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1. INTRODUCCIÓ 
 
La riquesa i la qualitat de les tradicions i els costums populars han estat, des de fa 
molts anys, un dels trets més destacats i identificatius de Vilanova i la Geltrú. Una 
reconeguda trajectòria cultural, conjuntament amb l’alta participació i l’arrelament al 
territori, fan de la capital del Garraf un indret privilegiat, on la cultura esdevé un mitjà 
preferent, privilegiat i de referència per a configurar i articular la identitat col·lectiva de 
tots i totes. 

Mantenir aquesta essència vilanovina, amb segles de tradició, és un repte que cal seguir 
plantejant com a objectiu prioritari del govern de la ciutat. Els canvis socials que s’han 
produït en els darrers temps no poden desdibuixar aquesta essència, però resulta 
evident que cal adaptar-se a unes circumstàncies que ens mostren noves maneres 
d’entendre i viure la cultura.    

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb l’objectiu d’impulsar programacions estables 
que ajudin a crear hàbits de consum i participació culturals de qualitat,  vol dotar-se dels 
instruments i mecanismes necessaris per fer arribar al conjunt de la ciutadania iniciatives 
d’alta qualitat i rigor, tal i com correspon a una ciutat com la nostra. 
 
La promoció i difusió en els diversos àmbits de les arts reclama un conjunt 
d’equipaments específics que siguin un contenidor de creacions tant pròpies com 
foranies que, a la vegada, estiguin coordinats entre ells. 
 
Pla Local d’Equipaments Culturals 
 
El govern municipal, per tal de cobrir les diverses mancances infraestructurals existents 
a nivell cultural, ha remodelat diversos edificis i n’ha previst construir-ne d’altres. S’ha 
reformat el Teatre Principal, La Sala com a Centre d’Art Contemporani i el Centre 
Residència per a Companyies de Circ La Vela. S’ha construït, a l’Eixample de Mar, un 
espai per celebrar activitats a l’aire lliure, amb grades per a unes 200 persones, i en breu 
es començarà a construir un auditori per a unes 400 persones annex al Conservatori de 
Música. 
 
El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya ha 
dibuixat en el futur, pel que fa al nostre municipi, la necessitat d’una tercera biblioteca 
pública municipal i la construcció d’un teatre de grans dimensions per a representacions 
de gran format i amb un aforament aproximat de 800 persones. La proposta d’aquests 
dos equipaments és engrescadora i s’està cercant una proposta econòmica per a la 
seva viabilitat de construcció. 
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2. EQUIPAMENTS DE DIFUSIÓ CULTURAL 
 
2.1. El nou Auditori Municipal 
 

 
 
A banda de la programació estable que ofereix el Teatre Principal, l’oferta musical de la 
ciutat com les Serenates a la Geltrú, els Cicles de jazz o Festivals de gran format com el 
FIMPT se celebren en espais externs o seus d’associacions amb aforaments petits i, a 
voltes, en condicions poc adequades per al bon desenvolupament tècnic de les 
propostes. D’altra banda, Vilanova i la Geltrú compta amb formacions musicals 
importants i de llarga història com l’Orquestra de Cambra del Garraf o diversos grups 
corals,  així com un important gruix de músics de qualitat, amb diferents estils musicals, 
molts d’ells alumnes o ex-alumnes de l’Escola Municipal de Música Mestre Montserrat, 
des l’any passat també Conservatori,  i de les escoles de música privades amb què 
també compta la ciutat. 
 
Sembla, doncs, indispensable dotar la ciutat amb un equipament especialitzat en el 
camp de la música, que s’adeqüi a les necessitats de promoció i difusió musical que 
genera la ciutat, que aculli la producció de música local i contribueixi a situar Vilanova i 
la Geltrú en el lloc que li correspon com a capital de comarca i important ciutat mitjana i 
dins el panorama cultural català. 
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2.1.1. El projecte del nou auditori 
 
El nou auditori municipal estarà situat a la plaça de la Moixiganga, a la banda sud de la 
ronda Ibèrica, entre els carrers d’Olesa de Bonesvalls i el carrer del Llimonet, ocupant el 
terreny que està al costat de l’Escola i Conservatori Municipal de Música Mestre 
Montserrat. L’espai disposarà d’una sala d’audicions amb un aforament de 400 
localitats i, entre d’altres espais, disposarà de magatzem, camerinos, despatxos i 
cafeteria. 
 
Com es concep com a centre de música, vinculat molt estretament amb l’Escola i 
Conservatori Municipal de Música, l’auditori haurà d’estar connectat amb aquest 
equipament, preferentment a través de l’actual sala polivalent de l’escola, que serà 
condicionada com a sala d’assaig i d’audicions de cambra i que haurà de mantenir 
igualment la seva utilitat com a aula escolar. 
 
Els redactors del projecte han estat el grup d’arquitectes format per Bosch-Cuspinera 
S.L. L’encàrrec és fruit del resultat del concurs convocat per l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú el mes de juliol del 2008.    
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2.1.2. Objectius 
 
• Oferir a la ciutat una programació estable de música de petit i mitjà format, divers i de 
qualitat durant tot l’any que es complementi i coordini amb la programació d’arts 
escèniques que s’oferirà al Teatre Principal. 
 
• Promoure el sector de la música convertint l’espai en un referent cultural a la nostra 
àrea d’influència. 
 
• Complementar l’oferta que es genera des de l’Escola i Conservatori Municipal de 
Música Mestre Montserrat amb un espai apte de qualitat per a la difusió de les propostes 
que genera l’escola en diferents àmbits de treball actuant d’espai de suport de la funció 
educativa i dinamitzadora de l’escola. 
 
• Comptar amb un espai idoni per al desenvolupament de projectes locals com el de 
l’Orquestra de Cambra del Garraf. 
 
• Fomentar el suport a la creació artística musical i escènica de la ciutat actuant 
d’escenari de produccions locals tant professionals com amateurs. 
 
• Contribuir a fomentar la captació de nous perfils de públic objectiu. 
 
• Ser un espai útil per als serveis educatius escolars adreçats a les campanyes de teatre 
i música de la ciutat. 
 
2.1.3. Línies de la programació estable 
 
• Espectacles professionals. La sala estarà preparada per poder portar a terme 
concerts de música en línies diverses: simfònica, de cambra, antiga, coral, moderna, 
contemporània i tradicional. Cada una d’aquestes programacions ha de conviure amb els 
músics professionals i amateurs de la ciutat, com també amb promotors i mànagers de 
dins i fora de la ciutat. 
 
• Espectacles familiars. Es treballarà en un projecte de difusió i comprensió de la 
música entre els més petits, de cara a la sensibilització musical i a la creació de nous 
públics, relacionat amb el programa d’animació creativa que coordina la Regidoria 
d’Educació. 
 
• Orquestra de Cambra del Garraf. L’Orquestra seria l’orquestra resident d’aquest 
equipament on es realitzaran els assaigs. 
 
• Programa de suport a la creació. Aquest programa es porta a terme en diversos 
equipaments culturals. L’auditori vetllarà per la programació de músics de la ciutat amb 
la voluntat de professionalització i qualitat contrastada. Aquest programa estarà molt 
vinculat a les escoles de música de la ciutat. 
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• Activitats sorgides d’altres programacions culturals i/o festives de la ciutat (Carnaval, 
Festa Major, Sant Jordi, Nadal...). 
 
• Concerts i activitats de festivals significatius de la ciutat com per exemple el FIMPT. 
Festival Internacional de Música Popular Tradicional. 
 
• Activitats musicals sorgides de la xarxa associativa de la ciutat dins un projecte 
específic. 
 
• Altres accions. De manera puntual, l’espai podrà ser utilitzat per a la realització de 
conferències, congressos, presentacions, seminaris... 
 
• Activitats sorgides de lloguers dels espais prioritzant les que tinguin interès general i 
estiguin vinculades amb l’àmbit musical: presentacions discogràfiques, de mitjans de 
comunicació, productes musicals... 
 
2.2. El Teatre Principal  
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El Teatre Principal de Vilanova i la Geltrú va reobrir les seves portes el 30 d’octubre de 
2009, després de la seva rehabilitació.  
 
L’edifici es va construir l’any 1835, i és en l’actualitat un dels teatres més antics de 
Catalunya, a la vegada que forma part del Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Històric 
Artístic de la ciutat. Aquest edifici ha arribat als nostres dies després de passar per 
algunes obres i intervencions importants, inclosa l’adaptació de noves exigències, com 
és el cas de les obres d’adaptació a cinematògraf l’any 1942. L’any 1985 es van realitzar 
treballs d’ampliació de la retroescena per acollir camerinos i millores estructurals. Tot i 
així, l’edifici conserva, en gran part, la seva estructura original. 
 
El pas del temps ha fet que la pròpia construcció presentés patologies, alhora que les 
instal·lacions havien anant quedant fora de normativa, per la qual cosa es feia 
necessària una important intervenció. 
 
L’actual reforma s’ha estructurat en quatre grans blocs: renovació d’instal·lacions 
elèctriques, de sanejament, de climatització, detecció i extinció d’incendis;  millora en la 
visibilitat i accessibilitat a l’edifici; renovació i adquisició d’equipament escenotècnic; 
restauració de la façana i substitució de la coberta de l’edifici. També s’han reforçat i, en 
algun cas, refet diferents elements per tal de garantir la seguretat estructural i d’ús del 
Teatre Principal, sempre respectant les característiques constructives, d’antiguitat i de 
valor arquitectònic del propi edifici.  
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2.2.1. Objectius del nou Teatre Principal. Una nova gestió  
 
El reformat Teatre Principal incorpora en la seva organització una nova figura, la del 
director artístic. encarregat de dissenyar una programació que contribueixi a dinamitzar 
i ampliar l'oferta cultural de Vilanova i la Geltrú i esdevenir un referent en la nostra àrea 
d’influència pel que fa la projecció professional, més enllà de l’àmbit local, d’artistes, 
creadors i altres professional de la ciutat. 
 
Amb la incorporació del director artístic, la voluntat és oferir el teatre com un bé actiu a la 
ciutat, on la programació i l'oferta que es desenvolupi tingui una identitat pròpia i es 
puguin establir connexions amb els agents i el teixit cultural de la ciutat.  
 
2.2.2. Línies de programació estable 
 
El Teatre Principal ofereix una programació estable de teatre i dansa. Durant el període 
previ a l’obertura de l’auditori el Teatre Principal oferirà, a més, una consolidada 
programació musical.  
 
Les línies de la programació estable són: 
 
• Espectacles de producció i/o autoria catalana que ofereixin continguts de qualitat i 
prestigi.   
 
• Compromís amb la creació contemporània i la difusió dels nous formats en tots els 
vessants de les arts escèniques professionals. 
 
• Suport a les produccions de companyies professionals emergents amb projecció 
nacional. 
 
• Suport a les produccions d’autoria, companyies i formacions locals de caire 
professional. La ciutat compta amb un significatiu col·lectiu de creadors, directors, 
actors, ballarins professionals amb una consolidada trajectòria.  
 
• Promoure una major presència de produccions d’arts escèniques, dansa i 
cinema en català per a públic familiar amb un alt contingut pedagògic i interactivitat 
amb l’espectador de perfil familiar. 
 
• Suport a les franges de gent jove, a través de l’ús d’eines properes a aquest 
col·lectiu, com són les noves tecnologies aplicades a les arts escèniques o les 
temàtiques de caire social que els afecten.  
 
• Suport a les produccions d’autoria, companyies i formacions locals 
semiprofessionals mitjançant la coordinació del Teatre Principal amb el programa de 
Suport a la Creació. 
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• Suport a les produccions d’autoria, companyies i formacions locals amateurs. 
 
• Foment a la promoció i difusió dels espectacles de dansa contemporània. 
 
• Programa d’activitats. Les activitats tindran un caire didàctic i de difusió, i seran 
paral·leles a la programació estable. Aquestes es coordinaran amb el moviment 
associatiu de la ciutat i permetran conèixer els continguts culturals, serveis i espais del 
nou Teatre Principal. 
 
• Programes complementaris. Amb la reobertura del Teatre Principal també s’ha 
treballat per a dissenyar un extens i divers programa d’activitats paral·leles a la 
programació estable, amb un contingut clarament didàctic i de difusió de les arts 
escèniques i els seus mecanismes de creació. Amb aquesta finalitat neix L’Escola de 
l’Espectador. 
 
També es dissenyen activitats en funció de l’especificitat del grup a qui es dirigeix i en 
coordinació amb el col·lectiu associatiu de la ciutat. El Teatre Principal vol esdevenir una 
plataforma d’opinió plural tot impulsant diversos espais de discussió per fer possible un 
debat permanent i renovador en el que puguin intervenir tots els agents. 
 
El Teatre Principal s’afegeix a la coordinació que existeix amb els altres centres culturals 
de la ciutat. Entre el Centre d’art contemporani La Sala, les biblioteques municipals, La 
Vela, Patrimoni, els programes de Difusió cultural i el mateix Teatre Principal es crearà 
una sinèrgia que servirà per enriquir el sector cultural de la ciutat. 
 
• Programa pedagògic. En coordinació amb el col·lectiu educatiu de la ciutat i, en 
especial, amb la regidoria d’Educació de l’Ajuntament de VNG es dissenyen activitats 
que incorporen recursos pedagògics, tot facilitant una experiència el màxim d’atractiva i 
engrescadora possible. 

Una programació plural i oberta a tothom, que combinarà activitats gratuïtes i de 
pagament, adreçades tant a infants i joves del sector educatiu, com a la resta d’infants i 
joves que formen part del públic objectiu del Teatre Principal.  

 
- Programa per als escolars: PAE-Anem al Teatre, visites guiades i l’Entra en escena. 
 
- Programa per al públic familiar: programació de teatre i dansa els diumenges durant tot 
l’any, tallers, cursos i visites guiades. 
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2.3. Centre d’Art Contemporani La Sala  
 

 
 
El Centre d’Art Contemporani La Sala mostra la programació d’arts visuals 
contemporànies de Vilanova i la Geltrú, tenint com a línies d’actuació exhibir i difondre 
l’art, els artistes i els diferents moviments artístics contemporanis, a la vegada que dóna 
suport a nous artistes i projectes amb la cessió dels tallers. I paral·lelament proposar 
una oferta educativa i pedagògica a través de les activitats, visites i tallers que 
complementi les exposicions.  
 
Aquesta dinàmica d’exhibició, suport i pedagogia és l’habitual en els altres equipaments 
culturals de la ciutat, com és el cas del Teatre Principal i ho serà en el futur proper 
auditori, dotant la ciutat d’un conjunt d’equipaments i d’una oferta cultural estable de 
referència en l’àmbit local, comarcal i nacional. 
 

La Sala es defineix com un centre de producció, de suport i d’acollida de propostes en 
l’àmbit de la creació contemporània, que té com objectiu principal apropar l’art 
contemporani als més i menys interessats fins aleshores. 
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Per tal d’ubicar les diferents propostes artístiques, La Sala compta amb tres espais 
d’exposició, els quals cada un d’ells acull propostes de diferents característiques: 
 
- Sala de les Voltes: espai de 400m2 situat a la primera planta, que acull grans 
produccions d’artistes consolidats i/o artistes de renom i trajectòria. En aquest espai hi 
ha tres exposicions anuals, una d’elles de producció pròpia i d’un artista local i/o 
comarcal. 
 
- Sala de les Columnes: espai de 100m2 situat a la segona planta, que acull propostes 
de nous creadors, d’artistes emergents i/o produccions de petit i mitjà format. En aquest 
espai hi ha entre cinc i sis propostes anuals. 
 
- Sala Oberta: espai de 90m2 situat a la primera planta, que acull propostes provinents, 
la majoria de vegades d’una entitats, associació i/o col·lectiu de la ciutat. Aquest espai, 
que com el seu nom ja indica, és un espai més obert i proper. Possiblement un espai 
que ens ajuda a apropar l’equipament i l’art contemporani a sectors poc interessats.  
 
- Tallers: quatre espais situats a la segona planta, destinats a ser cedits a artistes en 
vies de professionalització. 
 
Cada sala com s’indica anteriorment té un nom i una imatge gràfica, per tal de 
reconèixer i ubicar més fàcilment  l’espai on hi ha cada exposició. En el cas de la sala de 
les voltes i la sala de les columnes s’ha volgut destacar la característica arquitectònica 
que més rellevància té en cada espai. En canvi, a la sala oberta s’ha volgut manifestar, 
ja amb el nom, la voluntat de l’equipament d’acollir una gran quantitat de propostes. 
 
2.3.1. Objectius 
 
• Oferir a la ciutat un programa estable d’arts visuals que permeti als ciutadans conèixer 
les diferents propostes creatives. 
 
• Facilitar l’accés de les arts visuals als diferents públics i garantir una programació 
estable i diversa. 
 
• Oferir exposicions a diferents espais i equipaments culturals de la ciutat, facilitant 
l’accés dels ciutadans a les propostes creatives. 
 
• Esdevenir plataforma dels creadors i promoure l’expressió i la formació d’artistes. 
 
• Promoure el coneixement  i reconeixement dels creadors locals. 
 
• Impulsar projectes de cooperació amb altres municipis establint convenis amb 
institucions artístiques significatives i amb els mateixos municipis. 
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2.3.2. Línies de la programació estable 

 
• Sala de les Voltes. Sala d’autors consolidats. La Sala de les voltes estarà dedicada 
a l’Art postmodern, des de 1950 fins a l’actualitat. Aquest espai donarà cabuda a 
aquells artistes contemporanis ja consolidats que caracteritzen l’escenari artístic actual. 
Aquesta sala acollirà propostes tant locals com foranies, establint un criteri de selecció 
estrictament qualitatiu. En aquest sentit, les exposicions podran ser produïdes pel propi 
equipament o bé acollir-ne d’itinerants disponibles al circuit artístic. La temporalitat de 
les exposicions serà de forma trimestral. 
 
• Sala de les Columnes. Espai d’art emergent. Aquest espai de 70 m2 estarà destinat 
a les diferents propostes del programa de Suport a la Creació en Arts Plàstiques. Per 
aquest motiu, acollirà propostes generades per diferents artistes o col·lectius vinculats 
amb el programa de Suport a la Creació, amb programes d’intercanvis amb altres 
centres, amb 
el projecte Trajectes i amb artistes emergents amb stage a La Sala. La temporalitat de 
les propostes que es desenvoluparan serà mensual o bimensual. 
 
• Sala Oberta. Espai de Proximitat. Aquest espai és un espai obert a propostes de la 
ciutat civil, és a dir, la majoria d’exposicions que s’ubiquen en aquest espai són 
iniciatives treballades amb entitats, associacions i/o altres col·lectius socioculturals de la 
ciutat. Seguint aquesta línia de programació pretenem captar nou públic. 
 
• Tallers. L’equipament disposa d’un total de sis tallers: 5 tallers d’entre 20 i 30 m2 i un 
taller de 46 m2. Un d’aquests tallers serà un laboratori creatiu i és el que disposarà de 
material tècnic, material informàtic (ordinadors, impressores digitals, càmeres...). D’altra 
banda, els tallers estaran dotats d’un seguit de material tècnic específic. 
 
El usos dels tallers estan relacionats amb els programes de residència, intercanvi i 
laboratori. El programa de residència té dues línies: 
 

- Primera línia: Anualment és convidarà a un artista de trajectòria professional 
consolidada a  participar en els projectes expositius o tallers del centre. Els artistes 
residents produiran un projecte concret i participaran de les activitats i dels projectes 
expositius del centre. 
 
- Segona línea: la residència estarà vinculada a dotar d’eines de suport als creadors 
emergents. 

 
El programa d’’intercanvis funcionarà amb una convocatòria oberta i una posterior 
selecció, que permetrà als artistes residents escollits residir a centres d’altres ciutats. 
 
El programa laboratori prioritza la utilització eficaç dels espais i equipaments del centre 
dels artistes i altres agents culturals que presentin projectes a les convocatòries 
públiques periòdiques. 
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També hi haurà un servei de lloguer i una cessió de recursos per tal de desenvolupar 
els projectes creatius dels diversos artistes. 
 
• Programes complementaris. Per tal de dinamitzar les propostes expositives i 
aproximar-les al públic caldrà realitzar un seguit d’activitats complementàries: tallers per 
al públic familiar, escolar i adult; xerrades, conferències, taules rodones; projeccions de 
cinema, documental complementàries a les exposicions; visites comentades. 
 
• Programa pedagògic. L’experiència que ofereix l’art contemporani fa necessari el 
desenvolupament d’un ampli programa pedagògic per tal que els nens i adults puguin 
conèixer i experimentar els conceptes mostrats a les exposicions. Per desenvolupar el 
programa pedagògic s’establirà un programa especialitzat en relació directe amb el 
professorat.  
 
2.4. La Vela. Centre de producció i creació per a companyies de Circ.  
 

 
 
El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya ha 
elaborat i està desplegant el Pla Integral de Circ , per atendre el conjunt de necessitats 
d’aquest sector , incloses les de producció i distribució d’espectacles .  
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El Centre de Suport a la Creació i Producció de Circ la Vela pren part d’aquest Pla 
Integral de Circ com un projecte de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i la Generalitat de Catalunya . 
 
Es planteja com un centre de residència i creació per a artistes i companyies de circ 
que ha de desenvolupar-se per ser una peça clau en el panorama del circ català i en el 
treball de l’entorn immediat .  
 
Les obligacions d’ambdues administracions pel que fa a aquest equipament es recullen 
en un conveni anual . 
 
2.4.1. Projecte d’obres a La Vela 
 
L’objectiu de les obres és la rehabilitació i millora de les infraestructures del Centre La 
Vela, necessàries per consolidar el centre de residència per companyies de circ a la 
Masia de Cabanyes de Vilanova i la Geltrú . 
 
La intervenció iniciada a finals del 2009 consisteix en: 
 

• reordenació del centre i creació de xarxes d’infraestructures i urbanització  
• reforma dels edificis existents i espai magatzem  
• construcció de nous edificis d’oficines, taller, bugaderia i adequació d’accessos i 

aparcament  
 
Per tal de facilitar les obres i mantenir al màxim l’activitat que actualment es du a terme a 
La Vela, es planteja la intervenció per fases.  
 
Fase I : reordenació de la zona d’acampada i creació de les infraestructures necessàries 
pel seu funcionament 
 
Fase II : construcció de nous edificis (oficina, bugaderia) i l’adequació de l’edifici dels 
serveis d’acampada 
 
Fase III : urbanització de la zona, incloent limitacions, mobiliari i jardineria 
 
Fase IV : construcció dels tallers i serveis al públic, i reforma de l’edifici menjador 
 
Fase V : accés pel camí ral , resta de mobiliari i petits detalls per a reajustar els 
pressupostos 
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La reforma que es presenta és d’ocupar 15’5 hectàrees, de les 60 que té la finca, 
repartides mitjançant uns eixos verticals i horitzontals que distribueixen l’espai destinat 
a les diferents activitats. L’ordenació proposada intenta concentrar totes les actuacions 
en la meitat de la finca. Des de la zona nord al costat del marge del Camí Ral fins al sud 
oest a la vora del Bosc de la Masia Cabanyes .  
 
Les actuacions es concentren en quatre zones marcades pels eixos nord, sud, est i oest. 
Aquest criteri de distribució és el que formava part de la història dels camps de conreu, 
els quals necessitaven accedir a la zona a través de petits camins pel camp . El nou 
posicionament de les edificacions fan a la vegada de paret visual de l’espai reservat per 
la zona d’acampada. 

 
2.4.2. Objectius 
 
La Vela és un centre de producció i creació per a artistes i companyies de circ . Es 
planteja com un centre públic que te com a objectius : 
 

• augmentar la creació d’espectacles de qualitat i consolidació de projectes artístics 
en vela, d’espectacles de carrer i estructures desmuntables.  

• treballar per impulsar la creació i producció de circ per tal que els projectes 
artístics emergents tinguin eines per generar noves produccions i assegurar-ne 
una bona qualitat i difusió.  

• crear espais de treball per als professionals de circ, dotats amb les condicions 
tècniques específiques a fi que els artistes i les companyies puguin assentar la 
seva tècnica i explorar tot el seu potencial creatiu. 

• potenciar l’intercanvi entre artistes veterans i nous creadors per donar suport als 
creadors de cara a desenvolupar una estructura professional pròpia amb 
possibilitats de continuïtat. 

• participar d’una xarxa d’equipaments de circ a nivell català, estatal i internacional ; 
el centre farà produccions de circ de qualitat per circular i oferir al conjunt del 
territori. 

• treballar intensament amb l’entorn immediat per tal de generar nous públics i 
donar a conèixer el seu llenguatge en el seu àmbit ; el circ ha de tenir presència a 
la ciutat amb una proposta dinamitzadora que s’integri al seu calendari cultural i 
que faci visualitzar la presència del circ entre la ciutadania.  
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2.4.3. Línies de la programació estable 
 
Hi ha diverses línies de programació que giren al voltant de la residència, la creació 
d’espectacles, la difusió de les creacions i el circ, com de la recerca de documentació al 
voltant del circ. 
 
El centre de Vilanova i la Geltrú es vincularà amb els altres centres de Catalunya 
relacionats directament amb el circ (Reus, Nou Barris, La Central del Circ) per tal de 
coordinar activitats, treballar a nivell de coproduccions i establir relacions de cooperació. 
 
També establirà relacions amb altres centres i institucions vinculades al circ: Direcció 
General de Cooperació Cultural (Ciutats amigues del Circ), Diputació de  Barcelona 
(Anem al teatre), i altres.  
 
Durant l’any, La Vela genera diversos festivals de petit format per difondre els treballs 
dels creadors residents al centre de residència i crear tallers per a escoles per difondre 
el circ als més menuts, junt amb la creació del Festival de Internacional de Circ i Firaires 
Trapezi/Vilanova. 
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2.5. Bosc Cinema Municipal 
 
Des del  mes de juliol de 2009, el Bosc Cinema ha esdevingut el cinema municipal de 
Vilanova i la Geltrú, gràcies a l'acord de col·laboració públic-privat per gestionar aquest 
equipament, ubicat al centre de la ciutat, a la Rambla Principal.  
 
Després de diversos anys de reformes estructurals i d'usabilitat, el conveni de gestió 
entre la propietat -família Juncosa- i l'Ajuntament ha permès obrir el Bosc Cinema 
Municipal com a espai públic. 
 
L'entitat pública Neàpolis gestiona i programa l'oferta cinematogràfica d'aquest 
equipament que compta actualment amb un total de 4 sales operatives, amb capacitat 
per a 560 localitats. La sala més gran té un aforament per a 205 persones, mentre que la 
resta de sales oscil·len entre els 88 i els 148 seients.  
 

 
 
2.5.1. Objectius 
 
La reobertura del Bosc Cinema Municipal, unida a la del Teatre Principal, ha suposat un 
increment de l'oferta cultural al centre de la ciutat. Els dos equipaments coordinen 
conjuntament cicles de cinema, festivals i noves propostes, potenciant així la capacitat  
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d'atracció cultural gràcies a la vianalització d'aquest indret i la gran afluència de pas de 
tota la ciutadania. 
 
Aquest treball comú, sumat al suport tecnològic per part de Neàpolis permet 
desenvolupar projectes més amplis al voltant del cinema, a més de l’habitual 
programació lúdica i cultural.  
 
En aquest sentit, un dels objectius marcats pel govern de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú és poder consolidar el Bosc Cinema Municipal  com a un centre de cinema que 
aposti per l'aplicació de les noves tecnologies, a través de programes i projectes 
específics de Neàpolis. El cinema digital (cinema 2.0) el cinema amb entorns virtuals, els 
videojocs o la telefonia mòbil de darrera generació, són alguns dels àmbits que es 
planifiquen desenvolupar a traves la innovació tecnològica associada al cinema. 
 
 
2.5.2. Línies de programació estable 
 
La programació que ofereix el Bosc Cinema Municipal es basa, principalment, en la 
combinació de cinema comercial de qualitat, sobre tot els mesos d’estiu, i una 
programació municipal de caire cultural i innovadora, basada en versions originals i 
produccions en català que, a manca de cinema municipal, s’havia hagut de realitzar en 
altres equipaments municipals com Neàpolis, o més antigament al Teatre Principal, i que 
a partir de la reobertura del cinema es projecta entre setmana. 
 
En menys de sis mesos de funcionament, mes de 40.000 espectadors han vist alguna 
de les mes de 80 pel·lícules que s'han programat, destacant que un 13% han estat films 
en català, un 25% cinema d'autor i un 12% en versió original. 
 
 
2.6. Biblioteques 
 
Vilanova i la Geltrú disposa d’un mapa de biblioteques que intenta cobrir les 
necessitats d’informació, de formació, de lleure i de cultura de la ciutadania posant al 
seu abast diferents serveis, activitats i recursos documentals. Aquest mapa classifica les 
biblioteques en tres grans grups:  
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2.6.1. Biblioteques municipals 
 
En formen part la Biblioteca Joan Oliva i Milà i la Biblioteca Armand Cardona 
Torrandell, ambdues integrades en la Xarxa de Biblioteques Locals de la Diputació 
de Barcelona. Aquests equipaments tenen una vocació universalista, és a dir, estan 
adreçats a tot tipus de públic, i amb un horari ampli i un ventall de serveis virtuals 
intenten facilitar-ne a l’accés a tots els ciutadans. Disposen d’un director/a i un equip 
humà propis i, porten a terme una programació d’activitats culturals durant tot l’any.  
 
 

     
 
 
2.6.1.1.Línies de programació estable 
 
Les biblioteques municipals de Vilanova i la Geltrú organitzen tot un seguit d'activitats 
orientades a potenciar l’ús de la biblioteca i a fomentar l'interès per la lectura en els 
adults i els infants: hores del conte, clubs de lectura adreçats a diferents franges d’edat i 
de diferents temàtiques, presentacions de llibres, conferències literàries, conferències de 
temes d'actualitat, exposicions sobre autors i il·lustradors, guies de lectura, exposicions 
de fons documental, espais virtuals (les biblioteques tenen web i bloc), sessions de 
formació d’usuaris en l’ús dels serveis i recursos de la biblioteca... 
 
Les biblioteques tenen una programació anual d’activitats, moltes de les quals es 
regeixen pel cicle festiu de la ciutat i les efemèrides internacionals.  
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2.6.2. Biblioteques especialitzades 
 
En formen part la Biblioteca i centre de documentació Víctor Balaguer i la 
Biblioteca del Museu del Ferrocarril. Cal tenir en compte que són dos centres 
vinculats a l’organigrama i a l’estructura de dos museus, i estan adreçades a un públic 
especialista (estudiants universitaris i investigadors).  
 

 
 
2.6.3. Biblioteques docents 
 
Són biblioteques pensades especialment per donar suport a la formació dels alumnes 
que formen part d’un centre escolar o de formació. En aquest grup hi ha la biblioteca de 
l’Escola Municipal d’Art i la biblioteca de l’Escola Municipal de Música Mestre Montserrat, 
les biblioteques escolars i la biblioteca universitària de la Escola Politècnica Superior 
d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú pertanyent a la Universitat Politècnica de Catalunya  
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3. EQUIPAMENTS DE DIFUSIÓ PATRIMONIAL 
 
Organisme Autònom de Patrimoni Local Víctor Balaguer (OALPVB) 
 
La missió de l’OALPVB consisteix en la conservació, estudi i difusió de tot el 
patrimoni moble i immoble de Vilanova i la Geltrú de titularitat i propietat 
municipal que li sigui adscrit, cedit l'ús o la propietat, i del que sigui titular el propi 
organisme autònom, assegurant així una gestió directa dels béns, activitats i serveis, i 
una correcta administració dels recursos,  que,  en concret, significa: 
 

a) Preveure tot allò que sigui necessari perquè aquest patrimoni municipal sigui un 
motor d'irradiació cultural i de dinamització de la vida ciutadana i comarcal. 

 
b) Conservar, gestionar, disposar, tenir cura i, en definitiva, responsabilitzar-se 

del patrimoni propi o que li sigui adscrit per part de l’Ajuntament.  
 
c) Promoure el patrimoni cultural de la ciutat com a conjunt únic d’interès en el 

mapa cultural català.  
 

d) Vincular la imatge del patrimoni cultural de la ciutat a la identitat vilanovina.  
 
e) Incloure el patrimoni cultural dins de l’oferta d’altres sectors, especialment el 

turístic.  
 

f) Promoure la participació ciutadana en les activitats dels equipaments 
patrimonials.  

 
g) Afavorir activitats i promocions conjuntes entre diferents equipaments 

patrimonials.  
 
Alhora, aquesta institució exerceix la interlocució i la coordinació amb la resta d’elements 
patrimonials de VNG que són de titularitat no municipal com el Museu del Ferrocarril, el 
Centre d’Interpretació del Romanticisme Terra XIX o el Museu del Mar. A més, l’OAPVB 
també és l’organisme responsable d’esdevenir l’interlocutor amb les administracions  
supramunicipals relacionades amb el patrimoni, Generalitat, Diputació de Barcelona, 
Museu Nacional d’Art de Catalunya, etc. 
 
L’Organisme Autònom Local de Patrimoni Víctor Balaguer tutela: 
 

 La Biblioteca Museu Víctor Balaguer, que inclou l’edifici històric, la nova 
seu de la Casa del Marquès de Castrofuerte i la casa de Santa Teresa. 

 El Museu Romàntic Can Papiol 
 La Masia Nova  
 La Torre Blava 
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La finalitat de l’OALPVB és optimitzar uns serveis comuns per poder fer una oferta 
integrada del patrimoni local. Així doncs, les principals línies de l’Organisme fan 
referència als edificis i les instal·lacions, les col·leccions, les activitats al voltant 
del patrimoni i la gestió del mateix.  
 
3.1. Biblioteca Museu Víctor Balaguer  

 

 
 
La Biblioteca Museu va ser fundada l'any 1884 per Víctor Balaguer amb la voluntat 
d’oferir al públic l’oportunitat de veure reunides múltiples col·leccions d’art, llibres i 
etnografia que Víctor Balaguer havia atresorat al llarg de la seva vida, esdevenint un 
dels primers edificis públics construïts a Catalunya per a complir finalitats museístiques. 
El fons es composa de quatre grans blocs temàtics: pintura, arts decoratives, etnografia i 
arqueologia. La seva importància fan que el fons hagi estat inclòs com a  Secció del 
Museu Nacional d'Art de Catalunya.  
 
El conjunt de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer es compon de tres edificis i un jardí 
noucentista,  L'edifici històric, que acull la biblioteca i el museu, on es mostren les 
principals col·leccions. La Casa de Santa Teresa que en l'actualitat està tancada i 
pendent d'un projecte de rehabilitació i nou ús. I la Casa Marqués de Castrofuerte, que 
aplega el dipòsit, el centre de documentació i les oficines. 
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El 26 d’octubre de 2009 es va celebrar el 125 aniversari de la creació de la Biblioteca 
Museu Víctor Balaguer, amb un programa d’activitats que ha tingut  com a objectiu 
recuperar el projecte inicial del seu fundador i donar a conèixer la seva figura, recordar 
la població que aquest va ser, en el seu moment, un model de museu únic i diferent a la 
resta de propostes que sorgien arreu del país, i posar en valor l’alta qualitat de les 
col·leccions que acull.  
 
3.1.1. Objectius 
 
La Biblioteca Museu Víctor Balaguer custodia una col·lecció molt valuosa de pintura i 
escultura del segle XIX. Pel què fa al Museu, és un punt de referència dins del món 
museístic pel seu extraordinari fons artístic: Secció del MNAC juntament amb Sitges i 
Olot; Membre de la Xarxa de Museus locals de la Diputació de Barcelona. Referent a la 
Biblioteca, conserva un dels millors fons bibliogràfics del segle XIX a Catalunya, amb 
nombrosos manuscrits, més 5.000 llibres del segle XV fins al 1800, gravats i diferents 
llegats com és el cas de la donació de fotografies fetes per Eduard Toda.  
 
Els  objectius de la Biblioteca Museu són: 
 

 Conservar les col·leccions que li han estat llegades des de la seva creació fins 
als nostres dies. 

 
 Investigar al voltant d’aquestes col·leccions i els autors que estan representats 

en els seus fons.  
 

 Difondre la institució i les obres que es custodien en ella, arribant a tots els 
públics.  

 
3.1.2. Línies de la programació estable  
 
La Biblioteca Museu Balaguer, centra la seva programació en l’execució de 2 a 3 
exposicions anuals centrades en les següents línies d’exposicions: 
 

 Exposicions d’artistes difunts vinculats al territori. 
 Exemples: Ràfols, Rafael Sala, Martí Torrents, Damià Torrents... 
 
 Línia de les col·leccions, atenent a la complementarietat del discurs permanent 

del museu. 
Exemples: Cossetans i Romans, Del Nil a Catalunya. El llegat d’Eduard Toda, 
El món des d’una rajola.... 

 
 Línia d’artistes representats a les col·leccions del Museu. 
 Exemples: Joaquim Mir a Vilanova, Manolo Hugué, Francesc Domingo... 
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Al voltant d’aquestes exposicions, s’articula una programació d’activitats centrades en 
organitzar: 

- Activitats educatives adreçades a les escoles i als particulars, mitjançant 
tallers. 
-  Xerrades de caire científic 

 -  Visites comentades  
 -  Publicacions de catàlegs 

    
3.2. MUSEU PAPIOL 
 

 
 

A finals d'aquest any 2010, és prevista la reobertura del Museu Papiol, tancat des del 
2007 a causa dels treballs de sanejament i reestructuració que s'hi estan realitzant. 
 
El Museu Romàntic de Can Papiol, al centre històric de Vilanova i la Geltrú, és una casa-
museu que pretén evocar la vida quotidiana d’una família benestant del segle XIX a 
través dels ambients on aquesta es desenvolupà, conservats amb el mobiliari i els 
objectes decoratius de l’època.  

Tractant-se d'un museu ambiental, s'hi evoca la vida domèstica de manera que sembli 
que en qualsevol moment, tant a les sales nobles com a les dependències del servei, el 
visitant es pot ensopegar amb els protagonistes de la història de l'edifici.  
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Can Papiol és la casa pairal d'una de les famílies més conegudes de Vilanova, 
important i influent als segles XVII i XVIII. Posseïa un extens patrimoni adquirit per 
compra i també per l'aportació de matrimonis successius.  

Una part important del museu la forma el mateix edifici, que conserva l'estructura i la 
distribució originals. És d'estil neoclàssic amb elements arquitectònics pintats. Damunt 
del portal principal es veu l'escut familiar esculpit a la pedra. Els murs de les sales 
principals estan decorats amb grisalles de tema bíblic. El mobiliari i els complements, 
com ara llums, aranyes de cristall, porcellanes, rellotges, gerros, cortinatges, estris 
domèstics, etc. són del segle XIX o anteriors. Corresponen a diversos estils, des de 
l'anomenat Lluís XV -passant pel Lluís XVI, Directori i Imperi- fins als genuïnament 
vuitcentistes, el Ferrando i l'Isabelí, que omplen el vast període del Romanticisme.  

Com que es tracta d'un museu ambiental, s'intenta evocar la vida domèstica d'una 
família benestant dins el marc on es desenvolupava, és a dir, a les sales nobles i a les 
dependències de servei com si d'un moment a l'altre hi haguessin d’aparèixer els 
amfitrions.  

Entre les sales més interessants cal assenyalar la biblioteca, evocador conjunt de cinc 
estances que aplega més de cinc mil exemplars dels segles XVI, XVII, XVIII i XIX; la sala 
de música, on s’escolaven les hores d’esbarjo, de tertúlies literàries i musicals; el 
sumptuós saló de ball, de gairebé dos pisos d'alçària i sostre de volta, amb magnífiques 
grisalles a les parets del sostre. Per la part del darrera s'obre un  jardí de concepció 
plenament romàntica. Sota els porxos hi trobem dues tartanes i altres carruatges del 
segle passat. 

3.2.1. Objectius 
 
El Museu Romàntic Can Papiol té com a finalitat complir els següents objectius:  
 

 Conservar una col·lecció de gran valor tant pel què fa arquitectònicament, com 
els objectes que en ell s’hi troben. 

  
 Investigar aquest fons a través de la programació expositiva i l’edició d’articles i 

publicacions.  
 
 Mostrar  al visitant com era una casa senyorial del segle XIX, i marcar les 

diferències entre la classe benestant i la resta d’estaments socials de l’època.  
 

3.2.2. Línies de la programació estable  
 
La programació estable al Museu Romàntic Can Papiol, se centra en dues línees 
d’exposicions: 
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 Línea d’exposicions de col·leccions pròpies del Museu 

 
- Creació d’exposicions pròpies a partir dels fons i col·leccions del Museu 
Can Papiol. Exemples: exposició de ventalls, mobiliari català, història 
família Papiol,... 

 
 Línea patrimoni i història de la ciutat 

 
- El patrimoni no només vist com el símbol del passat, sinó com a part 
integral de la vida diària dels ciutadans. El patrimoni esdevindrà un espai 
de trobada on els ciutadans expressaran i compartiran els seus interessos i 
valors. Exemples de possibles exposicions: Fets històrics de la ciutat, 
etnografia i etnologia de la ciutat, festes i costums, exposicions 
arqueològiques, edificis històrics,... 
 
- Així com, exposicions antològiques d’autors locals. Exemples: Armand 
Cardona, Salvador Masana, .... 

 
 3.3. Arxiu Històric Comarcal  
 

 
 

Ubicat al Castell de la Geltrú s'hi troba la seu central de l'Arxiu Comarcal del Garraf que 
inclou, des l'any 1997,  l'Arxiu Municipal de Vilanova i la Geltrú, gràcies a un conveni 
signat entre l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, la Generalitat de Catalunya i el Consell 
Comarcal del Garraf.   
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Dels seus fons documentals destaca el de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, el fons 
judicial dels jutjats de primera instància de la vila, el fons patrimonial de famílies de 
renom de la nostra ciutat, recull de premsa local, col·leccions fotogràfiques i de cartells 
del segle XX, etc. 
    
A l'edifici del Castell de la Geltrú hi ha una sala de consulta amb 16 punts de lectura, 
una sala de classificació, 2 dipòsits amb compactes per a 2.300 metres lineals de 
documentació.  
 
Els serveis que ofereix són: 
 

− Consulta de documents. 
− Biblioteca auxiliar: té a disposició dels usuaris llibres i publicacions d'història, 

d'àmbit local i comarcal, a més a més de la biblioteca de l'Institut d'Estudis 
Penedesencs. 

− Assessorament als investigadors i estudiants:  gràcies a tot un seguit d'eines i 
instruments propis de l'Arxiu, com ara els inventaris de cada fons, que es posen a 
l'abast de l'usuari. 

− Hemeroteca: conté els diaris i revistes locals i comarcals. Algunes publicacions 
digitalitzades es poden consultar en un ordinador, a disposició dels usuaris. 

− Reproducció de documents i fotografies:  servei que es dóna, tot respectant la 
integritat dels documents i els drets de la propietat intel·lectual de cada fons.  

 
3.3.1. Nou magatzem de l’arxiu.  
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Gràcies al conveni signat entre l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la Generalitat de 
Catalunya, el mes d' abril de l'any 2008  va començar les obres de construcció d'un nou 
magatzem per a l'Arxiu Històric Comarcal, al sector de la Masia en Barreres.  
 
El conveni establia que l'ajuntament cedia un terreny per ubicar-li l'equipament  
(al carrer de la Calç) i la Generalitat es feia càrrec del cost de les obres d'aquest nou 
magatzem, que servirà per dipositar els excedents que té actualment l'Arxiu Històric, 
ubicat al Castell de la Geltrú. D'aquesta manera quedaria resolt  el problema d'espai per 
als propers 15 o 20 anys, gràcies a la seva capacitat , uns vuit quilometres de 
prestatgeria.  
 
El  magatzem, les obres del qual ja han finalitzat i ja comença a rebre els primers 
volums,  conservarà  la documentació de tipus administratiu, judicial i notarial, sobre el 
municipi i la comarca.  
 
Les instal·lacions destinades a la consulta i el treball intern seguiran al Castell de la 
Geltrú. 
 
3.3.2. Objectius 
 
L'arxiu és un espai de consulta obert a tothom, tant a la comunitat investigadora i 
estudiantil, com al públic en general. Els seus objectius principals són la conservació, 
classificació, descripció i difusió de documentació pertanyent a diferents institucions 
públiques i privades de la comarca.  
 
Desenvolupa les funcions tant d'arxiu administratiu com d'arxiu històric.  
 
Dels seus fons documentals cal destacar el de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, el 
fons judicial dels jutjats de primera instància de la vila, el fons patrimonial de famílies de 
renom de la nostra ciutat, recull de premsa local, col·leccions fotogràfiques i de cartells 
del segle XX, etc.  
 
El seu abast cronològic data del segle XIII fins l'actualitat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vilanova i la Geltrú, 12 de març de 2010 


