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Diumenge 2
Arts Escèniques Teatre Cal Bolet
12.00 Espectacle familiar: Planeta M. 

Art. Cia. Marcel Gros 

Popular i tradicional Rambla de Sant Francesc
12.00 Ballada de sardanes

Música Auditori Municipal 
17.30 Concert d’intercanvi de l’EMM M Do-

lors Calvet amb el Conservatori de Reus 

Música Hospital Comarcal Alt Penedès
18.00 Concert: En clau de Salut

Dimarts 4
Altres L’Escorxador
19.00 Tasta llengües en francès. Grup 

conversa en francès

Altres Taverna de VINSEUM
20.00 El Celler de la Quinzena. Vilarnau

Dimecres 5
Música Sam Casino
19.00 Música al Sam Casino

Dijous 6
Música Sam Casino
19.00 Música al Sam Casino

Divendres 7
Música Sam Casino
20.15 Música al Sam Casino

Música Teatre Cal Bolet
22.00 Festival Hivernacle. Kids From 

Mars + El Petit de Cal Eril + Bra-
ve Coast Djs

Dissabte 8
Literatura Biblioteca Torras i Bages
12.00 Hora del conte: Les disfresses en-

contades

Arts Escèniques Teatre Casal
20.30 Yunke. Conjuro

Diumenge 9
Altres Rambla de Sant Francesc
10.00 Mercat Especial Festa del Xató

Altres Rambla de Sant Francesc
11.00 Festa del Xató

Música Auditori Municipal 
19.00 El Magnifi cat de Bach. Camerata 

Penedès i Polifònica de Vilafranca

Arts Escèniques Auditori Fòrum Berger Balaguer
19.00 MusicVeu - Festival Solidari. Tea-

tre: La plaça del Diamant

Dilluns 10
Música Auditori Montserrat Junyent 
19.30 Concert d’Hivern de l’EMM M. 

Calvet

Dimecres 12
Literatura Biblioteca Torras i Bages
19.00 Presentació de Flamenca, la no-

vel·la que inspirà “El mal querer” 
de la cantant Rosalia

Dijous 13
Altres L’Escorxador
19.00 Tast de txi Kung

Divendres14
Música Auditori Municipal 
20.30 i  22.30 Nico Roig. Yo siempre sue-

ño que sí

Arts Escèniques Teatre Casal
21.00 Santi Rodríguez. Infarto ¡No vayas 

a la luz! 

dia a dia
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Dissabte 15
Música Auditori de Vinseum
20.30 Cicle de jazz a VINSEUM. Mula

Arts Escèniques Sala Migdia 18
21.00 Cicle Platea - Joan Valentí. Mort 

a les cunetes

Diumenge 16
Música Auditori Municipal 
12.00 Espectacle familiar: Tinc un pa-

per. Marc Parrot & Eva Armisén

Arts Visuals Sala dels Trinitaris
12.00 Visita i taller familiar “Joc de pa-

raules” 

Arts Escèniques Teatre Cal Bolet 
19.00 Eh man hé, la mecánica del alma. 

Zero en Conducta

Dilluns 17
Conferència Sala Zazie
20.00 Acte en el marc de Tribuna Casal: 

“El soroll de la guerra, el silenci 
del dolor”

Dimarts 18
Altres Taverna de VINSEUM
20.00 El Celler de la Quinzena. Sant Jo-

sep Vins

Dimecres 19
Altres L’Escorxador
19.00 Tasta llengües en anglès. Grup de 

conversa en anglès

Literatura Biblioteca Torras i Bages
19.00 Federico García Lorca i Margarida Xir-

gu. Vida a la Mort escoltant les seves 
paraules en un viatge per Granada

Dijous 20
Popular i tradicional Diferents carrers de Vilafranca
19.00 Carnaval’20. L’Arribada del Rei. 

Dijous Gras

Popular i tradicional Teatre Cal Bolet
22.30 Carnaval’20. Curtnaval. Projecció 

dels curtmetratges participants

Divendres 21
Popular i tradicional Diferents carrers de Vilafranca
21.00 Carnaval’20. Escorreguda de bars

Popular i tradicional Teatre Cal Bolet
23.59 Carnaval’20. Ball de Gala

Dissabte 22
Popular i tradicional Per les parades del Mercat 
12.00 Carnaval’20. Matinades al mercat

Literatura Biblioteca Torras i Bages
12.00 Conte per a nadons: Història d’un 

Jardí, a càrrec d’Eva González

Popular i tradicional Plaça del Penedès
12.30 Carnaval’20. Vermut electrònic

Popular i tradicional Plaça de la Vila
17.00 Carnaval’20. Carnaval infantil

Popular i tradicional Teatre Casal
17.30 Carnaval’20. Carnaval Infantil del 

Casal de Vilafranca

Diumenge 23
Altres Camí de Pacs Balcó de les Clotes
11.00 Activitats de Natura. Alliberament 

d’un rapinyaire

Altres Taverna de VINSEUM
12.00 Històries de Palau. Visita teatral 

al Palau Reial

Dilluns 24
Conferència Sala parroquial Mn. Joan Vinyeta
21.00 “La dimensió missionaria de l’es-

glésia”

Dimarts 25
Popular i tradicional Plaça de la Vila
17.30 Carnaval’20. La Vetlla

dia a dia
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Dimecres 26
Popular i tradicional Plaça de la Vila
18.00 Carnaval’20. Dimecres de Cen-

dra. La Vetlla

Música Auditori Montserrat Junyent
19.00 Concert d’Hivern de l’EMM M. Calvet

Popular i tradicional Plaça de la Vila
19.00 Carnaval’20. Dimecres de Cendra. 

Enterro

Divendres 28
Popular i tradicional Des de l’Avgda. Tarrago-

na/carretera de Moja 
20.30 Carnaval’20. La Rua

Dissabte 29
Música Teatre Casal
20.30 NS Danza. Ópera Zarzuela

dia a dia

Espectacle familiar: Planeta M. Art.Planeta M. Art. 
Cia. Marcel Gros 
Un gran món interior creat, imaginat i somiat per 
Marcel Gros: el planeta M. Art. El representarà 
amb una tecnologia d’alta defi nició en 3D que su-
pera qualsevol realitat virtual: música, paraules, 
formes, colors i moviment.
Escolteu els colors, mireu la música, inventeu 
paraules, jugueu a crear i creeu jugant. Podeu 
crear coses úniques. Com deia Marcel Duchamp: 
“Artista és tothom qui sàpiga mirar”

Diumenge 2 a les 12.00 al Teatre Cal Bolet
Organitza: La Xarxa

Yunke. ConjuroConjuro
Yunke és un dels grans il·lusionistes dels nostres 
temps, proclamat subcampió del món i guardonat 
amb l’Òscar de la màgia. El seu art és ple de mis-
teri, bellesa i risc. Les seves il·lusions són colpi-
dores i hipnòtiques

Dissabte 8 a les 20.30 al Teatre Casal
Organitza: Societat “La Principal”

MusicVeu - Festival Solidari. Teatre: 
La plaça del Diamant La plaça del Diamant 
Cia. Mea Culpa
Aquesta obra teatral s’inicia amb el fi nal de la no-
vel·la de Mercè Rodoreda, quan la Natàlia descobre-
ix un diamant al seu cor, una raó de viure després de 
la desesperació del suïcidi, una alenada d’aire fresc 
per a ella, que ja no és ella mateixa. Torna enrere en 

Arts Escèniques
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el temps per rememorar els seus tres amors i els fets 
de la seva vida des de la mirada serena que per fi  
l’acompanya

Diumenge 9 a les 19.00 a l’Auditori Fòrum 
Berger Balaguer
Organitza: Fundació PINNAE

Santi Rodríguez. Infarto ¡No vayas a Infarto ¡No vayas a 
la luz! la luz! 
Un monòleg d’infart, ple d’humor i molta vida.
Un viatge a l’experiència de l’actor al llindar de la 
mort, que ha transformat en un monòleg divertit 
i vital

Divendres 14 a les 21.00 al Teatre Casal
Organitza: Casal Societat “La Principal”

Cicle Platea - Joan Valentí. Mort a Mort a 
les cunetesles cunetes
Un emotiu espectacle basat en la història real de 
vuit persones que van morir per les seves idees 
als peus de Montserrat.
Un homenatge a totes les víctimes de la repres-
sió franquista

Dissabte 15 a les 21.00 a la Sala Migdia 18
Organitza: Casal Societat “La Principal”

Eh man hé, la mecánica del alma.Eh man hé, la mecánica del alma. 
Zero en Conducta
Un espectacle impactant de teatre gestual, tite-
lles, dansa i acrobàcia. 
Cinc actors, ballarins i titellaires són els esperits 
que donen vida, emocions i imaginació a Nolan i 
ens demostren que l’ànima de les titelles no és 
tan diferent de la de les persones 
Un espectacle per veure i per viure en família

Diumenge 16 a les 19.00 al Teatre Cal Bolet
Organitza: Regidoria de Cultura. Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès

Arts Escèniques
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Concert d’intercanvi de l’EMM M 
Dolors Calvet amb el Conservatori 
de Reus 
L’Orquestra de l’escola de música aquest curs fa 
un intercanvi amb l’Orquestra del Conservatori 
de Reus. Al mes de gener van treballar conjunta-
ment a la seva ciutat i en aquesta ocasió els re-
bem per a fer un concert a l’Auditori de Vilafranca
Diumenge 2 a les 17.30 a l’Auditori Municipal
Organitza: EMM M. Dolors Calvet

Concert: En clau de Salut
Concert de Guitarres de l’EMM M. Dolors Calvet 
de Vilafranca del Penedès. Direcció Musical: 
Patrick Hopmans
El cicle musical En Clau de Salut, ofereix unes 
estones musicals a l’hospital comarcal de l’Alt 
Penedès amb l’objectiu de fer més amable i 
acollidora l’estada dels seus pacients, familiars, 
acompanyants i públic en general
Diumenge 2 a les 18.00 a l’Hospital Comarcal 
Alt Penedès
Organitza: Hospital Comarcal de l’Alt Penedès, EMM M. Do-
lors Calvet i Fundació Pinae

Música al Sam Casino
Una bona oportunitat perquè l’alumnat de combo i 
els de l’aula de cant de l’escola actuïn en un entorn 
diferent i el públic pugui gaudir de la seva música
Dimecres 5 i dijous 6 a les 19.00 i divendres 7 
a les 20.15 al Sam Casino
Organitza: EMM M. Dolors Calvet

Festival Hivernacle. Kids From 
Mars + El Petit de Cal Eril + Brave 
Coast Djs
Divendres 7 a les 22.00 al Teatre Cal Bolet
Organitza: Brave Coast

El Magnifi cat de Bach.El Magnifi cat de Bach. Camerata Pe-
nedès i Polifònica de Vilafranca
La Camerata Penedès inicia una etapa com a or-
questra resident de l’Auditori Municipal de Vila-
franca i s’estrena amb un repertori ben especial.
El dramatisme i expressivitat de Il Pianto d’Arianna 
seran els protagonistes d’una vetllada plena de 
contrastos. H.F. Biber homenatjarà les terres del Pe-
nedès en una obra dedicada a Bacus, déu del vi, de 
les vinyes i de la disbauxa: la Battaglia. La Polifònica 
de Vilafranca s’afegirà per tancar el concert amb 
el Magnifi cat. Una de les obres corals cabdals del 
mestre J.S.Bach

Diumenge 9 a les 19.00 a l’Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura.Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès

Concert d’Hivern
Una oportunitat per escoltar concerts de petit for-
mat amb alumnes solistes, i petites formacions. 
Concert per alumnes de tots els nivells de l’escola

Dilluns 10 a les 19.30 i dimecres 26 a les 19.00 
a l’Auditori Montserrat Junyent
Organitza: EMM M. Dolors Calvet

Música
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Nico Roig. Yo siempre sueño que síYo siempre sueño que sí
Una experiència auditiva de primera magnitud 
que impressiona i emociona
Les noves cançons del cantautor són un viatge 
íntim ple d’esperança i humor, i ens recorden 
el seu fort caràcter com a compositor. Roig 
s’acompanya pel brillant duet de veus Tarta Re-
lena i pel músic Cote Fournier
Concert amb auriculars. So binaural.
L’espectacle forma part de la programació del 
Festival Barnasants

Divendres14 a les 20.30 i a les 22.30 a l’Au-
ditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura. Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès

Cicle de jazz a VINSEUM. Mula
Pep Mula presenta M U L A II
A càrrec de Pep Mula (bateria), Txema Riera (pia-
no), Miguel “Pintxo” Villar  (saxo tenor), Dani Pé-

rez (guitarra), David Mengual (contrabaix)
Dissabte 15 a les 20.30 a l’Auditori de VIN-
SEUM
Organitza: Jazz Club Vilafranca

Espectacle familiar: Tinc un paper.Tinc un paper. 
Marc Parrot & Eva Armisén
Un espectacle on teatre, música i pintura com-
parteixen escenari per explicar que a les arts es-
cèniques hi ha moltes persones que hi treballen, 
totes imprescindibles perquè sense totes elles 
no hi hauria espectacle

Diumenge 16 a les 12.00 a l’Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura. Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès

NS Danza. Ópera Zarzuela
Un passeig pels millors números d’Òpera, Sar-
suela i Cuplets, amb una elegant posada en 
escena. Un espectacle dirigit per la coreògrafa 
Núria Serra i protagonitzat pel cantant Cubà 
Ulises Ordúñez i els ballarins de la Cia NS danza

Dissabte 29 a les 20.30 al Teatre Casal
Organitza: Casal Societat “La Principal”

Música
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“Antològica” Just Nicolàs Camp-
llonch
Comissariat: Joan Anton Mascaró

Fins al 23 de febrer a la Capella de Sant Joan
Organitza: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Vilafranca

“Elogi del malentès”
Mar Arza, Cabello/Carceller, Lúa Coderch, Kajsa 
Dahalberg, Anna Dot, Dora García, Andrea Gó-
mez, Núria Güell, Alexandra Leykauf, Mariona 
Moncunill, Mireia Sallarès, Batia Suter i Pilvi 
Takala
Tretze artistes contemporànies s’apleguen en un 
mateix espai, sota el comissariat de Joana Hur-
tado Matheu.

“Elogi del malentès” explora justament la diferèn-
cia, la diferència que ens oblia a explorar crítica-
ment les convencions que regeixen la nostra 
relació amb l’entorn. En un temps de simplifi cació 
salvatge i esforç mínim, confi ar-nos a la pluralitat 
i complexitat del malentès per contradir el que ja 
ha estat dit, dat i beneït, suposa crear un espai de 
resistència compartida que no passa per l’impe-
ratiu del resultat.
Diumenge 16 de febrer a les 12h “Joc de Parau-
les”. Visita dinamitzada i tallers experimentals per 
a grups familiars. 

Fins al 22 de març a la Sala dels Trinitaris
Organitza: Programa d’Arts Visuals de l’Ofi cina de Difusió 
Artística (ODA) de la Diputació de Barcelona i  Regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès

“Cartografies” 
VINSEUM se submergeix en la col·lecció de ma-
pes i presenta una tria de les peces més signifi -
catives. Documents cartogràfi cs que es conser-
ven majoritàriament al Centre de Documentació 
de VINSEUM i que fan referència a Vilafranca  
al Penedès i a Catalunya i a aspectes que van 
des de la vitivinicultura, la geografi a, l’estratègia 
bèl·lica, entre d’altres. L’objectiu de la mostra és 
fer visible aquesta col·lecció i posar-la en relació 
amb altres documents cartogràfi cs vinculats a la 

Arts visuals
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història de la vila; així com refl exionar sobre la im-
portància de la cartografi a al llarg de la història.
Fins al 22 de març de 2020 a VINSEUM 
Organitza: VINSEUM. Amb el suport de l’ Institut Cartogràfi c 
i Geològic de Catalunya. Col·labora: El Periódico i Xerigots

“Bon voyage” 
Col·lectiva d’Artistes
9 artistes que interpreten des de diferents punts 
de vista i estils molt diversos, obres de la mateixa 
temàtica.
Horaris: De dijous a dissabte, 18 a 20 h, diumen-
ges i festius, d’11 a 14hi de 18 a 20h
Fins al 3 de març a l’Aula Cultural del Fòrum 
Berger Balaguer
Organitzat per: FUNDACIÓ PINNAE

 “Anuari 2019”
Exposició Fotogràfi ca
A càrrec de l’Associació Fotogràfi ca de Moja 
Obert divendres i dissabtes de 18.30 a 20.30h
Del 7 al 22 de febrer a la Sala d’Exposicions 
Jaume Palau 
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes de Sant Julià 

“El discret encant de les portes”
Grup ARTS 3
Exposició col·lectiva de fotografi a d’ antics alum-
nes de Belles Arts que preten explorar diverses 
disciplines en aquesta ocasió la fotografi a.
Les portes formen part dels habitatges des dels 
seus inicis, com proven per exemple les pintures 
egípcies. A l’Edat Mitjana van proliferar les portes 
de metall i la combinació de fusta i metall, mate-
rials que encara predominen avui en dia. 
Ja amb els romans l’arc de triomf representava 
una porta, i per les muralles i castells fortifi cats 
tenien les anomenades portes caladisses. 

Al llarg dels segles podem veure com cada època 
ha marcat un estil arquitectònic propi, romànic, 
gòtic, renaixentista, modernista ... El que ens inte-
ressa en la fotografi a es copsar el pas del temps 
i donar rellevància a aquella imatge que ha pas-
sat desapercebuda per la majoria, fent-la nostra 
dins la pròpia dimensió humana i cercant l’ànima 
dels objectes o persones retratades a través de 
la càmera. 
Les portes serveixen per entrar i per sortir, per 
tancar i per obrir un espai íntim o una propietat. 
Unes tanquen els animals en gàbies perquè no 
s’escapin i d’altres tanquen persones a les pre-
sons

Del 7 de febrer al 7 de març  a la Sala dPAS
Organitza: Regidoria de Cultura. Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès

Arts visuals
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Tasta llengües en francès. Grup 
conversa en francès
A càrrec d’Anaïs Martin
Dimarts 4 a les 19.00 a L’Escorxador
Organitza: Banc de Temps de Vilafranca. Ajuntament de Vi-
lafranca del Penedès

El Celler de la Quinzena. Vilarnau
Cada quinzena programem un tast dedicat a 
un dels cellers Amics d’Honor del museu amb 
l’objectiu de conèixer més i millor cada celler, la 
seva història, la seva singularitat, la seva manera 
de treballar i, és clar, els seus productes!
Dimarts 4 a les 20.00 a la Taverna de VIN-
SEUM
Organitza: VINSEUM

Mercat Especial Festa del Xató
Diumenge 9 a les 10.00 a la rambla de Nostra 
Senyora i Rambla de Sant Francesc
Organitza: Col·lectiu d’artesans, brocanters i pintors del Penedès

Festa del Xató

Diumenge 9 a les 11.00 a la rambla de Sant Francesc
Organitza: Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Tast de txi Kung
A càrrec de Rosada Rovira
Dijous 13 a les 19.00 a L’Escorxador
Organitza: Banc del Temps de Vilafranca. Ajuntament de Vi-
lafranca del Penedès

El Celler de la Quinzena. Sant Josep Vins
Cada quinzena programem un tast dedicat a 
un dels cellers Amics d’Honor del museu amb 

l’objectiu de conèixer més i millor cada celler, la 
seva història, la seva singularitat, la seva manera 
de treballar i, és clar, els seus productes!
Dimarts 18 a les 20.00 a la Taverna de VIN-
SEUM
Organitza: VINSEUM

Tasta llengües en anglès. Grup de 
conversa en anglès
A càrrec de Marta Sastre i Àngel Torres
Dimecres 19 a les 19.00 a L’Escorxador
Organitza: Banc de Temps de Vilafranca. Ajuntament de Vi-
lafranca del Penedès

Activitats de Natura. Alliberament 
d’un rapinyaire
Observeu la fauna del nostre territori i els rastres 
que en delaten la seva presència. Conegueu què 
passa fi ns que un animal es pot alliberar, tal i 
com es fa en aquesta activitat guiada

Diumenge 23 a les 11.00 al Camí de Pacs  Bal-
có de les Clotes
Organitza: Servei de Medi Ambient. Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès

Històries de Palau. Visita teatral al 
Palau Reial
Una activitat per conèixer la història de l’em-
blemàtic Palau Reial de Vilafranca.
Diumenge 23 a les 12.00 a la Taverna de VIN-
SEUM
Organitza: VINSEUM

Altres
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Literatura
Hora del conte: Les disfresses encon-Les disfresses encon-
tadestades
A càrrec de Sandra Rossi

Dissabte 8 a les 12.00 a la Biblioteca Torras 
i Bages
Organitza: Biblioteca Torras i Bages

Presentació de FlamencaFlamenca, la no-
vel·la que inspirà “El mal querer” 
de la cantant Rosalia
A càrrec del traductor 
de l’obra Antoni Ros-
sell, de la Universitat 
Autònoma de Barce-
lona, i d’Alberto Reche, 
doctor en història i di-
rector de la col·lecció 
Literaturas
Dimecres 12 a les 
19.00 a la Biblioteca 
Torras i Bages
Organitza: Biblioteca Torras i Bages

Federico García Lorca i Margarida 
Xirgu. Vida a la Mort escoltant les Vida a la Mort escoltant les 
seves paraules en un viatge per Gra-seves paraules en un viatge per Gra-
nadanada
Proposta creativa de la periodista Rosa Vendrell
Donat que al 2019 es commemorà l’Any Xirgu en 
motiu del 50è aniversari de la mort de Margarida 
Xirgu, ha creat una proposta que els uneix i on 
els fa presents en un modest però sentit home-
natge
Dimecres 19 a les 19.00 a la Biblioteca Torras 
i Bages
Organitza: Biblioteca Torras i Bages

Conte per a nadons: Història d’un Història d’un 
Jardí Jardí a càrrec d’Eva González
Explica la història del jardí d’un castell. Al llarg 
de la història anirem coneixent els éssers que hi 
viuen com les petites formigues o les boniques 
fl ors i també descobrirem què hi ha al cel (el sol, 
la lluna, etc.) i què hi passa a vegades (pluja, 
trons, arc de sant Martí, etc.) 

Dissabte 22 a les 12.00 a la Biblioteca Torras 
i Bages
Organitza: Biblioteca Torras i Bages
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Popular i tradicional

L’Arribada del Rei. Dijous Gras
Arribada de S.M. el Rei Carnestoltes XVIIè i I de 
Vilafranca amb tota la seva Cort el seguici es 
dirigirà cap a la plaça de la Vila i passarà pels 
carrers: de Papiol, del Cid, de Santa Clara, de la 
Parellada i de la Cort. Tot plegat amb l’acompan-
yament musical de Sidral Brass Band.
Arribats a la plaça de la Vila, Pregó del Rei Car-
nestoltes, Flashmob a càrrec de l’Escola de Dansa 

Assumpta Trens i Botifarrada Popular

Dijous 20 a les 19.00 per diferents carrers de 
Vilafranca
Col·labora: Els 3 Mosqueters, Escola de Dansa Assumpta 
Trens i PABA Agrupació de Barbuts

Curtnaval. Projecció dels curtme-
tratges participants 
Premis
Premi de la Concubina dotat amb 200 € i escollit 
per un jurat.
Premi de la Serpentineta dotat amb una panera i 
un pernil i escollit per votació popular.
Premi de la Iaia dotat amb un lot de productes del 
Carnaval i escollit per votació popular.
Dijous 20 a les 22.30 al Teatre Cal Bolet

Escorreguda de bars
Ruta de bars fi ns el Teatre Cal Bolet on es farà 
la darrera consumició. Els tiquets es vendran a 
partir de les 20.30 h al Pati de l’Escorxador. 
Divendres 21 a les 21.00 per diferents carrers 
de Vilafranca

Ball de Gala
Magnífi c Ball de Disfresses en honor a S.M. el 
Rei Carnestoltes XVIIè i I de Vilafranca amb 
Electric Gozarela i Dj’s. Hi haurà concurs de dis-
fresses amb premis per a la millor individual i a la 
millor per grup.
Divendres 21 a les 23.59 al Teatre Cal Bolet

Matinades al mercat
S.M el Rei Carnestoltes XVIIè i I de Vilafranca i la 
seva Cort, acompanyats per la Banda de l’EMM 
M Dolors Calvet, sortiran a fer Dissabte pel mer-
cat. En arribar a la plaça de Santa Maria, actua-
ció de lluïment.
Dissabte 22 a les 12.00 per les parades del 
Mercat (des de la Plaça Penedès fi ns a la 
plaça de Santa Maria)
Col·labora: EMM M Dolors Calvet

Vermut electrònic
Dissabte 22 a les 12.30 a la plaça Penedès
Col·labora: La Barraca

Carnaval infantil
Sorollosa despertada de S.M el Rei Carnestoltes XVI-
Iè i I de Vilafranca per part de tots els infants amb la 
Cançó de la Despertada i l’ajuda de la Batukada de 
l’EMM M Dolors Calvet. Si aconseguim despertar el 
Rei, petita rua a peu pels carrers de la Cort, Parellada, 
Palma, Sant Joan per tornar a la plaça de la Vila. En 

Carnaval’20
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arribar-hi, animació infantil amb animació musical 
amb en Xaxi Xixarrus de la Cia. Tager Espectacles, 
photocall amb els personatges de la Cort del Rei 
Carnestoltes i xocolata calenta pels infants
Dissabte 22 a les 17.00 a la plaça de la Vila
Col·labora: EMM M Dolors Calvet

La Vetlla
Instal·lació de la Capella ardent de S.M. Difunt 
el Rei Carnestoltes XVIIè i I de Vilafranca. Amb 
l’acompanyament musical del Grup de Minis-
trers de l’EMM M Dolors Calvet.
Durant la Vetlla, taller de confecció de sardines 
perquè els infants la portin a l’enterrament de Sa 
Majestat el Rei Carnestoltes XVIIè i I de Vilafranca
Dimarts 25 a les 17.30 a la plaça de la Vila
Col·labora: EMM M Dolors Calvet 

Dimecres de Cendra. La Vetlla
Dimecres 26 a les 18.00 a la  plaça de la Vila
Col·labora: EMM M Dolors Calvet, Ball de Diables de Vila-
franca, Els 3 Mosqueters i PABA Agrupació de Barbuts

Dimecres de Cendra. Enterro
Sortida del seguici fúnebre que acompanyarà el 
fèretre de S.M. el Rei Carnestoltes XVIIè i I de 
Vilafranca, amb l’acompanyament musical de la 

Banda de l’EMM M Dolors Calvet i els Tabalers 
del Ball de Diables de Vilafranca.
La comitiva passarà pels carrers de la Cort, 
Parellada, Palma, Sant Joan, Rambla de Nostra 
Senyora, carretera de Tarragona i Bisbe Morga-
des per arribar al Parc Tívoli.
Arribats al Parc Tívoli, Lectura solemne del tes-
tament i incineració de S.M. el Rei Carnestoltes 
XVIIè i I de Vilafranca i Sardinada Popular
Dimecres 26 a les 19.00 a la plaça de la Vila
Col·labora: EMM M Dolors Calvet, Ball de Diables de Vila-
franca, Els 3 Mosqueters i PABA Agrupació de Barbuts.

La Rua
Sortida de la Rua de Carnaval amb la participa-
ció de carrosses i comparses de Vilafranca i de 
la comarca.
Recorregut: Avgda de Tarragona, rambla de Sant 
Francesc, rambla de Nostra Senyora, avinguda 
de Barcelona cantonada carrer del Cid.
En acabar la rua a la rambla de Sant Francesc, en-
trega de premis a les millors carrosses i compar-
ses per part del Rei Carnestoltes si aconsegueix 
ressuscitar i festa fi nal de rua amb Dj Jordi Rivas. 
Divendres 28 a les 20.30 des de l’Avgda. de 
Tarragona amb carretera de Moja
Organitza: Ajuntament de Vilafranca del Penedès i CASINO, 
Unió Comercial.

Carnaval’20. Carnaval Infantil del 
Casal de Vilafranca
Una tarda on els més petits de la casa són els 
protagonistes. A la festa podran desfi lar per l’es-
cenari, podran ballar amb els ‘Xip Xap’ i el seu 

espectacle Que peti la plaça!!, i amb una mica de 
sort podran marxar cap a casa amb alguna de les 
joguines que sortegem al fi nal de la festa
Dissabte 22 a les 17.30 al Teatre Casal
Organitza: Casal Societat “La Principal”

Ballada de sardanes
A càrrec de la Cobla Reus Jove
Diumenge 2 a les 12.00 a la rambla de Sant 
Francesc
Organitza: Vilafranca Sardanista

Popular i tradicional

Organitza: Comissió de Carnaval i Ajuntament de Vilafranca del PenedèsDel 20 al 28 de febrer
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Mercat de la Carn
Receptes depuratives II
Cremes i sucs verds, a càrrec d’Astrid Barqué, de 
Vitampleni. Tallers gratuïts 

Dijous 6 de febrer a les 18.30 h
Organitza: Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Biblioteca Torras i Bages
Fora màscares!!! Et coneixes de veritat? Ho des-
cobriràs amb aquesta eina utilitzada en Coaching 
i Psicologia. L’Eneagrama i els 9 models mentals, a 
càrrec de la coach Belén Fábregas.
Taller sobre l’Eneagrama, eina d’autoconeixement 
que, a partir de 9 temperaments psicològics dife-
rents, engloba les característiques i funcionament 
mental que tenim les persones. Té com a base la 
identifi cació del temperament o essència, de cada 
un de nosaltres i l’ego o personalitat associada a 
cadascuna de les 9 tendències. I com això ens con-
diciona i ens fa actuar de certa manera. L’Eneagra-

ma ajuda a detectar comportaments desadaptatius 
i indica la manera d’aprendre a corregir-los per a un 
major equilibri i felicitat a la nostra vida.
Realitzarem un test per a la identifi cació de l’enea-
tipus predominant, així com una dinàmica perquè, 
de manera vivencial, s’experimentin els conceptes 
explicats durant el taller.
Col·labora: tierracoach.com
Dimecres 5 de febrer, a les 18.30h

Taller de carnaval
Taller de màscares i complements “Herois i heroï-
nes” a càrrec de El Taller de Capellades.
Divertit taller per a nens i nenes per crear les se-
ves pròpies disfresses de súper herois i heroïnes! 
Podrem crear les màscares, braçalets o l’escut del 
nostre personatge preferit, spider man, hulk, etc. 
Places limitades. Cal inscripció prèvia: b.vilafranca.
tb@diba.cat
Per a infants a partir de 5 anys.

Divendres 21 de febrer a les 18h.

Leggi e impara l’italiano: curs d’italià a través 
dels llibres
A càrrec de Michela d’Auria  (professora a la EOI 
de Vilafranca)

Dijous 27 de febrer, a les 15.30 h
Organitza: Biblioteca Torras i Bages

Cursos i tallers
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L’Escorxador
Taller “Salut Emocional”
A càrrec de Pilar Aguilar, Psicòloga.
4 i 11 de febrer de 17 a 19.30h

Taller “Meditacions per a nens de 8 a 12 anys”
“Si ensenyéssim meditació a cada nen de 8 anys, 
eliminaríem la violència en una sola generació” 
Dalai Lama
Meditacions guiades per Juan Gómez Gallego Hip-
noterapeuta i Neuro-Activ Coach, Guia en medita-
cions infantils
Divendres de 17.30 a 18.30h

 644 961 007 o info@entretots.org

Chi Kung
 606 772 592, info@entretots.org i fb Entretots Pe-

nedès
Organitza: EntreTots Penedès

Ioga
 tel 660 010 826

Organitza: Fem Pinya

Ioga
 938 174 424 els dilluns a la tarda de 17 a 19h

Ioga Suau
 938 174 424 els dilluns a la tarda de 17 a 19h

Ioga Dinàmic
 938 174 424 els dilluns a la tarda de 17 a 19h

Organitza: Lliga Reumatològica

Llenguatge de Signes
Dissabtes de 10 a 13 h

 info@entretots.org / 653 157 653
Organitza: Entretots

Meditació i relaxació
Tel. 639.280.708    http://www.ginestavila.cat

Tonifi cació Muscular
Tel. 639.280.708    http://www.ginestavila.cat
Organitza: Associació Ginesta

Ioga
Tel. 639.280.708    http://www.ginestavila.cat
Organitza: Associació Ginesta

Dansa Oriental / Polinèsia
 659 046 730

Organitza: Associació Ball Odansa

Dansa Oriental
 Fb farashadansa  tel 696 953 125

Organitza: Farasha Dansa Oriental

Taller d’integració Corporal, a càrrec de Montse 
Morilla

 altpenedes@fi bromialgia.cat tel 681 362 367
Organitza: ACAF - Associació Catalana d’ afectades i afectats 
de fi bromiàlgia i d’altres Síndromes de Sensibilització Central

Cursos i tallers

Conferències
Acte en el marc de Tribuna Casal: 
“El soroll de la guerra, el silenci del 
dolor”
A càrrec dels psicòlegs Antoni Puimedon, Lluís 
Fortuny, Marcè Coca
Dilluns17 a les 20.00 a la Sala Zazie
Organitza: Casal Societat “La Principal”

“La dimensió missionaria de l’es-
glésia”
A càrrec de Joan Soler, prevere del bisbat de 
Girona i missioner
Dilluns 24 a les 21.00 a la Sala parroquial Mn. 
Joan Vinyeta
Organitza: Parròquies de l’Arxiprestat de Vilafranca



web cultura.vilafranca.cat
fb @escorxadorvilafranca


