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ESPECIAL FESTA MAJOR

DC. 24 agost
Sortida dels goigs
Palau Baltà

DJ. 25 agost
22:00
Davant del Casal

Del 29/8 al 4/9
18:00 a 21:00
Vestíbul del teatre

ESPECTACLE

“ASSUMPTA” 
75 ANYS DE 
DANSA

Us convidem a començar 
la Festa Major, gaudint de 
l’homenatge de Secció  
de Ballet a la seva 
fundadora, l’Assumpta 
Trens.

Aquest any commemorem els  
75 anys de la fundació de la 
Secció de Ballet del Casal, 
l’escola de dansa de l’entitat.
Un projecte nascut l’any 1947 
per l’impuls de l’Assumpta Trens 
i que aquest any homenatgem 
amb una mostra de dansa a 
càrrec d’alumnat del curs 21/22, 
en record de l’ànima fundadora 
de l’escola.

ACCÉS LLIURE A LA PLAÇA

ESPECTACLE

CLOENDA 
CENTENARI 
DEL TEATRE

Un espectacle al cor de  
la rambla, per acomiadar  
el primer segle de vida  
del nostre teatre. 

“Flotados” de David Moreno & 
Cristina Calleja, serà la peça 
encarregada de cloure el 
centenari del teatre.

Un espectacle reconegut arreu 
del món, que ens traslladarà a 
l’univers que conformen un  
piano penjat a vuit metres 
d’alçada i una composició  
única on música, dansa, 
acrobàcia, poesia, llum i 
videoprojeccions, ens anuncien 
els somnis de futur del nostre 
teatre.

ANAMORFOSI

UN COR 
CENTENARI

Aquesta Festa Major  
podeu gaudir d’una 
experiència immersiva i 
única, damunt la platea  
del teatre.

Les tardes de la Festa Major us 
convidem a venir al vestíbul 
interior del Casal, per endinsar-
vos en una mirada impossible 
damunt la platea del teatre,  
però sense aixecar els peus de 
terra.

Una intervenció artística del  
pintor Toni Ortiz, que se suma a  
la de l’artista Mireia Camacho  
al vestíbul exterior del teatre.

ENTRADA LLIURE

Reserveu el vostre seient seguint 
les indicacions de la invitació que 
adjuntem en aquest enviament.

Amb el 
suport

75è Aniversari
amb el suport

PATROCINA



DLL. 29 agost
12:00
Teatre Casal

DM. 30 agost
12:00
Teatre Casal

CELEBRACIÓ

VERMUT DELS 
SOCIS I SÒCIES
Aquest any recuperem la 
tradició d’obrir la Festa Major 
convidant a tots els socis i 
sòcies a un Vermut després 
de la ‘Tronada’.

A les 12 del migdia del dia 29, 
Vilafranca i la comarca es 
donen cita a les seves Rambles 
per donar la benvinguda a la 
Festa Major amb una imponent 
tronada.

Quan finalitzi, tots els socis i  
sòcies us podreu adreçar al  
teatre per gaudir d’un vermut 
gratuït i celebrar que durant  
tota la Festa Major, el Casal vol  
ser punt de trobada i obrir les  
portes de bat a bat.

PANTALLA GEGANT

LA DIADA AL 
TEATRE
Aquest any tornem a 
projectar la Diada de Sant 
Fèlix a la pantalla del  
teatre

Durant la diada castellera 
obrirem les portes del teatre per 
oferir la transmissió de televisió, 
projectada a la pantalla de
45 m2 del teatre.

Una activitat exclusiva per als 
associats i els seus convidats, on 
podreu gaudir dels castells en  
un format gegant, o fer una  
pausa a pocs metres de la  
plaça, sense que us perdeu  
cap detall i gaudint d’un  
refrigeri.

Per als més petits, obrirem el 
pavelló com espai de joc,  
mentre la família veu els castells.

Activitat supeditada a la seva 
transmissió televisiva en obert

Les activitats ALIANCES CULTURALS 
són gratuïtes i obertes a tothom

No us perdeu aquestes 
activitats acollides a 
la nostra entitat, en el 
marc de les ALIANCES 
CULTURALS.

Marató de donació
de sang

Divendres 26 d’agost des de 
les 9:00 fins les 21:00, la platea 
del teatre acollirà a l’equip 
del Banc de Sang i Teixits per 
poder recollir donacions de 
sang.
La vostra col·laboració és molt 
important.
Organitza: Banc de Sang i 
Teixits

Sorteig del Firart

Dijous 1 de setembre a les 
18:30, la platea del teatre 
acollirà la tria de les obres 
del Firart, per part de les 
persones guanyadores del 
sorteig.
No us ho perdeu!
Organitza: Firart SMP 
Vilafranca




