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Diumenge 7 de febrer  
a les 12h 

Blancaneus 
i els set nans 
Cia. Magatzem d’Ars
Lloc Teatre Municipal Cal Bolet

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

“Mirallet, mirallet, qui és la més bonica del 
regne?”, diu el conte Blancaneus i els set nans. 

La història de la reina que, segons deia el 
mirall màgic, era la més bonica del món fins 
que un bon dia la resposta va canviar… Molts 
coneixeu el final, però tant si és així com 
si no, teniu una oportunitat de veure una 
adaptació plena de ritme, humor fresc 
i irreverent que dona aires nous al conte dels 
germans Grimm.

Personatges de carn i ossos i set nans titelles 
per a una nova Blancaneus.

Interpretació Xènia Nogué, David Bonilla, 
Cristina Tarragó i Daniel Jimenez

Organitza 
La Xarxa

Diumenge 7 de març 
a les 12h 

Adéu Peter Pan
Cia. Festuc Teatre
Lloc Teatre Municipal Cal Bolet

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

A la Maria, una nena amb molta imaginació, 
li encanten els contes, les històries i les 
aventures que li explica el seu avi, amb el 
qual passa totes les tardes jugant a Peter Pan.

Una nit, els nens perduts s’enduran la Maria al 
País de Mai Més. Els pirates, la Campaneta, els 
indis i tot l’imaginari que va escriure James 
Matthew Barrie passaran a formar part de la 
seva realitat.

Una història sensible i divertida que parla del 
vincle entre avis i nets.

“No deixis mai de somiar, només qui somia 
aprèn a volar” (Peter Pan).

Adaptació del text Ingrid Teixidó

Direcció Pere Pàmpols

Interpretació Ingrid Teixidó i Pere Pàmpols 

Organitza 
La Xarxa



Diumenge 21 de març 
a les 12h 

Xiula
Descontrol MParental
Lloc Auditori Municipal 

Gènere  Música 
Durada 1h 10 min 
Preu 6€ 
Recomanat a partir de 4 anys

Xiula segueix amb l’essència de posar música 
als problemes familiars, però aquest cop posa 
el focus d’atenció en els pares i les mares. 
Els infants segueixen sent els protagonistes, 
tot i que ara els convida a mirar amunt, 
perquè entenguin que als adults també els 
passen coses.

Viureu un concert terapèutic familiar, per 
aquest ordre. Emocions i electrònica en un 
espectacle interactiu amb més fibra que 
abraçar-te a un codony. 

Creació i direcció  Xiula

Interpretació Rikki Arjuna, Jan Garrido, 
Adrià Heredia, Marc Soto, David Bernal 
i Kai Stroink.

Organitza 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
Regidoria de Cultura 

ALTRES ACTIVITATS

Divendres 23 d’abril  
a les 11h i 17.30h 

La llegenda 
de Sant Jordi  
Lloc Plaça de Sant Joan

Gènere Teatre 
Espectacle gratuït 
Recomanat a partir de 3 anys

Com cada any presentem un espectacle 
infantil sobre la llegenda de Sant Jordi 
perquè petits i grans pugueu gaudir d’una 
representació diferent i original. 

Un espectacle amb un cavaller valent, 
una princesa molt llesta, un drac ferotge 
i molts i molts llibres.

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

No està permès l’accés als equipaments 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
*El Teatre Cal Bolet i l’Auditori Municipal s’adapten constantment a les mesures establertes     
per les autoritats sanitàries

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 espectacles.vilafranca.cat

Venda d’entrades dels espectacles a partir d’un 
mes abans de la seva representació o concert.
Sense recàrrecs ni comissions.

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

A LA TAQUILLA DE CAL BOLET

Venda d’entrades dels espectacles a partir d’un 
mes abans de la seva representació o concert. 
Horari de taquilla: cada dijous no festiu, 
de 18h a 20h. 
Tancat els dies 1 d’abril i 24 de juny. 

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 d’aquesta temporada es 
posaran a la venda un mes abans de la seva 
representació o concert si la situació de la 
Covid-19 ho permet.

Abonaments 
Aquesta temporada no hi ha abonaments 
disponibles i la venda d’entrades soltes es fa 
per trams.

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%.

Recomanació!
Tots els canvis en la programació es 
comunicaran en els respectius espectacles 
introduïts a la web. 

Recomanem la seva consulta amb antelació 
al dia de la funció o concert.



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 (desembre de 2020)



Organitza Amb el suport de

Temporada
d’espectacles
familiars

Vilafranca del Penedès

Febrer – maig 
2021

Diumenge 21 de març  12h 

Xiula  
Descontrol MParental
Música a l’Auditori

ALTRES ACTIVITATS

Divendres 23 d’abril 
11h i 17.30h 

La llegenda 
de Sant Jordi
Teatre a Plaça de Sant Joan

Diumenge 7 de febrer  12h 

Blancaneus 
i els set nans
Cia. Magatzem d’Ars
Teatre musical a Cal Bolet

Diumenge 7 de març  12h 

Adéu Peter Pan 
Cia. Festuc Teatre 
Titelles a Cal Bolet


