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Diumenge 24 d’octubre 
a les 12.00h 

Reggae per xics
Quadern de Bitàcola
Lloc Auditori Municipal 

Gènere Música 
Durada 80 min 
Preu 6€ 
Recomanat de 5 a 15 anys

Després de tres anys i una pandèmia mundial, 
The Penguins torna amb un nou treball 
discogràfic. 

Al Quadern de Bitàcola hi trobarem dotze 
cançons, vuit de les quals originals, que amplien 
la seva aportació a la cultura popular, però sense 
oblidar l’adaptació del repertori tradicional als 
ritmes jamaicans que tant d’èxit els ha donat 
com a banda sonora per a moltes famílies. 

Com a cirereta del pastís, The Penguins també 
hi incorporen una adaptació extreta del singular 
projecte de músiques d’arrel tradicional conegut 
com a Càntut.

 

Veure fitxa artística completa a la web: 
espectacles.vilafranca.cat

Organitza 
Ajuntament de Vilafranca. 
Regidoria de Cultura

Diumenge 3 d’octubre 
a les 12.00h 

La Bella Tour
Cia. La Bella Tour
Lloc Teatre Municipal Cal Bolet

Gènere Clown 
Durada 50 min 
Preu 6€ 
Recomanat a partir de 5 anys

La Bella Tour és una paròdia sobre com 
dos pallassos de la vella escola intenten 
sobreviure al món modern fent allò que 
saben fer, encara que no sigui de la manera 
més ortodoxa: portar l’espectacle endavant 
i aconseguir els riures del públic. 

Fitxa artística:

Direcció Miner Montell 
Artistes Roi Borralla i Guillermo Aranzana 
Idea original La Bella Tour

Organitza 
La Xarxa

Fo
to

g
ra

fia
: L

u
ís

 B
er

n
u

y

Fo
to

g
ra

fia
: G

as
p

ar
 M

o
re

r/
Fr

an
ce

s 
P

u
ig

g
rò

s

Fo
to

g
ra

fia
: J

o
se

p
 G

ar
ci

a 
- 

EP

Fo
to

g
ra

fia
: A

n
n

a 
X

im
en

es

Diumenge 12 de desembre 
a les 12.00h 

La sireneta i l’illa 
de plàstic  
Cia. Dreams Teatre 
Lloc Teatre Municipal Cal Bolet

Gènere Teatre musical 
Durada 1 hora 
Preu 6€ 
Recomanat a partir de 3 anys

La sireneta compleix quinze anys i per primer 
cop sortirà a cantar sota la llum de la lluna.  
És un dia molt especial per als habitants del 
fons del mar i li preparen una gran festa, però 
les notícies d’Ona Mar adverteixen que una 
gran massa de deixalles tòxiques s’apropa al 
palau de corall; una immensa illa de plàstic que 
no para de créixer i que pot acabar destruint 
l’ecosistema marí. En assabentar-se que el seu 
estimat mar està en perill, la sireneta vol lluitar 
contra el terrible monstre de plàstic. 

Podrà salvar-lo del desastre ecològic? Com ho 
farà ? Potser amb l’ajuda d’un príncep?

Veure fitxa artística completa a la web: 
espectacles.vilafranca.cat

Organitza 
La Xarxa

Diumenge 7 de novembre 
a les 12.00h 

Déjà Vu  
Cia. Mag Edgard 
Lloc Teatre Municipal Cal Bolet 

Gènere Màgia 
Durada 70 min 
Preu 6€ 
Recomanat a partir de 5 anys 

Déjà Vu és un espectacle de gran bellesa 
i elegància que ens fa reviure els antics 
espectacles de prestidigitació, quan els mags 
gaudien d’un estatus superior pel sol fet de 
fer creure al públic que la màgia eren poders 
i que tenien una ment prodigiosa.

Fitxa artística: 

Il·lusionista Edgard Mauri  
Ajudant d’escena Jordi Zamora  
2n aj. d’escena Pep Masnou  
Disseny de llums Eric Pujós 

Organitza 
La Xarxa
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Dijous 30 de desembre 
a les 18.00h 

Taxaaan!!! 
Circ Xic
Lloc Teatre Municipal Cal Bolet

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

Un espectacle de circ post-clàssic interpretat 
únicament per dos artistes. L’espectacle més 
gran del món a la mínima distància.

Partint del circ tradicional, el desmunten 
i el tornen a crear mantenint l’essència, 
l’entusiasme i el risc.

Entre dos artistes aconsegueixen crear 
tota l’orquestra, els equilibristes, domadors, 
pallassos, forçuts i presentadors.

Dos personatges, dos pallassos es troben 
aquí i ara amb el públic. 

“El que passarà després és una incògnita que 
no deixarà ningú indiferent “.

Fitxa artística:  
Direcció Tàtels Pérez 
Intèrprets Ton Muntané i Dani Tomàs  
Escenografia i vestuari Ignasi Llorenç

Organitza 
Ajuntament de Vilafranca. 
Regidoria de Cultura

Diumenge 9 de gener 
a les 12.00h 

Scrakeja’t 2.0 
Cobosmika Company
Lloc Teatre Municipal Cal Bolet

Gènere Dansa 
Durada 50 min 
Preu 6€ 
Recomanat a partir de 8 anys

Un espectacle que vol apropar el món de la 
dansa a tots els públics. Ofereix una fusió 
entre la dansa contemporània i les danses 
urbanes sota un marc teatral, per donar 
una experiència completa a l’espectador 
fent-lo interactuar constantment amb el que 
succeeix a l’escenari i donant-li el paper de 
jutge: Qui ha de guanyar títol mundial del 
moviment?

Fitxa artística:  
Idea original Cobosmika Company  
Direcció artística Olga Cobos  
Coreografia Olga Cobos  
Intèrprets Anna Asensio, Albert Barros, 
Julien Rossin, Anna Sagrera.

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:

Ús obligatori de la mascareta durant tot l’espectacle

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 70% amb la separació d’una butaca entre grups de 
compra. Aquesta mesura queda subjecte a possibles canvis segons 
la normativa vigent en el moment de l’espectacle

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

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
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SENSE CUES, SENSE COMISSIONS, NI RECÀRRECS!

espectacles.vilafranca.cat 

VENDA D’ENTRADES

PER INTERNET!
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Informació
pràctica
Entrades
Preu únic de les entrades dels espectacles: 6€ 
(sempre que no s’indiqui un preu diferent a la 
ftxa de cada espectacle). 

Els infants menors de 3 anys poden entrar 
gratuïtament si seuen a la falda dels adults. 

Venda anticipada
PER INTERNET A PARTIR DEL 13 
DE SETEMBRE

Venda d’entrades dels espectacles de setembre 
i octubre per Internet a:  
espectacles.vilafranca.cat 

(Sense recàrrecs ni comissions) 

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

A CAL BOLET A PARTIR DEL 16 DE SETEMBRE

Venda d’entrades soltes cada dijous no festiu de 
18h a 20h a les taquilles de Cal Bolet.

Venda per trams
Els espectacles programats durant els mesos 
de novembre, desembre i gener es posaran a la 
venda un mes abans de la seva representació 
o concert. Aquest protocol de venda està 
sotmès als canvis que es puguin derivar de les 
intruccions de les autoritats sanitàries.

Tots els canvis en la programació es 
comunicaran a la nostra pàgina web. 
Visiteu-la amb antelació al dia de la funció  
o el concert. 

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 i no s’aplica cap tipus de 
descompte. 

El dia de cada espectacle no es venen entrades 
anticipades per a altres representacions. 

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 del Penedès 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. 

La informació d’aquest programa pot estar subjecta a canvis 
posteriors a la seva publicació (Setembre de 2021)

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

Aparcament 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
    @espectaclesvila

Ara el teatre 
Cal Bolet 
i l’Auditori 
Municipal 
de Vilafranca 
més sostenibles!
Tens a les mans un llibret amb tota la 
informació en paper reciclat. 

Ja no cal imprimir les entrades 
comprades per Internet. Podrem 
llegir el codi de barres directament 
del teu mòbil.

Estalviaràs tinta, paper i serà gairebé 
impossible que les perdis!



Organitza Amb el suport de

Temporada
d’espectacles
familiars

Vilafranca del Penedès

Setembre 2021 – 
Gener 2022

Diumenge 3 d’octubre  12.00h 

La Bella Tour
Cia. La Bella Tour
Clown a Cal Bolet

Diumenge 24 d’octubre  12.00h 

Reggae per xics
Quadern de Bitàcola
Música a l’Auditori

Diumenge 7 de novembre  12.00h 

Déjà Vu
Cia. Mag Edgard
Màgia a Cal Bolet

Diumenge 12 de desembre  12.00h

La Sireneta i l’illa 
de plàstic 
Cia. Dreams Teatre
Teatre musical a Cal Bolet

✁

Dijous 30 de desembre  18.00h 

Taxaaan!!!
Circ Xic
Circ a Cal Bolet

Diumenge 9 de gener  12.00h 

Scrakeja’t 2.0
Cobosmika Company
Dansa a Cal Bolet

Paper 
reciclat


