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Divendres 2
Arts Escèniques Teatre Casal
21.00 Comandante Lara. Comandante 

Lara y Cia

Dissabte 3
Altres Plaça de Santa Maria
18.30 Visita de posta de sol al campanar

Diumenge 4
Altres Oficina de Turisme
10.30 Ruta Modernista Teatralitzada

Altres Punt de trobada aparcament de sota 
(darrera) el Complex Aquàtic

11.00 Passejada a la Torre de les Ai-
gües. Aigua i patrimoni humà

Arts escèniques  Teatre Cal Bolet
12.00 Espectacle familiar: La princesa 

en texans

Música Bar El Forat del Pany
19.30 Klaatu

Dijous 8
Xerrades i conferències Biblioteca Torras i Bages
18.00 14 tècniques de generació d’idees

Divendres 9
Música Teatre Cal Bolet
20.30 Carla i Jolly Damper. Kill a feeling 

/ Apologies is it

Arts escèniques Teatre Casal
21.00 Escena Penedès, el festival de 

teatre d’origen Penedès. Tercera 
edició. Octubre del 2020

Dissabte 10
Literatura Biblioteca Torras i Bages
12.00  English Storytime

Altres Plaça de Santa Maria
18.30 Visita de posta de sol al campanar

Altres Cementiri de Vilafranca
19.00 Visita teatralitzada nocturna al 

Cementiri de Vilafranca

Arts escèniques Teatre Casal
21.00 Escena Penedès, el festival de 

teatre d’origen Penedès. Tercera 
edició. Octubre del 2020

Diumenge 11
Altres Oficina de Turisme
11.00 La Vilafranca Medieval

Arts escèniques Teatre Casal
19.00 Escena Penedès, el festival de 

teatre d’origen Penedès. Tercera 
edició. Octubre del 2020

Dilluns 12
Arts escèniques Teatre Casal
19.00 Escena Penedès, el festival de 

teatre d’origen Penedès. Tercera 
edició. Octubre del 2020

Dimecres 14
Altres L’Escorxador
17.30 Tastet Txi Kung

Divendres 16
Literatura VINSEUM
19.00 #llibresdevi. Essències romanes 

aigua, vi i perfum en el món antic i 
El llibre del vi

dia a dia
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Arts Escèniques Teatre Cal Bolet
20.30 Lo Nuestro. Flyhard Produccions

Música Teatre Casal
21.00 Manu Guix. Una nit amb Manu 

Guix

Dissabte 17
Arts Visuals per diferents espais de Vilafranca
17.30 Big Draw

Altres Plaça de Santa Maria
18.30 Visita de posta de sol al campanar

Altres Cementiri de Vilafranca
19.00 Visita teatralitzada nocturna al 

Cementiri de Vilafranca

Diumenge 18
Altres Oficina de Turisme
10.30 Ruta Modernista Teatralitzada

Música Auditori Municipal 
12.00 Música a l’Auditori. Ma, me, mi...

Mozart!

Arts Escèniques Teatre Cal Bolet
19.00 Sin Permiso. Canciones para el 

silencio. Ana Morales

Música Bar El Forat del Pany
19.30 Lousianna

Dimarts 20
Altres L’Escorxador
19.00 Tasta llengües en francès

Xerrades i conferències VINSEUM 
20.00 Com eren els vins de Baetulo?

Divendres 23
Música Basílica de Santa Maria
20.00 i 21.30 Concert de l’Escolania de 

Montserrat

Arts Escèniques Teatre Cal Bolet
20.30 Excalibur i altres històries d’ani-

mals morts. Hermanas Picohueso

Dissabte 24
Literatura Biblioteca Torras i Bages
12.00 Conte per caganius: Històries i 

melodies per viatjar sobre la pell

Altres Plaça de Santa Maria
18.30 Visita de posta de sol al campanar

Altres Cementiri de Vilafranca
19.00 Visita teatralitzada nocturna al 

Cementiri de Vilafranca

Música VINSEUM, Museu de les Cultures del 
Vi de Catalunya.

20.30 Cicle de jazz a Vinseum. Albert Ci-
rera i els tres tambors en concert 

Arts Escèniques Teatre Casal
21.00 “Des de l’enyor de l’exili” textos 

de Josep Carner. Sílvia Bel i Rosa 
Renom

Diumenge 25
Altres Punt de trobada camí de Pacs/ Balcó 

de les Clotes
11.00 Anem a collir olives

Altres Oficina de Turisme
11.00 La Vilafranca Medieval

dia a dia
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Música Auditori Municipal 
19.00 Wind (A la recerca del vent). Windu

Música Bar El Forat del Pany
19.30 Concert de W’R ALIVE grup Tribut 

als estadounidenses originaris 
de Seattle els PEARL JAM

Dijous 29
Xerrades i conferències
Biblioteca Torras i Bages
19.00 Personatges de la ciència i la tec-

nologia al Penedès segles XVIII-XXI

Dissabte 31
Literatura Biblioteca Torras i Bages
12.00 Bruixes, dracs i vampirs

dia a dia

Conferències
14 tècniques de generació d’idees
A càrrec de Jordi Folck, escriptor, dramaturg i pro-
fessor universitari d’escriptura creativa

Dijous 8 a les 18.00 a la Biblioteca Torras i 
Bages
Organitza: Biblioteca Torras i Bages

Com eren els vins de Baetulo? 
Un tast especial en què repassarem elaboracions, 
classificacions, gustos, aromes i altres pràctiques 
vitivinícoles romanes que encara avui són presents 
al voltant de les vinyes i els vins. Un exercici de pa-
ral·lelismes entre el vi d’avui i el vi a l’època romana; 

tot de la mà d’Anna Abellan, de la cooperativa La 
Sargantana. 
Aquest acte s’inclou en la programació de l’exposi-
ció Bacus, les màscares del déu
Dimarts 20 a les 20.00 a VINSEUM, Museu de 
les Cultures del Vi de Catalunya.
Organitza: VINSEUM

Personatges de la ciència i la tecnolo-
gia al Penedès segles XVIII-XXI
Presentació del Llibre de Jaume Baltà. 
El vilafranquí Jaume Baltà 
ha publicat un llibre que 
parla sobre els homes més 
importants que han fet 
ciència i tecnologia al Pe-
nedès en els darrers tres 
segles. L’obra recull més 
de 50 personatges pioners 
en aquests àmbits, que 
han traspassat fronteres 
o que han fet aportacions 
originals en ciència o tecnologia
Dijous 29 a les 19.00 a la Biblioteca Torras i 
Bages
Organitza: Biblioteca Torras i Bages
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Literatura
English Storytime
Contes en anglès a càrrec de Kids&Us. 
Els amics de Kids & Us, seran a biblioteca per expli-
car-nos una bonica història en anglès

Dissabte 10 a les 12.00 a la Biblioteca Torras 
i Bages
Organitza: Biblioteca Torras i Bages

#llibresdevi. Essències romanes ai-
gua, vi i perfum en el món antic i El 
llibre del vi
El cicle de novetats edi-
torials sobre el vi propo-
sa una cita per conèixer 
el llibre Essències roma-
nes aigua, vi i perfum en 
el món antic que comp-
tarà amb la seva autora, 
Mònica Miró. També 
descobrirem un dels 
seus darrers treballs 
de traducció; es tracta  
d’El llibre del vi, de Plini 
el Vell. 
Aquest acte s’inclou en la programació de l’exposi-
ció Bacus, les màscares del déu
Divendres 16 a les 19.00 a VINSEUM, Museu 
de les Cultures del Vi de Catalunya.
Organitza: VINSEUM

Conte per caganius: Històries i me-
lodies per viatjar sobre la pell
A càrrec de Marta Bosch i Oscar Ruiz. 
Narració de contes adaptats al llenguatge visual i 
narratiu del públic neolector

Dissabte 24 a les 12.00 a la  Biblioteca Torras 
i Bages
Organitza: Biblioteca Torras i Bages

Hora del conte: Bruixes, dracs i vam-
pirs
Hora del conte a 
càrrec de Núria Ma-
tínez. 
Voleu conèixer la his-
tòria del Vampir que 
volia llimar-se el ullals? 
Una conte que ens 
confirmarà que això 
dels monstres sembla 
ser que no és tan ter- 
rible
Dissabte 31 a les 12.00 a la Biblioteca Torras 
i Bages
Organitza: Biblioteca Torras i Bages
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Comandante Lara. Comandante Lara 
y Cia
Luis Lara, més conegut com el Comandante Lara, és 
un autèntic fenomen mediàtic als últims temps. Amb 
el seu humor directe i arriscat provocarà que ens 
ruboritzem i no parem de riure a la vegada. Aquest 
cop acompanyat de Vicente Ruidos y Jesus Tapias 
que fan de teloners intercalats al seu xou.

Divendres 2 a les 21.00 al Teatre Casal
Organitza: Casal Societat La Principal

Espectacle familiar: La princesa en 
texans
Cia. Sgratta 
Basat en El país del poble sec de Clara Gavaldà i 
Joel Grau. Una obra de teatre familiar per trencar 
estereotips i fer-se un tip de riure

Diumenge 4 a les 12.00 al  Teatre Cal Bolet
Organitza: La Xarxa

Escena Penedès, el festival de tea-
tre d’origen Penedès. Tercera edició. 
Octubre del 2020
A càrrec de quatre grups de teatre de l’Alt Penedès 
La Torre de Les Gunyoles, Criatures d’Ordal, Pirandó 
84 d’Avinyó Nou i TAT-Taller d’Assaig Teatre de Vila-
franca del Penedès

Divendres 9 a les 21.00, dissabte 10 a les 
21.00, diumenge 11 a les 19.00 i dilluns 12 a les 
19.00 al Teatre Casal
Organitza: Casal Societat La Principal i Coordinadora GATAP 
(Grups Amateurs de Teatre de l’Alt Penedès).

Lo Nuestro. Flyhard Produccions
Els Guerrero Fernández no som pobres. Humils. 
Però pobres, NO. Una comèdia fresca, honesta i 
divertida!

Divendres 16 a les 20.30 al Teatre Cal Bolet
Organitza: Regidoria de Cultura. Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès

Arts Escèniques
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Arts Escèniques
Sin Permiso. Canciones para el silen-
cio. Ana Morales
La Vilafranquina arriba a Vilafranca no només per 
fer-nos gaudir del seu virtuosisme i la seva passió, 
sinó també de la fusió del flamenc amb l’avantguar-
da del seu art

Diumenge 18 a les 19.00 al Teatre Cal Bolet
Organitza: Regidoria de Cultura. Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès

Excalibur i altres històries d’animals 
morts. Hermanas Picohueso
Deixeu-vos portar per la única i inconfusible ovella 
Dolly 
La companyia de les Hermanas Picohueso estima 
el risc, menysté els filtres i no limita les seves possi-
bilitats. A través de la tecnologia, explora maneres 
noves d’explicar-nos les coses i busca coses noves 
per explicar-nos 

Divendres 23 a les 20.30 al Teatre Cal Bolet 
Organitza: Regidoria de Cultur. Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès

“Des de l’enyor de l’exili” textos de 
Josep Carner. Sílvia Bel i Rosa Re-
nom
Les actrius Sílvia Bel i Rosa Renom acompanyades 
per l’acordió de Joan Alavedra, presenten un es-
pectacle poètico-musical basat en textos del poeta 
Josep Carner evocant els sentiments i vivències de 
l’escriptor des dels seus diversos exilis que en certa 
i malaurada forma, continuen ben vius aquests dies 
nostres

Dissabte 24 a les 21.00 al Teatre Cal Bolet
Organitza: Casal Societat La Principal
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Klaatu
Klaatu és una banda de rock formada el 2017 amb 
l‘objectiu de fer una proposta personal en format 
trio. Les influències personals de cada membre 
es mesclen en un repertori de temes propis, on el 
viatge entre els 70’s i els 90’s es fa evident.
Per accedir-hi serà necessari un tiquet d’en-
trada, que es podrà adquirir per avançat al ma-
teix local o s’ha de fer una reserva al telèfon 
938924236 o 628595944. 
L’aforament està limitat a 40 persones, a con-
seqüència de la covid 19, i serà obligatori seguir 
totes les mesures sanitàries vigents. (us de mas-
careta, us del gel hidroalcohòlic, distància de 
seguretat i totes les persones assegudes) 
Es recomana ser’hi 30 minuts abans de l’inici de 
l’espectacle

Diumenge 4 a les 19.30 al Bar El Forat del Pany
Organitza: El Forat del Pany

Carla i Jolly Damper. Kill a feeling 
/ Apologies is it
Doble concert. Electrònica i pop que neix al Pe-
nedès. Un doble concert per presentar el nou 

projecte del vilafranquí Joan Solana i el nou 
àlbum de la vigatana Carla Serrat
Divendres 9 a les 20.30 al Teatre Cal Bolet
Organitza: Regidoria de Cultura. Ajuntament de Vilafran-
ca del Penedès

Manu Guix. Una nit amb Manu Guix
Manu Guix amb el seu piano de cua i cantant 
totes les harmonies vocals. Un format íntim que 
connecta amb el públic i promet un directe ple 
de sensibilitat

Divendres 16 a les 21.00 al Teatre Casal
Organitza: Casal Societat La Principal

Música a l’Auditori. Ma, me, mi...
Mozart!
Cia. L’Auditori de Barcelona 
Les obres del vienès arriben de nou a L’Audito-
ri després de girar per nombroses ciutats amb 
gran èxit de crítica i públic. 6 músics interpreten 
Mozart als estils, ritmes i harmonies més prope-
res als nostres dies

Diumenge 18 a les 12.00 a l’Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura. Ajuntament de Vilafran-
ca del Penedès

Música
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Lousianna
Anna Blanco i Lluís Giménez, cantant i guita-
rrista respectivament dels Gina & the Tonics, 
s’aventuren amb aquest petit format per revisio-
nar els clàssics del rock que segurament tenen 
menys cabuda en el seu grup d’origen. 
Per accedir-hi serà necessari un tiquet d’en-
trada, que es podrà adquirir per avançat al ma-
teix local o s’ha de fer una reserva al telèfon 
938924236 o 628595944. 
L’aforament està limitat a 40 persones, a con-
seqüència de la covid 19, i serà obligatori seguir 
totes les mesures sanitàries vigents. (us de mas-
careta, us del gel hidroalcohòlic, distància de 
seguretat i totes les persones assegudes) 
Es recomana ser’hi 30 minuts abans de l’inici de 
l’espectacles

Diumenge 18 a les 19.30 al Bar El Forat del 
Pany
Organitza: El Forat del Pany

Concert de l’Escolania de Mont-
serrat
A benefici de Santa Maria 2020. Hi haurà 2 concerts

Divendres 23 a les 20.00 i a les 21.30  a la 
Basílica de Santa Maria
Organitza: Fundació PINNAE

Cicle de jazz a Vinseum. Albert Ci-
rera i els tres tambors en concert 
Concerts mensuals de música jazz a l’auditori 
de Vinseum organitzats pel Jazz Club Vilafranca.
Compra d’entrades: a entrades.vinseum.cat  

 jazzclubvilafranca.cat 
Dissabte 24 a les 20.30 a VINSEUM, Museu 
de les Cultures del Vi de Catalunya.
Organitza: Jazz Club Vilafranca

Wind (A la recerca del vent). Windu
Estrena! Un autèntic xou que no us deixarà indife-
rents 
Un inusual quartet de flautes de bec que combina 
repertori històric i actual amb una posada en es-
cena interessant i contemporània estrena el seu 
darrer treball Wind

Diumenge 25 a les 19.00 a l’Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura. Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès

W’r Alive tribut a Pearl Jam
Malgrat ser reconeguts com un dels grups més 
importants i influents del grunge, Pearl Jam 
sempre va destacar per un rock amb tocs més 
melòdics i influències de grups de rock dels 
anys 1960 i 70 com The Who, Led Zeppelin o 
Pink Floyd. 
Per accedir-hi serà necessari un tiquet d’en-
trada, que es podrà adquirir per avançat al ma-

Música
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teix local o s’ha de fer una reserva al telèfon 
938924236 o 628595944. 
L’aforament està limitat a 40 persones, a con-
seqüència de la covid 19, i serà obligatori seguir 
totes les mesures sanitàries vigents. (us de mas-
careta, us del gel hidroalcohòlic, distància de 
seguretat i totes les persones assegudes) 
Es recomana ser’hi 30 minuts abans de l’inici de 
l’espectacles
Diumenge 25 a les 19.30 al Bar El Forat del 
Pany
Organitza: El Forat del Pany

Música

Visita de posta de sol al campanar
Gaudeix de la millor talaia de Vilafranca història, 
paisatge i posta de sol. Cal fer reserva prèvia.

Dissabte 3, dissabte 10, dissabte 17 i dissabte 
24 a les 18.30 a la plaça de Santa Maria
Organitza: Servei de Turisme. Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès

Ruta Modernista Teatralitzada
La ruta és un recorregut per les petjades del Mo-
dernisme a Vilafranca

Diumenge 4 i diumenge 18 a les 10.30 a l’Ofi-
cina de Turisme
Organitza: Servei de Turisme. Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès

Altres
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Passejada a la Torre de les Aigües. 
Aigua i patrimoni humà
Passejada familiar, molt planera, en què es van 
comentant els diferents elements patrimonials 
que es troben al llarg del camí Fariner i el camí 
de la Bleda, des de la riera de Llitrà fins a la Torre 
de les Aigües, a tocar del riu Foix

Diumenge 4 a les 11.00 punt de trobada apar-
cament de sota (darrera) el Complex Aquàtic
Organitza: Servei de Medi Ambient 

Visita teatralitzada nocturna al Ce-
mentiri de Vilafranca
Una nova manera de visitar el Cementiri Patrimonial 
de Vilafranca del Penedès

Dissabte 10 i dissabte 17, dissabte 24 a les 
19.00 al Cementiri de Vilafranca
Organitza: Servei de Turisme.Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès

La Vilafranca Medieval
Descoberta del naixement de Vilafranca del Penedès

Diumenge 11 i diumenge 25 a les 11.00 a l’Ofi-
cina de Turisme
Organitza: Servei de Turisme de l’Ajuntament de Vilafranca

Tastet Txi Kung
A càrrec de Rosada Rovira. Cal reserva prèvia
Dimecres 14 a les 17.30 a L’Escorxador
Organitza: Banc del Temps de Vilafranca

Tasta llengües en francès
A càrrec d’Anaïs Martin. 
Grup de conversa en francès del Banc de temps de 
Vilafranca. Cal reserva prèvia
Dimarts 20 a les 19.00 a L’Escorxador
Organitza: Banc del Temps de Vilafranca

Anem a collir olives
Vols saber com s’han collit tradicionalment les oli-
ves i com es realitza actualment? En aquesta activi-
tat aprendràs a collir-les i faràs un taller per a poder 
portar-les cap a casa a macerar

Diumenge 25 a les 11.00 punt de trobada 
camí de Pacs/ Balcó de les Clotes
Organitza: Servei de Medi Ambient. Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès

Altres
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Big Draw 
Per cinquè any consecutiu, Vilafranca es suma a la 
celebració del Big Draw, el festival internacional del 
dibuix, oferint sis tallers gratuïts que estaran distri-
buïts en diferents espais de Vilafranca: L’Escorxa-
dor, Claustre de Sant Francesc, Claustre dels Trini-
taris, Plaça de la Vila, Palau Baltà i Plaça de Santa 
Maria. Hi participen col·lectius d’artistes il·lustra-
dors i dibuixants que provenen de les entitats se-
güents: IES Milà i Fontanals, Escola Municipal 
d’Art Arsenal, Zig-Zag centre d’expressió plàstica i 
Col·lectiu Gargot. Enguany el lema del Big Draw és 
“A climate of change” (Un clima de canvi) i és sota 
aquest concepte que s’han elaborat els sis tallers.
Dissabte 17 a les 17.30 per diferents espais 
de Vilafranca
Organitza: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Vilafranca

“Bacus. Les màscares del déu”
Bacus és el deu del vi, del teatre i de la fecunditat. 
Equivalent al grec Dionís, recull també tradicions 
molt antigues i aglutina altres divinitats, com l’itàlic 
Liber Pater. Capaç d’encomanar el furor, la passió i 
el frenesí, representa els aspectes més irracionals 
de l’ésser  humà per contraposició al sentit de l’or-
dre i de la mesura encarnat per Apol·lo. 
L’exposició ens descobreix els orígens del déu 
–l’últim que ingressà a l’Olimp-, les seves gestes, la 
composició del seu seguici, el seu paper en l’origen 
del teatre, els elements que el simbolitzen i el seu 
marcat caràcter de divinitat domèstica. 
La mostra inclou una cinquantena d’objectes 
procedents de museus catalans, que testimonien 

l’arrelament d’aquesta divinitat en la societat de 
l’època romana i que permeten descobrir totes les 
màscares d’aquest déu polièdric i complex. 
Accés lliure  
Horari: divendres de 17 a 20 h, dissabtes de 10 a 14 h 
i de 17 a 20 h i diumenges de 10 a 14 h  
Fins al 25 d’octubre de 2020 a VINSEUM  
Organitza: Museu de Badalona. Amb el suport de: VINSEUM 
Amb la col·laboració de: Rèbil  

“Exposició de l’Aleix Milà”
L’artista vilafranquí Aleix Milà, fotògraf i pintor foto-
gràfic, ens porta aquest més d’octubre a la Biblioteca 
Torras i Bages la seva col·lecció de còmics editats.
Un projecte molt ambiciós en que la imaginació és 
el principal ingredient d’una mescla de diferents 
estils creatius i amb una diversitat de continguts 
artístics excel·lents.
Durant el mes d’octubre i coincidint amb el dia mun-
dial de la salut mental, es commemora així, el seu 
diagnòstic de malaltia mental… el trastorn bipolar.
Aquest tipus de trastorn va molt lligat a la creativitat 
i ho pateixen sobretot els artistes, poetes, escrip-
tors i músics. Amb depressions psicòtiques i des-
compensacions anímiques, per aquell qui ho pateix, 
es presenta un nou estil de vida, on la salut és el 
principal objectiu per tal de mantenir un equilibri 
emocional i psicològic.

De l’1 al 31 d’octubre a la Biblioteca Torras 
i Bages
Organitza: Biblioteca Torras i Bages

Arts visuals
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“ODS: Reptes compartits”
L’exposició “ODS. REPTES COMPARTITS”  està 
pensada per apropar els diferents Objectius de 
Desenvolupament Sostenible a la població d’una 
manera planera i àgil. Composada per 18 panells 
tipus roll up dedicats cadascun d’ells a un dels 
ODS més un plafó de presentació. Tots els panells 
dedicats als ODS contenen una breu explicació del 
ODS tractat per seguidament donar dades generals 
que reforcen la necessitat d’implementar-lo. Final-
ment hi trobem, a través de dibuixos i pictogrames, 
una secció dedicada a que podem fer cadascú de 
nosaltres per ajudar a la seva consolidació tant a 
nivell individual com sindical. 
Els roll up juguen amb els diferents colors de la roda 
dels ODS i a través de la gran varietat cromàtica 
dels dibuixos i pictogrames fa que sigui una expo-
sició que crida l’atenció a l’espectador assolint que 
aquest tingui una visió general dels diferents objec-
tius.  “ODS. Reptes Compartits” fa que el visitant 
entri en contacte amb els Objectius proposats i que 
hi vegi que amb uns petits canvis en la seva vida 
quotidiana es pot contribuir a millorar la situació 
tant a nivell local com global. 

Del 2 d’octubre al 15 d’octubre a la Sala d’Ac-
tes de l’Escorxador
Organitza: Sindicalistes Solidaris. Col·labora Regidoria de 
Cooperació i Igualtat de l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès

“Estatambestat/Estatcontraestat”
Xavier G-Solís
Filòsof, escultor, fotògraf, artista gràfic i audiovi-
sual, Xavier G-Solís vertebra la seva obra i els mis-
satges implícits que vol transmetre amb un objecte 
quotidià: el calçat. El els darrers quinze anys ha 
desenvolupat les seves creacions centrades en el 
concepte i l’objecte “sabata usada” i en les rela-
cions que determina, com a símbol paradigmàtic de 
la història de la humanitat contemporània.
Es tracta d’una obra escultòrica, gràfica, perfomàti-
ca, fotogràfica i fílmica, que culmina en instal·lacions.
Acte inaugural: Si bé, simbòlicament, l’exposició es 
podrà visitar a partir del dijous 1 d’octubre, l’acte 
inaugural tindrà lloc el divendres 2 d’octubre a les 
20h. Presentarà l’exposició el Regidor de Cultura 
de l’Ajuntament de Vilafranca, Ricard Rafecas i hi 
tindrà lloc un acte performatiu a càrrec del mateix 
artista. L’accés a l’acte inaugural és gratuït però 
l’aforament és limitat, per assistir-hi cal fer reserva 
prèvia a: cultura@vilafranca.org
De dimecres a divendres de 17 a 20h, dissabtes de 
18 a 20h i diumenges de 12 a 14h

De l’1 d’octubre al 8 de novembre a la Sala 
dels Trinitaris
Organitza: Regidoria de Cultura.  Ajuntament de Vilafranca 
del Pendès
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Set pinzellades al voltant del 
Transhumanisme
Artista: Lluís Díaz

Dissabtes, 3, 10, 17, 24 i 31 d’octubre de 2020, 
d’11.00 a 13.30 h a El Beneficiadero Centre 
d’Art, C/ Del Coll, 10
Organitza: El Beneficiadero Centre d’Art

“Piel y papel. Collages”
Fernando Bustamante Enríquez
Es tracta de un projecte de 20 collages a partir del ma-
teix numero de fotografies que pretén mostrar un altra 
manera de veure i viure la Vila. Són aquests racons 
que amb els itineraris quotidians ens van significant.

Del 9 d’octubre al 15 de novembre a la Sala 
dePAS
Organitza: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Vilafranca

“Dones Invisibles?. Dones i món ru-
ral a començaments del segle XX” 

Del 15 d’ocutbre al 8 de novembre a la Cape-
lla de Sant Joan
Organitza: Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès. Col·labora: 
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Vilafranca del Pe-
nedès, Xarxa d’Arxius Comarcals, Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès.

“3 Pinzells vilafranquins” 
Colomer Pagès- August Rosell i Pere Lluís Via
Inauguració divendres 16 a les 19 h amb un breu 
parlament dels 3 artistes
Horaris: laborables 18 a 20h i festius de 12 a 14 
i a 18 a 20h

Dela 16 d’octubre al 22 de novembre a l’Espai 
Cultural Fòrum Berger Balaguer
Organitza: Fundació Pinnae

Visita a l’exposició permanent de 
VINSEUM 
La visita inclou una degustació gratuïta de vi o 
cava (most pels menors)+ servei d’audioguies en 
format ipod 
Organitza: VINSEUM, Museu de les Cultures del Vi de Cata-
lunya 
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Biblioteca Torras i Bages
Construïm el coet Apollo 11
Taller a càrrec d’Univers 
Quark – Serveis Astronò-
mics
Descobreix com és la Llu-
na, com hi vàrem arribar 
i les missions Apollo que 
hi van anar. Una proposta 
per conèixer les dificultats 
per viatjar i viure a la Lluna. Acabarem el taller mun-
tant un coet Apollo, que s’enlairarà!

 Per a infants a partir de 6 anys. Les places són 
limitades i cal inscripció prèvia.
Dissabte 3 d’octubre a les 11.00 h

L’art de llegir
Taller a càrrec d’Òscar 
Sardà i Joan de Déu Prats.
Els llibres són fines-
tres màgiques que et 
transporten al país de la 
fantasia. Allà pots viure 
experiències increïbles i 
sorprenents. I tot el que 
aprenguis al país de la fantasia ho podràs portar a la 
realitat per fer un món millor. No ho oblidis, llegir no 
és important, llegir és apassionant!

 Taller adreçat a famílies amb infants a partir de 6 anys.
Les places són limitades i cal inscripció prèvia.
Dissabte 17 d’octubre, A les 11h 

Fem titelles de dit!
Taller per a infants de 8 a 
10 anys a càrrec de Mari-
na Sintes.
Com aneu d’habilitats 
manuals? Bé? Doncs us 
tenim preparat un taller on 

farem titelles de dit, creant personatges d’allò més 
divertits si deixem anar la nostra imaginació.

 Les places són limitades i cal inscriure’s prèviament
Dijous 29 d’octubre, a les 18h de la tarda
Organitza: Biblioteca Torras i Bages

VINSEUM
El déu de la gresca
Una activitat per conèixer l’evolució dels rituals 
dionisíacs a través del teatre, veure en què s’han 
convertit avui i imaginar els rituals del futur
Gratuït pels adults acompanyants i Amics de VINSEUM
Amb reserva prèvia a: entrades.vinseum.cat
Per a nens i nenes a partir de 6 anys.
Dissabte 24 d’octubre, a les 11 h Capella del 
VINSEUM

L’Escorxador
Puntes de Coixí

  938 920 265
Organitza: Els Boixets

Tai-Txí
 606 772 592, info@entretots.org i fb Entretots 

Penedès
Organitza: EntreTots Penedès

Ioga
 tel 660 010 826

Organitza: Fem Pinya

Ioga
 606 772 592, info@entretots.org i fb Entretots 

Penedès
Organitza: EntreTots Penedès

Ioga
 Tel. 639 280 708   ginestavila.cat

Organitza: Associació Ginesta

Dansa Oriental / Polinèsia
 659 046 730

Organitza: Associació Ball Odansa

Cursos i tallers
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