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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 2020 

1. Presentació 
Aquest any 2020, com cada any, hem establert una programació estable al teatre cal Bolet. Els 
espectacles que oferim són el primer diumenge de cada mes. Els espectacles es realitzen en 
sessió de mati, la les 12h, des de febre a maig i d'octubre a desembre. Els mesos de gener, juny, 
juliol i agost no oferim espectacle i el mes de setembre celebrem la festa de presentació de 
temporada XARXA a la plaça del Tívoli, conjuntament amb l'ajuntament de Vilafranca com a festa 
de presentació d'espectacles familiars de la Vila. 
 
Com tots sabem aquesta temporada Xarxa no ha estat exempta de l’efecte coronavirus i s’ha 
tingut que adaptar a una situació excepcional, modificant en part la seva programació i treballant 
conjuntament amb el departament de cultura i seguint les directrius marcades per l’estat d’alerta. 
Per aquest motiu van quedar suspesos els espectacles dels mesos de març, abril, maig i la festa 
dels 25 anys d’aniversari de Xarxa. Oferint una reprogramació i procedint a la devolució de les 
entrades ja venudes. Hem continuat oferint una àmplia varietat d'espectacles de qualitat i en 
català ( teatre, titelles, musical, màgia..) amb els quals la canalla Vilafranquina i la comarca 
gaudeixen les matinals de cada primer diumenge de mes, amb la companyia del nostre capgros. 
 
Estem treballant conjuntament amb la Fundació Xarxa per oferir un nou model de gestió i 
repartiment de càrrecs nous a l'òrgan gestor, així doncs com una nova comissió de comunicació 
que treballa per reforçar les necessitats de telecomunicacions, i màrqueting de les xarxes locals 
arreu del territori. 
 
Xarxa Vilafranca forma part consolidada del sector territorial Penedès-Anoia, conjuntament amb: 
Vilanova del Camí, La Pobla de Claramunt, Vilanova i la Geltrú, Capellades, Igualada i Martorell. 
 
Aquest any xarxa continua deixant una mica apartat el tema teatre juvenil ja que reconeix que es 
un tema a treballar conjuntament amb diferents entitats, com instituts, ajuntament, grups de joves i 
locals de trobada. Tot i que ens hi hem intentat apropar portant cartells d'espectacles que creiem 
que poden quadrar amb la seva edat i nteressos. Hem tingut un primer contacte amb local de 
joves la Nau de Vilafranca i ens transmet que tot es benvingut però que costa molt captar l'interès 
dels joves. 
 
Actualment l'organigrama de la Xarxa és el següent: 
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ORGANIGRAMA  
2020   

 
Presidenta: Gemma Llop (sortint). Laura Jimenez (entrant) 
Tresorera: Sònia Garcia (sortint). Eva Calvo (entrant) 
Secretaria : Aida Girona 

 
Membres actius: 
Cèlia Manich 
Olga Graells 
Ruth Rosat 
Laura Jiménez 
Eva Calvo 
Aida Girona 
Gemma Llop 

 
Membres que deixen Xarxa al final de la temporada: 
Gemma Llop  
Sònia García  
Miquel Fuentes 
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2. Programació al Teatre Cal Bolet. 
 

2.1 Calendari i dades de participació. 
 

DATA ESPECTACLE COMPANYIA ASSISTÈNCIA 

2 febrer Planeta M. Art Marcel Gros 229 

4 octubre La princesa en texans Cia. Sgratta 169 

20 desembre  
(2 sessions) 

El circ dels impossibles Mag Stigman 304 

  TOTAL 702 
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2.2 Descripció dels espectacles programats. 
 

2 FEBRER de 2020  
Espectacle: Planeta M. Art 

Companyia: Marcel Gros 

 
Génere: Clown 
Duració: 50 minuts 
Públic: 3 anys 

 

 
Descripció: Seria difícil imaginar un planeta sense art. Marcel Gros ha creat, imaginat i somiat 
un món interior: el Planeta M.Art. El representarà amb una tecnologia d’alta definició en 3D que 
supera qualsevol realitat virtual. Música, paraules, formes, colors i moviment. En viu, en directe i 
en temps real. La sofisticada tècnica es diu “Teatre”. 

Si estàs observant, mirant, llegint, imaginant, somiant… Escolta els colors, mira la música, 
inventa paraules, juga a crear i crea jugant. Pots crear coses úniques. 

El Planeta M.Art , és un Planeta imaginat, un Planeta dibuixat on tothom hi és convidat. Tu pots 
ser protagonista perquè no oblidis mai que tu també ets artista! Com deia Marcel Duchamp… 
Artista és qui sàpiga mirar! 

 

 

4 OCTUBRE de 2020  
Espectacle: La princesa en texans 

Companyia: Cia. Sgratta 

 
Génere: Teatre 
Duració: 60 minuts 
Públic: 3 anys 

 

 
Descripció: Al País del Poble Sec fa temps que no hi plou, i per acabar-ho d’arreglar, 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? 
 
Prepareu-vos perquè, dos peculiars venedors ambulants, ens explicaran aquesta fantàstica 
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llegenda. Coneixerem una princesa molt especial, que amb l’ajuda d’una pila de personatges 
divertits, ens ensenyaran que l’important no és qui ets, sinó com ets. 
 
Una obra de teatre familiar per trencar estereotips i fer-se un tip de riure.  
 

 
20 DESEMBRE de 2020  

(doble sessió matí i tarda) 
Espectacle: El circ dels 
impossibles 

Companyia: Mag Stigman 

 
Génere: Màgia i circ 
Duració: 60 minuts 
Públic:  4 anys 

 

 
Descripció: El circ dels impossibles és 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.  
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3. Festa d'inici de la temporada 2020-2021 
Per cinquè any consecutiu i malgrat el context de pandèmia, vam poder començar la temporada 
2020-2021 amb la festa de presentació dels espectacles familiars organitzada conjuntament amb 
l’Ajuntament de Vilafranca.  
 
La festa va tenir lloc al Claustre dels Trinitaris el diumenge 13 de setembre de 2020. Dies abans 
es va fer promoció de l’acte a través de les xarxes socials al qual s’hi podia assistir gratuïtament, 
prèvia inscripció per correu electrònic. Puntualment a les 12h la periodista de Penedès TV Laia 
Paretas va donar a conèixer la programació dels espectacles familiars de Cal Bolet i l’Auditori fins 
gener del 2021. Tot seguit, es va realitzar un sorteig d’entrades i la festa va acabar amb 
l’espectacle de clown ‘A la fresca’ de la companyia Anna Confetti, en el què tres dones velles i una 
cadira gegant generaven diferents situacions còmiques.  
 

 

 
 

Al no poder entregar el calendari físic de la Xarxa Vilafranca, els assistents es podien descarregar 
el calendari en pdf a través d’un codi QR. 
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4. Rodaplaces 2020 
Fa vuit 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.   
 
Malauradament aquest any 2020 degut al Covid no s’ha pogut realitzar. 
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5. Activitats on participa Xarxa: 
 
1-Festa d'inici de temporada (setembre). L’objectiu principal és donar a conèixer a les noves 
generacions de nens i nenes el què és Xarxa. Per això organitzem una festa al carrer, amb un 
grup d’animació, taller de manualitats, i un punt d’informació on fer-se soci i donar la programació 
de l’any. Podem dir que després de 4 anys de prendre aquesta iniciativa, la Xarxa està molt 
orgullosa de la bona recepció que ha tingut en aquests anys on conjuntament amb l’ajuntament de 
Vilafranca hem aconseguit una Festa d’Inici de temporada molt esperada per totes les famílies. 
També aprofitem aquesta activitat per apropar-nos una mica més als mitjans de comunicació tant 
visuals com gràfics. Aquest any però la festa s’ha hagut d’adaptar a la situació produïda pel covid-
19, i s’ha hagut de realitzar en un espai d’aforament molt reduït i a l’aire lliure, amb prèvia 
inscripció de les famílies. Es van regalar dues entrades per un dels espectacles de la temporada. 
 
2- Festa 25 aniversari de Xarxa Vilafranca (març). S'havien programat diferents actes, tallers i 
xocolatada. Suspesa i ajornada pel 2021 si es pot fer. 
 
3-Rodaplaces (setembre). Conjuntament amb el Casal Popular i la col·laboració dels 
administradors de la Festa Major. Amb l'objectiu de reforçar el protagonisme dels infants a la festa 
major. Un tast d'espectacles infantils amb gran varietat de disciplines artístiques als carres de la 
vila, i que cada any es consolida amb més públic familiar. Suspesa per restriccions de mobilitat i 
de trobades entre població pel covid-19.  
 
 
Per tal de dur a terme una bona gestió de l'entitat, les membres de Xarxa Vilafranca participem en 
diferents reunions, mostres i jornades de formació que gairebé totes venen donades des de la 
Fundació la Xarxa: 
 
1-Assemblea de Patrons (agost). Reunió anual de tots els presidents i presidentes de Xarxa 
Catalunya. Presidida per Xarxa Fundació. Realitzada de manera presencial amb opció d’accedir 
de manera telemàtica. 
 
2-Reunions territorials de la Fundació. 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. Ajornades pel covid-19. 
 
3-El tast d'espectacles de Sant Feliu de Llobregat (Fundació). Gràcies al tast d'espectacles de 
la Fundació podem programar una gran part dels nostres espectacles i tenir un contacte mes 
directe amb la Fundació. Des de la Fundació s'ha treballat per oferir un tast en format digital. 
 
4- Mostra Igualada. Fira de teatre infantil i juvenil. Ajornat pel covid-19. 
 
5-FITKAM. Festival de teatre infantil i juvenil. Ajornat pel covid-19. 
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6. Comunicació i difusió 
 

Creació de la nova pàgina web 
 
L’any 2020 vam fer una gran inversió en comunicació amb una nova pàgina web on tenim links 
directes a la venda d’entrades pels espectacles, un resum de la història de la Xarxa de Vilafranca, 
i estem al dia amb la transparència de les fundacions.  
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Difusió Festa de presentació temporada 20-21 
 

 
 

 

T 

 

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. 
 
 
La Xarxa és present a les Xarxes Socials  

   

640 seguidors 514 seguidors 319 seguidors 
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Enviaments correus electrònics  
 
Aquest any hem enviat 7 correus electrònics a les famílies registrades, amb un percentatge de 
lectura mitjà del 51,20%.  

 

Xarxa gener 2020: https://mailchi.mp/172d65a609b4/contes10-800998  

Enviat el 28 de gener de 2020 a 75 famílies. Percentatge de lectura: 58,7%. 

 

Xarxa reprogramat: https://mailchi.mp/f42d6692d61c/contes10-848226  

Enviat el 7 d’abril de 2020 a 75 famílies. Percentatge de lectura: 69,3% 

 

Xarxa devolució entrades: https://mailchi.mp/c3089804042d/contes10-876686  

Enviat el 26 de maig de 2020 a 75 famílies. Percentatge de lectura: 56% 

 

Festa de presentació temporada 20/21: https://mailchi.mp/39cdb5346d1d/contes10-
886298  

Enviat el 8 de setembre de 2020 a 75 famílies. Percentatge de lectura: 54,7% 

 

Xarxa calendari temporada 20/21: https://mailchi.mp/785c4f5d02cb/calendari2021-
886730  

Enviat el 14 de setembre de 2020 a 75 famílies. Percentatge de lectura: 61,3% 

 

Ajornat Mag Stigman: https://mailchi.mp/55a3fe7acca6/novembre20-891134 

Enviat el 8 de novembre de 2020 a 74 famílies. Percentatge de lectura: 58,4% 

 

Mag Stigman, 20 de desembre: https://mailchi.mp/311fbb56cae4/desembre2020  

Enviat el 20 de novembre de 2020 a 74 famílies. Percentatge de lectura: 57,1% 

 

Mag Stigman, doble sessió 20 desembre: 
https://mailchi.mp/2ecdeb57256e/desembre2020-893222  

Enviat l’1 de desembre del 2020 a 74 famílies. Percentatge de lectura: 51,4% 
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Calendaris de les temporades 2019/2020 i 2020/21 
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Cartells dels espectacles del 2020  
 
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 2020 
CONCEPTE IMPORT 

TAQUILLA 2020 3.629,00 € 
SUBVENCIÓ GENERALITAT 2020 1.005,09 € 
SUBVENCIO DIPUTACIÓ 2020 773,44 € 
APORTACIÓ AJUNTAMENT CONVENI 2020 3.650,00 € 

 
9.057,53 € 

  
  DESPESES 2020   

CONCEPTE IMPORT 
ESPECTACLES 4.376,57 € 
SERVEIS FUNDACIÓ XARXA 338,90 € 
SERVEIS BANCARIS 717,62 € 
PUBLICITAT I PROMOCIÓ 355,81 € 
ADMINISTRATIVES I DE REPRESENTACIÓ 896,54 € 

 
6.685,44 € 

  
  RESULTAT 2020 
INGRESSOS EXECUTATS 9.057,53 € 
DESPESES EXECUTADES 6.685,44 € 
ROMANENT DE L'EXERCICI ANTERIOR 787,21 € 

RESULTAT ANY 2020 3.159,30 € 
 
Aquest any 2020 ha estat un any condicionat totalment pel Covid: s’han programat 3 obres de les 
7 previstes. Per tant, les despeses previstes pel 2020 no s’han executat. Tampoc hem pogut 
participar en fires ni mostres d’espectacles, per tant, les despeses també s’han reduït.  
 
De cara el 2021, l’aforament del teatre serà del 50%, i hi haurà una baixada d’ingressos important. 
Per això es considera que els beneficis que s’han obtingut aquest any 2020, es destinaran a cobrir 
les pèrdues que hi haurà el 2021 i així es podrà continuar programant espectacles de qualitat i en 
la freqüència acordada segons conveni. 
 



	

LA XARXA VILAFRANCA DEL PENEDÈS 
www.laxarxavilafranca.cat   
e-mail: laxarxa@laxarxavilafranca.cat			 	 Pàgina	17 

	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


