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Dissabte 17 i diumenge 18 de maig de 2014 
 

 
 
EXPOMAR és la Fira del Mar de Vilanova i la Geltrú que arriba a la seva segona 
edició  
 
EXPOMAR pretén posar en valor tots els actius nàutics i mariners de la capital de 
la comarca del Garraf per tal d’apropar-los als ciutadans i als visitants. 
  
L’oferta d’EXPOMAR és molt àmplia i mostra sectors tant diversos com: 
 

• La pesca 

• Les activitats empresarials i comercials  del Port 

• La gastronomia i la cultura marinera 

• Les activitats nàutiques recreatives 

• Activitats esportives i recreatives relacionades amb el mar 
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• La investigació i les noves tecnologies 

• El comerç 

• El turisme 

• L’artesania 

• La cultura i el lleure 
 

EXPOMAR respon a la necessitat de mostrar la realitat del moviment econòmic 
que existeix a Vilanova i la Geltrú relacionat amb el món del mar. Es tracta d’un 
ventall d’ofertes divers i fonamental pel desenvolupament de Vilanova i la Geltrú 
com a ciutat marinera.  
 
La primera edició d’EXPOMAR celebrada l’any passat ja va demostrar que es 
tracta d’una Fira amb una alta capacitat de suscitar l’interès dels visitants. 
L’afluència de públic va ser molt important al llarg de les dues jornades i molts 
expositors ja van mostrar, en aquell mateix moment, el seu interès per tal de 
repetir experiència enguany. 
 
EXPOMAR començarà el dissabte 17 de maig a les 10.30 h i finalitzarà el 
diumenge 18 de maig a les 21 h. L’horari de la Fira serà de 10.30 h a 21.00 h. 
 
EXPOMAR es desenvoluparà en cinc espais: 
 

• La Rambla de la Pau entre el carrer Ancora i el carrer de Conxita Soler 

• La Rambla de la Pau entre el carrer de Conxita Soler i el monument a 
Francesc Macià 

• Al voltant del Monument a Francesc Macià  

• El passeig Marítim  

• El Port  
 
RAMBLA DE LA PAU ENTRE ANCORA I CONXITA SOLER 
 
En aquesta zona hi haurà presència d’empreses nàutiques, clubs esportius, 
entitats i associacions, institucions, etc. 
 
Es podrà gaudir de diverses activitats organitzades pels expositors que oferiran 
tallers, xerrades,  o demostracions,, entre d’altres 
 
En aquesta zona trobarem una piscina portàtil per fer bateigs de submarinisme 
pels nens i nenes de 8 a 14 anys, de 10 a 13 h. i de 16 a 20 h. 
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RAMBLA DE LA PAU ENTRE EL CARRER DE CONXITA SOLER I EL 
MONUMENT A MACIÀ 
 
En aquesta zona podrem trobar un mercat  format per unes 40 parades de 
productes majoritàriament artesans. Les estructures dels estands són de fusta 
decorades amb motius mariners i elements relacionats amb el producte de venda. 
Les parades que participaran en aquest mercat han estat seleccionades 
expressament per garantir la màxima qualitat, i la elaboració pròpia del producte. 
Dins del mercat  hi haurà demostracions d’oficis tradicionals. 
 
MONUMENT A FRANCESC MACIÀ  
 
AL voltant del monument hi haurà els expositors de material nàutic: caiacs, 
llanxes, embarcacions de lleure, Estació Nautica, etc. 
 
També trobarem un punt de informació turística i de la fira.  
 
L’espai estarà amenitzat amb un escenari a peu del monument on es faran 
diverses actuacions. 
 
EL PASSEIG MARÍTIM 
 
A la zona del passeig Marítim hi haurà activitats organitzades per l’Estació 
Nautica. 
 
El PORT 
 
El visitant de la fira podrà visitar les instal·lacions del Club Nàutic de Vilanova. A la 
plaça del Port es podrà visitar una embarcació de Salvamento Marítimo. El Club 
Nàutic de Vilanova tindrà el pantalà paral·lel al passeig Marítim dedicat a 
l’exposició de vaixells en venda de segona mà.  
 
Des d’aquest mateix pantalà, amb accés des de la plaça del Port, hi haurà 
l’embarcador de les activitats nàutiques  per a qui les vulgui gaudir 
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EXPOMAR 2014. ACTIVITATS I PROPOSTES 
 
PROGRAMA D’ACTIVITATS PARAL·LELES:  
 
DISSABTE 17 DE MAIG 
 
Rambla de la Pau – Monument Francesc Macià 
 
12 a 12,30 h Un gat amb bigoti: un conte dedicat a Cardona Torrandell  
a càrrec del seu autor  Bernat Soler 
12,30  a 13,30 h Màgia vora el mar a càrrec del Mag Gómez 
13 a 14 h Vn’G Gospel Choir: assaig obert 
18 a 18,30 h Un gat amb bigoti: un conte dedicat a Cardona Torrandell  a càrrec 
del seu autor Bernat Soler 
18,30 a 19,30 Màgia vora el mar amb el Mag Gómez 
20  a 21,30 h Música DJ amb PAU INK 
 
Rambla de la Pau – Cantonada carrer Any dels Negats  
(abans carrer de la Boia) 
 
11 a 14 h Taller de Circ vora el mar a càrrec de l’Escola de Circ Saltimbanqui 
19 a  21h Sardanes: ballada de primavera d’Amics de la sardana amb la  
Cobla Catània. Organitza: Amics de la Sardana de l’Agrupació  
Excursionista Talaia 
21 a 22,30 h Havaneres amb el grup La Petita Havana 
 
Dissabte i diumenge: Espai Descoberta: tallers i jocs amb Descoberta, projecte 
per a la cultura, l’educació i el lleure al Garraf i Penedès 
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DIUMENGE 18 DE MAIG 
 
Rambla de la Pau – Monument Francesc Macià 
 
12 a 13h  Ricardux, el pallasso 
13 a 14,30 h  Concert del cantautor i interpret Kikus Costa    
18 a 19 h  Ricardux, el pallasso      
19 a 21 h Eclèctic concert saxó de JK Sax (Joaquim Gómez) 
12,30 a 14 h Cercle de percussió per a tothom: escull el teu instrument a càrrec 
Soltm@t Musicoteràpia - Oliver D. Solano i Pau Giménez    
18 a 20 h Cançons i danses del mar i de la terra pel grup Corrandes animació 
20 a 21,30 h Grup musical Black Stones Cavern: revival band en concert. 
Presentació del seu primer disc Recordando el ayer 
 
Bateigs de mar en piscina: activitats subaquàtiques, submarinisme, caiac, 
modelisme, vaixells teledirigits, etc, a càrrec dels expositors firals:  
 
Cota cero  
Establiment Mónverd (Rambla de la Pau, 52. http://www.monverd.biz) 
Exposició Vaixells del món: maquetes del vilanoví Pere Dalmau   
Oficis tradicionals artesans,  
 
ALTRES INDRETS 
 
Dissabte 17 de maig a partir de les 10 h 
Pintura al fresc pels carrers del barri de Mar i la façana marítima a càrrec de 
reconeguts artistes plàstics 
A les 20 h Exposició d’obres a la Casa del Mar 
 
Diumenge 18 de maig a la Casa del Mar 
10 a 12 h Exposició de les obres creades 
12 a 14 h Subhasta dels quadres amb sorteigs especials pels participants 
Organitza: Barreja’t amb mi – Associació Per dret propi 
 
ACTIVITATS A CÀRREC DELS EXPOSITORS  
 
Activitats realitzades per l’Estació Nautica al passeig Marítim  
 
Dissabte i diumenge de 11 a 14 h i de 16 a 20 h 
Circuit de vehicles elèctrics  
Circuit de ponis   
 
Activitats realitzades al Port Esportiu  
(plaça del Port, pantalà 13 del Club Nàutic Vilanova) 
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Les inscripcions a les activitats es podran fer del 12 al 16 de maig a l’Oficina de 
Turisme i al Club Nàutic Vilanova les que organitza el propi club. Durant els dies 
de la fira caldrà fer-ho directament a les carpes dels expositors: 
 
Sortides en veler: Nait Sail  
Motos d’aigua: Rosman 
Padel-Surf: Anem Canyelles  
Padel-surf i caiac: Roc Roi 
Bateigs de vela Lleugera : Club Nàutic Vilanova 
 
Horaris: dissabte i diumenge de 11 a 13 h i de 16 a 18 h. 

Oficina turisme: turisme@vilanova.cat Telèfon: 93 815 45 17 

Club Nàutic Vilanova: oficinaesportiva@cnvilanova.cat   
Telèfon:  93 815 02 67 ext. 2 
 
El Club Nàutic de Vilanova tindrà el pantalà paral·lel al passeig Marítim dedicat a 
l’Exposició de vaixells en venda de segona mà.  
 
Demostració de la unitat subaquàtica dels Mossos d'Esquadra, dissabte a les 13 h  
 
Demostració de Fly-board (Rosman), diumenge a les 13 h 
 
Visita al vaixell de Salvamento Maritimo ubicat a la plaça del Port 
 
ACTIVITATS REALITZADES PELS EXPOSITORS ALS ESTANDS FIRALS 
 

• Mostra de pintura marinera a càrrec de l’Associació Grup de Pintors 
Aficionats VNG  

 

• Mostra i tallers de maquetisme i modelisme a càrrec de l’Associació MC 
Modelisme de Vilanova i la Geltrú  

 

• Submarinisme: demostracions de suport vital bàsic i desfibril·lació a càrrec 
de Vilanova  Sub i Vilanova Cardio 

 

• Bateigs de submarinisme a càrrec de Vilanova sub 
 

• Taller de cartes i nusos dissabte i diumenge a partir de las 12 h i de les 18 
h a càrrec de Nait Sail  

 

• Xerrada dissabte de 19 a 20 h: Pesca submarina responsable a càrrec de 
Club pesca submarina SAS Vilanova 

 

• Taller de muntatge  a càrrec d’Oriol Miquel 
 

• Taller de nusos de 11 a 12 h i de 18 a 19 h de  Nootka Kayak i Paddle Surf 
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• Sorteig entre els visitants d’una sortida en veler per a dues persones a 
Rumbo Libre  

 

• Xerrada d’introducció a la nàutica de recreo per l’Escola Nàutica Vilanova 
 

• Vídeo i fotografia aèria a càrrec de Dinamic Filming amb vols sobre la fira  
 

• Taller per a infants de l’agència viatges Descoberta - Can Foix. Dissabte i 
diumenge d’11 a 14 h i de 16 a 20 h 

 
COL·LABORADORS I PARTICIPANTS 

 
EXPOSITORS RAMBLA 
 
Accion Naval SCP 
Associació grup de pintors aficionats Vng 
Associació "Trajo de Garbi" 
Associació Aquàtics Diving Club 
Associació MC Modelisme de Vilanova i la Geltrú 
Vilanova  Sub-Vilanova Cardio 
Vilanova sub-Piscina bateigos 
Confraria de Pescadors 
Consorci dels Colls Miralpeix del Garraf 
Cota Zero 
Dinamic Filming 
EPEL Neapolis 
Escola Nàutica Vilanova 
L'Espigol 
Mon Verd 
Nait Sail 
Nootka Kayak i Paddle Surf 
Nostra Officina Tecnica SL 
Oriol Miquel  
Rumbo Libre 
Run Esports 
Sarc  
SAS Vilanova 
Tanit 
T.O.T.HOBBY'S 
UPC. Laboratori aplicacions bioacústiques 
 
EXPOSITORS MONUMENT A MACIA 
 
Anem Canyelles 
Vilanova  Sub 
Club Nàutic Vilanova 
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Descoberta-Can Foix 
Estació Nautica Vilanova  
Nait Seil 
Nautica El Far  
Nàutica Pascual 
Nautica Rosman 
Padisgraf 
Roc roi 
Sensacion Activa SL 
 
EXPOSITORS PASSEIG MARITIM 
 
L’Escola Hípica 


