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dia a dia
Dimarts 1

Dimecres 9

Altres Taverna de VINSEUM
20.00 Tastos el celler de la quinzena.
Grimau / Torreblanca

Dijous 10

Altres L’Escorxador
19.00 Tasta llengües en francès. Grup
de conversa en francès del Banc
de Temps de Vilafranca

Dijous 3

Arts visuals Capella de Sant Joan
18.30 Visita comentada: “Gran Hall” a
la Capella de Sant Joan, “No em
va fer Joan Brossa” a la Sala dels
Trinitaris i xerrada a l’Escola d’Art
Arsenal

Divendres 4

Altres Biblioteca Torras i Bages
18.30 Book Readers

Dissabte 5

Arts Escèniques Teatre Cal Bolet
19.00 Teatre: Això ja ho he viscut. La
Perla 29

Diumenge 6

Altres Local dels Falcons
07.45 60è Aniversari Falcons de Vilafranca. Caminada Popular
Altres Aparcament asfaltat havent passat el
Complex Aquàtic

Altres L’Escorxador
19.00 Tasta llengües en anglès. Grup de
conversa en anglès del Banc de
Temps de Vilafranca
Literatura Biblioteca Torras i Bages
18.00 Hora del conte: Boig per explicar-te

Divendres 11

Altres VINSEUM
12.00 Entrega de premis del I Concurs
Literari del Servei de Salut Mental d’Adults de l’Alt Penedés 2019.
Les paraules parlen per tu
Literatura Biblioteca Torras i Bages
18.00 Conte per caganius en anglès.
English storytime
Conferències VINSEUM
19.00 “Activitats a l’entorn de l’exposició Mercader-Miret: l’oﬁci d’artista. El memorialisme al Penedès
contemporani”

Diumenge 13

Altres Rambla de Sant Francesc
09.00 XXena Festa de Solidaritat i Cooperació

11.00 Passejada a la Torre de les Aigües. Aigua i patrimoni humà

Altres Oﬁcina de Turisme
11.00 Vilafranca Medieval amb dos
punts de realitat augmentada

Arts Escèniques Teatre Cal Bolet
12.00 Espectacle familiar: Baobab. Un
arbre, un bolet i un esquirol

Altres Plaça de la Constitució
12.00 8a Diada Jove
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dia a dia
Altres VINSEUM
12.00 Activitats a l’entorn de l’exposició Mercader-Miret: l’oﬁci d’artista. Les petjades vilafranquines
de l’obra de Mercader-Miret
Música Auditori Municipal
19.00 Club Monteverdi. Vox Harmonica

Dimarts 15

Altres Biblioteca Torras i Bages
18.30 L’envelliment és cosa de tots.
Sessió pràctica i lúdica per debatre i reﬂexionar sobre temes
d’actualitat
Conferències L’Escorxador
19.00 “Gestió de l’estrès i tècniques de
relaxació”
Cinema Sala Zazie
19.30 Setmana de la Solidaritat i Cooperació. Documental Muros
Altres Taverna de VINSEUM
20.00 Tastos el celler de la quinzena.
Jordi Lluch

Dimecres 16

Conferències L’Escorxador
19.00 “Per què em costa tant posar límits?”

Dijous 17

Cinema Sala Zazie
19.30 Setmana de la Solidaritat i Cooperació. Selecció de curtmetratges de “Dona’m cine”
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Conferències L’Escorxador
19.30 Acte Institucional Solidaritats
2019. Taula Rodona:
“Sabem acollir? volem acollir?”
Conferències L’Escorxador
20.00 “Despullant el masclisme. La
perspectiva de gènere en la literatura infantil i juvenil”

Divendres 18

Altres Biblioteca Torras i Bages
17.30 Book Readers
Conferències L’Escorxador
19.00 “Pautes per acompanyar als infants en dol”
Literatura Auditori del Vinseum
19.30 Presentació del poemari eròtic
“La pell sobre el setí”
Arts Escèniques Teatre Cal Bolet
20.30 Teatre: Les coses excepcionals.
Amb Pau Roca

Dissabte 19

Altres Auditori de VINSEUM
12.00 Activitats a l’entorn de l’exposició Mercader-Miret: l’oﬁci d’artista. El taller de l’artista
Arts visuals Espais públics del Centre la la
Vila

17.30 BIG DRAW: Draw to life
Música Auditori de VINSEUM
20.30 Concert del Jazz Club Vilafranca.
Clara Gorrias

dia a dia
Diumenge 20

Música Auditori Municipal
12.00 Concert familiar: La bona vida.
Cia. 2princesesbarbudes

Dimarts 22

Literatura Biblioteca Torras i Bages
19.00 Presentació del còmic: Quan tanco el ulls, recordo

Divendres 25

Arts Escèniques Teatre Cal Bolet
20.30 Teatre: Els dies mentits. Flyhard
Produccions

Dissabte 26

Literatura Biblioteca Torras i Bages
12.00 Hora del conte: Una castanyada
de por

Cinema Sala Zazie
19.30 Setmana de la Solidaritat i Cooperació. Selecció de curtmetratges de “Dona’m cine”

Arts Escèniques Teatre Cal Bolet
19.00 Teatre: Bojos del Bisturí

Dimecres 23

Altres Camí de Pacs/ Balcó de les Clotes
11.00 Anem a collir olives

Literatura Biblioteca Torras i Bages
19.00 Llibres de capçalera’19 – Centenari Teresa Pàmies
Conferències L’Escorxador
20.00 “Despullant el masclisme. Ni ﬁnos ni seguros”
Altres Taverna del VINSEUM
20.00 Tastem els vins de Biblioteques
amb D.O. La D.O. Cava

Dijous 24

Literatura L´Odissea Associació Cultural
20.00 Llibres de capçalera’19 – Centenari Teresa Pàmies. Presentació
del llibre: Si vas a París, papa...
diari de maig 1968

Diumenge 27

Música Auditori Municipal
19.00 Clara Peya. Estómac

Dimarts 29

Altres Taverna de VINSEUM
20.00 Tastos el celler de la quinzena.
Casa Berger

Dimecres 30

Conferències L’Escorxador
19.30 “Despullant el masclisme. La
masculinitat a través de Teresa
Pàmies”
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Conferències
“Activitats a l’entorn de l’exposició
Mercader-Miret: l’ofici d’artista. El
memorialisme al Penedès contemporani”
Taula rodona a càrrec dels historiadors i especialistes: Pau Llacuna, Vinyet Panyella, Joan Solé Bordes
i Alfons Vidiella

Acte Institucional Solidaritats 2019
Taula Rodona: “Sabem acollir? volem acollir?”
Conversa entorn la situació de les persones que
busquen refugi a Europa: realitat, diﬁcultats, corresponsabilitats.
Amb Jordi Jara, Open Arms , metge que va participar en la primera missió d’Open Arms; Cristina Mas,
periodista del diari Ara; Clara Calvet. Moderador:
Rafa Higueras president de la Granada solidaris

Dijous 17 a les 19.30 a L’Escorxador
Organitza: Ajuntament de Vilafranca del Penedès

“Despullant el masclisme. La perspectiva de gènere en la literatura
infantil i juvenil”
A càrrec de Maite Carranza, antropòloga, escriptora i guionista

Dijous 17 a les 20.00 a L’Escorxador
Organitza: Llibreria La Cultural

Divendres 11 a les 19.00 a VINSEUM
Organitza: VINSEUM, Museu de les Cultures del Vi de Catalunya

“Gestió de l’estrès i tècniques de
relaxació”
A càrrec de Maria Vila Riber

Dimarts 15 a les 19.00 a L’Escorxador
Organitza: Associació Ginesta

“Pautes per acompanyar als infants
en dol”
A càrrec d’Anna Cuixeres
dolpenedes.cat

Divendres 18 a les 19.00 a L’Escorxador
Organitza: Dol Penedès

“Despullant el masclisme. Ni finos
ni seguros”

“Per què em costa tant posar límits?”

A càrrec de David Fernàndez, escriptor i activista i
Lyona, il·lustradora i directora de videoclips

A càrrec d’Octavio Gómez
Reconèixer quan ens quedem congelats i entendre
què és el que ens passa internament és el primer
pas per a poder generar relacions més sanes i autèntiques

Organitza: Llibreria La Cultural

Dimecres 16 a les 19.00 a L’Escorxador
Organitza: Banc del Temps de Vilafranca del Penedès

Dimecres 23 a les 20.00 a L’Escorxador
“Despullant el masclisme. La masculinitat a través de Teresa Pàmies”
A càrrec de Montse Barderi, escriptora, comissària
de l’Any Pàmies i guanyadora del premi Prudenci
Bertrana 2019

Dimecres 30 a les 19.30 a L’Escorxador
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Organitza: Llibreria La Cultural

Música
Club Monteverdi. Vox Harmonica
Gaudim del barroc català de Monteverdi amb
aquesta delirant comèdia

Concert familiar: La bona vida

Cia. 2princesesbarbudes
Som a l’any 8.000 aC.
Les 2princesesbarbudes es posen dins la pell dels
primers humans per explicar-nos la seva vida i els
seus costums. Un concert amb cançons pop plenes d’humor tocades amb instruments petits i de
joguina. Presentació de nou disc!

Diumenge 13 a les 19.00 a l’Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura. Ajuntament de Vilafranca
del Penedès

Concert del Jazz Club Vilafranca.
Clara Gorrias

Diumenge 20 a les 12.00 a l’Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura. Ajuntament de Vilafranca
del Penedès.

Clara Peya. Estómac
Una de les creadores més originals i úniques de
l’escena musical del país. Energia i sentiment en
estat pur. Premi Nacional de cultura 2019

Dissabte 19 a les 20.30 a l’Auditori de VINSEUM
Organitza: Jazz Club Vilafranca Col·labora: VINSEUM

Diumenge 27 a les 19.00 a l’Auditori Municipal
Organitza: Regidoria de Cultura. Ajuntament de Vilafranca
del Penedès
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Arts Escèniques
Teatre: Això ja ho he viscut

La Perla 29
Això ja ho he viscut és la tercera obra de J.B
Priestley, escrita el mateix any que El temps i els
Conways. Es va estrenar per primera vegada el 1937

Teatre: Les coses excepcionals. Amb
Pau Roca
Aneu pensant en aquelles coses que fan que vulgueu continuar llevant-vos cada matí.
Pau Roca ens oferirà una proposta teatral que trenca la quarta paret. Una obra en la qual tothom tindrà
alguna cosa a dir. Sabríeu fer una llista de les coses
per les quals val la pena viure?

Dissabte 5 a les 19.00 al Teatre Cal Bolet
Organitza: Regidoria de Cultura. Ajuntament de Vilafranca del
Penedès

Espectacle familiar: Baobab. Un arbre, un bolet i un esquirol
Cia. La Pera Llimonera
Dos venedors ambulants, mentre es refugien d’una
gran tempesta, expliquen la història d’un bolet i un
esquirol que degut a la guerra emprenen una gran
aventura per trobar un nou arbre on poder viure.
Una obra guanyadora del Premi Xarxa Alcover de
la Mostra Igualada

Divendres 18 a les 20.30 al Teatre Cal Bolet
Organitza: Regidoria de Cultura. Ajuntament de Vilafranca del
Penedès

Diumenge 6 a les 12.00 al Teatre Cal Bolet
Organitza: La Xarxa
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Arts Escèniques
Teatre: Els dies mentits

Flyhard Produccions
Una obra càlida i íntima, directa al cor. El teatre
s’omple de dates, de dies assenyalats que han anat
omplint-se de mentides. Els dies mentits és un relat
escrit a partir de les històries de dones anònimes
que viuen el tabú de l’anorgàsmia

Teatre: Bojos del Bisturí
Amb la Companyia de Teatre de (Enobres) de Lavern

Dissabte 26 a les 19.00 al Teatre Cal Bolet
Divendres 25 a les 20.30 al Teatre Cal Bolet

Organitza: AECC de Vilafranca del Penedès

Organitza: Regidoria de Cultura.Ajuntament de Vilafranca del
Penedès

Cinema
Setmana de la Solidaritat i Cooperació. Documental Muros

Setmana de la Solidaritat i Cooperació. Selecció de curtmetratges de
“Dona’m cine”
Projecció dels curts guanyadors i alguns dels ﬁnalistes de la IV edició d’aquest concurs internacional de curtmetratges realitzats per dones; produccions audiovisuals, mirades feministes diverses
que no tenen espais en els mitjans de comunicació
tradicionals. Amb la presència de membres del Jurat i de l’equip de la IV edició del “Dona’m cine”,
amb les que podrem compartir conversa. Col·labora: Clara Cols i Torras

Dimarts 22 a les 19.30 a la Sala Zazie
Dimarts 15 a les 19.30 a la Sala Zazie
Organitza: Amnistia Internacional

Organitza: Entrepobles Penedès. Col·labora: Ajuntament de
Vilafranca del Penedès
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Arts visuals
Visita comentada

“Mercader-Miret: l’ofici d’artista”

Visita a la instal·lació “Gran Hall” a la Capella de
Sant Joan. Tot seguit visita a l’exposició “No em va
fer Joan Brossa” a la Sala dels Trinitaris i ﬁnalment,
xerrada a l’Escola d’Art Arsenal a càrrec dels artistes Vicens Vacca, cabosanroque (Laia Torrents i
Roger Aixut) i del poeta i assagista Vicenç Altaió.

Exposició que posa en valor el llegat que la família
de l’artista Jaume Mercader-Miret (1914-2009) diposità al fons del VINSEUM, l’any 2017.
L’artista, estretament vinculat a la història del museu i a la vida cultural vilafranquina, manté una
actitud obsessiva a l’hora d’ordenar tots els seus
projectes professionals i tots els documents que
se’n deriven. La mostra és un exemple més del paper dels museus com a garants del pòsit històric,
cultural i artístic que ajuda a la preservació de la
nostra memòria col·lectiva.

Dijous, 3 d’octubre a les 18.30 la Capella de
Sant Joan
Organitza: Regidoria de Cultura. Ajuntament de Vilafranca
del Penedès

“Gran Hall. Vicenç Vacca”
Gran Hall és una instal·lació sonora que crea un
clima acústic de durada indeﬁnida -tant temps com
desitgi l’oient- que es construeix automàticament
en la mescla de tres emissions independents de
diferent extensió que es repeteixen indeﬁnidament
construint diversos climes provocats pels desfases
temporals entre les tres emissions. GRAN HALL és
una obra formada ﬁns ara per onze versions diferents realitzades entre el 1997 i el 2018. Totes elles
són apropiacions musicals que es construeixen
com un collage – Vacca en modiﬁca parts, hi interposa elements, n’elimina fragments – tot formant
noves composicions, noves partitures, en realitat i
paradoxalment sense que hi hagi res de nou.

Fins al 20 d’octubre de 2019 a la Capella de
VINSEUM
Organitza: VINSEUM Museu de les Cultures del Vi de Catalunya
Col·labora: Institut d’Estudis Penedesencs, Arsenal i Penedès
Televisió

“Projecte Vipell”

Fins al 13 d’octubre de 2019 a la Capella de
Sant Joan
Organitza: Regidoria de Cultura. Ajuntament de Vilafranca
del Penedès
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Exposició de les peces del projecte VIPELL que
neix de la col·laboració entre el Museu de la Pell
d’Igualada i el VINSEUM de Vilafranca del Penedès
conjuntament amb les Escoles Municipals d’Art
i Disseny d’Igualada (La Gaspar) i de Vilafranca
(Arsenal).

Fins al 20 d’octubre de 2019 al vestíbul de
Vinseum
Organitza: VINSEUM Museu de les Cultures del Vi de Catalunya

Arts visuals
“No em va fer Joan Brossa”
cabosanroque
No em va fer Joan Brossa és una creació de cabosanroque a partir de materials en bona part
brossians. La peça arrenca amb la veu del poeta,
música de Wagner i glopades de fum sobre un
amuntegament de coses. En el tall de veu, Brossa
recorda vivències de la batalla del Segre. De la
trinxera estant, les paraules ens situen immediatament en una doble avantguarda: la del combat
contra els feixistes i la de l’avantguardisme literari. I
situen alhora el combatent enmig del doble aspecto
que tindrà la paraula “màgia” en tota la seva obra.
És una gran instal·lació sonora i plàstica, formada
per diferents elements quotidians extrets del seu
context per representar els paisatges als que fa referència Joan Brossa en la seva prosa dels anys 40
i 50. La intenció és crear una nova prosa objectual,
d’interpretació lliure, que substitueixi els textos originals, però que alhora conservi oberta la potencialitat del seu signiﬁcat i doni a l’espectador la llibertat de poder extreure’n la seva pròpia interpretació.
Aquesta instal·lació s’inclou dins els actes d’homenatge al centenari del naixement del poeta Joan Brossa.

“La força dels valors”
El projecte parteix de la idea, el dissenys i els dibuixos de Francesc Rovira, il·lustrador molt conegut
en el món del llibre infantil. L’exposició vol mostra
d’una manera divertida i a través de la imatge, una
cita i una breu deﬁnició del que és l’alegria, l’amistat, la creativitat, la curiositat, l’esforç, la generositat, la igualtat, la justícia, la llibertat i la solidaritat.
Una instal·lació destinada a tots els públics i, en
especial, als més petits.

Del 4 al 25 d’octubre a la sala infantil de la
Biblioteca Torras i Bages
Organitza: Biblioteca Torras i Bages

“Puzzles”

Fins al 20 d’octubre de 2019 a la Sala dels
Trinitaris
Organitza: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura.
Direcció General de Cooperació Cultural. Regidoria de Cultura. Ajuntament de Vilafranca del Penedès

de Luís Ramírez Mata
L’exposició està formada per puzzles que els Luís
realitza en el seu temps lliure. El Luís és un treballador de Mas Albornà que també viu en un pis
tutelat de la fundació. L’objectiu d’aquesta exposició és donar visibilitat a la quotidianitat de les
persones amb discapacitat que també tenen les
seves aﬁcions i els agrada ser reconeguts per
aquestes i per animar-los a continuar fent-les.

Del 7 al 31 d’octubre a la Sala dPAS
Organitza: Fundació Privada Mas Albornà
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Arts visuals
BIG DRAW: Draw to life
Quarta edició d’aquest esdeveniment internacional
que concep el dibuix i la il·lustració com una eina
per assolir estats de benestar i potenciar la creativitat. Sis tallers ubicats en diferents espais del centre
de la vila oferiran a tots els participants les eines
per dibuixar amb tècniques diverses. Hi participen:
Escola Municipal d’Art Arsenal, Col·lectiu Gargot,
Zig-Zag Centre d’Expressió Plàstica i IES Milà i Fontanals. Activitat gratuïta. No requereix inscripció
prèvia. Adreçada a totes les edats

Dissabte 19 a les 17.30 a espais públics del
Centre la la Vila
Organitza: Regidoria de Cultura. Ajuntament de Vilafranca
del Penedès

“Maria Antònia Soler. Marines - Aigua en Moviment”
De dijous a dissabtes de 18 a 20h
Diumenges i festius de 12 a 14 h i de 18 a 20h

De l’11 d’octubre al 15 de desembre a l’Espai
cultural. Fòrum Berger Balaguer
Organitza: Fundació PINNAE

“Transitar”
L’exposició TRANSITAR, orientar-se en un món
canviant és la part més visible del projecte TRANSITAR, i el seu cos central. Està dissenyada per a

tots els públics i té un caire dinàmic ja que està
dissenyada com una exposició viva.
El concepte del muntatge expositiu és la casa com
a metàfora del ser humà. L’exposició consisteix en
una casa tridimensional oberta, que desplega les
seves parets en forma de panells i llindars creant
un laberint multicursal per l’espai. Gràcies a aquest
disseny, es desdibuixen els límits entre el dins i el
fora, entre el subjecte i el món per on transita.
Els panells contenen tot el material visual i textual.
Els llindars (portes i ﬁnestres) permeten circular per
l’exposició, física i visualment. El cos central del
muntatge és l’estructura de la casa, amb una paret
que evoca els tres nivells simbòlics desenvolupats
per Gaston Bachelard: planta, golfes i soterrani
(realitat, somnis i malestars). Aquesta zona esdevé
l’ancoratge, necessari per a transitar per un món
canviant; el jo: on soc, on vull anar, què em frena.

Del 25 d’octubre al 24 de novembre a la Capella de Sant Joan
Organitza: Servei d’Educació. Ajuntament de Vilafranca del
Penedès

“Seqüències. Jesús Gómez”
Una invitació a passejar visualment per les obres
que Jesús Gómez ha fet al llarg de quatre dècades. Una invitació
a deixar-nos portar
per les pintures i
dibuixos que us demanen complicitat
i oblit del temps. La
majoria sobre paper,
són obres de caràcter no ﬁguratiu,
entre la música de
les formes geomètriques i el ball d’allò
orgànic i viu.

Del 25 d’octubre al 24 de novembre a la Sala
dels Trinitaris
Organitza: Regidoria de Cultura. Ajuntament de Vilafranca
del Penedès
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Cursos i tallers
Biblioteca Torras i Bages
Taller “Circuit pinball” a càrrec de l’empresa El Taller, de Capellades.
Taller de construcció del tradicional joc mecànic, on pensarem i dissenyarem obstacles (amb
diferents materials com ara gomes, tubs, cartró,
pedres, pinces i alguns elements rotatius) contra
els que llençar-hi les bales. Cadascú el farà al seu
gust, tot inspirant-se en les històries dels contes
tradicionals, utilitzant elements d’aquestes històries
per decorar els paranys ideats pels participants.
Activitat dins del projecte Bibliolab
Cal inscripció prèvia. Per a infants a partir de 6 anys.
c/e: b.vilafranca.tb@diba.cat

Club de lectura
Dates: 10 i 24/10, 7 i 21/11, 5 i 19/12 (els dijous quinzenalment)
Horari: de 19 a 20.30h
A càrrec de Montse Fernàndez
639 280 708 / www.ginestavila.cat

L’Escorxador

Dissabte 5 d’octubre a les 11h
Monogràﬁc poètic: Joan Brossa a càrrec de TeatrART
Taller per a aprofundir en l’obra de Joan Brossa. Es
treballarà la part de poesia escrita més desconeguda pels lectors ja que a Brossa se’l coneix principalment per la seva poesia visual. Els textos que es
treballaran durant el taller seran representatius de
l’obra de l’autor amb l’objectiu d’apropar als participants al llenguatge poètic. També pretén entendre,
interpretar i gaudir la poesia d’una manera lúdica.
Activitat dins del projecte Bibliolab
Cal inscripció prèvia. c/e: b.vilafranca.tb@diba.cat

Dilluns 7 i dimecres 9 d’octubre, de 19 a
20.30h

Chi Kung
606 772 592, info@entretots.org
fb Entretots Penedès
Organitza: EntreTots Penedès

Ioga
tel 660 010 826
Organitza: Fem Pinya

Organitza: Biblioteca Torras i Bages

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

Local de Ginesta

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

Taller d’art-teràpia
Dimarts de 10 a 11.30h
Del 24 de setembre al 17 de desembre
A càrrec de Marga Casas
639.280.708 / www.ginestavila.cat

Ioga Dinàmic
938 174 424 els dilluns a la tarda de 17 a 19h
Tai – txí
938 174 424 els dilluns a la tarda de 17 a 19h
Organitza: Lliga Reumatològica
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Cursos i tallers
Llenguatge de Signes
Dissabtes de 10 a 13 h
5 i 19/10, 9 i 23/11, 14/12
info@entretots.org / 653 157 653
Organitza: Entretots

Meditació i relaxació
639 280 708 / www.ginestavila.cat
Toniﬁcació Muscular
639 280 708 / www.ginestavila.cat
Ioga
639 280 708 / www.ginestavila.cat

Teràpia (DMT)
altpenedes@ﬁbromialgia.cat
Organitza: ACAF - Associació Catalana d’ afectades i afectats de ﬁbromiàlgia i d’altres Síndromes de Sensibilització
Central

Dansa-moviment-teràpia:
Dates: 5/10, 9/11 i 14/12
Horari: de 10.45 a 12.30h
A càrrec de Patricia de Tord
639.280.708 / www.ginestavila.cat
Taller gestió de l’estrés:
Data: dimarts 15 d’octubre
Horari: de 19 a 20.30h
A càrrec de Maria Vila, psico-oncòloga de Ginesta
639.280.708 / www.ginestavila.cat
Organitza: Associació Ginesta

Organitza: Associació Ginesta

Curs Ocells i natura al Penedès
Data: 23 i 30/10
Horari: A les 19 h
A càrrec de Xavier Bayer
Cal inscripció prèvia a mediambient@vilafranca.cat

Dansa Oriental / Polinèsia
659 046 730
Organitza: Associació Ball Odansa

Dansa Oriental
Fb farashadansa tel 696 953 125

Organitza: Ajuntament de Vilafranca del Penedès, Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos i Ajuntament de Sant
Sadurní d’Anoia

Organitza: Farasha Dansa Oriental
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Literatura
Hora del conte: Boig per explicar-te
A càrrec de la seva autora Margarita Benjumea.
Recull de contes per explicar la Salut Mental als
infants de cicle superior, mestres i famílies

Dijous 10 a les 18.00 a la Biblioteca Torras i
Bages
Organitza: El Turó, Salut Mental, Associació de familiars i
amics

Conte per caganius en anglès.
English storytime
A càrrec de Kids & Us Vilafranca
Per a famílies amb infants d’1 a 3 anys

Divendres 11 a les 18.00 a la Biblioteca Torras i Bages
Organitza: Biblioteca Torras i Bages

Presentació del poemari eròtic. La
pell sobre el setí
La pell sobre el setí, editorial Neopàtria, és un
nou treball poètic eròtic de Miquel Cartró que ens
acosta la mirada a les festes sexuals en grup o
swingers.
La presentació comptarà amb un espectacle poètic, plàstic, dansa i escènic, dirigit per l’actor Toni
Regueiro.
A La pell sobre el setí, el poeta hi utilitza un llenguatge eròtic ric en matisos i vocabulari. Descriu la
festa minuciosament, amb tot tipus de detalls que
ﬂueixen en cada poema i visualitza un protocol per
prendre part en festes sexuals, selectes i grupals.
La pell sobre el setí és una experiència eròtica i
poètica amb la intenció de nodrir i fer emergir les
fantasies de lectors i lectores, alguns dels quals
encara ﬁngeixen no desitjar viure-les

Divendres 18 a les 19.30 a l’Auditori de Vinseum

Presentació del còmic: Quan tanco
el ulls, recordo
A càrrec de l’autora Cristina Bueno
Avui en dia, les
xifres de desplaçament forçat al món
són desorbitades i
ens fan estar alerta.
Més de 68 milions
de persones fugen
a
conseqüència
de la persecució,
els conﬂictes, la
violència generalitzada i les vulneracions de drets humans. Darrera
aquestes xifres hi ha persones, dones, homes, infants, famílies senceres que s’han vist obligades a
abandonar les seves llars a la recerca d’una nova
vida lliure de violències.
Considerant aquest context de migració forçosa,
la Creu Roja a Catalunya presenta “Quan tanco els
ulls, recordo”, un còmic documental de no-ﬁcció
que utilitzarem com una eina per a fer incidència
als responsables polítics i sensibilitzar el nostre
entorn sobre les causes i les conseqüències dels
desplaçaments forçats en les dones i els infants

Dimarts 22 a les 19.00 a la Biblioteca Torras
i Bages
Organitza: Creu Roja de Vilafranca del Penedès

Llibres de capçalera’19 – Centenari
Teresa Pàmies
Teresa Pàmies vista per Teresa Costa-Gramunt

Dimecres 23 a les 19.00 a la Biblioteca Torras
i Bages
Organitza: Biblioteca Torras i Bages

Organitza: Centre Artístic Penedès L’Agrícol – Secció literària.
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Literatura
Llibres de capçalera’19 – Centenari Teresa Pàmies. Presentació del
llibre: Si vas a París, papa...diari de
maig 1968
A càrrec de l’editor de Tigre de paper
Teresa Pàmies i Bertran, reconeguda escriptora
catalana guardonada amb el Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes i la Creu de Sant Jordi, activista
política membre del psuc, després de la Guerra Civil s’exilià a París, on visqué en primera persona els
fets de Maig de 1968. A Si vas a París, papà... narra
el dia a dia de dos mesos convulsos que van
sacsejar París, l’Estat
francès en la seva totalitat, i bona part de
les societats del continent europeu. Teresa
Pàmies ens parla dels
estudiants revoltats, de
les vagues obreres, del
paper del Partit Comunista Francès, de la reacció de la burgesia, i
de com la comunitat catalana exiliada vivia els fets,
oscil·lant entre la participació activa i un aïllament
intel·lectual

Dijous 24 a les 20.00 a L´Odissea Associació
Cultural
Organitza: Biblioteca Torras i Bages
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Hora del conte: Una castanyada de
por
A càrrec de Joan de Boer. Arriba la castanyada i
omplirem la sala de contes de por: contes de fantasmes, monstres, esperits i bruixes! Això sí, contes de por que fan riure T’atreveixes a venir? Per a
infants a partir de 5 anys

Dissabte 26 a les 12.00 a la Biblioteca Torras
i Bages
Organitza: Biblioteca Torras i Bages

Altres
Tasta llengües en francès. Grup de
conversa en francès del Banc de
Temps de Vilafranca

des de la riera de Llitrà ﬁns a la Torre de les Aigües,
a tocar del riu Foix

Dinamització a càrrec d’Anaïs Martín

Dimarts 1 a les 19.00 a L’Escorxador
Organitza: Banc del Temps de Vilafranca del Penedès

Tastos el celler de la quinzena. Grimau / Torreblanca
Continuem amb la proposta de tastos dels cellers
amics d’honor del Museu

Dimarts 1 a les 20.00 a la Taverna de VINSEUM
Organitza: VINSEUM, Museu de les Cultures del Vi de Catalunya.

Book Readers
A càrrec de Sílvia Arniches. Vols practicar l’anglès? T’agrada llegir i compartir la lectura?
Si et ve de gust passar una estona agradable tot
llegint en anglès, vine a la Biblioteca i participa
en aquestes trobades

Divendres 4 a les 18.30 a la Biblioteca Torras
i Bages
Organitza: Biblioteca Torras i Bages

60è Aniversari Falcons de Vilafranca. Caminada Popular
Inscripció obligatòria a
la web dels Falcons de
Vilafranca.

Diumenge 6 a les 7.45
al local dels Falcons
Organitza: Falcons de Vilafranca

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,

Diumenge 6 a les 11.00 a l’aparcament asfaltat havent passat el Complex Aquàtic
Organitza: Servei de Medi Ambient. Ajuntament de Vilafranca
del Penedès

Tasta llengües en anglès. Grup de
conversa en anglès del Banc de
Temps de Vilafranca
Dinamització a càrrec de Marta Sastre i Àngel Torres

Dimecres 9 a les 19.00 a L’Escorxador
Organitza: Banc del Temps de Vilafranca del Penedès

Entrega de premis del I Concurs
Literari del Servei de Salut Mental
d’Adults de l’Alt Penedés 2019. Les
paraules parlen per tu
Amb motiu de fomentar la creativitat, l’expressió
escrita i l’apoderament en autoestima, autonomia i
superació dels usuaris de la Salut Mental, es convoca el Primer Premi Literari del Servei de Salut
Mental d’ Adults de l’Alt Penedès, “Les Paraules
Parlen per Tu”. En el que es convida a participar
a tots els usuaris dels Serveis de Salut Mental de
Catalunya, majors de divuit anys

Divendres 11 a les 12.00 a VINSEUM, Museu
de les Cultures del Vi de Catalunya
Organitza: Taula per la Salut Mental, Germanes Hospitalàries
i El Turó
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Altres
XXena Festa de Solidaritat i Cooperació
Amb la presència de entitats i ONG’s locals.A les
12h concert vermut amb Los Sirgadors

Diumenge 13 a les 09.00 a la Rambla de Sant
Francesc
Organitza: Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Vilafranca Medieval amb dos punts
de realitat augmentada
Torna a l’època medieval pels carrers de Vilafranca

Diumenge 13 a les 11.00 a l’Oﬁcina de Turisme
Organitza: Servei de Promoció Turística

8a Diada Jove
Amb els Castellers de Les Roquetes, Xiquets de
Torredembarra i la Colla Jove Xiquets de Vilafranca

Diumenge 13 a les 12.00 a la plaça de la
Constitució

L’envelliment és cosa de tots. Sessió
pràctica i lúdica per debatre i reflexionar sobre temes d’actualitat
A càrrec d’Àngels Cererols, metgessa d’atenció
primària i màster en gerontologia, i Montse Bueno,
periodista i escoltadora, membres de l’equip Millora’t, parlarem sobre com els nous paràmetres
d’envelliment modiﬁquen les estructures socials a
tots nivells i, per tant, impliquen a tota la societat,
convertint-se en un fenomen intergeneracional.
Alhora que establirem criteris, eines i estratègies
per aconseguir una adequada actitud, qualitat de
vida i salut

Dimarts 15 a les 18.30 a la Biblioteca Torras
i Bages
Organitza: Biblioteca Torras i Bages

Tastos el celler de la quinzena. Jordi Lluch
Continuem amb la proposta de tastos dels cellers
amics d’honor del Museu

Organitza: Colla Jove Xiquets de Vilafranca

Activitats a l’entorn de l’exposició
Mercader-Miret: l’ofici d’artista. Les petjades vilafranquines de
l’obra de Mercader-Miret
Ruta a càrrec del ﬁlòleg Joan Solé Bordes

Diumenge 13 a les 12.00 a VINSEUM
Organitza: VINSEUM, Museu de les Cultures del Vi de Catalunya.

Dimarts 15 a les 20.00 a la Taverna de VINSEUM
Organitza: VINSEUM, Museu de les Cultures del Vi de Catalunya.
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Altres
Book Readers

Anem a collir olives

A càrrec de Sílvia Arniches
Vols practicar l’anglès? T’agrada llegir i compartir la lectura?. Si et ve de gust passar una estona
agradable tot llegint en anglès, vine a la Biblioteca i
participa en aquestes trobades

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

Divendres 18 a les 17.30 a la Biblioteca Torras
i Bages
Organitza: Biblioteca Torras i Bages

Activitats a l’entorn de l’exposició
Mercader-Miret: l’ofici d’artista. El
taller de l’artista
Presentació del projecte de Pep Puig per a Penedès Televisió. Amb la participació de Jordi Gibert,
Samuel Martínez i Núria Tomàs, artistes

Dissabte 19 a les 12.00 a l’Auditori de VINSEUM

Diumenge 27 a les 11.00 al Camí de Pacs/
Balcó de les Clotes
Organitza: Servei de Medi Ambient. Ajuntament de Vilafranca
del Penedès.

Organitza: VINSEUM, Museu de les Cultures del Vi de Catalunya.

Tastos el celler de la quinzena. Casa
Berger

Tastem els vins de Biblioteques
amb D.O. La D.O. Cava

Continuem amb la proposta de tastos dels cellers
amics d’honor del Museu. Cada quinzena celler
organitzarem un tast a la Taverna de Vinseum del
celler corresponent

Cada mes fem un repàs a una de les diferents denominacions d’origen vinícoles catalanes, tastant uns
quatre vins de la D.O. corresponent acompanyats
de productes tradicionals de la zona

Dimecres 23 a les 20.00 a la Taverna de VINSEUM

Dimarts 29 a les 20.00 a la Taverna de VINSEUM
Organitza: VINSEUM, Museu de les Cultures del Vi de Catalunya.

Organitza: VINSEUM, Museu de les Cultures del Vi de Catalunya.
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web cultura.vilafranca.cat
fb @escorxadorvilafranca

Dissabte 19 a les 17.30 h.
A diversos espais del Centre de la Vila

