


1r SALÓde CARNAVAL
de Vilanova i la Geltrú



Fira de novembre

Saló Comercial del Carnaval i la Festa
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

 
Un dels principals motius perquè és coneguda Vilanova i la Geltrú és indubtablement la cele-
bració del carnaval. Malgrat la prohibició de la festa durant el règim franquista, la ciutat (junt 
amb unes altres poques poblacions de l’Estat) la va reprendre a partir de les dècades dels 40 i 50. 
Aquesta circumstància va fer que durant molts anys Vilanova i la Geltrú fos coneguda per aques-
ta festa, fins que la normalització democràtica va permetre la seva celebració arreu del territori. 

Així, si estem d’acord que aquest és un dels motius principals pel qual és coneguda la ciutat, pro-
posem utilitzar-lo com a base per donar singularitat a la secular Fira de Novembre, singularitat que 
li proporcionarà identitat i alhora relacionarà de forma particular la ciutat i l’esdeveniment, la fira.

D’altra banda, considerem que la ubicació temporal de la fira, tres mesos abans de la celebració 
del carnaval, és immillorable per donar a conèixer tot allò que hagi de succeir, que calgui presen-
tar, preparar i adquirir per a la seva edició, a la pròpia ciutat i a d’altres poblacions.

La nostra proposta es basa a introduir en la Fira de Novembre un aparador, obert a tot el país, en 
el qual hom se senti motivat a presentar la seva festa (el carnaval local) i donar-la a conèixer als 
mitjans d’àmbit especialitzat i general. 

Alhora, la Fira de Novembre, a través del seu Saló comercial del carnaval i la festa, obrirà un espai 
professional per a tota aquella indústria i artesania (manipulats de paper i plàstic, bijuteria i pas-
samaneria, gastronomia, contractació de viatges i d’espectacles, etc.), que giren al voltant de la 
celebració del carnaval i altres manifestacions festives anuals.  

Per dur a terme la nostra proposta, la fira constaria de dos blocs diferenciats, però concordants. 
Un primer bloc de caràcter cívic i cultural, Jornades sobre ciutats en carnaval, dedicades a l’estu-
di, la divulgació i el reconeixement, i un segon bloc de caràcter comercial, el Saló comercial del 
carnaval i la festa.

Enguany (2015), el bloc Jornades sobre ciutats en carnaval es concretarà en una exposició gràfica 
i unes jornades divulgatives. 
 



1r Bloc

Exposició gràfica
El Carnaval, Festa Universal

Exposició amb material gràfic estàtic (fotografia i material corpori) i en moviment (filmat).

• Què és el carnaval.
• El per què del nom.
• Una festa luni-solar, petita història de la festa més vella de la humanitat.
• Quan és temps de carnaval.
• Per què el carnaval es mou a través dels mesos.

Jornades divulgatives
Carnavals Convidats

Ciutats convidades el 2015 que participaràn a les Jornades divulgatives: 

A.- Carnaval de muntanya: Alsasua.
B.- Carnaval d’interès turístic (títol provisional): Vinaròs.
C.- Carnaval de terra endins: Torelló.
D.- Carnaval de precedents antillans (títol provisional):  Reus.

Aquestes quatre poblacions aportaran, a través de les jornades, la seva experiència organitza-
tiva, cívica i històrica de la festa. Així com, afegiran a l’exposició, diversos plafons fotogràfics i 
material particular de la festa: vestits, attrezzo, etc., així com vídeos i altres gravacions existents

Aquestes quatre poblacions aportaran, a través de les jornades, la seva experiència organitzati-
va, cívica i històrica de la festa. També afegiran a l’exposició diversos plafons fotogràfics i material 
particular de la festa: vestits, attrezzo, etc., així com vídeos i altres gravacions existents.



A.- Alsasua (Carnaval de muntanya)

El Carnaval rural d’Alsasua comença amb un Carnaval infantil però el Dimarts de Carnaval només 
els adults i els Momotxorros -uns personatges amb orígens antics i rituals- prenen el carrer. Por-
ten banyes i amaguen les cares de qui interpreta el personatge. Bramen per la vila i espanten a 
tothom que es posa per davant. Aquesta tradició es va perdre als anys 30, però als 80 es va recu-
perar amb nous acompanyants que donen més sentit a la festa: les bruixes, seguides pel mascle 
cabró i recuperant a les mascaritas, uns personatges que ja existien en l’antigor d’aquesta festa. 
El Carnaval d’Alsasua ha estat declarat Festa d’Interés Turístic de Navarra.

B.- Vinaròs (Carnaval d’interés turístic)

A la costa valenciana, el Carnaval de Vinaròs s’emporta tota la fama. Reconegut com a Festa d’In-
terès Turístic Regional, va iniciar la seva recuperació l’any 1983, i assoleix, cada any, una sèrie 
d’espectacles de gran dimensió gràcies a la feina i dedicació dels veins i veines. Guardonat amb 
diversos premis per la seva contribució al turisme, El Rei Carnestoltes hi arriba el divendres i la 
festa s’allarga durant gairebé dues setmanes. La Gala de les Reines o la Gran gala Drag Queen 
són alguns dels plats forts. El Carnaval de Vinarós també inclou dins del seu programa d’actes de 
batalles festives, de confeti i de farina. El segon i últim cap de setmana es celebren dues grans 
desfilades, que juntament amb el velatori, l’Enterro de la Sardina i el Castell de Focs posen el 
punt i final a la festa vinarosenca. A més, el Carnaval de Vinarós compta amb un himne que s’ha 
fet molt popular entre els seus participants. 

C.- Torelló (Carnaval de terra endins)

També conegut com el Carnaval de Terra Endins, el Carnaval de Torello se celebra entre el canvi 
de mes de febrer i març. Torelló viu la seva festa emmarcada dins d’una sèrie d’històries i llegen-
des inventades per torellonencs i també gràcies a l’apel·latiu pescallunes provinent d’una llegen-
da local. El dia més curiós del Carnaval de Torelló és el de senyoretes. Tots els nois del poble i de 
la comarca estan convidats a transvestir-se i “elles” són les reines i senyores de la nit. Això sí, des 
de l’any 2009, les noies del poble es disfressen també d’homenots. El Carnaval de Terra Endins 
arriba al seu punt algíd el dissabte, on la desfilada pren els carrers de Torelló. 

D.- Reus (Carnaval de precedents antillans)

Basat en participació de les colles que s’apoderen de l’espai públic, el Carnaval de Reus és un 
carnaval amb antecedents històrics recolzats en les grans societats. La publicació d’octavetes 
satíriques, les guerres de tomàquets i confeti i les diferents rues formen part de les tradicions del 
carnaval reusenc. Les propies colles inventen els seus actes, però el Carnaval de Reus no es pot 
entendre sense el menjar. El Dijous Gras s’enceta amb les coques d’ous i llardons i no s’atura fins 
Dimecres de Cendra, que acaba amb arengades i bunyols. Dilluns al matí, el menjar marca el seu 
punt més algíd amb l’Expro-profit. Les colles reusenques ofereixen esmorzars i dinars a preus 
populars a la plaça Prim en un dels actes més massius. Un cop mort el Carnestoltes, el seu Enterro 
es fa dimarts, encara que el Ball de Diables s’encarrega de robar un braç i el crema al dia següent. 
Reus enyora els seus grans carnavals d’inicis del segle XX, tot i que l’any 1978, mort el franquisme, 
la població va recuperar el seu Carnaval. 
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Saló Industrial i Comercial del Carnaval i la Festa

El segon bloc, Saló industrial i comercial del carnaval i la festa enguany es concretarà en la pre-
sentació de la proposta. 

Per què a una festa li cal una fira La festa és essencialment per als qui la celebren, però l’home és 
una animal que consumeix inclús a l’hora de l’oci i de la diversió.

Què es consumeix pel carnaval (i altres festes populars)?

a/ Paper i plàstics:
Màscares, confeti, ornaments, com banderetes, serrells, barrets i globus de paper i de làtex, etc. 
Petites joguines: espanta-sogres, xiulets, etc.

b/ Material tèxtil:
Roba estampada, passamaneria, fils, bijuteria d’ornament, etc.

c/ Menjar, beure i viatges:
A les cases, als restaurants i als hotels.

d/ Oci i espectacles:
Conjunts musicals, grups d’animació, teatre de carrer.

En l’actualitat tot aquest moviment econòmic no té un punt d’encontre entre els professionals 
dels sectors que l’alimenten, sobretot en els casos a/ i b/, i pocs en els altres casos i relacionats 
específicament amb una activitat concreta, el carnaval. 

Per aquestes raons, la ciutat de Vilanova i la Geltrú, referent nacional català d’aquesta festa uni-
versal, té les condicions per presentar i dur a la pràctica la descrita proposta d’obrir un saló català 
del carnaval (i altres festes populars), on seran presentats anualment els esdeveniments, les ges-
tions i els productes detallats.





FIRA DE NOVEMBRE DE 2015 
13,14 i 15 DE NOVEMBRE

La fira multisectorial a cel obert 
més gran de Catalunya
La Fira de Novembre de Vilanova i la Geltrú és un dels certàmens multisectorials 
més importants de Catalunya, tant pel que fa a la superfície d’exposició, al nom-
bre de sectors que hi són presents com a l’afluència de visitants.

Aquest any 2015, la Fira de Novembre celebra el seu 25è aniversari d’ençà de la 
seva reedició, l’any 1990. Durant aquests anys, la Fira s’ha caracteritzat per un 
gran dinamisme i ha sabut re inventar-se tot adaptant-se en cada edició.

Volem donar les gràcies a tots aquells que heu fet possible aquests 25 anys 
de Fira i us convidem a participar en aquesta edició, en que hi haurà amb una 
mostra dels diferents sectors econòmics: automoció, comerç, turisme, serveis, 
indústria, gastronomia, artesans, entitats, alimentació i molt més. El centre de 
la ciutat es convertirà durant tres dies en un gran aparador del potencial de 
Vilanova i la Geltrú.

3 dies

150.000 
VISITANTS



Promig

16.500 
VISITANTS al moment

Impacte econòmic

2.5 M/e

el 75% 
dels expositors

volen repetir



Estands 

3x3 / 4x3 m

Horari comercial 
10.30 a 21.30 h

3 dies

ESPAIS A MIDA
a negociar 

sobre plànol



67%  Vilanova i la Geltrú
15%  Resta de la Comarca
5%  Alt i Baix Penedés
13%  Altres

Procedència dels 

Visitants
Més de 150

Activitats
Culturals
Lúdiques
Solidaries
Gastronòmiques
Esportives
Infantils

250
EXPOSITORS 

Alimentació
Automoció
Promoció
Comerç
Entitats

65.000 m2
al Centre 

de Vilanova i la Geltrú

Rambla Principal 
Rambla de la Pau 
Pl. de la Vila 
Parc de Baix a Mar 
Passeig Marítim

Nàutica
Hípica
Gastronomia
Artesania



“En constant millora
i creixement cada edició”

• Diari de la Fira15.000 exemplars:

• Presents a la revista de l’ADEG.

• Presents al Diari de Vilanova.

• Presents a RAC1.

• Col·locació de 100 banderoles:

• Col·locació de 1.850 cartells:

• Presents a les xarxes socials:

 584 seguidors de facebook.

 344 seguidors de twiter (s’han triplicat les xifres de l’any anterior).

• Publicacions d’imatges àlbum propi a flickair.

• Web de la fira: 5.888 connexions a la pagina principal de la web.

• Difusió a traves de la pàgina web de la FEFIC.

• Difusió a través dels canals de La Cambra,

  de l’Adeg, i del Col·legi d’enginyers.

• Difusió a través de La Diputació de Barcelona.

Més de 25 
MITJANS

de difusió



• Presents amb 56 espots de TV emesos per Canal Blau.

• Presents a  Canal Blau Radio.

• Monogràfics diversos als espais informatius:

 Programa ” A Peu de Pàgina”  dedicat íntegrament a la Fira.

 La segona part del programa “Entrada Lliure” dedicat

   també a la mostra vilanovina.

 Dins el programa “La Setmana” es va emetre

   un altre reportatge.

• Edició d’un DVD resum de la Fira de Novembre.

• Programa especial de la Xarxa de Televisions Locals en directe.

• Difusió a través del Cercles de comparació de Fires

  de la Diputació de Barcelona.

• Difusió al Butlletí digital de Turisme de la Diputació de Barcelona.

• Presents al Calendari Firal de la Direcció general de Comerç

  de la Generalitat de Catalunya.

Més de 25 
MITJANS

de difusió



UBICACIÓ DE LA FIRA

Centre urbà de
Vilanova i la Geltrú

Tarragona 
a 49 Km
/ 40 min.

*Distribució 
orientativa (edició 2014).

Igualada 
52 Km

/ 60 min.

Vilafranca 
19 Km

/ 20 min. Manresa
76 Km

/ 69 min.

Barcelona
50 Km

/ 45 min.

1r Saló de 
Carnaval



Col·laboren:

Organitza:

Gestiona:

Contratacions i
patrocinis consultar

a la PIVSAM

Josep Llanza 1-7 • 08800 Vilanova i la Geltrú  (Barcelona
T 93 814 19 19 - F 93 814 19 27 • pivsam@pivsam.cat


