
Temporada
d’espectacles
familiars
Setembre 2020 - 
Gener 2021

Vilafranca del Penedès

espectacles.vilafranca.cat

Soc Feliç  Diumenge 10 de gener





Diumenge 4 d’octubre  
a les 12.00h 

La princesa 
en texans 
Cia. Sgratta
Lloc Teatre Municipal Cal Bolet

Gènere Teatre 
Durada 55 min 
Preu 6€ 
Recomanat a partir de 3 anys

Al País del Poble Sec fa temps que no hi plou, 
i per acabar-ho d’adobar, un terrorífic drac es 
beu la poca aigua que raja de la font Dolça. 
Aconseguirà la princesa Maribel fer fora el 
drac? Ho aconseguirà el cavaller? Arribarà 
finalment l’aigua al poble? 

Basat en El país del poble sec, de Clara 
Gavaldà i Joel Grau.

Una obra de teatre familiar per fer-se un tip 
de riure!

Text i actors Clara Gavaldà i Joan Cirera

Música David Moreno

Organitza 
La Xarxa

Diumenge 18 d’octubre 
a les 12.00h 

Ma, me, mi... 
Mozart!
L’Auditori de Barcelona
Lloc Auditori Municipal

Gènere Música 
Durada 50 min 
Preu 6€ 
Recomanat a partir de 2 anys

Sis músics amb un instrument de cada 
família: veu, acordió, clarinet baix, violí 
i instruments de corda pinçada, interpreten 
Mozart. 

Un espectacle amb què petits i grans poden 
compartir les obres d’un dels grans genis de la 
història de la música però amb estils, ritmes 
i harmonies més properes als nostres dies.

Peces com Les noces de Fígaro, La flauta 
màgica i Don Giovanni deixaran bocabadats 
petits i grans. 

Direcció musical Eduard Iniesta

Direcció escènica Pablo Paz

Interpretació Pau Domènech, Gregori Ferrer, 
Eduard Iniesta, Joan Aguiar, Ivó Oller 
i Laura Mejía

Organitza 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
Regidoria de Cultura



Diumenge 8 de novembre 
a les 12.00h 

El circ dels 
impossibles
Mag Stigman
Lloc Teatre Municipal Cal Bolet 

Gènere Màgia i circ 
Durada 60 min 
Preu 6€ 
Recomanat a partir de 4 anys

Un espectacle de màgia, malabars, 
coreografies, grans il·lusions, molta música i 
energia amb la participació activa del públic.

En aquesta nova aventura, el Mag Stigman 
ens parlarà del Circ dels Impossibles, un 
famós circ que antigament va ser considerat 
un dels més grans espectacles del món. El 
mag farà que la màgia de la pista ressorgeixi 
com anys enrere. 

Creació, direcció i Il·lusionista Ignasi Stigman

Regidoria Lola López

Organitza 
La Xarxa 

Diumenge 27 de desembre 
a les 12.30h i 17.00h 

Lù
Cia. Maduixa
Lloc Teatre Municipal Cal Bolet

Gènere Dansa 
Durada 40 min 
Preu 6€ 
Recomanat a partir de 4 anys

Premi Feten 2020 i premi Mostra Alcoi al millor 
espectacle familiar 2019.

Les protagonistes de Lù (路) són dues nenes 
pobres que malgrat la seva curta edat es veuen 
obligades a treballar al camp sense descans. 
Elles aconsegueixen convertir la dura feina en 
un fantàstic joc per sobreviure i ser una mica 
felices. 

Amb un títol que en xinès significa camí, 
aquest muntatge combina dansa, audiovisual 
i arts plàstiques. Un espectacle íntim carregat 
d’imatges poètiques i sentiments.

Idea i direcció Joan Santacreu

Coreografía Baldo Ruiz

Música Damián Sánchez

Interpretació Paula Quiles i Laia Sorribes

Organitza 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
Regidoria de Cultura 



Diumenge 10 de gener 
a les 12.00h 

Soc feliç
Dàmaris Gelabert 
Lloc Auditori Municipal

Gènere Música 
Durada 60 min 
Preu 6€ 
Recomanat a partir de 3 anys

Per què és tan feliç la Caterina? Quins són 
els secrets de la seva felicitat? Potser… viure 
a prop de la natura? Gaudir dels petits regals 
de cada moment? Tenir la música sempre 
present?

Amb pinzellades de circ i amb la participació 
de petits i grans, cantarem, ballarem i riurem 
plegats. Tot per ser una mica més feliços! 

Direcció escènica Francesca Masclans

Direcció musical Àlex Martínez

Guió Jonathán Gelabert

Intèrpretació i músics Dàmaris Gelabert, 
David Cuspinera, Caterina Cuspinera, Marc 
Mas, Laia Martínez i Adrià Martínez

Organitza 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
Regidoria de Cultura

ALTRES ACTIVITATS

Diumenge 20 de setembre 
a les 12.00h 

Trobairitz 
Micro Troupe

Lloc Claustre de Sant Francesc

Gènere Titelles 
Durada 50 min 
Espectacle gratuït 
Aformament limitat 
Recomanat a partir de 5 anys 
 
Activitat emmarcada en el cicle 
Paraules al Claustre

Trobairitz és l’espectacle de putxinel·lis 
que ens descobreix la figura de Beatriu, la 
comtessa de Dia, que s’atreveix a cantar 
l’amor, entre els típics jocs d’amagatotis 
de castellet, embolics poètics i garrotades 
cavalleresques 

Guió i direcció Joan Gispert 

Actriu titellaire Elena Mesa

Construcció de titelles Elena Mesa

Escenografia, attrezo i vestuari 
Elena Mesa

 

Organitza 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
Regidoria de Cultura
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D’acord amb la normativa vigent, el Teatre Cal Bolet  
i l’Auditori Municipal de Vilafranca us demana que seguiu  
aquestes mesures de seguretat:

Feu ús de la mascareta

Netegeu-vos les mans amb gel hidroalcohòlic

Mantingueu la distància de seguretat

Arribeu 30 minuts abans de l’inici de l’espectacle

Porteu l’entrada al mòbil

Seieu a la butaca assignada

Respecteu l’aforament limitat dels lavabos

Eviteu l’entrada a l’equipament amb símptomes  
compatibles amb la COVID-19

El Teatre Cal Bolet i l’Auditori de Vilafranca són espais segurs:

Aforament del 50% amb butaques bloquejades a la dreta  
i a l’esquerra de cada seient ocupat

Neteja i desinfecció dels espais

Gel hidroalcohòlic en diferents punts de les instal·lacions

El personal compta amb equips de protecció i ha rebut formació 
dels protocols d’actuació

No es lliurarà cap programa en paper

Entrada i sortida dels espectacles de manera esglaonada

Es recomana la compra per Internet

Funcionament de les unitats de climatització amb aire exterior

Protocol de seguretat  
i prevenció de la COVID-19



Informació pràctica 
dels espectacles

Entrades
Preu únic de les entrades dels espectacles: 6€ 
(els infants menors de 3 anys poden entrar 
gratuïtament si seuen a la falda dels adults).

Venda anticipada 
espectacles
PER INTERNET a partir del 15 de setembre

Venda d’entrades dels espectacles de setembre 
i octubre a espectacles.vilafranca.cat 
(sense recàrrecs ni comissions).

La venda per Internet finalitza 2 hores abans 
de cada espectacle.

A LA TAQUILLA DE CAL BOLET a partir 
del 17 de setembre

Venda d’entrades dels espectacles de setembre 
i octubre. 
Horari de taquilla: cada dijous no festiu, 
de 18h a 20h. 
Tancat els dies 24 i 31 de desembre del 2020 
i el 7 de gener del 2021. 

Venda d’entrades el dia 
de la funció o el concert
Les entrades que hagin quedat disponibles es 
venen des d’una hora abans de cada funció o 
concert a la taquilla.
El dia de l’espectacle no es venen entrades 
anticipades per a altres representacions.

NOU! Venda per trams
Els espectacles programats durant el 
novembre, desembre i gener es posaran a 
la venda més endavant i s’anunciarà a cada 
espectacle de la web.

Abonaments 
Aquesta temporada no hi ha abonaments 
disponibles.

Descomptes
Famílies nombroses i/o monoparentals: 
25% (per a tots els membres).

Persones en atur: 25%.

Persones amb discapacitat i un acompanyant: 
50%. 

Persones jubilades i pensionistes que resideixin 
a Vilafranca i Carnet Blanc de l’Ajuntament de 
Vilafranca: 50%.

Els descomptes, abonaments i altres promocions no són 
acumulables. Per adquirir entrades amb descompte a taquilla 
cal presentar el document acreditatiu en el moment de 
comprar-les.
Les entrades amb descompte comprades per internet 
requeriran la presentació de l’acreditació corresponent per 
accedir a la sala. En cas de no poder-ho acreditar s’haurà 
d’abonar la diferència respecte al preu normal.



Informació pràctica 
dels espectacles

Teatre Municipal 
Cal Bolet 
C. de Cal Bolet, 3 
Tel. 93 890 41 33 
calbolet@vilafranca.org

Auditori Municipal
Avda. Catalunya, 15 
Tel. 93 817 53 29 
auditori@vilafranca.org

Parquing gratuït al costat de l’Auditori.

Més Informació
www.laxarxavilafranca.cat 
espectacles.vilafranca.cat

Contacte
laxarxa@laxarxavilafranca.cat 
espectacles@vilafranca.cat  
Tel. 93 890 04 59

Segueix-nos
Et convidem a seguir i a recomanar 
les nostres xarxes socials: 

 teatre.calbolet 
 auditori.vilafranca 
  @espectaclesvila 
 @espectaclesvila

La programació pot patir ajornaments, canvis de dates o 
anul·lacions. En el cas que un espectacle s’hagi d’ajornar i 
reprogramar a una nova data, les persones que no hi puguin 
assistir podran sol·licitar el retorn de l’import de les entrades. 
Si l’espectacle se suspèn, es farà el retorn a totes les persones 
que vagin adquirir entrades. 

També poden variar els aforaments d’acord amb les mesures 
de seguretat que marquin les administracions competents. En 
aquest cas, l’organització pot reubicar les persones en unes 
altres localitats i, si això no és possible, es retornarà l’import 
de les entrades.

La informació d’aquest programa pot estar subjecta a canvis 
posteriors a la seva edició (juliol  de 2020)



Organitza Amb el suport de

Temporada
d’espectacles
familiars

Vilafranca del Penedès

Setembre 2020 – 
Gener 2021

Diumenge 27 de desembre 
12.30h i 17.00h 

Lù  
Cia. Maduixa
Dansa a Cal Bolet

Diumenge 10 de gener  12.00h 

Soc feliç  
Dàmaris Gelabert 
Música a l’Auditori

ALTRES ACTIVITATS

Diumenge 20 de setembre  12.00h 

Trobairitz
Micro Troupe
Titelles al Claustre de Sant Francesc

Diumenge 4 d’octubre  12.00h 

La princesa 
en texans
Cia. Sgratta
Teatre a Cal Bolet

Diumenge 18 d’octubre 12.00h 

Ma, me, mi... 
Mozart!  
L’Auditori de Barcelona
Música a l’Auditori

Diumenge 8 de novembre  12.00h 

El circ dels 
impossibles  
Mag Stigman
Màgia i circ a Cal Bolet


