l’any
2015, d’altres tindran un caràcter essencialment efímer.
Proposta de: La Comissió d’experts d’arts plàstiques i visuals

FESTIVAL DE MURALS
Diversos artistes murals actuaran en diferents murs de Vilafranca per donar una
nova vida a murs en desús i posicionar Vilafranca com un referent en aquest
terreny. Les intervencions murals creen paral·lelament un turisme no tant conegut,
però no menys important, que mou molta gent interessada en l'art. Paral·lelament,
es proposa que aquestes intervencions vagin més enllà dels murs destinats.
Proposta de: El Gat Mao

PROCESSÓ D’ART DE CARRER
Processó artística pels establiments o llocs emblemàtics de la Vila que tindran als
seus aparadors o les seves instal·lacions obres de diferents artistes i de diferents
estils. L’oferta serà artística i lúdica i funcionarà com totes les processons amb
seguici i demanant la participació activa del públic. Tocarà moltes tècniques:
videoart, música, disseny, poesia, collage, performance i arts plàstiques.
Proposta de: Albert Carrasco i Guasques – PENEDESART Associació
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EXPOSICIÓ MÚSICA MUSES I HEROIS
Realització d’una exposició fotogràfica amb personatges mitològics interrelacionats
amb instruments musicals.
Proposta de: AV de Sant Julià

EXPOSICIONS

DE

JOIERIA

CATALANA

DES

DEL

SEGLE

XVIII

A

L’ACTUALITAT
Tres exposicions temporals de joieria, de tres períodes històrics diferents amb els
títols següents:
Orfebreria catalana del segle XVIII
Argenteria i joieria del segle XIX
Col·lectiva de joiers contemporanis
Es programaran visites comentades.
Proposta de: Joieria Maite Vives i Francesc Llosa

INSTAMEET PENEDÈS A VILAFRANCA
Trobada d’instagramers de Catalunya, dins les trobades que realitza la Penedesfera,
comunitat web 2.0 del Penedès. L’objectiu és promoure el patrimoni cultural i
arquitectònic de Vilafranca, i també la vida associativa i urbana de Vilafranca.
Proposta de: Penedesfera

BIENNAL D’ARTS PLÀSTIQUES I VISUALS 2015
La Biennal d’Arts Plàstiques i Visuals 2015 té l’objectiu de potenciar la difusió de la
creativitat emergent al Penedès i descobrir artistes plàstics i visuals, residents o
nascuts al Penedès i Garraf fins a una edat de 35 anys (persones nascudes l’any
1979). La convocatòria pretén recuperar i actualitzar l’esperit de les Exposicions
d’Art del Penedès, que van tenir fa prop d’un segle en diferents ciutats de l’Alt i
Baix Penedès i el Garraf.
Proposa de: Associació Ardhara i Comitè organitzador Vilafranca CCC 2015
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LLETRES I PENSAMENT
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IV CONGRÉS CATALÀ DE FILOSOFIA
La Societat Catalana de Filosofia (IEC), la Societat de Filosofia del País Valencià
(UV) i l’Associació Filosòfica de les Illes Balears (UIB) organitzen el Congrés Català
de Filosofia. Alhora, es proposa que després del Congrés a Vilafranca s’instauri una
Càtedra de Filosofia capaç de col·laborar i crear xarxa amb les ja existents als
Països Catalans, tractar temes d’actualitat, fer activitat pedagògica i formativa,etc.
Proposta de: Comissió d’experts de lletres i pensament

DEBATS-TERTÚLIES FILOSÒFIQUES
En motiu del Congrés de Filosofia Catalana s’han programat una sèrie de debatstertúlies sobre filosofia, a partir de filòsofs i temes concrets; la major part dels
quals relacionats amb el Penedès: El pactisme català; Una filosofia nacional?; El
valor de l'art; Exili i llibertat; L'assaig en la literatura catalana.
Proposta de: Comissió d’experts de lletres i pensament

JORNADA SOBRE LA PRODUCCIÓ I CONSUM CULTURAL
Jornada per reflexionar públicament, des d’un perspectiva interdisciplinar i de país,
sobre la realitat de la producció i procedència dels continguts culturals –ja sigui
literatura, cinema, arts plàstiques, periodisme o televisió- que consumeix la nostra
societat i els canals, a través dels quals aquests continguts arriben als consumidors
(infants, joves o adults).
Proposta de: Comissió d’experts de lletres i pensament

VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA A VILAFRANCA
Exposició fotogràfica per donar a conèixer el programa de Voluntariat per la
Llengua del Consorci per a la Normalització Lingüística, que es va iniciar a
Vilafranca del Penedès l’any 2002, i recollir les impressions d’algunes parelles
lingüístiques que darrerament han participat en l’experiència.
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Es tracta de reflectir l’esforç que fan els immigrants per aprendre català i també el
dels catalans que els dediquen part del seu temps, i mostrar el vincle que es crea
entre les dues parts. Les fotografies es realitzaran en diferents punts emblemàtics
de la població.
Es comptarà amb una conferència inaugural, a càrrec d’un especialista sobre
llengua i immigració i s’editarà un opuscle per recollir les imatges i les entrevistes
fetes a les parelles.
Proposta de: Servei de Català de Vilafranca i l’Alt Penedès

VIIè CONGRÉS DE BIBLIOBUSOS
Vilafranca acollirà el VIIè Congrés de bibliobusos, amb participació catalana i
internacional. Es compon de conferències i taules rodones al voltant de les quals se
sol reunir uns 130 congressistes pertanyents als serveis de bibliobusos de
Catalunya, Espanya, Portugal i Llatinoamèrica. També hi haurà una exposició a
l'exterior de la seu del Congrés de bibliobusos catalans, espanyols i portuguesos.
Proposta de: ACLEBIM
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FIRES, GASTRONOMIA
I CULTURA DEL VI
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FIRA: LA CUINA DEL VI
Fira de gastronomia amb temàtica del vi: tallers de cuina del vi per a professionals
del sector, recol·lecció de receptes de la cuina del vi, edició d’un llibre, exposició del
recull bibliogràfic-receptari, degustacions... Fira a l’entorn de les Fires de Maig.
Proposta de: Comissió d’experts de gastronomia, fires, turisme i cultura del vi

V CONGRÉS ART I PAISATGE VITIVINÍCOLA I ENOTURISME
V Congrés d’Art, Paisatge Vitivinícola i Enoturisme estudia la gestió del paisatge
vitivinícola com un bé cultural, social però també econòmic vinculat a la ciutat de
Vilafranca com a capital del Penedès. El Congrés focalitzarà els seus continguts
sobre

la

“Gestió

del

Paisatge

Vitivinícola.

Territori,

Paisatge.

Identitat

i

Desenvolupament. Eines i Estratègies” en la relació capital comarcal-territori
denominació d’origen. Comptarà amb ponències d’experts nacionals i internacionals
sobre el tema territori -capitalitat- identitat vitivinícola a Europa i la seva
aplicabilitat a Vilafranca del Penedès, reforçant la seva interrelació amb el seu
entorn. La proposta de recerca del V Congrés és el de desenvolupar les bases per la
creació de “l’Espai Temàtic de la Vinya com a Nexe Territori–Capital”.
Proposta de: Congrés d’Art, Paisatge Vitivinícola i Enoturisme

SIMPOSI INTERNACIONAL “TANCANT EL CERCLE DE LA VINYA EN LA
LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC”
Simposi organitzat amb la col·laboració de RECEVIN, AREV, AVC i el programa LIFE.
Proposta de: Comitè organitzador Vilafranca CCC 2015
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ESPORTS I SALUT
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RONDA CATALANA PER ETAPES
Cursa atlètica per etapes, en 5 dies. Els participants coneixeran la zona practicant
running sota el paraigües d’una fórmula innovadora: que no es fa en cap altre lloc
de Catalunya. La proposta esportiva anirà sempre de mà d’una vessant cultural que
permetrà conèixer el nostre territori. Un maridatge entre esport, enoturisme, el
nostre folklore, amb la possibilitat d’afegir tants ingredients com calguin (música en
viu, espectacles, etc.).
Proposta de: Comissió d’experts d’esports i salut

PARTITS D’HOQUEI ENTRE LA SELECCIÓ CATALANA I LA VEGUERIA
PENEDÈS
Partits entre els equips de diferents categories de la selecció catalana i equips
formats per l’ocasió amb una selecció de jugadors de la Vegueria Penedès.
Proposta de: Comissió d’experts d’esports i salut

CAMPIONATS DE CATALUNYA DE NATACIÓ SINCRONITZADA
Tècnics dels clubs participants de natació, tècnics de la Federació Catalana de
Natació i nedadores de natació sincronitzada que han superat les proves per anar
als campionats de Catalunya.
Proposta de: Comissió d’experts d’esports i salut

CAMPIONAT NACIONAL DE BITLLES CATALANES
Campionat amb participació de clubs bitlles federats i no federats de Catalunya.
Participació de 100 equips, unes 700 tiradors.
Proposta de: Club Bitlles Catalanes de Vilafranca
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CAMPIONAT DE CATALUNYA D’ESCALADA
Celebrar un prova dins la Copa Catalana d'Escalada en Bloc i el Campionat de
Catalunya d’Escalada de Dificultat de la FEEC (Federació d’Entitats Excursionistes de
Catalunya). Per tal que la jornada sigui festiva, s’organitzaran i dinamitzaran
paral·lelament al campionat diverses activitats.
Proposta de: Mònica Jiménez; Pere Pascual; Roger Masegosa i Albert Català.
(CEP)

XV TROFEU MÀSTER VINYES VERDES VORA EL MAR – CLUB NATACIÓ
VILAFRANCA
Natació de competició majors de 18 anys: tècnics dels clubs participants de natació,
tècnics de la Federació Catalana de Natació i nedadors/es majors de 18 anys
d’arreu del país.
Proposta de: Comissió d’experts d’esports i salut

BÀSQUET EN CADIRA DE RODES
Basquet en cadira de rodes – Eurolliga.
Celebració partit de competició regular.
Proposta de: ENTRETOTS PENEDÈS

SIMPOSI D’ACTIVITAT FÍSICA I SALUT
Simposi amb experts sobre l’activitat física i la salut, introduint:
- Temes sobre aquesta temàtica en l’activitat castellera.
- Temes sobre salut i activitat física oberts a tothom.
- Temes per professionals de la salut i l’activitat física.
Proposta de: Comissió d’experts d’esports i salut
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MENS SANA IN CORPORE SANO
Xerrada-explicació conduïda per un fisioterapeuta adreçats a tot tipus de persones,
per prendre consciència de la importància de realitzar exercici físic per a tenir una
bona salut i prevenir malalties.
Proposta de: Grup d’interès en la Fisioteràpia de l’Alt Penedès

MOU-TE, NO ET ROVELLIS
Exercicis de QiGong dirigits per un fisioterapeuta, adreçats a tot tipus de persones,
perquè puguin aprendre’ls i realitzar-los regularment. Amb la finalitat d’utilitzar el
moviment com a prevenció del deteriorament d’articulacions i de la musculatura.
Proposta de: Grup d’interès en la Fisioteràpia de l’Alt Penedès

SALUT MENTAL I CULTURA
Setmana de la Salut Mental, al voltant del tema de la cultura:
Conferència al voltant de la lectura del manifest de la salut mental 2015, projecció
d’una pel·lícula amb la temàtica de salut mental i contacontes.
Proposta de: Taula per la Salut Mental

ESCENIFICACIÓ TERAPÈUTIQUES PER A LA SALUT
En les escenificacions terapèutiques, el professional busca canals per aprofundir en
l'ombra, en aquestes parts no conscients, on es troba la malaltia-conflicte. La
creativitat i la improvisació permeten utilitzar 'canals que l'ego no controla'.
Proposta de: ENTRETOTS PENEDÈS

XIV CONGRÉS DE SINOLOGIA I PATOLOGIA MAMÀRIA
Congrés organitzat per la Unitat de Patologia Mamària del Consorci Sanitari de l’Alt
Penedès, amb l’objectiu de continuar actualitzant coneixements en aquesta
disciplina.
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És un congrés multidisciplinar, dirigit als professionals de les diverses especialitats
que ja treballen en el diagnòstic, tractament i cura de la patologia mamària i del
càncer de mama. Però també al personal mèdic de l’assistència primària, a metges i
infermeres en formació, a llevadores i a tècnics de diferents àmbits que vulguin
ampliar coneixements en Sinologia.
Proposta de: Consorci Sanitari de l’Alt Penedès

CELEBRACIÓ DEL DIA MUNDIAL DEL DONANT DE SANG
Cada any en una ciutat diferent, el Banc de Sang i Teixits i la Federació Catalana de
Donants de Sang organitza el 14 de juny el Dia Mundial del Donant de Sang, una
jornada solidària per conscienciar sobre la importància de la donació de sang i
reconèixer la tasca desinteressada de tots els donants, en què hi participen
professionals de la salut i representants de totes les associacions catalanes de
donants de sang.
Proposta de: Associació de Donants de Sang de l’Alt Penedès i Banc de Sang i
Teixits de Catalunya i Comitè organitzador Vilafranca CCC 2015
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SOCIALS
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FIRA S3 Fira de les entitats de l’àmbit Social – Solidari – Salut.
Una fira que agruparà les entitats socials, solidàries i de salut, amb l’objectiu de
mostrar les seves activitats a tota la població. La fira també comptarà amb
activitats lúdiques.
Proposta de: Comissió d’experts d’entitats socials

MAPA DE RECURSOS
Eina amb totes les entitats socials de la Vila, agrupades per temàtiques i recursos.
Proposta de: Comissió d’experts d’entitats socials

JORNADA SOBRE ECONOMIA SOCIAL
En aquesta jornada sobre els projectes i iniciatives de base social que estan
naixent, fruit, en molts casos, del context de crisi. A més, es convidarà
organitzacions que hagin impulsat projectes d’economia social amb èxit.
Els objectius de la Jornada són fer visible el vessant social de l’economia i els seus
casos d’èxit, generar un esdeveniment que pot esdevenir referent i posicionar
Vilafranca del Penedès com a capital cultural i social.
Proposta de: Mas Albornà

40è ANIVERSARI DE L’ASSOCIACIONISME VEÏNAL A VILAFRANCA
Realització d’unes jornades de commemoració de l’existència de les associacions de
veïns a Vilafranca, per recordar l’efemèride i, alhora, recuperar velles aspiracions
del moviment associatiu general, fomentar la participació ciutadana i formular
propostes de recuperació de la democràcia participativa a partir de les associacions
populars.
Proposta de: AV de Sant Julià

37

Proposta d’activitats Vilafranca del Penedès Capital de la Cultura 2015

15è ANIVERSARI TREBALL SOCIAL A L’ALT PENEDÈS
Jornades amb motiu de la celebració dels 15 anys del Grup de Treball Social. Seran
unes jornades participatives amb ponents i grups de treball.
Proposta de: Nou Verd

ASSEMBLEA DE LA FEDERACIÓ D’ATENEUS DE CATALUNYA
La Federació d’Ateneus de Catalunya celebrarà l’assemblea general a la Societat La
Principal de Vilafranca. La FAC té la voluntat de sumar esforços per ampliar
objectius i reforçar les activitats de lleure i cultura, fetes envers la ciutadania des
de 1983. Treballa pel reconeixement de la tasca que fan les entitats culturals
catalanes i ofereix formació i serveis per tal de facilitar la gestió i potenciar les
activitats que ofereixen a la ciutadania, fomenta el treball en xarxa i l’intercanvi
d’experiències entre les associacions culturals catalanes, i defensa els drets de les
entitats federades per promoure el model associatiu que proposen.
Proposta de: Federació d’Ateneus de Catalunya
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LLIBRE PENYA RHIN, VILAFRANCA 1921-1923
Durant els anys 1921, 1922 i 1923, Vilafranca va viure unes curses de cotxes
organitzades per la Penya Rhin de Barcelona que assolien un ressò internacional.
De fet, un cop acabat el compromís amb Vilafranca les curses es traslladaren fins a
Barcelona per disputar-se als circuit de Pedralbes i més tard a Montjuic, embrió de
la reconeguda mundialment F1.
El llibre ens submergeix al bell mig de les curses i a tot allò que les envoltava de la
societat

vilafranquina d’aquells temps.

El llibre té material

escrit

i

gràfic

(fotografies, reproducció de documentació i articles de premsa, reglaments, etc...),
tot fàcilment localitzable mitjançant un índex onomàstic.
Proposta de: Ramon Giner i Filella

LLIBRE: NOMS DE LLOC DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
La Secció de Toponímia de l'Institut d'Estudis Penedesencs està fent la recerca de la
toponímia del Penedès per municipis. Ja s'han publicat tres llibres: Noms de lloc
d'Albinyana, Noms de lloc d'Olivella, Noms de lloc de Vilanova i la Geltrú. El proper
llibre serà sobre Vilafranca del Penedès.
El llibre tindrà mapes, plànols, fotografies, i comptarà amb un llistat de noms de
Vilafranca, per ordre alfabètic, i un altre ordenat pel tipus de lloc.
Proposta de: Institut d'Estudis Penedesencs

LLIBRE: JOSEP SOLER SARDÀ. BIOGRAFIA INTEL·LECTUAL
Llibre amb la biografia i les idees pedagògico-musicals de Josep Soler Sardà.
Recollirà els primers articles sobre música editats pel compositor vilafranquí en el
seu primer període, quan encara vivia a Vilafranca del Penedès.
Els textos tractaran el període de 1959 a 1966 i serveixen per copsar la primera
formació musical de l’autor, els seus posicionaments i els vincles amb la cultura
musical del moment (i amb la de la Vilafranca d’aquells anys).
És una part inèdia de Josep Soler Sardà. En ell, es relliga el local amb el nacional i
amb la projecció de la nostra música i dels nostres músics en el context europeu.
Proposta de: Scialare Music / Joan Cuscó
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LLIBRE: SARA KIRCHNER (1894 - 1990). BIOGRAFIA SOCIAL D'UN EXILI
INTERIOR
La biografia de Sara Kirchner és la història d’una derrota personal i alhora
generacional. No és la derrota de l’activista política perseguida pel règim feixista
que hagué de fer mans i mànigues per sobreviure físicament. La vida de Sara
Kirchner des del 1939 és la història d’una persona, una dona, una professora aïllada
que passà la seva vida en una gran soledat, però que va deixar empremta en tota
una generació d’una forma discreta, ètica i apassionada. És una història d’un
heroisme quotidià, individual i callat, potser un bon exemple d’exili interior.
El llibre farà una anàlisi de les institucions d’ensenyament mitjà de Vilafranca del
Penedès entre els anys 1937 i 1955 i una aproximació a una manera d’ensenyar
avançada al seu temps.
Proposta de: Jordi Vidal Pla

LLIBRE: EL CAMÍ DE VILAFRANCA A MONTBLANC
L’anomenat Camí de Vilafranca a Montblanc ha estat des d’època immemorial el pas
més dreturer per anar de la costa penedesenca fins a Lleida. Camí ja romà i
probablement íber, va agafar una nova embranzida ran de la tasca d’ocupació de
les terres del sud, la Catalunya nova, pels comptes d’Aragó. En aquell moment va
ser el llaç d’unió entre dues viles insignes, Vilafranca i Montblanc, nascudes gairebé
simultàniament sota el mateix impuls repoblador dels comptes reis i que tenen com
a primer veguer i batlle el Pere Berenguer de Vilafranca.
El llibre recupera el traç d’aquest camí tan carregat d’història i susceptible de ser
convertit avui en un camí per a excursionistes i per amants de la història.
Proposta de: Casimir Pla, Josep Anton Ventura i Miquel Vives
LLIBRE DE FOTOGRAFIES VINYA DEL PENEDÈS
Ensenyar el canvi de la vinya durant les diferents estacions del any amb imatges,
amb fotografies que mostra la bellesa invisible de la natura, una mirada diferent
que descobreix detalls i paisatges d’una gran varietat cromàtica i artística de les
nostres vinyes, paisatge penedesenc, acompanyat de dites i frases en referència a
les estacions.
Proposta de: Domènec Freixedes, fotògraf
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IV FESTA DE LA CULTURA
Festa que reconeix i ret homenatge a les persones, entitats, empreses, col·lectius i
administracions per la tasca realitzada en favor de la cultura penedesenca (Alt
Penedès, Baix Penedès i Garraf). Els reconeixements culturals del Penedès són una
oportunitat que el conjunt del territori atorga a l’ingent quantitat de persones i
entitats rellevants de la societat penedesenca, perquè se’ls reconeguin els mèrits i
es faci homenatge públic al treball en qualsevol dels àmbits de la cultura.

Proposta de: Institut d’Estudis Penedesencs

DE LA VEGUERIA DE VILAFRANCA A LA VEGUERIA PENEDÈS
Suport a les activitats de la Plataforma Vegueria per donar a conèixer la realitat
penedesenca al conjunt de Catalunya i dels Països Catalans. Alhora, mostrar el camí
recorregut els últims 10 anys per arribar al reconeixement de l‘àmbit i la Vegueria
Penedès a partir de l’activitat de la Plataforma per una Vegueria Pròpia.
Proposta de: Plataforma per un Vegueria Pròpia

TROBADA

D’ALCALDES

DE

CIUTATS

EUROPEES

AGERMANADES

I

COL·LABORADORES DE VILAFRANCA
Molts dels reptes de les ciutats europees són semblants, pel que és molt oportú
treballar

conjuntament

per

afrontar-los

amb

garanties

d’èxit. Dins

Europa,

Vilafranca està agermanada amb Bühl (Alemanya), Melzo (Itàlia) i Novo Mesto
(Eslovènia) i tenim relacions amb moltes més, amb les quals compartim objectius
com la cultura del vi, el canvi de model energètic, la formació dels joves,... Amb
algunes d’aquestes ciutats portem ja molts anys col·laborant per millorar la
capacitat de resposta a les necessitats de la ciutadania. La trobada d’alcaldes té
l’objectiu de marcar les línies dels propers anys.
Proposta de: Comitè organitzador Vilafranca CCC 2015
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MOVIMENT MÚSICA I DIVERSIÓ AL CARRER - MARATÓ TV3
Acte lúdic multitudinari en un lloc emblemàtic de la Vila i al aire lliure. Les persones
assistents hauran après uns moviments (coreografia) que hauran trobat a les
xarxes socials i es reuniran a una hora concreta per a realitzar-los tots junts, sota
la direcció d’un líder. L’objectiu, a part de passar-ho bé, és el de recollir fons per a
la Marató de TV3 del desembre del 2015. Es tracta d’un acte multitudinari i molt
vistós, gràcies a l’espectacularitat del moviment, la música i la vistositat de
l’element que tothom haurà adquirit per a l’ocasió i per col·laborar en la Marató.
Proposta de: Comissió d’experts d’esports i salut

CARPETA PEDAGÒGICA V2015 CCC
Carpeta pedagògica d’activitats educatives i culturals entorn a V2015 CCC i el
patrimoni cultural del Penedès, adreçada a l’alumnat de primària i secundària dels
centres educatius de Vilafranca.
Proposta de: CLIC, Serveis educatius i culturals.
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