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MISCEL.LÀNIA CASAL

Us presentem
un nou espai 
de trobades i 
descobertes, 
al voltant d’un 
sopar tertúlia.     

‘TAULA & VIDA’ ÉS EL NOU PROJECTE  
DEL CASAL  DE VILAFRANCA PER  
APROPAR-NOS A LES VIVÈNCIES DE   
REFERENTS LOCALS i COMARCALS

Finalitzem el curs 21/22 amb la bona notícia de l’aixecament de la major part de 
restriccions per la Covid, i fruit d’aquest retorn a la normalitat, des del Casal podem 
activar un projecte que portava gairebé dos anys esperant, els sopars tertúlia.  

A Vilafranca i al Penedès comptem amb un bon nombre de personalitats de tots els àmbits,  
que es mereixen un sopar i una tertúlia per descobrir-los. 

Segurament tots ells i elles serien excel·lents candidats a fer un bon pregó i poder-nos descobrir 
part de les seves vivències, però mentre aquest moment no els arriba, des del Casal ens 
avancem i els parem taula per compartir amb amics, familiars, coneguts i encuriosits, una part 
de la seva vida. 

Les trobades tindran lloc cada dos mesos al restaurant Mussonades i estan obertes a tothom. 
Tingueu en compte que l’aforament és limitat i només hi poden assistir un màxim de 40  
persones.   



AVANÇAMENT

FLOTADOS

Cia. David Moreno
& Cristina Calleja

AGRO-CEVIPE
AGROCONSULTORIA INTEGRAL PENEDÈS
CENTRE VILA
EL 3 DE VUIT
ENTREM
FOIX, ARTS GRÀFIQUES
GESTORIA PAGÈS
GRÀFIQUES IMPRÈS RÀPID
GRÀFIQUES VOISIN MATEU
INTERSPORT OLARIA
KRAAL
LA GRANJA FOODS
MARCLEAN
REPEAT
SELLARÈS ASSEGURANCES
SALUT DENTAL PENEDÈS
TÉRMENS 

El 25 d’agost clourem el Centenari del Teatre amb un  
espectacle obert a tota la ciutadania a la rambla del Casal,  
la de Nostra Senyora, per celebrar que hem complert  
100 anys, però sobretot, que en volem complir 100 més, 
compartint aquest patrimoni únic amb tota la vila i la  
comarca.  

Fa un segle el nostre president va dir “Anem a casa”. 
Avui us diem, “Veniu a casa”. 

Patrocina           



ESPECTACLES  TEATRE CASAL

OFICINES Laborables de 17h a 20h 
TAQUILLES El dia de l’espectacle, una hora abans.
INTERNET A l’adreça  teatrecasal.com

VENDA 
ENTRADES
 

TEATRE FAMILIAR       

COTÓ  
TXO TITELLES

Un espectacle de titelles creat a partir del 
conte RIKKI de Guido Van Genechten, que 
tanca el cicle d’espectacles familiars de la 
temporada. 

Heus aquí una colla de conills. Els agrada jugar 
junts i tots tenen gustos diferents, però en una cosa 
s’assemblen: els encanten les pastanagues!

La història ens explica, amb una presentació estètica 
acurada i dinàmica, la importància d’acceptar la 
pròpia singularitat per tal de poder conviure en la 
diversitat des del respecte i l’assertivitat.

Amb un llenguatge proper i uns titelles expressius, la 
nostra proposta educa la mirada cap a la plàstica 
visual i acosta els infants a la natura tot convidant-los 
al joc i l’amistat.

Recomanat
per a infants
de 3 a 6 anys.PREUS     

Socis 13€  
Públic 16€ 

DSS. 21 maig
21:00h

PREUS     

Socis GRATUÏT  
Públic 10€ (Infants fins 10 anys,5€) 

DG. 22 maig
12:30h

HUMOR I MÚSICA      

YO SOBREVIVÍ A LA EGB  
AMB JORDI MERCA I IVÁN VILCHES

Sempre recordem el nostre passat amb 
un somriure als llavis. Si mirem enrere i 
ens recordem del que fèiem en la nostra 
infantesa, riem.

“Yo Sobreviví a la EGB” és un xou que rememora 
la dècada dels 80 i, especialment, les situacions 
més rocambolesques que vivíem a l’ escola. Un 
espectacle que et farà tornar a ser aquell que ja 
vas ser, a través de l’humor, i en el que no hi faltaran 
picades d’ullet a la televisió i a la música de l’època. 

La gent s’acomoda al teatre mentre escolta en 
directe música dels 80 i 90, això et fa entreveure que 
serà una vetllada molt especial. La participació i 
implicació del públic és una cosa essencial amb un 
contacte directe entre el que passa en l’escenari 
i el públic, fins i tot amb un examen de primària en 
directe.

Recomanat
per a  majors
de 16 anys.

Espectacle
en castellà.



PATROCINADORS 
PRINCIPALS

EN CONVENI 
AMB

FINAL DE CURS  

MOMENTÀS!!!
ESCOLA DE DANSA ASSUMPTA TRENS  

L’escola de dansa del Casal pujarà a 
l’escenari per compartir amb tots nosaltres 
la màgia de les emocions viscudes. 

La proposta escènica de l’any que celebrem els 75è 
aniversari de la fundació de la Secció de Ballet al 
Casal, porta per títol, MOMENTÀS!!!. Un gran moment 
que et fa sentir una persona única, viva, plena 
d’energia que et fa ser protagonista d’uns instants 
que se’t gravaran a l’ànima.

Un sentiment que de ben segur han experimentat 
moltes de les generacions de ballarins i ballarines 
que han actuat al nostre teatre. Primer de la mà de 
l’Assumpta Trens i en aquesta etapa actual, de la 
mà de Neus Fransi, l’amor per la dansa s’ha transmès 
com un fil invisible que uneix tots els llegats. 

Dissabte ens ho mostrarà l’alumnat més gran i 
diumenge el més petit. Dos festivals per un mateix 
propòsit, viure la Dansa!!

                                       
                                                                   

DSS. 25 juny – 20h
DG. 26 juny – 18h

PROJECCIONS AL TEATRE
I AL CINEMA

Gaudiu de les millors produccions d’òpera i 
dansa, a les pantalles del Casal.

MAIG / JUNY
2022

I PURITANI
EN DIFERIT – TEATRO REAL, MADRID
Dilluns 9 maig, 18:30h
Sala cinema Zazie

EL LAGO DE LOS CISNES
EN DIRECTE – THE ROYAL BALLET, LONDON
Dijous 19 maig, 20:15h
Teatre Casal

EL BARBERO DE SEVILLA
EN DIFERIT – ARENA DI VERONA
Dilluns 6 juny, 18:30h
Sala cinema Zazie

75è Aniversari
amb el suport



ESPECTACLES TEATRE CASAL

OFICINES Laborables de 17h a 20h 
TAQUILLES El dia de l’espectacle, una hora abans.
INTERNET A l’adreça  teatrecasal.com

VENDA 
ENTRADES
 

FINAL DE CURS 

’ARTÈRIA’ MOSTRA 
LA FORÇA DE LA 
VEU, EL TEXT I ELS 
MUSICALS   
Els grups d’alumnes dirigits pels 
professors Ian Garcia, Mario 
Larrubia i Marc Martí, porten a 
escena els seus treballs dins  
del projecte ‘Artèria’

Aquest curs, l’escola de cant i teatre 
de l’entitat, ARTÈRIA, ha fet un pas 
més en el seu procés de consolidació, 
construint fins a nou propostes 
escèniques, on l’alumnat hi mostrarà  
el seu talent i tècnica vocal o teatral.

Un repte que en el cas de les obres 
de diumenge, hi suma l’aliança amb 
el departament de cant, l’Escola de 
Dansa i la Secció de Belles Arts del 
Casal, per oferir un espectacle on 
tothom hi ha posat un granet de sorra  
i molt talent i il·lusió.        

Us convidem a descobrir els seus 
treballs!

DIUMENGE 29 MAIG - 12.00h / 16:00 / 19:00  

VOCAL SHOW  

El 29 de maig el departament de cant d’Artèria portat per 
l’escola de formació artística Sing Your Dreams, oferirà un 
“vocal show” al llarg de tot el dia, on alumnes de les escoles 
de Barcelona, Calafell i Vilafranca, faran una demostració de 
totes les seves veus al llarg de tot el dia.

Una actuació on comptarem amb el pas a dalt de l’escenari 
de mes 80 artistes que exhibiran la seva veu en una cançó 
cadascun.

DISSABTE 11 JUNY – 19:30h    

FASHION FEELING MUSIC
(moda, sentiments i música)

Aquesta proposta de “Fashion Feeling Music” és un 
espectacle contemporani, revisat des de la seva estrena el 
1999, en què la moda, els sentiments i la música es relacionen, 
es fusionen i es retroalimenten per recrear una dissecció del 
comportament humà d’avui en dia. Aquest text exposa amb 
un humor i una cruesa sense complexos com els personatges 
de les nostres històries es despullen per mostrar part de tot allò 
que pensem, veiem, sentim, callem i escoltem. 

El grup d’adults d’Artèria, és un gran grup, que sense el seu 
imaginari, la seva sensibilitat i la seva generositat, només 
equiparable al seu talent, aquest espectacle no hauria estat 
possible. I no es tracta de cap tòpic. 

Inspirat en la dramatúrgia d’en Lluís Hansen i en Josep Maria 
Mestres. Direcció i acompanyament en el taller de teatre: 
Mario Larrubia Mañas.



PATROCINADORS 
PRINCIPALS

EN CONVENI 
AMB

DIUMENGE 12 JUNY - 19:00 

EL REI LLEÓ  

Una adaptació del musical de Disney, 
portat a l’escenari pel grup ‘Infantil’, en un 
petit format on reviurem aquella bonica 
història de quan érem petits i els valors que 
aquesta ens va donar. 

EL MAG D’OZ 

Una adaptació de l’obra de Víctor Fleming, 
portada a l’escenari i adaptada per 
l’alumnat de ‘Mitjans 1’, que aquest any ens 
porten amb molta il·lusió per fer referència 
al valor de l’amistat. 

LA FAMÍLIA ADDAMS 

Una adaptació de l’obra de Charles 
Addams, on el grup de ‘Mitjans 2’ ens 
farà riure de valent amb uns personatges 
peculiars i amb una crítica d’allò més 
necessària. 

MAMMA MIA

Una adaptació de la pel·lícula de Benny 
Andersson i Björn Ulvaeus. Aquest any el 
grup de ‘Joves 1’, ha volgut reviure el seu 
musical preferit, adaptant elles mateixes 
aquesta història que a totes i tots ens va 
robar el cor. 

 

ELS MISERABLES 

Una adaptació de la novel·la de Victor 
Hugo on el grup de ‘Joves 2’ ha volgut 
portar a l’escenari amb un alt contingut 
de desmai i tragèdia i amb una dificultat 
afegida, la prosa i vers en el text. 

SISTER ACT

Una adaptació de l’obra de Cherie 
Steinkellner i Bill Steinkellner, on el grup de 
‘Joves 3’ ha pogut treballar de valent per 
dur aquesta obra complexa a l’escenari. 

MAR I CEL 

Una adaptació del grup ‘Adultes’ del famós 
musical català escrit per Àngel Guimerà. 
Aquesta servirà per finalitzar el musical i 
per reflexionar cap a un racisme i un abús 
de poder que en un passat va estar molt 
present i avui dia per desgràcia continua 
sent així. 

Les set obres han estat adaptades a les 
edats de l’alumat i dirigides pel professor i 
coordinador d’Artèria, Marc Martí.

Per fer possible aquest musical on podrem gaudir de grans obres, novel·les i musicals, cal destacar la 
col·laboració del grup de ’Show Dance’ de l’escola Assumpta Trens del Casal ,de la Secció de Belles 
Arts del Casal i també de l’alumnat d’Artèria i Sing Your Dreams del Casal. Un treball conjunt i una suma 
de disciplines i talents per enriquir un projecte que de ben segur no deixarà indiferent a ningú. 

Us hi esperem!



ACTIVITATS CASAL

LA SALA DE BALL 

BALLEM I ENS
CUIDEM

Tanquem la temporada de 
ball amb el desig de poder 
seguir gaudint del ball amb 
salut i amistat!

MAIG  
DIUMENGE 8, 18.15h
QUARTET PEP I Mª JOSÉ
DIUMENGE 22, 18.15h
QUARTET DOBLE CARA

JUNY
DIUMENGE 5, 18.15h  
TRIO RUBEN’S
DIUMENGE 19, 18.15h
QUARTET JAMAIKA BAND

CINEMA FAMILIAR

LA MEVA SETMANA 
EXTRAORDINÀRIA 
AMB LA TESS 
DIUMENGE 29 MAIG
11.30h     

En Sam és un nen d’11 anys que 
està de vacances d’estiu amb 
la seva família. Al llarg de la 
setmana coneixerà a la Tess, una 
nena aventurera i misteriosa que 
el farà reflexionar sobre el valor 
de l’amistat i la família.

+ 8 anys

EL REGAL DE LA 
MOLLY MONSTRE
DIUMENGE 26 JUNY
11.30h     

Una història farcida de colors i 
de llum, per vestir un ambient 
tendre i evocador, que ens parla 
d’un viatge protagonitzat per 
l’arribada d’un nou membre 
a la família.

+ 3 anys

CINEMA PER GAUDIR EN FAMÍLIA

Invitacions    93.890.01.23 / casal@casal.org
                       Whatsapp CASAL i APP Casal

Preu públic:  5€     Preu Òmnium i CCV:  3€ 

Formem part 
del projecte     

Gestió i direcció activitat Ball de Saló
Tomas Carrasco
Grup Memory  

PREUS ENTRADES     

Públic ball de diumenge       7€



Fins al 15 de maig
Fòrum Berger 
Balaguer

DG. 12 de juny
Tot el dia
Rbla. St. Francesc

DJ. 2 de juny
20:00
Teatre Casal

EXPOSICIÓ

VII PREMI 
VILAFRANCA 
CULTURA SMP 

El Fòrum Berger acull les 
obres guanyadores de la 
darrera edició del concurs 
de pintura ràpida.

Una exposició on hi trobareu les 
catorze obres que van ser pintades 
al llarg de la tarda del dia de Sant 
Jordi.

El concurs organitzat juntament 
amb la Secció de Belles Arts, és 
possible gràcies al patrocini de 
Serveis Mèdics Penedès i el suport 
de l’Ajuntament de Vilafranca, 
Pinnae, Centre Vila, Entrem, 
Vilamòbil, Helen Doron i Robòtix 
Penedès.

BÀSQUET 3X3

ACOLLIM EL 
CIRCUIT 3X3
DE LA FCBQ

Per primera vegada, la 
nostra vila serà escenari 
d’una de les proves del 
circuit català.

Aquest any, Vilafranca serà 
la seu d’una de les proves del 
circuit de 3x3 de la FCBQ. Un 
repte gegantí per la Secció 
Esportiva i per tota l’entitat, que 
atraurà a més d’un centenar 
d’equips del nostre país, i que 
serà possible gràcies al suport de 
l’Ajuntament de Vilafranca, la 
Federació Catalana de Bàsquet 
i la implicació de més d’una 
cinquantena de voluntaris de 
la Secció, que són qui ho faran 
possible.

ACTE LLIURAMENT   

VIII EDICIÓ 
PREMI ROSA 
FLORIDO
Obrirem les portes del 
teatre per descobrir l’obra 
guanyadora de l’edició 
amb més participació.

El Premi, creat l’any 2012 en 
memòria de la Rosa Florido, una 
de les fundadores de l’escola 
de teatre de l’entitat, premiarà 
una obra de teatre de creació 
pròpia i amateur, valorant 
aspectes com la dramatúrgia, 
el treball actoral o la posada 
en escena. Tots ells, elements 
essencials per esdevenir una 
obra mereixedora d’aquest 
guardó.

Acte obert a tothom.

Activitat en
el marc del

Trobareu tots els detalls a la plana 
web del Casal i de la FCBQ, i a les 
xarxes socials de la SE Casal.

L’exposició estarà oberta de dijous a 
dissabte de 18h a 20h i els diumenges 
i festius de de 12 a 14h i de 18 a 20h.



ACTIVITATS CASAL

DSS. 7 maig
12:00
Teatre Casal

DJ. 16 juny
19:00 a 21:00
Platea Teatre

Del 9 de juny
al 17 de juliol
Vestíbul del teatre

VISITA GUIADA

EL CASAL: 
NOMS, VEUS 
I RECORDS

Gaudiu gratuïtament de 
la darrera visita guiada 
creada especialment amb 
motiu del Centenari del 
teatre.

Arribem a la recta final de la 
commemoració del Centenari 
del teatre i hi ha activitats que 
van finalitzant, i la visita guiada 
n’és una d’elles.

Si encara no l’heu fet, no us 
perdeu l’oportunitat de gaudir 
d’un meravellós viatge per la 
història del nostre teatre de 
la mà de Marc Jobani i una 
desena de personatges molt ben 
escollits. No us ho perdeu!

NOVA ACTIVITAT

TALLER DE 
FOTOGRAFIA
I DANSA

Una masterclass de  
fotografia en moviment  
de la mà de Toni Galitó.  

Un taller teòric i pràctic amb 
models, adreçat a usuaris de 
càmera o de telèfon mòbil que 
vulguin aprendre els principis  
bàsics per fer bones fotos en 
moviment i les aplicacions més 
adequades.  

Un taller que es podrà portar a la 
pràctica la setmana següent amb 
l’acompanyament de Toni Galitó, 
durant un dels dies d’assaig 
general de l’espectacle de final 
de curs de l’escola de dansa.

Preu socis: 20€   Públic: 35€

EXPOSICIÓ

FILS DE
DANSA

Obrim la celebració dels  
75 anys del naixement 
de la Secció de Ballet del 
Casal, amb una mostra 
dels seus vestits.

Durant tot el mes de juny i part 
de juliol, el vestíbul del teatre 
mostrarà algunes de les peces 
dels espectacles de la Secció  
de Ballet al Casal, que en 
aquests darrers anys coneixem 
com a Escola de dansa  
Assumpta Trens.

Un viatge en el temps que ens 
farà recordar els Festivals  
passats i ens connectarà amb  
els presents.

Inauguració el 9 de juny a les 
20:00.

93.890.01.23
oficines@casal.org
Whatsapp CASAL
APP Casal 

93.890.01.23
oficines@casal.org
Whatsapp CASAL

Més informació 75è Aniversari
amb el suport

Reserva plaça 



DM. 17 maig
20:00
Teatre Casal

Del 13 al 15 maig
Tot el dia
Recinte Firal

DC. 25 maig, 21:00
Restaurant 
Mussonades

PRESENTACIÓ

EL LLIBRE DEL 
CENTENARI

Un treball dels socis Joan 
Solé Bordes i Manel Güell, 
i textos de Pilar Soler, que 
analitza un segle de vida 
del teatre.
Després de la suspensió de la 
primera presentació del llibre, 
ara sí que us podem convidar 
a descobrir “EL POBLE QUE 
ESTIMAVA LA FUSTA. Cent anys 
del saló-teatre del Casal de 
Vilafranca”.

Un viatge a un segle d’història 
del teatre i la seva gent, on 
la mirada dels seus autors i els 
contextos que descriuen, hi 
tenen un paper rellevant.

A la presentació es regalarà un 
exemplar als socis i sòcies que hi 
assisteixin.

FIRES DE MAIG

MÉS FIRAIRES 
QUE MAI!

A les Fires de la represa 
hi trobareu un JUGAFIRA 
completament renovat i 
presència del Casal i el 
centenari del teatre, al 
pavelló de La Gamba.

Aquest any el Casal serem més 
presents que mai a les Fires de Maig. 
Ens trobareu a l’exterior amb el 
tradicional espai de lleure familiar 
JUGAFIRA, però també a l’interior 
on per primer cop hi tindrem un 
espai on mostrarem una mirada 
impossible cap a l’interior del teatre, 
obra de l’artista Toni Ortiz.

Visiteu-nos!

NOVA ACTIVITAT

NEIXEN ELS 
SOPARS DE 
‘TAULA & VILA’

Iniciem una nova activitat 
que ens permetrà gaudir 
de les experiències de 
figures de la Vila, amb 
molta història.

I per començar, el primer 
convidat és en Xavier Pallerola.

Un vilafranquí que és memòria 
viva del bàsquet a Vilafranca i 
al Penedès, i amb qui després 
del sopar podrem fer tertúlia i 
descobrir plegats mil i un secrets i 
anècdotes de la nostra vila i de la 
seva vida.

Activitat oberta a tothom.
Cal inscripció prèvia,

Amb el suport          Acte obert a tothom. Preu socis: 20 euros
Preu no socis: 23 euros



ACTIVITATS CASAL

Per participar a les activitats cal 
ser major de 55 anys. A les nostres 
oficines us informarem de tots els 
detalls.

SOM ESTIU 2022

UN ESTIU PER 
GAUDIR!
En breu publicarem tota 
l’oferta del SOM ESTIU 2022.

En el moment de tancar 
l’agenda estem ultimant els 
detalls de les activitats del SOM 
ESTIU del 2022.

Un estiu on sempre busquem la 
combinació de lleure, diversió i 
valors, amb un servei ajustat a les 
necessitats de les famílies.

Ara mateix ja us podem 
confirmar que tindrem el  
CASAL CREATIU que organitza 
la Secció de dansa i el CAMPUS 
DE BÀSQUET organitzat amb la 
Secció Esportiva. En pocs dies 
també us podrem concretar més 
activitats que ompliran la graella 
d’activitats de l’entitat per a 
l’estiu 2022.

Estigueu atents i atentes a les 
nostres comunicacions i al web 
estiu.casal.org

CLUB SÈNIOR

PROPERES 
ACTIVITATS

MAIG

DIJOUS 5, 10h
Club Anglès
DIJOUS 19, 10h
Club Francès 
DIMARTS 31, Matí 
Club Patrimoni - Visitarem el 
Castell de Penyafort per descobrir 
el nou audiovisual i les darreres 
millores als seus edificis.

JUNY

DIJOUS 2, 10h
Club Anglès
DIJOUS 16, 10h
Club Francès 
DIMARTS 28, Matí 
Club Vins. Anirem fins a Espiells 
per descobrir el projecte de Vins 
El Cep, i les seves 4 nissagues 
centenàries.

Col.labora Per assistir a aquestes activitats cal 
seguir les indicacions de La llibreria 
La Cultural.

No us perdeu aquestes 
activitats culturals 
acollides a la nostra 
entitat en el marc del 
projecte ALIANCES 
CULTURALS.

Conferència de Jordi 
Carrión

Dilluns 30 de maig a les 19:30h, 
la sala Zazie acollirà una 
conferència de Jordi Carrión, 
escriptor i crític literari, sobre 
el paper de les llibreries i les 
biblioteques en el món actual.
Organitza: Llibreria La Cultural

Documental: Libreros de 
Nueva York

Dimarts dia 31 de maig, a 
les 20:30h, projecció del 
documental LIBREROS DE 
NUEVA YORK, que va dirigir 
D.W. Young el 2019 i que 
explora en el passat, el 
present i el futur del llibre 
a través d’entrevistes amb 
llibreters, col·leccionistes i 
escriptors.

Organitza: Llibreria La Cultural

Celebrem el 10è aniversari de 
La Cultural, al Casal!




