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La Xarxa de Vilafranca  
va néixer al març de 1995 abans,   

però, a Vilafranca ja es programaven  
espectacles de qualitat i en català,  

quan érem Rialles. 

Som molts els que hem anat creixent  
i estimant el teatre gràcies  

als espectacles que mes rere mes  
i any rere any, han anat passant  

pel nostre petit teatre. 

El primer diumenge de cada mes, 
 oferim titelles, pallassos, contes,  

màgia, teatre musical... per als més petits,  
però també per a tota la família. 
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MEMÒRIA 2019 

1. Presentació 
Aquest any 2019, hem establert una programació estable al Teatre Cal Bolet. Els espectacles que 
oferim són el primer diumenge de cada mes en sessió de matí (a les 12h), des de febrer  fins a 
maig, i d’octubre a desembre. Els mesos de gener, juny, juliol i agost no oferim espectacle i el mes 
de setembre hem incorporat la festa de presentació de temporada  de la Xarxa a la plaça del 
Tivoli, organitzada conjuntament amb l’Ajuntament de Vilafranca com a festa de presentació de la 
temporada d’espectacles familiars de la Vila. 

Hem continuat oferint una àmplia varietat d’espectacles de qualitat i en català (teatre, titelles 
màgia, musicals...) amb els quals la canalla vilafranquina i de la comarca gaudeixen les matinals 
de cada primer diumenge de mes, amb la companyia del nostre capgròs. 

Com en els darrers anys també participem en l’organització del Rodaplaces (acte de la Festa 
Major de Vilafranca) conjuntament amb el Casal Popular. 

Actualment l’organigrama de la Xarxa és el següent: 

 
 

 

ORGANIGRAMA  
2019-2020   

 
Presidenta:  Gemma Llop 
Tresorera:  Sònia Garcia 
Secretaria :  Aida Girona    

 
Membres actius: 
 Cèlia Manich 
 Ruth Rosat 
 Sònia García 
 Aida Girona 
 Gemma Llop 
 Miquel Fuentes 
 Roser Ferrer 
 Anna Albelleira 

 
Membres que deixen Xarxa al final de la temporada: 
 Roser Ferrer 
 Anna Albelleira 
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2. Programació al Teatre Cal Bolet. 
2.1 Calendari i dades de participació. 

 

DATA ESPECTACLE COMPANYIA	 ASSISTÈNCIA 

3 febrer “L’avi Tonet” Jordi del Rio	 181 

3 març “La veritables història  
dels 3 porquets” Xip Xap 351 

7 abril “El peti Dalí” Únics Produccions 253 

5 maig “2D2” Panettone Brothers	 181 

6 octubre “Baobab. Un arbre, un bolet 
i un esquirol” La Pera Llimonera	 169 

3 novembre “L’ornet vol cantar” Inspira Teatre	 231 

1 desembre “Enchantée” Maga Melani	 257 

  TOTAL	 1.623 
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2.2 Descripció dels espectacles programats. 

 

3 FEBRER de 2019 
Espectacle: “L’avi Tonet” 
Companyia: Jordi del Rio 

 
Gènere: Teatre 
Durada: 55 minuts 
Públic: a partir 4 anys 

 

 
 
Descripció: En Magí, és un nen que arriba com cada dia a l’escola. Avui la seva tutora els 
encomana una tasca molt especial: hauran d’escriure una redacció sobre algun familiar o amic ue 
s'estimin molt. En Magí decideix escriure sobre el seu avi, l’avi Tonet que va morir fa uns mesos.   

Amb humor i tendresa viurem els records d’un nét alhora que descobrirem un personatge 
entranyable i divertit, l’avi Tonet. 

 
 
3 MARÇ de 2019 
Espectacle: “La veritable 
història dels 3 porquets” 
Companyia: Xip Xap 

 
Gènere: Titelles  
Durada: 55 minuts 
Públic: a partir 3 anys 

 

 
 
Descripció: Una de les coses que no sabíem de La veritable història dels tres porquets és que 
el més petit era una porqueta, que volia viatjar en moto i ser arquitecta.  

La companyia ens proposa el tradicional conte però amb petites variacions que caldrà anar 
descobrint mentre aprenem paraules en una llengua nova, cantem i ballem.  

Molta imaginació en un món ple d’aventures! 
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7 ABRIL de 2019 
Espectacle: “El petit Dalí” 
Companyia: Únics Produccions 

 
Gènere: Musical 
Durada: 65 minuts 
Públic: a partir 3 anys 

 

 
 
Descripció: “Aquesta és la història d’un geni, més ben dit d’un petit geni nascut a Figueres...“. 
Així comença la història d’en Salvi, un nen alegre, somiador i una mica trapella a qui li agrada 
dibuixar a la platja.  

Un dia troba dins de l’aigua una clau grossa i brillant. La curiositat de saber què obre el portarà 
a fer un trajecte ple d’aventures on coneixerà molts personatge.  

Un espectacle ple d’imaginació que ens faran viatjar en el peculiar món de Dalí!!!  

 
 
5 MAIG de 2019 
Espectacle: “2D2” 
Companyia: Panettone brothers 

 
Gènere: Pallasso/malabars  
Durada: 50 minuts 
Públic: a partir 3 anys 

 

 
 
Descripció: La comèdia de la vida i el circ contemporani en estat pur amanit amb un toc còmic. 
En aquesta proposta es barregen números d'habilitat, jocs de pallasso i la participació del 
públic. 

Un espectacle que sabem com comença però no com acaba.... 
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6 OCTUBRE de 2019 
Espectacle: “Baobab. Un arbre, 
un bolet i un esquirol” 
Companyia: La Pera Llimonera 

 
Gènere: Teatre 
Durada: 50 minuts 
Públic: a partir 6 anys 

 

 
  
Descripció: Perduts enmig d´un bosc fosc i tenebrós els petits Hansel i Gretel s´endinsaran en 
un fascinant i perillós viatge amb l´únic objectiu de trobar el camí que els guïi cap a casa. Però  
un cop immersos en aquesta aventura, un llum els conduirà fins a una caseta màgica feta de 
llaminadures i xocolata, però...alerta! Hi habita una bruixa dolenta que els farà la vida 
impossible... 

 
  
3 NOVEMBRE de 2019 
Espectacle: “L’ornet vol cantar” 
Companyia: Inspira Teatre 

 
Gènere: Titelles  
Durada: 50 minuts 
Públic: a partir 3 anys 

 

 
 
Descripció: L’Ornet és un ocell a qui li agrada cantar però a ningú li agrada la seva veu.  
Això el fa estar molt trist i pren la dràstica decisió de no cantar mai més i de marxar a un lloc ben 
llunyà. I és en aquesta fugida que comença el seu veritable aprenentatge. 

Una història inspirada en la vida d’Ornette Coleman, un saxofonista, trompetista, violinista i 
compositor de jazz americà. 
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1 DESEMBRE de 2019 
Espectacle: “Enchantée” 
Companyia: Maga Melani  

 
Gènere: Màgia  
Durada: 75 minuts 
Públic: a partir 4 anys 

 

 
 
Descripció: La maga Melanie ens presenta un espectacle de màgia i il·lusionisme farcit d’un 
humor tendre, participatiu i murri alhora. 

Deixeble del conegut Mag Lari i guanyadora de diversos premis destaca per cuidar cada detall 
dels seus números. Tot un show ple de misteri! 
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3. Festa d'inici de la temporada 2019-2020 

El dia 15 de setembre del 2019 a partir de les 11:30h del matí, es va realitzar la cuarta festa d'inici 
de la temporada 2019/2020, per tercer cop conjuntament amb el servei de cultura de l'Ajuntament. 
Vam fer de nou, un taller de manualitats per infants, vam oferir coca i xocolata per als assistents, 
el sorteig de 3 abonaments dobles per 3 espectacles del primer trimestre de la nova temporada de 
la xarxa i l’espectacle En Rikus s’en va a la selva. A més, es va presentar el calendari de 
programació d’espectacles familiars des de el mes d’octubre 201 al gener 2020 i tota la 
programació de xarxa 2019/2020. Es va donar informació per les famílies que volien inscriure's a 
la Xarxa.  

La valoració aquest any, de nou, va ser molt positiva. Atribuïm aquest èxit de participació 
principalment a la ubicació de la festa, ja que igual que l’any passat, es va celebrar a la plaça del 
tívoli. Seguim pensant que va ser molt encertat ja que que és un lloc molt visible, un espai molt 
adequat pels infants i a més hi ha un parc infantil i algun servei de Bar obert a la mateixa plaça. 

La informació de la festa es va fer a través de les xarxes socials i difusió per correu electrònic a 
més del folletó que l’ajuntament fa arribar a les escoles. 

Considerem que el taller de manualitats va anar força bé tot i que era un taller que ja haviem fet 
anteriormen i vam estar donant informació per aconseguir noves inscripcions a la Xarxa. 

 

EN RIKUS S’EN VA A LA SELVA  
Companyia: Teatre Mòbil  

 
Gènere: Animació infantil i familiar 
 
 
Sinopsi: 
En Rikus, el cosí d'en Patufet, s'ha perdut 
i ha agafat un camí que no tocava...aquest 
camí l’ha dut a una selva misteriosa. 
Només hi ha una opció: anar al poblat 
dels ZIGA-ZAGUES! 
 
Tota un viatge en què junts haurem de 
jugar amb animals, aprendre idiomes 
nous, ballar les danses, descobrir 
espècies noves, travessar rius i explorar 
tot de racons exòtics! Esteu preparats per 
afrontar aquests reptes amb en Rikus? 
 
Tota una súper aventura en què els 
espectadors ajudaran a en Rikus a tornar 
a la muntanya amb els seus xaiets. 
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Aquí tenim algunes imatges del moment de la FESTA! 
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4. Rodaplaces 2019 
Fa set anys, el Casal Popular i La Xarxa d’Espectacles Infantils i Familiars de Vilafranca treballem 
plegats en una nova proposta per augmentar, enriquir i diversificar l’oferta adreçada al públic 
familiar durant la Festa Major. Així va néixer el Rodaplaces. 

La tarda del dia 2 de setembre, els més petits/es poden gaudir de fins a cinc propostes de qualitat 
de diferents disciplines artístiques en cinc emplaçaments diferents del centre de la vila. Quatre 
dels espectacles són de petit format i se’n fan dues representacions d’uns vint-i-cinc minuts, per tal 
que les famílies puguin anar rodant per les places per veure’ls. Tenen lloc a les places del centre: 
plaça Vall del Castell, plaça del Campanar, plaça de la Constitució i plaça Sant Joan.  

L’espectacle final d’animació dura una hora i té lloc a la plaça de la Vila per donar cabuda a totes 
les famílies que han passat pel Rodaplaces.   

Com a novetat del 2019, s’ha modificat la ubicació d’un dels espectacles de petit format. Les altres 
edicions estava programat a la plaça Santa Maria i enguany aquest espectacle s’ha desplaçat a la 
plaça del Campanar a fi d’evitar interferències amb l’assaig de les havaneres que tenen lloc 
davant el Palau Baltà el vespre del dia 2 de setembre. 
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4.1 Programa dels espectacles Rodaplaces 2019: 
 

CANELO SHOW  
Rambling Puppets  
 
Titelles 
Horari: 17.30 i 18.30 h 
Plaça de Santa Maria 

 	
 

 
Descripció: Les entrellaçades vides d’un gos i el seu amo donaran peu a aquesta entranyable 
comèdia surrealista i musical. A través de l’imaginari de les marionetes es desencadenarà una 
allau de situacions que cerquen la complicitat amb el públic 

 

 

EPS! NO ÉS EL QUÈ SEMBLA 
Mònica Torra 
 
Contes narrats 
Horari: 17.30 i 18.30 h 
Plaça de la Vall del Castell 

	

 
 
Descripció: Sabíeu que els més ferotges poden ser els més tendres, i els més petits/es poden 
ser els més valents/es? Una selecció de contes inesperats, divertits i entranyables, que trenquen 
estereotips i on el que passarà no tindrà res a veure amb el que podeu esperar. 
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4 X 4 
Cia. Katapulta 
 
Circ 
Horari: 18 i 19 h  
Plaça de la Constitució 

	  
 
Descripció: Quatre dones apareixen des dels diferents punts cardinals i es retroben al centre del 
seu món circense. 

 

AIXÒ ÉS MÀGIA! 
Màgic Raul 
 
Màgia 
Horari: 18 i 19 h 
Plaça de Sant Joan 

	  
 
Descripció: Màgia, humor, misteri… el Mag Raül ens proposa un espectacle amb molt de ritme, 
on la màgia es combina amb la música i la llum, on el públic participa contínuament i que acaba 
amb un número de gran il·lusió. Teniu ganes de quedar-vos bocabadats/des i embadalits/des? 

 

REBOOOMBORI! 
Roger Canals 
 
Animació musical 
Horari: 19.30 h   
Plaça de la Vila 

	
 

 
Descripció: Espectacle explosiu per agitar el personal. Un remolí que t’envestirà a ritme de la 
música. Cançons, danses i jocs musicals que busquen la participació total dels veritables 
protagonistes: vosaltres, el públic! Un grup d’alt voltatge musical i un animador amb humor, ritme 
i sensiblitat que et proposaran que entris en el seu joc de provocacions. 
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5. Activitats on participa Xarxa: 

Aquest curs ens proposem incrementar la nostra presència visual i participativa a la vila.   

Les nostres prioritats són: 

1.- La festa d’inici de temporada, on el seu objectiu principal, es donar a conèixer a les noves 
generacions de nens/es el que és xarxa. Per això organitzem una festa al carrer, amb grup 
d’animació, taller de manualitats, i un punt d’informació on fer-se soci  i donar la programació de 
l’any.  

També hem aprofitat aquesta activitat per apropar-nos una mica més als mitjans de comunicació 
tan visuals com gràfics. 

Recuperarem les tertúlies a la ràdio i farem un article al magazine de La FURA, també a través de 
Vilafranca TV donarem a conèixer les nostres activitats. 

2.- La festa d’aniversari de La Xarxa (març). Xocolatada i taller d’aniversari.  

3.- El Rodaplaces l’organitzem, junt amb el Casal Popular de Vilafranca i amb la col·laboració 
dels administradors/es de la Festa Major, amb l’objectiu de reforçar el protagonisme dels infants 
durant la Festa Major, un tast d'espectacles infantils que porta gran varietat de disciplines 
artístiques als carrers de la vila i que cada any es consolida més dins el públic infantil. Hem 
incorporat millores de treball les quals han donat el seu fruit amb el tema organitzatiu i d’horari. 

Per tal de dur a terme una bona gestió de l’entitat, les membres de Xarxa Vilafranca participen en 
diferents reunions mostres i jornades de formació que gairebé totes venen donades des de Xarxa 
Fundació, entre les que s’oferien nosaltres hem participat en les següents: 

1.- Assemblea de patrons. (reunió anual de tots els presidents/es de Xarxa Catalunya) presidida 
per Xarxa Fundació. 

2.- Reunions territorials de la Fundació a Martorell. Degut al canvi generacional i de 
funcionament de Xarxa Fundació, s’han establert unes reunions de territori per tal de decidir cap a 
on vol caminar la Xarxa del futur. 

3.- El tast  d’espectacles que es va dur a terme el 16 de novembre a St. Feliu del Llobregat, on 
gràcies a ell podem programar gran part dels nostres espectacles i tenir un contacte més directe 
amb la Fundació. 

4.- La mostra d’igualada. Fira de teatre infantil i juvenil es una fira de referència dins del món de 
les arts escèniques on podem gaudir de companyies més llunyanes i espectacles més diversos. 

5.- FITKAM, el festival infantil i juvenil de teatre a Montmeló. 

6.- Festival Internacional de Titelles de Gavà. 

Col·laboracions: 
Xarxa ha col·laborat amb el bingo nadalenc del Casal Popular amb dues entrades per dos dels 
seus espectacles i amb el regal d’un abonament de tres espectacles a la festa d’inici de la Xarxa. 
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6. Comunicació i difusió 
La temporada 2019-2020 va començar per 4rt any consecutiu amb la festa de presentació dels 
espectacles familiars organitzada conjuntament amb l’Ajuntament de Vilafranca. La festa es va 
celebrar a la plaça del Tívoli el diumenge 15 de setembre amb l’assistència de moltes famílies de 
Vilafranca i la comarca que van poder fer una manualitat, esmorzar coca i preses de xocolata amb 
llet i ballar amb l’espectacle d’animació En Rikus se’n va a la selva. Durant el matí es va realitzar 
el sorteig de dues entrades per cada un dels espectacles familiars del quadrimestre (d’octubre fins 
gener). La festa d’inici de temporada ens serveix per donar a conèixer la Xarxa, els espectacles de 
la temporada i recollir les dades de famílies de la comarca interessades en rebre informació dels 
espectacles.  

Uns dies abans de la festa, vam enviar una carta postal a les famílies amigues de la Xarxa que 
han confirmat el consentiment de dades amb la nova llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de protecció de dades de caràcter personal. A la carta els convidàvem a la festa de presentació i 
els entregàvem el calendari de la temporada. Es va enviar el setembre de 2019 a 101 infants de 
Vilafranca i comarca (38 comarca i 63 Vilafranca) a través de Correos. 

També vam fer difusió de la festa de presentació dels espectacles familiars a les xarxes socials i a 
través de l’e-mailing enviat a 75 correus electrònics de famílies de Vilafranca i comarca. 

Aquesta temporada, el calendari d’espectacles familiars que edita l’Ajuntament de Vilafranca i 
reparteix als infants a través de les escoles ha passat a ser semestral, pel que hem cregut 
convenient fer una comunicació de recordatori abans de cada espectacle. Per això, ens hem posat 
en contacte amb les AMPA de les escoles de Vilafranca del Penedès i algunes de la resta de la 
comarca, per tal d’enviar-los mensualment el calendari de l’espectacle i elles en fan difusió a 
l’escola, o bé imprimint el cartell i posant-lo a les cartelleres escolars o a les portes d’accés, o bé a 
través dels grups de whats app de pares de l’escola. A més, cada mes continuem enviant un 
correu electrònic a la nostra base de dades, enviem nota de premsa als mitjans locals, publiquem 
informació a les xarxes socials i pengem cartells de l’espectacle a les cartelleres municipals i en 
algunes botigues del centre de la vila. 

Amb tot això, hem aconseguit una platea força plena en tots els espectacles realitzats de la 
temporada.   

La Xarxa és present a les Xarxes Socials:  

   

693 seguidors 514 seguidors 319 seguidors 
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Aquest any hem enviat 5 correus electrònics a persones, amb un percentatge de lectura mitjà del 
68,08%.  

Rodaplaces: enviat el 28 d’agost a 69 correus electònics. 86,4% de lectura 
https://mailchi.mp/d7d52141c7a1/rodaplaces19-739605 

Festa de presentació: enviat el 30 d’agost a 69 persones. 75,3% de lectura 
https://us14.campaign-archive.com/?u=538c71e16b642afb3e9f9b34c&id=5c7a9c1809 

Octubre: enviat a 69 persones. 68,1% de lectura 
https://mailchi.mp/d92bfc7aa8fd/contes10-751561 

Novembre: enviat el 29 d’octubre de 75 persones. 53,3% de lectura 
https://mailchi.mp/ef5bd88f4f40/contes10-760142  

Febrer: enviat el 28 de gener a 75 persones. 57,3% de lectura 
https://mailchi.mp/172d65a609b4/contes10-800998  

 

Cada mes de març, coincidint amb l'aniversari de Xarxa fem alguna cosa especial per a celebrar-
ho amb el nostre públic. La temporada anterior, vam convidar a un esmorzar de coca i xocolata a 
les famílies a la plaça Penedès abans de l’espectacle on els infants van poder fer una manualitat. 
Donat l’èxit, enguany estava previst repetir el format de celebració d’aniversari el diumenge 15 de 
març abans de l’espectacle “La princesa en texans” de la companyia Sgratta però el 14 de març el 
govern espanyol va decretar l’estat d’alarma i es van suspendre totes les actuacions i es dóna per 
finalitzada la temporada 2019/2020. També teníem el disseny de la lona rectangular per exterior 
per ajustar-la a la mida de les carpes però vam aturar la impressió donat el confinament.  
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6.1 Annex 
1. CARTA-OCTAVETA D’INICI DE TEMPORADA 2019/20 
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2. CALENDARIS DE LA TEMPORADA 
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3. CARTELLS DE LA TEMPORADA 2019/20 
De tots els espectacles hem dissenyat cartells informatius, que hem publicat a les cartelleres 
informatives de Vilafranca del Penedès, en algunes botigues del centre de la vila I a les escoles  
de Vilafranca. Els cartells també els exposem als roll-ups que instal·lem els diumenges 
d’espectacle al hall del teatre Cal Bolet I es publiquen a les xarxes socials. 
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7. Balanç econòmic 
 

INGRESSOS 

TAQUILLA 2019  8.259,00€ 
SUBVENCIONS GENERALITAT 1.103,10 € 
 AJUNTAMENT 3.650,00€ 
 DIPUTACIÓ 773,44 € 

 TOTAL 13.785,54 € 
 

DESPESES 
 

 

ESPECTACLES  9.743,26 € 
PUBLICITAT I 
PROMOCIÓ 

 1.300,02 € 

ADMINISTRATIVES 
I DE PROMOCIÓ 

ADMINISTRATIVES 
GESTIÓ 
FUNDACIÓ 

611,21€ 

 SERVEIS 
BANCARIS 

839,61 € 

 REPRESENTACIÓ 
A FIRES 

504,23 € 

 TOTAL 12.998,33 € 
 

 

 

GUANYS – DESPESES 787,21 € 
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