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ESTRUCTURA DE L’ENTITAT
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DADES    |   BALL
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ACTIVITATS DESTACADES
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L’ESCOLA DE TEATRE 
DEL CASAL  COMPLEIX
10 ANYS

Al llarg del mes de setembre l’escola de teatre 
del Casal, l’EFIT presentava els actes previstos 
per celebrar el desè aniversari de l’escola.

A banda d’una petita modifi cació del logotip 
de l’escola i una programació d’actes 
relacionats amb la primera dècada d’activitat 
de l’escola, la novetat més destacada del 
desè aniversari va ser la creació del premi 
Rosa Florido de dramatúrgia teatral.

La creació del premi tenia una signifi cació 
molt especial; en primer lloc perquè se li 
donava el nom de la companya Rosa Florido, 
una de les fundadores, juntament amb la Rosa 
González, i que va morir ara fa quatre anys i 
en segon lloc perquè naixia amb voluntat de 
premiar el talent i fer-ho de forma continuada, 
amb vocació anual i sense dotació 
econòmica. El premi consisteix en representar 
l’obra al teatre Casal al llarg dels mesos 
posteriors a la proclamació del guanyador. 

Una molt bona manera de celebrar els deu 
anys de l’escola i potenciar el talent creatiu 
dels nostres dramaturgs.

La primera edició del premi la va guanyar el 
vilafranquí Xavi Mané amb l’obra FUGAÇ.

ACTIVITATS DESTACADES

PRIMERA JORNADA DE 
PORTES OBERTES 

Una de les novetats del 2012 va ser el 
naixement de la Jornada de Portes Obertes. 
De fet, l’entitat ja havia sortit en altres ocasions 
al carrer per mostrar les activitats, però en 
aquest cas es destacava la imatge de conjunt 
i es feia durant un dissabte del mes de maig a 
tots els espais de seccions de l’entitat.

IV CONGRÉS DE JURATS 
FOTOGRÀFICS DE 
CATALUNYA   

El 29 de setembre, l’Agrupació Fotogràfi ca 
Diafragma del Casal organitzava el IV 
Congrés de Jurats Fotogràfi cs de Catalunya. 
Un esdeveniment que va ser tot un èxit tant 
pel nombre d’assistents com pel programa 
d’activitats preparat des de la secció. 



13SOCIETAT LA PRINCIPAL, MEMÒRIA 2012 

ELECCIONS AL CASAL 
2012 

El 12 de maig tenien lloc les eleccions per 
escollir la junta directiva encarregada de 
dirigir l’entitat fi ns l’any 2017.

Es va presentar una única candidatura amb 
el nom “FEM EL CASAL DEL FUTUR” que estava 
encapçalada pel president de l’entitat, 
Miquel Àngel Garcia i l’acompanyava la 
totalitat de la junta que ja havia  estat amb ell 
els darrers mesos. El resultat va ser favorable a 
l’equip de Garcia amb una amplia majoria 
de vots i per tant, la junta electoral va 
proclamar com a guanyadora aquesta 
candidatura.

La resta de components de la candidatura la 
formaven : Jordi Llurba, Joan Sellarés, Antonio 
Vicente, Josep Gol, Joan Anton Carmona i 
Xavier Garcia.

  

SEGON DIVERCASAL 

Al llarg de les Festes Nadalenques va tenir 
lloc la segona edició del Divercasal, el 
parc nadalenc organitzat conjuntament 
amb l’empresa Divertalia. El parc oferí una 
combinació de lleure de qualitat per als més 
petits al centre de la Vila i una opció ideal 
per als pares que necessitaven unes hores per 
realitzar les compres Nadalenques.

ACTIVITATS DESTACADES

CINEMA D’AUTOR DELS  
60 I 70, DE JOAN BAGES 

Al llarg dels mesos de gener i maig del 2012 
el Casal va organitzar un cicle especial de 
cinema d’autor, per poder mostrar els treballs 
de Joan Bages i Tomàs.

Les fi lmacions mostraven l’enregistrament 
d’imatges de Vilafranca i els vilafranquins 
dels anys 60 i 70, permetent recuperar per 
uns instant la quotidianitat de la vila durant 
aquelles dues dècades i combinar-ho 
també amb algun treball d’animació o amb 
argument, del mateix autor.

  

LA RECUPERACIÓ DE 
LES SARDANES 

L’any 2012 ha estat el de la recuperació de la 
presència de les sardanes a l’entitat. Aquesta 
tasca va tenir tres fronts diferents que es van 
concretar en unes sessions especials per als 
més petits al Casal d’estiu, un curs gratuït 
de sardanes tots els dissabtes a la tarda dels 
mesos de setembre a juny, i per últim, la 
consolidació de la presència d’una sardana 
de Vilafranca o el Penedès cada any al 
Concert de Nadal de La Principal de la Bisbal. 

Aquesta tasca de formació i divulgació 
no hagués estat possible sense l’ajut de 
la voluntària Teresa Font i el suport de 
l’Associació Vilafranca Sardanista. 
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ELS 
ESPECTACLES
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CONVENI AMB L’OBRA 
SOCIAL DE CAIXA 
PENEDÈS

Al mes de setembre tenia lloc la signatura del 
conveni de col·laboració entre l’Obra Social 
de Caixa Penedès i el Casal de Vilafranca, en 
el marc de la temporada d’espectacles de 
l’entitat.

La signatura va comptar amb la presència 
dels presidents d’ambdues entitats. Martí Solé 
per part de Caixa Penedès i Miquel Àngel 
Garcia per part del Casal.

L’acord per la temporada 2012/2013 
establia la disposició del Teatre per poder-hi 
realitzar dos espectacles de l’Obra Social i la 
comercialització de les entrades per internet 
de tots els espectacles del teatre mitjançant el 
portal de venda d’entrades de l’Obra Social 
de Caixa Penedès.

Els dos espectacles que es van programar 
van ser el Concert d’Any Nou amb l’Orquestra 
Filharmònica de la ciutat d’Astanà, capital 
de Kazakhstan, i un concert que va tenir lloc 
al mes d’abril de 2013, a càrrec d’una de les 
formacions de gospel amb més prestigi a tota 
Europa, els London Community Gospel Choir.

ELS ESPECTACLES

PRIMERA EXPERIÈNCIA   
DE PROGRAMACIÓ 
CONJUNTA DEL CASAL 
I CAL BOLET  

L’any 2012 va tenir lloc la primera experiència 
de programació conjunta d’un espectacle 
entre el nostre teatre i el Patronat de Cal Bolet. 
L’espectacle triat per aquesta iniciativa va ser 
el concert del grup “Els amics de les Arts” i va 
ser tot un èxit.

La programació conjunta aportava 
avantatges tant als socis del Casal com al 
col·lectiu “Amics de Cal bolet i de l’Auditori” 
i representava una oportunitat per ambdues 
entitats per arribar a un major nombre de 
públic i assolir una gestió de la contractació 
més efi cient.

MÉS COL·LECTIUS AMB 
AVANTATGES   

Al llarg de la temporada 2012/2013 es va 
incrementar el nombre de col·lectius amb 
descomptes per la compra d’entrades. 

Els dos darrers col·lectius afegits al 2012 van 
ser els subscriptors de LA VANGUARDIA i el 
CARNET JOVE de la Generalitat de Catalunya. 
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EL TEATRE ACULL EL CICLE 
D’ESPECTACLES “ESPAI A” 

El Casal de Vilafranca va ser un dels 16 teatres 
d’ateneus catalans que van acollir el cicle 
d’espectacles de l’Espai A de l’any 2012.

En total es van representar 6 espectacles de 
tres arts escèniques; Esbarts dansaires, bandes 
de música i companyies de teatre amateurs.

Tots sis espectacles van ser de gran qualitat i 
van ser molt valorats pel públic assistent. De 
tots sis només en destacarem un, el Cafè de 
la Marina de la companyia quatre per quatre 
de Granollers, ja que va aconseguir omplir 
el teatre amb més de 400 persones, fent-los 
emocionar a tots amb el clàssic de Sagarra.

   

MÉS ESPECTACLES EN 
COL·lABORACIÓ  

L’any 2012  es van dur a terme vuit 
espectacles en col·laboració amb 
productores o agències de management 
d’artistes.  Aquesta xifra representava un 
augment destacat respecte el nombre 
d’espectacles en aquesta modalitat de treball 
realitzats al llarg del 2011, que va ser de cinc.

ELS ESPECTACLES

COL·LABORACIÓ AMB 
LA POLIFÒNICA DE 
VILAFRANCA  
 
Un dels treballs més interessants duts a 
terme per l’equip del teatre va ser l’inici de 
col·laboració amb la Polifònica de Vilafranca.

Aquesta línia iniciada l’any 2012, que també 
ha tingut continuïtat el 2013, plantejava 
la producció conjunta d’un concert de la 
Polifònica dins del teatre Casal, però amb 
una tria de contingut i presentació, elaborada 
de forma conjunta amb els responsables del 
teatre. 

Aquesta iniciativa ens va permetre programar 
el maig de 2012, la sarsuela Cançó d’Amor 
i de Guerra en format concert, i l’any 2013, 
la preparació d’un format completament 
diferent, centrat en el món del Rock i el Pop.

Una bona mostra de treball conjunt de dues 
entitats de la Vila que cerquen el mateix 
objectiu, elaborar un contingut de qualitat 
emocionant, per als seu públic.

   

ACOLLIMENT D’ACTIVITATS 
D’ALTRES ENTITATS DE LA 
VILA 

El Casal sempre ha estat un espai obert a altres 
entitats de la vila per poder-hi realitzar activitats 
i en aquesta línia al llarg del 2012 vam acollir 
activitats de diferents entitats i escoles de la 
ciutat. 

Òmnium Cultural de l’Alt Penedès, Cineclub 
Vilafranca, Acadèmia Tastavins, L’Espinguet, 
Rotary Club Vilafranca, Escola El Carme, Escola 
Camp Joliu, Escola Montagut, Gimdans i CAS.
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GENER
LIVE  – XURIGUERA I FAIXEDAS
SIREX – CONCERT
THE NEW GOSPEL MACHINE – ESCLAT GOSPEL SINGERS

FEBRER
PYRENE – ESBART SANT MARTÍ / ESPAI A
PEP BOU – REBUFAPLANETES 
NINA I PORT BO – PROP DEL MAR

MARÇ
EL CONSORCIO – CONCERT
OPERETTA – COR DE TEATRE

ABRIL
EL MIKADO – SALA CABANYES / ESPAI A 
LA NOVA TRINCA – CONCERT

MAIG 
GERSHWIN, SWING & LATIN JAZZ – ESPAI A 
ELS AMICS DE LES ARTS – CONCERT
CANÇÓ D’AMOR I DE GUERRA – POLIFÒNICA 

JUNY 
EL SOPAR DELS IDIOTES – SOTO, FERNÁNDEZ I IBAÑEZ  

CLOENDA TERCERA TEMPORADA 2011 / 2012  I INICI DE LA TEMPORADA 2012/2013 

OCTUBRE
PEP PLAZA – CLÒNICA D’HUMOR
ORQUESTRA DE CAMBRA DE L’EMPORDÀ

NOVEMBRE
JOAN PERA – CAPRI 
LES NOCES DE FÍGARO – AULA LÍRICA
MANOLO ESCOBAR – CONCERT

DESEMBRE
EL CAFÈ DE LA MARINA – ESPAI A  
BALLET DE MOSCÚ – LA BELLA DURMIENTE
PRINCIPAL DE LA BISBAL – CONCERT DE NADAL

ELS ESPECTACLES
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SUPORT
REBUT
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SUPORT REBUT

LIZARRAN
JBD SONORITZACIONS
DISPENGAR
IMPRÈS RÀPID
INSPROTEC PENEDÈS
PELLISA RÀFOLS
SELLARÈS CORREDURIA ASSEGURANCES 
TORRA BADIA
CAL VICENTÓ
BOMBONS CUDIÉ
PINTURES JANER
SIA BIOSCA
NOU SUMAPE
FUSPEN
VOISIN MATEU
LECEGUI

CLUB TR3SC
CINECLUB VILAFRANCA
CLUB TENNIS VILAFRANCA
VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA
RUN SPORTS
ADEG 
ATENEU AGRÍCOLA SANT SADURNÍ
CLUB SUBSCRIPTORS LA VANGUARDIA
CARNET JOVE
SABA 

SETMANARI EL 3 DE VUIT



CASAL SOCIETAT LA PRINCIPAL

Fundada l’any 1904 

Rambla Nostra Senyora, 35-37
08720 Vilafranca del Penedès

Tel . 93 890 12 48
Fax. 93 890 03 25

casal@casal.org
www.casal.org


