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CASAL SOCIETAT 

LA PRINCIPAL 
 

 

 
 

PUNT DE TROBADA 

CULTURAL AL CENTRE 

DE VILAFRANCA 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

SOM CULTURA 

SOM FORMACIÓ 

SOM LLEURE 

SOM ESPORT 

  

HUMOR 
 

DANI 

MATEO 

 
 ACTIVITAT 

 

SORTIDA 

A L’ÒPERA 

CLUB FAMILY 
 

FESTA INFANTIL 

HALLOWEEN 

CONFERÈNCIA 

POL AVINYÓ 

PARLA D’ÒPERA  

CLUB SÈNIOR 

CAN RÀFOLS 

DELS CAUS 



  

HUMOR 
 

DANI MATEO  
DESENCADENADO  
 

ACTIVITATS CASAL 

DSS. 7 octubre 

21h 

El còmic i presentador de 

ràdio i televisió, arriba al 

Casal  per presentar-nos el 

seu darrer espectacle. 

Un recorregut ple d’humor on 

ens parlarà de la vida, la mort, el 

sexe, el porno (no confondre 

amb el sexe), l’amor (no 

confondre amb el sexe), la vida 

en parella (no confondre amb el 

sexe ni amb l’amor), les 

mascotes, Déu, o la mare que el 

va parir (la primera sorpresa del 

seu èxit).  

 

  

PREUS  A       B      C 
 

Socis  18€   16€   14€ 

Públic 22€   19€   17€ 

 
 

Preu especial de soci 

aplicable al titular i 

beneficiaris donats d’alta 

a l’entitat. 

 

 

 

BALL DE SALÓ 
 

SETEMBRE 
 

DIUMENGE 17, 18h 

Ball, DUET STYLETTE  
 

Ball celebració del Dia Mundial de 

l’Alzheimer en col·laboració amb 

Llambrusca Alzheimer Penedès. 

 

DIUMENGE 24, 18h 

Concert i Ball de la Mercè 

amb SOL DE NIT 

Gratuït socis 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREUS SALA SWING

   

Soci 5€ 

Públic 7€ 

 

Gestió i direcció de la sala de ball 

Sala Swing 

Joan Sadurní Rabella  

JBD Sonoritzacions   

 

Més informació d’aquest espectacle 

a l’adreça web teatrecasal.com 

 

OCTUBRE 
 

DIUMENGE 1, 18h 

Ball, DOLCE VITA 
 

DIUMENGE 8, 18h           

Ball, TAL QUAL 
 

DIJOUS 12, 18h 

Ball, RICO RICO 
 

DIUMENGE 15, 18h           

Ball, STRESS BAND 

Sorteig especial VILAMÒBIL 

 

DIUMENGE 22, 18h 

Ball, SHAKATA 

Gratuït socis 
 

DIUMENGE 29, 18h           

Ball, LOREN 
 

DIMARTS 31, Nit          

Sopar i Ball Castanyada 

DUO DAVA 
 

 

 

 

PREUS              

 

Socis  18€           

Públic 20€           

 

L’entitat no es fa càrrec dels possibles 

canvis a la programació anunciada. 

 

 

NOVETAT 
SORTEIG MENSUAL 

VILAMÒBIL 
 

Cada mes sortejarem una 

experiència VILAMÒBIL entre 

tots els assistents als balls    

 

Durant una setmana tindreu a 

la vostra disposició un cotxe  

Vilamòbil d’alta gamma, per 

gaudir-lo fent tants 

quilòmetres com vulgueu. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb el suport de 

 

 



  

CONFERÈNCIA 
 

DESCOBRIM 

‘UN BALLO IN 

MASCHERA’  

L’historiador i divulgador 

musical, Pol Avinyó, ens 

apropa aquesta òpera de 

Giuseppe Verdi     
 

 

Una conferència del programa 

‘Liceu al territori’ que ens 

desvetllarà tots els detalls de 

l’òpera de Verdi.  
 

Una gran òpera amb els millors 

cantants verdians que s’ha 

convertit en una de les més 

estimades de Verdi per les seves 

famoses àries i pel seu bell duet 

entre el rei Gustau III de Suècia i 

la seva estimada Amelia.   

 

OBERT A TOTHOM. AFORAMENT 

LIMITAT 

 

 

PREUS  A       B      C 
 

Socis  18€   16€   14€ 

Públic 22€   19€   17€ 

 
 

Preu especial de soci 

aplicable al titular i 

beneficiaris donats d’alta 

a l’entitat. 

 

 

 

PRESENTACIÓ 
 

PRESENTACIÓ DEL CURS 

ACADÈMIC D’HUMANITATS 

17/18 I DEL CLUB SÈNIOR 

DM. 26 setembre 

19h 

Sala Zazie 

Més informació  93.890.12.48 

casal@casal.org 

casal.org 

 

 

Un acte obert a tothom, on el professor Marc Jobani 

presentarà el nou curs acadèmic de l’Aula d’Humanitats, 

l’equip del Club Sènior presentarà les activitats del 

proper curs i es clourà amb una pinzellada de poesia de 

la mà de la rapsoda Lola Rodríguez    
 

 

Una aproximació al nou curs de l’Aula d’Humanitats que enguany 

està dedicat a la Corona d’Aragó, institució de referència a l’època 

medieval i origen dels Països Catalans.  

 

En un marc cronològic que abasta des de la seva fundació (1137) fins 

a l'entronització de Ferran el Catòlic (1479), resseguirem les passes 

d’aquesta entitat, estesa des dels Pirineus als confins de la 

Mediterrània. Mitjançant l’ús de fonts documentals i iconogràfiques 

coneixerem els episodis cabdals de la seva història, i els aspectes de 

govern, economia, societat, cultura i gastronomia que la convertiren 

en paradigma de les confederacions històriques d'Europa. 

  

DESCOBRIU UNA FÓRMULA ÚNICA ON ES COMBINA AULA I TERRITORI  

 

 

. Inici del curs el 3 d’octubre 

. Classes els dimarts a la tarda 

. Grup 1 de 16.30h a 18h 

. Grup 2 de 18.15h  a 19.45h 

   

     

 

 

DM.  19 setembre 

19h 

Sala Zazie 
 

Amb el suport 

 

 

Patrocina 



  

FOTOGRAFIA 
 

XIII EDICIÓ DEL 

RAL-LI ‘TROFEU 

LA PREMSA’  

 
 El Club Diafragma 

recupera el tradicional 

Ral·li fotogràfic de la 

Mercè    
 

 

Una matinal per gaudir de la 

fotografia digital i copsar durant 

quatre hores la nostra vila i 

entorn, per trobar imatges dels 

tres temes a fotografiar.  

 

El concurs és obert a tothom, 

amb una categoria especial per 

menors de 16 anys.  

 

Podreu trobar les bases al web 

del Club Diafragma i al del 

Casal, o a les nostres oficines. 

 

PREUS  A       B      C 

 
Socis  18€   16€   14€ 

Públic 22€   19€   17€ 

 
 

Preu especial de soci 

aplicable al titular i 

beneficiaris donats d’alta 

a l’entitat. 

 

 

 

CLUB CULTURAL 
 

DUES SORTIDES PER GAUDIR 

D’ÒPERA I TEATRE A BARCELONA   
 

DG. 24 setembre 

9h a 14h 

Vestíbul del teatre 

ACTIVITATS CASAL 

UN BALLO IN 

MASCHERA  
 

Gran Teatre del Liceu 

DC. 11 octubre 
 

Sortida amb autocar des de 

Vilafranca. Entrades a la zona 

3 de la platea del Liceu, que 

per al públic tenen un preu de 

més de 130€. El preu inclou 

l’autocar i l’entrada a l’òpera. 

 

PREU SOCIS CASAL: 100€ 

PREU NO SOCIS: 110€ 

 

Límit inscripcions: 28 setembre 

 

  

 

  

INCENDIOS 
 

Amb Nuria Espert i Laia Marull 

Organitza  

 

Teatre Goya 

DJ. 9 novembre 
 

Sortida amb autocar des de 

Vilafranca. Entrades a la zona 

de platea entre les files 5 i 8 del  

teatre Goya. El preu inclou 

l’autocar i l’entrada al teatre. 

 

 

PREU SOCIS CASAL: 36€ 

PREU NO SOCIS: 46€ 

 

Límit inscripcions: 20 octubre 

  

  

 

  
Inscripcions 93.890.12.48 

  casal@casal.org 

    casal.org 

 

Amb el suport  

 



 

CLUB FAMILY  
 

CELEBREM HALLOWEEN AMB 

UNA GRAN FESTA DE DISFRESSES 

BÀSQUET 

  
 

TORNEIG FÈLIX 

TRULLÀS 
 

Una jornada de la SEC 

CASAL per gaudir del 

primer partit de bàsquet a 

casa i conèixer tots els 

jugadors de la nova 

temporada.  

 
Les activitats de la tarda 

començaran amb la 

presentació dels equips a 

l’interior del teatre i un sentit 

homenatge a l’equip que va 

aconseguir l’ascens a Primera 

Divisió el 5 de juny de 1960, la 

màxima categoria aconseguida 

per la secció al llarg de la seva 

història. 
 

Acte seguit, tindrà lloc el partit 

entre el sènior de la S.E. CASAL i 

la A.E. CLARET de Valls. 
 

OBERT A TOTHOM! 

  

 

PREUS  A       B      C 
 

Socis  18€   16€   14€ 

Públic 22€   19€   17€ 

 
 

Preu especial de soci 

aplicable al titular i 

beneficiaris donats d’alta 

a l’entitat. 

 

 

 

DSS.  28 octubre 
 

 

17.00h   Obertura taquilla 

17.30h   Obertura portes 

18.00h   Inici desfilada 

18.45h   Inici espectacle 

    

 

PREUS PÚBLIC   

 

- 14 anys    3€    

+ 14 anys   5€    

 

 

PREUS     

 

Socis    9€    

Públic 12€    

 

GRATUÏT per 

als socis, fills i 

néts de soci 

fins als 14 anys   

Una tarda on els més petits i les seves terrorífiques 

disfresses seran els protagonistes de la festa, i ho 

preparem tot per gaudir per primera vegada de la 

celebració de Halloween en família, al nostre teatre.  

 
La festa començarà amb l’obertura de la desfilada on tots els infants 

disfressats podran pujar a l’escenari del teatre i participar en una 

desfilada exclusiva per a ells.  
 

Una oportunitat per disfressar-se amb motiu de Halloween i fer les fotos 

que calgui, i que comptarà amb l’actuació d’un grup d’animació de 

primer nivell, tal i com ja fem des de fa anys per Carnaval. 
 

Al final de la festa sortejarem regals entre els infants disfressats! 

 

 

DSS.  11 febrer 

1.30h 

RECOLLIDA D’INVITACIONS 

 

Per accedir gratuïtament a la 

festa podeu retirar de forma 

anticipada les invitacions o 

venir directament a l’entrada 

del teatre el mateix dissabte. 

 

Tenen invitació el soci titular, 

el seu beneficiari adult, els fills 

del soci titular fins als 25 anys i 

també els néts del soci titular 

menors de 14 anys. 

 

DSS. 9 setembre 

17h a 21h 

Pavelló Casal 

Col·laboren  

 



  

CLUB FAMILY 
 

GAUDIU D’ACTIVITATS 

PER FER EN FAMÍLIA   

 
 Cada més us oferim activitats gratuïtes que 

inclouen festes, tallers o projeccions per 

infants i joves, en versió original subtitulada 
 

PREUS  A       B      C 

 
Socis  18€   16€   14€ 

Públic 22€   19€   17€ 

 
 

Preu especial de soci 

aplicable al titular i 

beneficiaris donats d’alta 

a l’entitat. 

 

 

 

ACTIVITATS CASAL 

CLUB SÈNIOR 
 

PROPOSTES ESPECIALS 

PER A SÈNIORS ACTIUS   

 
 Un club amb activitats gratuïtes per als 

socis i sòcies majors de 55 anys, que se 

senten actius 
  
 

IMPORTANT: Tota la gestió d’inscripcions i detalls de 

les activitats del CLUB FAMILY es realitza per correu 

electrònic. Si sou socis del Casal amb fills menors de 

16 anys i no ho esteu rebent, contacte amb les 

nostres oficines per resoldre-ho. casal@casal.org i 

93.890.12.48     

IMPORTANT: Per participar a les activitats dels CLUBS 

cal ser major de 55 anys, soci del Casal i inscriure’s a 

les activitats escollides.  A les nostres oficines us 

informarem detalladament de totes les activitats i 

trobarem la millor opció per mantenir-vos al dia de 

totes les novetats dels Clubs. 

 

Col.labora  

 

OCTUBRE 
 
 Dissabte  14, 16.30h 
 

PANTALLA V.O. subtitulada en anglès +12 anys 
 

Diumenge  15, 12h 
 

PANTALLA V.O. subtitulada en català  -12 anys 

 

Dissabte  28, 17.30h a 20.30h 
 

FESTA: Festa de disfresses de Halloween al Teatre, 

amb grup d’animació i sorteig de regals 

 

 

OCTUBRE 
 

 

DC. 4   9.30h  CLUB ANGLÈS 

  Pantalla i conversa en anglès 
 

DM 10      11h CLUB VINS (activitat de pagament) 

  Visita Celler Can Ràfols dels Caus 
 

DC 18   9.30h  CLUB FRANCÈS 

  Pantalla i conversa en francès  
 

DV 20      10h  CLUB ART 

  Visita casa museu Fòrum Berger 
 

DM 24   9.30h  CLUB LITERARI 

  Compartim les lectures de l’estiu 

 

 

 

 

Patrocina 



  

PREUS  A       B      C 
 

Socis  18€   16€   14€ 

Públic 22€   19€   17€ 

 
 

Preu especial de soci 

aplicable al titular i 

beneficiaris donats d’alta 

a l’entitat. 

 

 

 

ACTUALITAT CASAL 

Instants 
Al llarg dels darrers mesos han passat moltes coses a l’entitat. En aquest apartat 

us mostrem algunes imatges destacades. 

 

 

2à edició del festival de 

dansa RITMES SOLIDARIS 

a benefici de Creu Roja. 
 

Organització de l’espai 

JUGAFIRA amb més de 

1.000 infants participant-hi.   
 

 

Concurs de pintura ràpida 

per Sant Jordi. Premi 

Vilafranca Cultura. 
   

Commemoració dels 75 

anys de la pista de 

bàsquet al Casal. 
 

LOTERIA DE NADAL 2017  
 

Com cada any, el Casal fem loteria de Nadal que domiciliem entre els socis de l’entitat per al sorteig de desembre. 

El càrrec d’aquest any serà el dia 25 d’octubre i d’un import de 10€. Cada soci jugarà 4€ del número 48.392 i 4€ del 

número 98.527. Si no voleu que es realitzi el càrrec, ens heu d’enviar el document que trobareu a casal.org/loteria, 

abans del 14 d’octubre a casal@casal.org o venir a les oficines de l’entitat. 

      

IL.LUSIÓ Festival de dansa 

de l’escola de dansa 

Assumpta Trens. 
 

Visita del Club Sènior al 

taller del pintor Fèlix 

Plantalech. 

  
 

 

Visita dels infants del 

Campus de bàsquet al 

pavelló de la Penya. 
 

Xerrada de l’escola 

de Pares i Mares amb 

Xevi Verdaguer. 
 

Nova edició del Casal 

d’Estiu, dedicat al Ball de 

Gitanes. 
 

Representació dels 

espectacles de final de 

curs de l’EFIT. 
 

Presentació del llibre de 

l’historiador vilafranquí 

Pablo Sancho. 

 

Visita del Club Sènior sl 

restaurant del cuiner 

Xavi Arnan. 
 



z  

AVANÇAMENT   
 

Els 4 imprescindibles de la propera agenda 

 
 

PREUS

  Z

A       B      C 
 

Socis  18€   16€   14€ 

Públic 22€   19€   17€ 

 
 

Preu especial de soci 

aplicable al titular i 

beneficiaris donats d’alta 

a l’entitat. 

 

 

 

14/12  CLUB CULTURAL 

 

 

Sortida al teatre del 

Club Cultural per 

gaudir del musical 

CABARET 

 
 

I moltes propostes més que ja estem preparant!  
 

 

25/12  MÚSICA  

 

 

Tradicional concert de 

Nadal a càrrec de la 

Principal de la Bisbal 
 

15/12  HOMENATGE  

 

 

Homenatge als socis i 

seccions de l’entitat  

i a les empreses que 

donen suport al Casal 
 

18/11*  MENTALISME  

 

 

El teatre rebrà a un 

dels mentalistes més 

destacats de l’estat 
 
* Data provisional  

Rambla Nostra Senyora, 35-37 

08720 Vilafranca del Penedès 
 

93 890 12 48 

casal@casal.org 

www.casal.org 

 

  
 

#casalvilafranca 

casaldevilafranca 

@casalvilafranca 

HORARI D’ATENCIÓ 

AL SOCI 
 

Laborables de 10h a 13h 

i de 17h a 20h. Dissabtes 

de 10h a 13.30h 

 

  
 


