Agenda Municipal

Núm. 153

Actes destacats de la setmana
del 17/11 al 23/11 de 2018

Dissabte 17
Llibres x 1 euro
Durant aquests dies trobaràs un espai amb llibres procedents de donatius o baixes que es podran endur dipositant 1 euro
en una guardiola.
Inici: 07/11/2018 10:00h Fi: 12/01/2019 20:00h Lloc: Biblioteca Municipal Armand Cardona Torrandell

Veicultura, horticultura per a la cohesió veïnal
Tallers gratuïts d'horticultura per iniciar-te en el plaer de produir les teves pròpies hortalisses, intercanviant coneixements i
experiències.
Inici: 14/11/2018 17:00h Fi: 12/12/2018 18:30h Lloc: Casa del Mar

Hora del conte: Explica'm un conte
A càrrec de Lorerey Rebull, escriptora i narradora oral de Matanzas, Cuba.
Horari: de 12:00h a 13:00h Lloc: Biblioteca Municipal Joan Oliva i Milà

Jocs de taula familiars i per a joves: Jugar i jugar sense parar
Vine a passar una tarda a la Biblioteca, un lloc de trobada on provaràs jocs de taula de nova generació per col·laborar,
competir, imaginar i riure.
Horari: de 17:00h a 20:00h Lloc: Biblioteca Municipal Armand Cardona Torrandell

Vilanova Night Run 2018
El proper dia 17 de novembre es celebrarà una nova edició de la Cursa nocturna VILANOVA NIGHT RUN.
La prova consta d'un a cursa de 5km i com a novetat una cursa infantil.

Les inscripcions ja estan obertes a la pàgina www.vilanovanightrun.com.

Horari: de 18:00h a 20:00h Lloc: Plaça de la Mediterrània

L'hora de la xocolata
En època de Francesc de Papiol, la xocolata era la beguda per excel·lència del moment. El menjador de la casa es prepara
per a compartir una visita comentada sobre l'oci i les tradicions al segle XIX, en companyia d'un tast de xocolata calenta.
Horari: de 18:00h a 19:00h Lloc: Museu Romàntic Can Papiol

La zanja. Teatre
TITZINA TEATRO
Un relat actual amb la història col·lectiva d'europa i amèrica
Horari: de 20:30h a 22:00h Lloc: Teatre Principal

LA PRÈVIA DE CAP D'ANY
10 ANYS DE GPM!
És una edició tan especial, que mereix una festa de presentació: LA PRÈVIA.

Inici: 17/11/2018 23:00h Fi: 18/11/2018 5:00h Lloc: Museu del Ferrocarril de Catalunya. Vilanova i la Geltrú

Diumenge 18
Taller familiar "Cossos que fan coses"
Activitat conduïda per l'artista-educadora Marta Galán.
Horari: de 12:00h a 14:00h Lloc: Centre d'art contemporani LA SALA

Koselig. Circ per a tots els públics
Cia. Capicua
La nova creació dels Capicua: circ i teatre gestual per a tots els públics
Horari: de 18:00h a 19:00h Lloc: Teatre Principal

Concert de Santa Cecília
La Banda de l'ECMM "Mestre Montserrat", dirigida per Emilio Serrano farà el tradicional concert, amb la col·laboració del
grup de Vents i Percussió de l'Escola dirigida per Jordi Pons.
Horari: de 19:00h a 20:30h Lloc: Auditori Municipal Eduard Toldrà

7è Cicle de Jazz i Músiques Improvisades
SUARAKU
Horari: de 19:00h a 20:00h Lloc: Foment Vilanoví

Dilluns 19
Grau en Ciències i Tecnologies del Mar a la UPC. Cap a una formació universitària per a
resoldre problemes de futur
El grau està orientat a la capacitació de professionals per realitzar recerca i assessorament en l'àmbit de l'aprofitament de
tota mena de recursos marins, en temes mediambientals i climàtics, o en els impactes de les actuacions dels humans en el
medi marí i costaner (explotació responsable dels recursos marins, caracterització de costes, canvi climàtic etc.). També
s'orienta cap a la divulgació i la formació per a altres científics i tècnics i, en general, per a la societat sobre totes les
activitats relacionades amb les ciències i tecnologies marines i el seu desenvolupament cientificotècnic (tant bàsic com
aplicat).
Horari: de 18:00h a 19:30h Lloc: Sala Auditori Neàpolis. Espai de la tecnologia i les idees

Dimarts 20
Petits concerts amb motiu de la diada de Santa Cecília
A càrrec dels alumnes de l'Escola, dirigits als alumnes de les Escoles de primària de la ciutat, donant a conèixer d'aquesta
manera tant els diferents instruments que impartim com els diferents espais de l'Escola-Conservatori.
Inici: 20/11/2018 9:00h Fi: 18/11/2018 19:00h Lloc: Sala Petita de l'Auditori Municipal Eduard Toldrà

Projecció i cinefòrum: Segon origen
Dels directors Bigas Luna i Carles Porta. A càrrec de Sergi Lòpez, actor i membre del repartiment, i Jaume Felipe,
bibliotecari especialitzat en cinema i fan de ciència-ficció.
Horari: de 20:30h a 22:00h Lloc: Teatre Principal

Dimecres 21
Taller "No s'aprèn només a l'escola" (Créixer en família)
L'AMPA de l'Escola Ginesta, realitza a l'escola, un cicle de tallers ("Créixer en família"), adreçat a famílies amb fills de 6
a 12 anys on els pares i mares poden intercanviar vivències sobre l'educació dels seus fills i filles, guiats per un
professional expert en dinàmiques familiars que els donarà eines per a la criança positiva.
Horari: de 17:00h a 19:00h Lloc: Escola Ginesta

Conferència "Els reptes actuals i el futur de l'educació"
l'AFA de l'escola Llebetx organitza una conferència a càrrec de Joan Manuel del Pozo,
Horari: de 18:00h a 19:30h Lloc: Biblioteca Municipal Armand Cardona Torrandell

Converses a la farola: meteororologia marítima i perills al mar
Cicle de xerrades a càrrec d'especialistes que tracten aspectes particulars d'alguna de les peces exposades a l'Espai Far. En
format de tertúlia amb la participació d'especialistes i de testimonis directes, trobada oberta a les aportacions del públic
assistent.
Horari: de 18:30h a 19:45h Lloc: Sala Pòsit de la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú

VOC. Premis i Mostra d'Audiovisual en català
Mostra de curtmetratges i documentals
Horari: de 19:00h a 21:30h Lloc: Teatre Principal

Dijous 22
Taller de rimes urbanes
Taller de rimes urbanes adreçat a joves d'entre 14 i 18 anys que els agradi el rap i que vulguin aprendre a millorar els seus
versos, nocions de rap, mescles, música i bases. El taller anirà a càrrec de Pol Bassols.
Horari: de 17:00h a 19:00h Lloc: Oficina Jove del Garraf

On està el meu amo? Entendre, gestionar i prevenir l'ansietat per separació
En aquesta xerrada us explicarem a reconèixer les causes d'aquestes conductes, com reconduir-les i prevenir la seva
aparició o tractar-les si es diagnostiquen coma ansietat per separació.
Horari: de 17:00h a 19:00h Lloc: Centre de Recursos i Informació Ambiental (CRIA) Agència local de l'energia

Xerrada: En l'amor s'hi val tot? Parlem al voltant de les violències masclistes
Xerrada "En l'amor s'hi val tot? Parlem al voltant de les violències masclistes" a càrrec de la Rosa Lahoz, psicòloga
psicoanalista, i de la Xesca Fort, cantant, compositora, vocal coach i creadora del projecte "Música contra la Violència".
Horari: de 18:00h a 20:00h Lloc: Institut Municipal d'Educació i Treball. (IMET)

Projecció del documental 'Grietas'
Una producció de Mediapro per a Amnistia Internacional, que analitza cinc històries reals que reflecteixen les principals
escletxes en drets humans a l'Estat espanyol.
Horari: de 19:00h a 21:00h Lloc: Escola El Cim (edifici ed. secundària)

Assaig obert a càrrec de “La Simfònica” del Conservatori
La Simfònica del Conservatori assajarà obres de Jenkins, Sibelius, Glinka, Mozart i Stravinski
Horari: de 19:30h a 21:00h Lloc: Sala Petita de l'Auditori Municipal Eduard Toldrà

Petitet
Cicle Gaudí
Horari: de 20:30h a 22:10h Lloc: Teatre Principal

Parlem de música
La Pastoral de Beethoven i el violoncel de Truls Mork
Amb David Puertas
Horari: de 21:00h a 22:00h Lloc: Auditori Municipal Eduard Toldrà

Divendres 23
Jornada formativa. “La protecció i la prevenció de l'Abús Sexual Infantil és
responsabilitat de tothom”
Jornada formativa. "La protecció i la prevenció de l'Abús Sexual Infantil és responsabilitat de tothom", a càrrec de Pilar
Polo, psicòloga responsable de relacions institucionals de la Fundació Vicki Bernadet.
Horari: de 9:00h a 12:00h Lloc: Casa Olivella

Lectura del manifest
Lectura del manifest de commemoració del Dia Internacional de la no violència contra les dones a càrrec de Pilar Polo,
psicòloga responsable de relacions institucionals de la Fundació Vicki Bernadet.
Horari: de 12:00h a 12:30h Lloc: Plaça de la Vila

Lliurament del premi Carta al maltractador
Lliurament del premi Carta al maltractador. Acció de sensibilització al voltant de la violència masclista amb la participació
de l'alumnat de secundària de la ciutat.
Horari: de 18:00h a 19:30h Lloc: Casa Olivella

Trobada amb l'escriptora: Èlia Barceló
Presentació a càrrec de Victòria Ortiz, conductora del club de ciència-ficció de la Biblioteca.
Horari: de 18:30h a 20:00h Lloc: Biblioteca Municipal Armand Cardona Torrandell

Aula de cinema: Fonaments del so
A càrrec d'Oriol Bonals, tècnic de so directe i professor de l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya
(ESCAC).
Horari: de 18:30h a 20:00h Lloc: Biblioteca Municipal Armand Cardona Torrandell

Conferència: Com viuen i moren les estrelles
Xerrada a càrrec de Carme Jordi Nebot. Doctora en Física per la Universitat de Barcelona
Professora titular del departament d'Astronomia i Meteorologia de la UB.
Horari: de 19:00h a 21:00h Lloc: Sala d'Actes de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
(EPSEVG)

Èdip. Teatre
(amb Julio Manrique). Teatre Romea
Una de les grans tragèdies gruegues de la mà de La Perla 29 i Oriol Broggi
Horari: de 20:30h a 21:50h Lloc: Teatre Principal

Pompeu Fabra, el miracle de la ce trencada
Commemoració de l'Any fabra
Conferència a càrrec de Genís Sinca, periodista i escriptor
Organitza: Secció de Cultura
Horari: de 20:30h a 21:30h Lloc: Agrupació Excursionista Talaia

Exposicions vigents
La Vitrina del mes: «Toldrà i Clausells retrobats»
La Vitrina núm. 26 exposa una mostra de manuscrits i fotografies, dels fons de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, sobre
l'amistat entre Eduard Toldrà i Manuel Clausells.
Inici: 27/10/2018 11:00h Fi: 25/11/2018 14:00h Lloc: Museu Víctor Balaguer

Exposició "L'art de trascendir el temps. Josep Maria Mir"
Retrospectiva del treball de Josep Maria Mir, uns dels gran noms del panorama nacional en el disseny de marques.
Inici: 27/10/2018 11:00h Fi: 06/01/2019 20:00h Lloc: Centre d'art contemporani LA SALA

Exposició: Pedrolo. Més enllà dels límits
L'exposició recorre tot l'univers de Pedrolo, tant des del punt de vista biogràfic com literari.
Inici: 05/11/2018 10:00h Fi: 25/11/2018 20:00h Lloc: Biblioteca Municipal Armand Cardona Torrandell

Recordant l'antiga Platja de Vilanova i la Geltrú. Exposició fotogràfica
Exposició temporal al Centre Cívic La Geltrú, realitzada amb les fotografies de la col·lecció de l'Associació Museu del Mar
de Vilanova i la Geltrú.
Inici: 12/11/2018 10:00h Fi: 23/11/2018 12:00h Lloc: Centre Cívic La Geltrú

Exposició: Vilanova i la Geltrú-Matanzas, dues ciutats agermanades per una història
en comú
Fotografies de Jesús F. Martínez de la ciutat de Matanzas, Marga Serra i Miquel Alentorn
Inici: 14/11/2018 11:00h Fi: 28/11/2018 23:59h Lloc: Mercat del Centre

Exposició "Entusiasme. El repte i l'obstinació en la col·lecció MACBA"
L'exposició revisa la col·lecció del Museu d'Art Contemporani de Barcelona MACBA des d'una perspectiva optimista,
persistent i apassionada.
Comisari David Armengol.
Inici: 17/11/2018 11:00h Fi: 06/01/2019 20:00h Lloc: Centre d'art contemporani LA SALA

Mercadals
Mercat de Mar

Mercat Central

Mercat de la Collada

Divendres, de 09.00 a 14.00
Rbla. De la Pau / C. Conxita Soler / C.
Llibertat

Dissabtes, de 08.00 a 14.00
Pl. Del Mercat / Pl. Soler i Carbonell /
Pl. Enric Cristòfol Ricard / Carrers
adjacents

Diumenges, de 09.00 a 14.00
Al costat del Centre Cívic de la Collada
/ Av. Sis camins

Mercats de brocanters, col·leccionisme, art i artesania
Rbla. De la Pau (costat monument Francesc Macià) de 09.00 a 20.00
1r diumenge de mes: Alimentació Artesana
2n diumenge de mes: Artesania pròpia
3r diumenge de mes: Brocanters
4t diumenge de mes: Artesania de petit regal

