
 
 
 

EXPERIÈNCIES TURÍSTIQUES I ACTIVITATS DE 
DESCOBERTA  

 
DEL 31 DE MARÇ AL 4 D’ABRIL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dimecres 31 de març 
Ruta de la industrialització amb MP4.  

Aquest recorregut  vol sintetitzar 
l’evolució econòmica de la ciutat 
a cavall dels segles XIX i XX. 
 
Endinsant-vos en la nostra història 
reconeixereu els fets que han 
marcat els principals canvis, a la 
nostra vila i al conjunt del país: el 
vapor, el ferrocarril, el naixement 
del moviment obrer, la indústria 

tèxtil, les fàbriques més representatives, els habitatges obrers… etc.   
 
Sortida: Oficina de turisme, Pg. del Carme s/n, Parc de Ribes Roges. 
Hora: 17: 00 
Durada: 2 hores 
Preu: 3€ 
 



 
Dijous 1 d’abril 

 

Visita a la Llotja i subhasta del peix 
 
 

Visita a la llotja de Vilanova i la Geltrú 
quan arriben les barques, i els pescadors 
descarreguen el peix, per conèixer la 
flota pesquera i la diversitat d’espècies 
de la nostra mar. 

Tot seguit, es l’assistència a la subhasta 
electrònica serà tota una experiència.  

 

 
Sortida: Oficina de turisme, Pg. del Carme s/n, Parc de Ribes Roges 
Hora: 15: 30h 
Durada: 2 hores 
Preu: 3€ 

 
Divendres 2 d’abril 

 

La memòria del passat: itinerari històric 
 

Aquest itinerari a peu ens farà descobrir la 
Vilanova i la Geltrú indiana i també la 
medieval, a través dels seus carrers i places 
més representatius. L’itinerari fa una 
aturada al Campanar de l’Església de Sant 
Antoni, des d’on es tindrà  l’oportunitat de 
veure la ciutat a vol d’ocell. 
 

 
Sortida: Porta de l’Ajuntament, Plaça de la Vila. 
Hora: 17:00 
Durada: 2 hores  
Preu: 3€ 
 



Dissabte 3 d’abril 
 

Amb gust de mar 
 

 

 

 

 
Itinerari per  descobrir la relació de Vilanova i la Geltrú amb el mar  i  la 
seva gent. Visita guiada per la façana marítima que inclou l’entrada al 
Museu del Mar i a la Torre Blava, fortificació construïda durant la tercera 
guerra carlina, i que actualment és un espai on Josep Guinovart ha fet 
la seva particular instal·lació artística. 

 

Lloc: Oficina de turisme de Vilanova 
Hora: 11:00 
Durada: 2 hores 
Preu: 3€ 
 
 

Tast guiat de vins i caves 
 

Per descobrir els plaers del vi a través del Tast 

Submergiu-vos en el  món del vi aprenent el seu 
llenguatge.  Tast guiat amb explicació sobre el 
procés d’elaboració de 4 vins i dos caves. 

 

 

 

 

 

Lloc: Celler de Can Pujol 
Hora: 18:00 
Durada: 1h 30’ 
Preu: 6€ 



Diumenge 4 d’abril 

L’aroma del terrós 

                                        

Els pagesos i pageses de Vilanova i la Geltrú conserven , amb saviesa, 
els mètodes de conreu i espècies tradicionals de l’horta vilanovina: els 
cèlebres espigalls, les escaroles, les cols paperina... A través d’aquesta 
visita de la mà d’una experta professional, podreu sentir l’aroma de la 
terra i conèixer els fruits que formen part del nostre paisatge culinari.   

 

Sortida: Oficina de turisme 
Hora: 11:00 
Durada: 2 hores 
Preu: 3€ 

 

Excursió marítima en veler  
Per als que senten curiositat per la  
navegació i busquen tenir un 
primer contacte amb aquest món 
de forma divertida. Només es 
necessiten capacitat d’obser-
vació  i ganes d’aprendre.  

Durant la navegació el patró  
explicarà anècdotes de la gent 
de mar de Vilanova, la costa del 
Garraf i els seus indrets més 

emblemàtics. 

Lloc: Oficina de turisme de Vilanova 
Hora: primera sortida 10:00 -14:00 

Segona sortida  16:00 – 20:00 
Durada: 4 hores 
Preu: 30€ 
Requisits: la sortida no es realitzarà si no hi ha un mínim de 7 persones.  



 

Per a totes les activitats: 

Inscripcions anticipades a l’Oficina Municipal de 
Turisme. Places limitades 

Parc de Ribes Roges, s/n. Tel. 93 815 45 17 
turisme@vilanova.cat 
     

 

Organitza: 

 

Amb la col·laboració de: 

 

Agis 

Celler de Can Pujol 

Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú 

Museu del Mar 

Organisme autònom local de patrimoni Víctor Balaguer 

Parròquia de Sant Antoni Abat 

Sínia de Sant Gervasi 

Yates Azimut 

 

 

 

. 


