




Tres, dos, u... ja som en el compte 
enrere! La pólvora ja és a punt, els 
vestits blancs planxats, les espar-
denyes renovades, el ram de la Ge-
ganta encarregat... fins i tot podem 
començar a flairar el perfum de les 
alfàbregues. Arriba la Festa Major!

L’emoció dels dies previs a la festa 
ja es palpa pels racons de la ciutat. 
Els actes previs ens ajuden a escal-
far motors tot esperant el 4 d’agost: 
Convit a la Festa, els dotze morte-
rets... i el temps s’atura. S’acceleren 
les emocions, les imatges, els sons, 
les ganes de sortir al carrer i, fins 
i tot, en la mesura que es pot, els 
peus, per saltar i ballar al ritme de 
la música que ens proposin.

Hi ha molts motius pels quals em 
sento orgullosa de Vilanova i la 
Geltrú, de la seva gent; un d’ells 
és perquè som una ciutat que es-
timem la nostra Festa Major i la 
mantenim viva. L’esperem amb 
impaciència i la vivim amb inten-
sitat, ens emocionem al primer toc 

de gralles, valorem –mimem!- el bes-
tiari, admirem els balladors i ballado-
res, aplaudim fort els castells... sabem 
que preservar la tradició de la festa és 
respectar la nostra història, els nostres 
costums i la nostra cultura. És un tri-
but devot, fidel, a Vilanova i la Geltrú. 
Els vilanovins i vilanovines hem fet, 
al llarg dels anys, que la nostra Festa 
Major sigui emblemàtica. Hem estat 
capaços de recuperar, amb els mate-
rials de la modernitat, elements que 
s’havien perdut en la història; i també 
d’incorporar a la festa elements nous, 
que ràpidament hem assimilat com a 
tradicions. 

Hem sabut adaptar la Festa Major als 
nous temps, i en aquest sentit ara ma-
teix ens trobem immersos en un nou 
repte: el debat obert sobre el model 
d’organització. Som una ciutat que 
estima i respecta la tradició, però que 
no té recança de debatre i replantejar 
si cal fer canvis perquè la nostra festa 
grossa sigui encara millor, més inte-
gradora i més participativa. 

Vull agrair la tasca inestimable de 
l’equip de Pabordes del 2012, que han 
dedicat mesos d’il·lusió i esforç per re-
galar-nos a tots i totes aquesta Festa 
Major. Gràcies a la seva tasca, durant 
els dies de festa ens costarà trobar, de 
bon grat, alguns minuts per descansar. 

Animo tots els vilanovins i vilanovines 
a gaudir de la Festa Major 2012, a sor-
tir al carrer i participar en els actes, a 
penjar els domassos als balcons... a fer 
més sonor l’esclat d’alegria que resso-
narà a tota la ciutat. Així és la Festa 
Major de Vilanova i la Geltrú. 

Permeteu que em faci meu el lema: 
sense tu no hi ha festa!

Salutació
Neus Lloveras i Massana
Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú
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Molts se sorprenen en descobrir que la Festa Major de Vilanova i la 
Geltrú està dedicada a la Mare de Déu de les Neus, que se celebra el 5 
d’agost, quan més aviat fa xafogor. 
La raó és ben senzilla, aquesta advocació també era coneguda al segle 
XVIII com a Mare de Déu de les Pedregades. I això és el que va caure 
durant uns anys seguits poc abans de la verema. El 1871 els vilanovins 
li van fer una prometença perquè en protegís els conreus. Diuen que 
va funcionar i, en agraïment, el poble li va dedicar un vot. 

El goig és una composició poètica 
de tema religiós amb gran tradició 
als Països Catalans. El dedicat a la 
Mare de Déu de les Neus es renova 
enguany amb lletra del poeta Fran-
cesc Pasqual i música d’Isabel Pla.
El disseny gràfic, a dues tintes, és 
de Sebastià Serra i conté un dibuix 
de la imatge de l’Òscar Estruga més 
jove. En la presentació del goig par-
ticiparan el musicòleg Xevi Orriols i 
la historiadora Àngels Parés. Isabel 
Pla el cantarà i dirigirà la coral Is-
quione. #goigvng12

La megafonia del centre de la vila 
et recordarà que “Sense tu no hi ha 
festa” gràcies a la veu d’Ares Sente-
nach i Carbó. 
Aquesta vilanovina ha escrit la
lletra, i  la música en col·laboració
amb el Sergi Rosell. Gemma Ortís
i Martí Burcet són també músics
que es mouen en l’òrbita de l’escola 
de música Freqüències. Fusió de 
rock i blues per explicar la Festa i 
que dóna records per al paborde 
Josep Pijoan. #cançoFM
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El goig La cançó

Durant les festes, la rambla llueix 

guarnida de vanos i alfàbregues

L A  F E S T A _



El tradicional vot a la Mare de Déu de les Neus, instaurat el 1871, ha 
evolucionat al llarg del temps. L’Ajuntament democràtic de 1979 li 
va donar un caire més civil. Després, se n’han fet més canvis, però el 
Vot del Poble encara es manté com un dels moments essencials de la 
Festa Major. 
Avui, l’acte comença amb una cercavila que recorre el centre de la 
ciutat. A continuació, hi intervenen el rector de Sant Antoni Abat i 
l’alcaldessa, que renova el Vot del Poble en nom de tots els vilanovins. 
En acabar, hi ha una actuació de tots els balls alhora a la plaça de les 
Neus i un castell de focs.

Un nou protocol vol fer més solem-
ne aquest acte. Després del seguici, 
hi haurà una representació escè-
nica amb el toc de campanes i la 
hissada de la senyera. L’actor Sergi 
Lòpez llegirà el poema “Assumiràs 
la veu del poble”, de Vicent Andrés 
Estellés. #hissadaFM12vng

Montserrat Guibernau, catedràtica 
de Ciència Política al Queen Mary 
College, de la Universitat de Lon-
dres, convidarà la ciutadania a par-
ticipar activament a la Festa Major. 
Entre les seves obres, destaca “Per 
un catalanisme cosmopolita” (An-
gle, 2009).  #convitFM12vng
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Convit a la FestaHissada de la senyera

Recorregut de la cercavila_ Pl. de la Vila, c. de Sant Sebastià, pl. dels Carros, c. de 
la Llibertat, c. de Tetuan, rbla. Principal i pl. de les Neus / Data_ 5 d’agost
Horari_ A partir de les 21 h. Organitza_ Pabordes 2012

Lloc_Saló de plens de l’ajuntament (pl. 
de la vila) / Data_ 4 d’agost
Horari_11.30h. A continuació, es 
despiraran els 12 morterets. a les 12.30h 
començarà la cercavila lliure.

Recorregut_El seguici surt de la plaça 
de Pau Casals, continua pel carrer de 
l’Església i acaba a la plaça de Sant 
Antoni / Data_27 de juliol
Horari_ 19.30h.  a la plaça de Pau 
Casals.

VOT DEL
POBLE

_ L A  F E S T A



_06

Els encarregats de coordinar la 
Festa Major recorren els carrers 
de la vila per recollir els diners 
que veïns i comerços volen apor-
tar per finançar els actes. És fàcil 
reconèixer-los. Van de blanc...

Tots els balls i entremessos acom-
panyen la corporació i els pabor-
des a l’anada a missa en honor a la 
Mare de Déu de les Neus. Aquest 
any, l’ofrena a la patrona de la ciu-
tat la farà el Ball de Cintes. 

Capta dels pabordesOfici solemne

Lloc_ Platja de Ribes Roges. 
Data_ 4 d’agost
Horari_ 23h. / Organitza_ Pabordes 2012

Lloc_ Carrers de Vilanova. 
Data_ 21  de juliol. 
Horari_ A partir de les 11h.

Lloc_ Església de Sant Antoni. 
Data_ 5 d’agost.  La cercavila d’anada 
a ofici surt de la pl. de la Vila. La de 
sortida acaba a la pl. de la vila amb 
balls, entremesos i castells / Horari_ 
Cercavila d’anada, 9h. Ofici, 10.30h.

El moment dels ais!!, ooohs!!, 
què bonic!!, mira la palmera!! 
és inevitable. Poques festes 
majors s’atreveixen a prescin-
dir del castell de focs per molta 
crisi que ens colpegi. En el cas 
de Vilanova i la Geltrú el desig 
de mantenir la tradició està 
justificat. L’escenari per llançar 
els coets és difícil de millorar: la 
platja de Ribes Roges. 
Allà s’hi congreguen cada any 
milers de persones. Moltes hi 
porten sopar i, a les postres, 
gaudeixen d’un espectacle dis-
senyat per la Pirotècnia Igual. 
Enguany prometen un bon gra-
pat de figures noves i potencia-
ran un personatge molt estimat 
pels vilanovins.

EL PERFUM DE LA FESTA  PENJADA D’ALFÀBREGUES
Lloc_ rambla Principal  Data_ 3 d’agost, tot el matí organitza_ Pabordes 2012
Col•labora_ Tegar

TROBADA  BRINDIS DELS PABORDES I DEGUSTACIÓ DEL CAVA “LLUNÀTIC”
Lloc_ celler Can Pujol Data_ 19 de juliol, a les 19 h organitza_Pabordes 2012
Col•labora_ celler Can Pujol i La Fassina

RIFA  SORTEIG DELS CONVIDATS AL BALCÓ PER A LA JORNADA CASTELLERA
Lloc_ Saló de Plens de l’Ajuntament data_ 25 de juliol, a les 13.30h 
organitza_ Pabordes 2012

CASTELL DE 
FOCS 

L A  F E S T A _
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TROBADA
GEGANTERA

La Festa Major de 1972 va veure com desfilaven per primer cop la Guis-
la i l’Ulderich.  Els nous gegants de La Geltrú van ser construïts a partir 
de les mans d’uns altres que havien pertangut a la societat La Cuina. 
Per celebrar el seu 40è aniversari, enguany hi haurà una trobada i 
cercavila de gegants. A més d’ells dos, hi participaran els Gegants Pe-
tits i els Gegants Grossos de Vilanova. També els d’Alp, Molins de Rei, 
Sant Pere de Ribes, Cubanitos de Sitges i gegants de Sant Jaume de 
Barcelona.
Lloc_ Plantada de gegants (Pl. de la Vila) / Data_ 29 de juliol 
Recorregut_pl. de la Vila, c. de Sant Sebastià, c. d’Almirall Colom, Rbla. Principal, pl. de 
les Neus, c. de Sant Gregori, c. dels Mercaders, pl. Llarga, c. Palmerar del Mig, pl. del 
Pou, c. delPont, pl. Font i Gumà, c. de la Torre i pl. de l’Assumpció. 
Horari_ 17.30h. / Organitza_ Colla de Geganters de Vilanova i la Geltrú

_ C U L T U R A  P O P U L A R
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CORREFOC

Recorregut_plaça de les Neus, c. de La Bomba, 
pl. de Sant Antoni, c. de l’Església, pl. de Pau 
Casals, c. de Sant Antoni, pl. Llarga, c. dels 
Mercaders, pl. de les Cols, c. de Sant Gregori, 
rbla Principal, c. de l’Almirall Colom, c. de 
Sant Felip Neri ,c. de la Fruita i pl. de la Vila 
/ Data_ 27 de juliol
Horari_ 22.30 h. / Coordina_ Ball de Diables 

de Vilanova. / Col·labora_Pabordes 2012

Recorregut_pl. de les Casernes, pl. Llarga, c. dels Mercaders, pl. de les Cols, c. de Sant Gregori, 
pl. de les Neus, rbla. Principal, c. de l’Almirall Colom, pl. dels Carros, c. de Sant Sebastià i pl. 
de la Vila / Data_4 d’agost
Horari_ A partir de les 18.30 h / Organitza_ Pabordes 2012 

El tradicional correfoc  va començar 
a desfilar pels carrers de la ciutat 
el 1992, ara fa 20 anys. Aquell 1 
d’agost, els seus impulsors, el Ball 
de Diables de Vilanova i la Geltrú, 
van dissenyar un recorregut que es 
manté idèntic avui dia. 
En aquesta edició, hi participaran 
el Ball de Diables de Vilanova i la 
Geltrú, el Drac de Vilanova, el Drac 
de la Geltrú, El Ball de Diables La 
Collada-Sis Camins, les Diablesses 
de la Geltrú, els Diables Tronats de 
Mar, el Ball d’Enveja i dues colles 
convidades, els Diables de Vilafran-
ca i els de Tarragona. En acabar, es 
concentraran totes elles a la plaça 
de la Vila preparades per un espec-
tacular fi de festa.

El moment més esperat de l’any per a tots els vilanovins i vila-
novines que viuen la festa des de dins és, sens dubte, la cerca-
vila de la vigília. Durant hores, tots els balls, entremesos i co-
lles que hi participen recorren el centre en una de les mostres 
de cultura popular més completes de Catalunya. Bastoners, 
mulasses i dracs, nans i gegants, tots tenen un lloc al seguici.
Aquest any, com a convidats d’honor, vindran els Gegants i 
Cabets d’Ontinyent (País Valencià). En acabar, els Bordegas-
sos faran una actuació castellera a la plaça de la Vila. 

CERCAVILA
DE LA VIGÍLIA

C U L T U R A  P O P U L A R _
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La trobada i exhibició castellera 
de Festa Major permetrà veure a 
Vilanova i la Geltrú algunes de les 
millors construccions de la tempo-
rada. A més dels Bordegassos, hi ac-
tuaran els Castellers de Vilafranca i 
la Colla Jove Xiquets de Tarragona.  

Una bona barreja per celebrar el 
40è aniversari dels Falcons i els 
Bordegassos de Vilanova. Molts 
dels seus membres participen a les 
dues colles. Per això, després de la 
cercavila, faran figures i castells on 
es veurà la mescla de camises.

La darrera diada de Sant Antoni 
Abat es va presentar el ball de coto-
nines. Aquesta tradició recuperada 
del Corpus geltrunenc s’afegeix ara 
a l’imaginari popular de la Festa.

L’escenari de la plaça de la Vila 
acull una exhibició de balls popu-
lars, entremesos i versots. Proba-
blement, sigui un dels millors llocs 
per veure’ls amb detall. Després hi 
haurà una ballada de gegants.  

Lloc_plaça de Pau Casals (inici del 
seguici). Exhibició a la plaça de la Vila 
Data_28 de juliol
Horari_ 18h. (Exhibició, 18.30h.). 
Organitza_ Pabordes 2012  

Recorregut_pl. de les Cols, c. de 
Caputxins, pl. dels Cotxes, pl. de la 
Vila, c. de Sant Sebastià i pl. dels 
Carros. / Data_ 30 de juliol 
Horari_19h. / Organitza_ Simó Busquets

Recorregut_ plaça de les Neus, rbla. 
Principal, avda. Francesc Macià i pl. de 
la Vila / Data_ 21 de juliol
Horari_ 19h. / Organitzen_ Falcons de 
Vilanova i Bordegassos 

Lloc_ plaça de la Vila / Data_ 5 d’agost 
Horari_ 18h. / Organitza_ Agrupació de 
Balls Populars / Col·labora_Pabordes 
2012

Exhibició castellera

Tomb de cotonines

Falcons i Bordegassos

Balls populars

_ C U L T U R A  P O P U L A R



Popular, mediterrània i participativa. Així és la Festa Major de Vilanova 
i la Geltrú. Cada any, s’hi incorporen activitats i grups nous. 
Tanmateix, l’essència de la festa és ben clara: una combinació perfecta 
de colles que preserven la cultura popular, un bestiari molt estimat i 
una ciutadania que viu la festa al carrer dia i nit.
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Pabordes 2012
Ball 
de Cercolets

Balls de Bastons

Ball de 
Valencians

Ball de Cintes

Serrallonga

Graller

Bordegassos

Ball de Pastorets

Diables

Ball de Gitanes

Imaginari

Moixiganga 
de La Geltrú

Ball 
de Panderos

Falcons

Mulasses

Drac de Vilanova

Gegant 
de la Porra

Geganta

Ball de Nans

ELS
NINOTS
DE LA 
FESTA 2012

Els ninots dels pabordes 
us conviden a muntar els 
retallables de la Festa Major: 
El Drac,   la Mulassa,  el Gegant 
de la Porra i la Geganta Gran. 
Video explicatiu  a 
http://www.festamajorvilanova.cat/
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BestiariVilanovins

L’actual drac de Vilanova data de 
1991, però la vila ja comptava amb 
un al 1779. Per la seva banda, les 
avantpassades de les mulasses es 
remunten a 1629. Nans i gegants 
també són personatges molt 
estimats. Hi ha constància que 
aquests últims van participar a 
la processó del Corpus de 1709.  
Uns dibuixos d’Enric C. Ricart van 
permetre recuperar-los l’any 1948 
després de moltes peripècies.

Potser perquè tenen un punt “llu-
nàtic”, els vilanovins viuen les 
seves festes amb molta inten-
sitat, des dels Tres Tombs fins al 
Carnaval. Per Festa Major, s’impli-
quen de múltiples maneres, des 
d’apadrinar alfàbregues, fins a 
col·leccionar figuretes que repre-
senten els protagonistes. Durant 
aquests dies, se’ls convida a vestir 
de blanc i a guarnir els seus bal-
cons i finestres amb domassos. 

colles de balladors, 
diables, geganters i 
castellers recorren els 
carrers i places de la vila 
al compàs de la música

ALTRES INTEGRANTS DE LES CERCAVILES: 
Ball de diables Petits, Carpa Juanita i Porró, Gegants petits de Vilanova, Gegants de la Geltrú, Balls de 

Bastons (Noies, Dones, Homes i Joves).
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Amb el seu estil inclassificable, que 
encara conserva el punt psicodèlic 
dels inicis, Pastora és un referent al 
panorama musical català. “Un via-
je en noria”, l’últim treball de Dolo 
Beltrán i els germans Pauet i Caïm 
Riba, desborda fantasia i alegria, 
però sobretot qualitat. 

Aquesta formació va agafar-li el 
gust a les rumbes al barri barcelo-
ní del Poble Sec. Els sis integrants 
d’Els Bombins pugen a l’escenari 
amb barrets i moltes ganes de 
gresca. Durant la Festa Major pre-
sentaran temes propis i també ver-
sions de rumbes de sempre.

PastoraEls Bombins 

HOTEL
COCHAMBRE

Lloc_ Plaça del Mercat / Data_ 3 d’agost 
Horari_ 23h. / Organitza_ Pabordes 2012

Lloc_ plaça de les Neus / Data_ 28 
de juliol Horari_ A partir de les 22h. 
dins de les activitats del Tingladu  / 
Organitza_ Can Pistraus / Col•labora_ 
Pabordes 2012

Lloc_ Parc de Ribes Roges (davant la 
Torre Blava) / Data_27 de juliol
Horari_ 24h. dins del Manani Rock / 
Organitza_Bordegassos de Vilanova, 
Diablesses de la Geltrú i Falcons / 
Col•labora_ Pabordes 2012

Humor i música es barregen a parts iguals als espectacles de l’Hotel 
Cochambre. Aquests vells coneguts de Vilanova i la Geltrú sempre 
lliguen els temes que toquen amb un fil conductor. Són extreballa-
dors d’un hotel que cau a trossos. Per sobreviure, comencen a in-
terpretar les cançons dels hostes més famosos que es van allotjar a 
l’establiment quan aquest vivia la seva època daurada.
A partir d’aquesta història, i gràcies a uns músics i un cantant-show-
man amb una gran veu, se succeixen temes de diversos estils. Però 
sobretot predominen algunes de les cançons més emblemàtiques del 
pop espanyol dels anys 80. 

P O P / R U M B A _ C O N C E R T S
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C O N C E R T S _ F E S T I V A L S

El ball de les 7 hores, un dels més emblemàtics de la Festa Major, pot 
considerar-se una espècie de festival, per la durada i la varietat dels 
grups que hi intervenen. En aquesta ocasió, n’hi haurà per a tots els 
gustos. 
La llarga nit començarà amb Sherpah (foto), un grup de la Catalunya 
central que proposa una fusió de rumba i ritmes llatins amb ska i re-
ggae. El relleu vindrà de part dels Muyayo Rif, una banda consolida-
da que combina punk, ska, reggae, latin i rock, amb lletres plenes de 
crítica social. 
El grup vilanoví The Aguateques rematarà la matinada amb el seu 
repertori variat, que inclou versions de les cançons més ballables dels 
últims 40 anys. Combinen la música de patxanga amb clàssics del 
rock, el pop i la música electrònica.
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BALL DE 
LES 7 HORES

Lloc_ Parc de Ribes Roges  (davant de la Torre Blava) / Data_ 4 d’agost  
Horari_ a partir de les 24h. / Organitza_ Pabordes 2012 

Manani Rock 
ELS BOMBINS, 77, LA GOSSA 
SORDA I PAU SAURA
El festival més canyero de Vila-
nova celebra el 10è aniversari. 
La proposta inclou hard-rock 
amb els 77. A més de rumba i un 
home-orquestra, en Pau Saura.
Lloc_ Parc de Ribes Roges / Data_ 
27 de juliol, horari_  a partir de les 
24h. / organitza_ Bordegassos de 
Vilanova, Diablesses de La Geltrú 
i Falcons / Col·labora Pabordes 
2012

Tingladu
LA BRIGADA, MINE!, PASTORA I 
DR. CALYPSO
El Tingladu aposta des de fa 
cinc anys per portar grups i 
intèrprets catalans. En aquesta 
ocasió, també vindran The Ma-
mzelles, Miquel del Roig i Cesk 
Freixas.
Lloc_ Plaça de les Neus / Data_del 
26 al 29 de juliol, horari_ a 
partir de les 19h. / organitza_ Can 
Pistraus-El Tingladu / Col·labora 
Pabordes 2012



D J ’ S / R E G G A E _ C O N C E R T S

Lloc_ Parc de Ribes Roges / Data_ 28 de juliol 
Horari_ 23h.  / Organitza_ Pabordes 2012.

Música disco sense límits, el millor del panorama nacional i internacional de 
la mà de tres DJs de Ràdio Flaixbac. La proposta s’acompanya amb coreogra-
fies, confetti i pirotècnia. Carles Pérez, presentador d’“El matí i la mare que 
el va parir”; Andreu Presas,  de “Batec de nit” i Roger Carandell, de “Bac Up”, 
punxaran al llarg de quatre hores. I alhora animaran els assistents a no deixar 
els peus quiets, tal com ho fan cada dia des de la ràdio. 
La fórmula es coneix com a “Festival itinerant de Ràdio Flaixback-Vaparir 
Tour” i ja ha fet ballar a més de 200.000 persones al llarg dels seu cinc anys 
de vida. Per celebrar-ho, recorden que han amenitzat festes a més de 50 po-
blacions catalanes, on s’hi han convertit en tot un referent.
L’espectacle tindrà lloc vora el mar, al parc de Ribes Roges, un lloc que per-
met acollir la gran quantitat de públic que acostumen a tenir els shows dels 
Flaixbac.

VAPARIR TOUR

Després d’enregistrar el seu primer 
disc, els ja consolidats Mocambo, 
de Vilanova i la Geltrú, inauguren 
el 5 d’agost una nit de reggae. Els 
acompanya Aspencat, una forma-
ció valenciana que afegeix algu-
nes “gotes electròniques” als seus 
temes fins a aconseguir un so propi 
personal. 

Un grup de dj’s vilanovins punxarà 
durant el “sopar del correfoc” orga-
nitzat pel Tingladu a la plaça de les 
Neus. En la mateixa línia, la gent de 
l’Ateneu/Endimari proposen una 
empalmada la nit del 4 al 5 d’agost. 
La vetllada estarà amenitzada per 
dj’s vilanovins. En acabar, hi haurà 
esmorzar. 

Mocambo 
i Aspencat

Empalmada 
Dj’s vilanovins

Lloc_Pl. de les Casernes / 
Data_5 d’agost
Horari_ A les 24h.  / Organitza_ 
Ateneu-Endimari / Col·labora Pabordes 
2012

Lloc_Pl. de les Neus (Sopar del Corre-
foc)  / Data_ 27 de juliol. 
Horari_Després del correfoc / Orga-
nitza_ Tingladu
Lloc_Pl. de les Casernes (Empalmada) / 
Data_ 4 d’agost. 
Horari_24h./ Organitza_ Ateneu-Endi-
mari / Col·labora Pabordes 2012
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C O N C E R T S _ J A Z Z  I  G O S P E L

Després de passar per formacions tan diverses com Los Rebeldes i Che-
vy & The Hot Wheels (després Big Jamboree), i de col·laborar amb 
grans estrelles del rock&roll i del rhythm’and’blues, Dani Pérez ha 
iniciat una carrera d’èxit en solitari. El seu segon àlbum, “Smart chan-
ge”, aposta per endinsar-se en el millor jazz acompanyat per grans 
músics i vocalistes.
Habitual als clubs de Barcelona, el repertori de Dani Pérez inclou 
composicions pròpies i versions de clàssics en clau de jazz-blues, des 
d’Albinoni fins a Sam Cooke.
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NIT 
DE JAZZ 

AMB 
DANI PÉREZ 

Lloc_ Rambla de la Pau (davant del monument a Francesc Macià) / Data_ 28 de juliol
Horari_ 23.30h. / Organitza_ Pabordes 2012

Dirigits per Jessica Bendel Johnson, 
els 50 cantants del VN’G Gospel 
Project presenten un repertori cada 
cop més consolidat.

Gospel

Lloc_ Plaça de les Neus / Data_ 1 d’agost
Horari_ De 20h. / Organitza_   VN’G Gos-
pel Project / Col·labora_  Pabordes 2012



C L À S S I C A  I  T R A D I C I O N A L _ C O N C E R T S

La Banda de l’Escola i Conserva-
tori Municipal de Música Mestre 
Montserrat sap com ambientar 
una festa. Després d’acompanyar 
la baixada de gegants, faran un 
concert a la plaça de les Neus. To-
caran pasdobles, sarsuela i versions 
de bandes sonores de pel·lícules.

Dos grups de grallers, Els Vinar-
dells, grallers del Penedès i Clau 
de Mar, grallers de Vilanova, com-
partiran escenari per recordar me-
lodies tradicionals i versionar amb 
les gralles temes moderns. Tots dos 
tenen estils ben diferents a l’hora 
d’interpretar-les, així que la combi-
nació promet.

Concert de la bandaBall de gralles

CONCERTS
VERMUT

Lloc_ pl. dels Carros / Data_ 28 de juliol (La Portàtil FM) & Lloc_pl. Miró / Data_29 de 
juliol (Moixaina) Horari_ De 13 a 14h. / Organitza_ Pabordes 2012

Lloc_ Plaça de les Neus / Data_ 3 d’agost
Horari_ A les 22.30h. / Organitza_ 
Associació de la Banda de l’Escola/ 
Col·labora: Pabordes 2012 / Patrocina: 
CAI i Taberna Kaixo

Lloc_ plaça dels Cotxes/ Data_ 2 d’agost
Horari_ 23h. / Organitza_Pabordes 2012  

Música a la placeta, a l’hora del vermut.  Quan fa una calorada, res 
millor que seure sota una ombra. Aquesta Festa Major serà possible 
fer-ho gràcies a La Portàtil FM (foto), un grup de música tradicional 
amb una capacitat poc usual de comunicar-se amb el públic. La flauta 
travessera, l’acordió diatònic negre i el contrabaix són els instruments 
amb què interpreten danses oblidades. Potser els heu sentit algun 
cop a la plaça del Reial de Barcelona. Fa més de 25 anys que hi toquen 
cada divendres.
El grup garrafenc Moixaina, per la seva banda, porta tres anys barre-
jant sons catalans i irlandesos amb melodies medievals i renaixen-
tistes.
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SardanesBall Festa Major

BALL DE GALA

Lloc_ Plaça de la Vila / Data_ 4 d’agost
Horari_ 24 h  / Organitza_ Pabordes 2012

Lloc_ Rbla. Principal (davant col·legi Les 
Tereses) / Data_ 4 d’agost
Horari_ 24h . / Organitza_Coordinadora 
Sardanista de Vilanova i la Geltrú

L’orquestra Costa Brava anuncia un 
repertori molt variat de música per 
ballar.
Lloc_ Plaça del Mercat / Data_ 5 d’agost
Horari_ A partir de les 24h.  / Organitza_ 
Pabordes 2012

La cobla Catània, amb més de 20 
anys d’història, està formada per 
12 músics del Garraf i l’Alt Penedès.

MÚSIQUES DEL MÓN  FESTIVAL HISPANO-LATINO
Lloc_ parc de Ribes Roges  Data_ 3 d’agost, de 18 a 2.30h. 
organitza_Associació Hipano-Llatina d’artistes

EXHIBICIÓ II MARATÓ DE COUNTRY
Lloc_ plaça del Mercat  Data_ 28 de juliol, a les 21h. 
organitza_ Associació Amics del Country de Vilanova i la Geltrú

CONCERT  MÚSICA AMB L’ORQUESTRA COSTA BRAVA
Lloc_ plaça del Mercat  Data_5 d’agost, a les 20h. 
organitza_ Pabordes 2012

Música per ballar agafats, però sobretot per ballar. La proposta de 
Swing Latino, uns vells coneguts dels escenaris vilanovins, és la d’una 
gran orquestra de revetlla i festes majors. 
Formada per 11 persones, aquesta banda combina guitarres, saxo, pia-
no, trompetes i trombons, amb quatre veus esplèndides.

P E R  B A L L A R _
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Recepta:
Gaspatxo de síndria i 
alfàbrega

TASTETS

Lloc_ Plaça del Mercat  / Data_1 i 2 d’agost. 
Horari_ De 18.30 a 23h. / Organitza: Pau 
Marsé. 

TALLER DE CUINA AFRODISÍACA
GASTRÒNOMIC
Lloc_ Museu Romàntic Can Papiol  
Data_ 31 de juliol, de 20.30 a 22h. Orga-

nitza_ Eva Bolaño Col•labora_Pabordes 
2012 Inscripcions_15 €, a la Botiga de 
la FM

SOPAR A LA FRESCA
BOTIFARRADA POPULAR 
Lloc_ davant de la porta de La Unió, (c. 
de l’Aigua)  Data_ 5 d’agost, a les 21h. 

CERVESA ARTESANAL
PRESENTACIÓ DE “SET DE DRAC” 
Lloc_ Rambla Principal, cruïlla amb 
Francesc Macià  Data_ 1 d’agost, a les 
19h. organitza_ drac de vilanova

Els principals cellers i viticultors 
de Vilanova i la Geltrú presen-
ten els seus tastets de vins i 
caves. Per acompanyar-los, hi 
haurà degustacions de plats a 
càrrec de diversos establiments 
de restauració. En total, una 
dotzena de paradetes per poder 
sopar a la fresca al costat de la 
plaça del Mercat,  a preus popu-
lars. La vetllada estarà amenit-
zada amb l’actuació d’un dj.

_ G A S T R O N O M I A

Ingredients
½ kg tomàquets,
½ síndria (aprox. 1 kg)
½ ceba
oli d’oliva
vinagre
1 llesqueta de pà
aigua
sal
alfàbrega

Posem els tomàquets, la síndria 
i la ceba a la batedora. Després 
hi afegim el pà, aigua al gust i 
l’alfàbrega,  que haurem escaldat
prèviament. Quan tot estigui ben 
barrejat, ho triturem i finalment 
ho colem. Amanim amb l’oli, el 
vinagre i la sal, i ho posem a la 
nevera. En el moment de ser-
vir el gaspatxo, guarnim el plat 
amb un rajolí d’oli i unes fulles 
d’alfàbrega fresca.

L’olor de les alfàbregues omple la 
Rambla Principal per Festa Major. 
La tradició és nova, però ha arre-
lat amb força. I és que aquesta 
planta aromàtica té moltes pro-
pietats, però potser l’aroma n’és 
la principal. Tal com recorda el 
periodista Xavier Capdevila al seu 
blog, “fa molts anys alguns vells 
bordegassos, com ara en Benito, 
en portaven sempre un ramet el
dia de la Festa Major, si més no 
per alleugerir la pudor de peus 
tan castellera, si tocava anar de 
baix en algun castell”.

Anècdotes a banda, cal dir que 
aquesta planta necessita molta 
humitat i molta cura.
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Les companyies Pepsicolen i 
Cia. Mestumacat s’encarreguen 
d’amenitzar el Ball de Festa Major 
infantil. Aquests versàtils artistes, 
acostumats a combinar música 
amb circ i gags de tot tipus, avisen 
que hi haurà sorpreses. El show-
man i animador Pep Callau asse-
gura que ningú no s’estarà quiet. 

Traspassar la porta de Tarràgora és 
endinsarse en un espai màgic. En 
aquest món només hi ha un objec-
tiu: jugar. Per a fer-ho, viatjarem 
en el temps a diverses èpoques 
històriques, des de la medieval fins 
el segle passat. Imitarem com es 
divertien els avis al carrer i desco-
brirem jocs de tot l’Estat espanyol.

Ball infantilJocs de Plaça

L’IMAGINARI

Lloc_ Plaça de les Casernes (sortida) / Data_ 6 d’agost
Horari_19h. / Recorregut_ pl. de les Casernes, pl. Llarga, c. dels Mercaders, pl. de les 
Cols, c. de Sant Gregori, rbla. Principal, avda. de Francesc Macià i pl. de la Vila.
Organitza_ Associació de la Cercavila de l’Imaginari.

Lloc_Plaça de la Vila / Data_ 2 d’agost
Horari_ 19h. / Organitza i Patrocina_ 
Pabordes 2012

Lloc_ Pati de l’escola Pompeu Fabra. / 
Data_ 1 d’agost Horari_ De 18 a 21h. /   
Organitza_ Pabordes 2012

Més de 200 nens i nenes participen cada any a l’última cercavila de la 
Festa Major. Creat el 1999, l’Imaginari té balls propis plens de fantasia 
que recreen llegendes i curiositats de Vilanova i els voltants. Els vuit 
balls que integren la cercavila infantil són: els balls de la Fundació de 
la Vila Nova, de Miralpeix, de Pescadors, de la Lluna en un cove, de les 
Coves de Ribes, de l’Arribada del ferrocarril, del Cep i de la Sínia.

M E N U T S _
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REBOMBORI
Una tarda de circ a la festa Major! Petits i grans, sota la màgia  dels
pallassos, els malabars, els tallers, el va i ve sens parar, i tot plegat un
gran rebombori per gaudir-ne d’allò més bé. Un gran espai amb tres 
zones ben delimitades, un escenari i un mestre de cerimònies que ens 
la farà ballar. No podia ser d’una altra manera, els vilanovins i vilano-
vines  tenim una gran tradició de gaudir de bon circ al carrer.

A la zona d’espectacle hi actuaran 
les companyies d’El Negro y el Fla-
co, Karoli i Pep Callau.  Faran passis 
curts tipus cabaret.

Un segon espai ben delimitat allot-
jarà diversos tallers simultanis. En-
tre d’altres, els nens podran apren-
dre malabars i maquillatge de circ.

Cirkomotic és l’àrea reservada als 
aprenents d’artista més agosarats. 
Jocs d’equilibri a sobre de tot tipus 
d’objectes. Més difícil encara!

Escenari

Tallers 

Àrea de joc

_ M E N U T S

Lloc_ Parc de Baix a Mar Data_ 31 de juliol
Horari_ De 18 a 21h. / Organitza_ Pabordes 2012 

CONTE INFANTIL 
Presentació de “MALDECAPS AL CASTELL” , 
de Marta Minella i Sebastià Serra. 
Lloc i Hora_Per determinar Data_ 21 de juliol
organitza_Geganters de Vilanova 

TALLER DE FESTA MAJOR  
“AMUNT BORDEGÀS!”
Lloc_ Biblioteca Armand Cardona Torrandell. Data_ 26 de juliol, a les 11h. 
Col•labora_ Bordegassos de Vilanova.  

HORA DEL CONTE  
“EL DRAC DE LA GELTRÚ I EL NAIXEMENT DE LA VILA NOVA”, 
de Vicenç Aguado i Agustí Vidiella (il·lustracions). 
Lloc_ Biblioteca Armand Cardona Torrandell. Data_ 1 d’agost, a les 12h. 
Col•labora_ Bordegassos de Vilanova.  



Les mulasses us esperen! És l’hora que els nens els donin els xumets. 
Ho han estat negociant amb els pares bona part de l’any: “Per Festa 
Major, el portarem a la mulassa”. I així s’han anat fent a la idea que 
comença una nova etapa, segurament més dura que la que deixen 
enrere. C’est la vie. 
La tradició va començar ara fa quatre anys. Després de veure que 
molts pares donaven els xumets a les mulasses i al drac espontània-
ment, l’Agrupació de Balls Populars va triar un dia a l’any per lliurar 
aquest objecte tan personal.
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La Cabreta

La Boja

La Presumida

DÓNA EL
XUMET A LA 
MULASSA

Lloc_ Plaça de les Neus / Data_ 3 d’agost
Horari_ 18h. / Organitza_ Agrupació de Balls Populars

La mulassa petita o “Cabreta” és la 
més jove. Va ser creada el 1984.

La mulassa mitjana o “Presumida” 
va nèixer el 1955.

La mulassa no sempre va ser pacífi-
ca. Al segle XVII, i fins el 1779, treia 
foc per la boca.  Una subscripció po-
pular al 1947 va permetre recuperar 
una tradició malmesa per la Guerra 
Civil. La “Boja” o mulassa gran és la 
primera de les tres mules actuals.

M E N U T S _
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Com la majoria de tradicions, els desafiaments de llaguts van 
néixer espontàniament. Els pescadors que feien servir aquest tipus 
d’embarcacions tradicionals de fusta van començar a picar-se per 
veure qui arribava primer a port amb l’ajuda dels rems. 
Les barques motoritzades van fer que aquestes regates passessin a 
l’oblit. Per sort, un grup de pescadors de Vilanova va recuperar aquest 
costum. Ara tenen un atapeït calendari de desafiaments en què com-
peteixen contra llaguts de Calafell i Torredembarra. 

Una nova edició d’“Enreda’ls (no-
més te’n falten quatre!)” promet 
proves divertides pensades per 
tota la família i permetrà conèixer 
una mica millor la nostra vila. Cal 
inscripció prèvia, a la botiga de la 
Festa Major. Els equips participants 
poden tenir entre 5 i 8 persones. 

La Talaia proposa anar i tornar de 
Vilanova a Cubelles. Uns 12 kilòme-
tres sense pendents i prop del mar.  

Gimcana Caminada popular

LLAGUTS

Lloc_ XII Desafiament de Llaguts Catalans Data_ 28 de juliol
Horari_ 11h.  Organitza_Ass. Esportiva de Llaguts de Vilanova de la Confraria de Pescadors

Lloc_Jardins de Francesc Macià (CC 
Sant Joan).  / Data_ 29 de juliol 
Horari_ 8h. Organitza_ AE La Talaia./ 
Patrocina_Tomba-truites (Refrigeri 
final). / Preu_ 2€. / Inscripcions_ a la 
Botiga de la FM i l’AE La Talaia.

Lloc_Plaça dels Alumnes Obrers (Inici i 
final) / Data_ 3 d’Agost 
Horari_ 9.30h. Lliurament de premis 
a la pl. de la vila, a les 18.30h.  / 
Organitza_ Comissió de la Gimcana.

ESPORT TORNEIG D’ESCACS JUVENIL 
Lloc_ davant de la Gran Penya (rbla. Principal) Data_ 29 de juliol, de 16 a 18.30h. 
organitza_ Secció d’escacs Gran Penya Inscripcions_ Gratuïta (escacsgp@gmail.com)

CAMPIONAT DE CATALUNYA I RESISTÈNCIA MOTO TERRA VILANOVA (NENS I ADULTS)
Lloc_ rbla. Països Catalans Data_ 29 de juliol, de 9 a 13.30h. i de 17 a 20h.
organitza_ Moto Club Penya Motorista Vilanova www.motoclubvilanova.com

COMPETICIÓ CONCURS DE PESCA SÈNIOR
Lloc_ platja de Vilanova Data_ 28 de juliol a les 21h. Inscripcions_ La Gavina (pl. de la 
Rajanta, 7) Organitza Societat Esportiva de Pesca i Cultural La Gavina

_ J O C S  I  C O N C U R S O S



El Mural de la Festa pretén ser un espai on tots els vilanovins i vilano-
vines de qualsevol edat puguin enganxar un o més retalls de la seva 
vida que, directament o indirecta, estiguin relacionats amb els dies de 
la Festa Major de Vilanova i la Geltrú.
Volem que sigui un homenatge a tots el que han viscut la Festa, des 
de fora o des de dins, a aquells que s’hi van conèixer, a aquells que no 
hi són, però que la van compartir amb els que ara els trobem a faltar, a 
aquells que no vam conèixer, però que un dia vam trobar en un calaix 
oblidat amb fotografies velles desades amb cura. 
Per això, us convidem a portar bocins de les vostres emocions i com-
partir-les. Entre tots, crearem una gran imatge col·lectiva de la nostra 
Festa.
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EL MURAL
DE LA FESTA

Lloc_ TOC, c. de Sant Sebastià, 11 / Data_ Inauguració: 18 de juliol, a les 19h. Fins al 2 d’agost
horari_De dilluns a divendres. Del 18 al 30 de juliol, de 17 a 20.30h. Del 30 de juliol al 2 
d’agost, de 17 a 21h. / Organitza_ Pabordes 2012

F I R E S  I  E X P O S I C I O N S _



Fins a 550 gegants en miniatura i 
fets de paper “desfilen” a l’exposi-
ció de Iakaré. Aquesta mostra iti-
nerant vol apropar-se al món dels 
gegants en la cultura popular ca-
talana. L’exposició será presidida 
pels gegants de la Geltrú.
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Exposició de gegants en paper

L ‘AUCA 
D’ENRIC C. RICART

Lloc_ Penya Filatèlica. Marquès del Duero, 15 / Data_ Del 21 de juliol al 6 d’agost. 
Inauguració_21 de juliol, a les 19h. Horari_ DLL-DV, de 18 a 21h. - DS, de 16 a 21 h. - Dg, 
de 10 a 21 h.  / Organitza_ Penya Filatèlica. / Col·labora_ Pabordes 2012

Lloc_ Llibreria La Mulassa (Rbla. Principal, 2) / Data_ Del 20 de juliol al 4 d’agost
Inauguració_ 20 de juliol, a les 19h. / Horari_ DLL-Ds, de 9.30 a 13.30h. - 17.30 a 21h. / 
Organitzen_ La Mulassa i Iacaré / Col•labora_ Pabordes 2012 

“La nostra Festa Major, tema de col·leccionisme” és el títol d’una ex-
posició organitzada per la Penya Filatèlica on es poden veure cartells, 
programes, convits a la Festa, ventalls, figuretes, diaris, revistes, goigs 
i menudalles de tot tipus. 
Però, sens dubte, l’objecte més preuat de la mostra és l’edició facsímil 
de l’Auca de la Festa Major d’Enric C. Ricart. Aquests gravats, que es 
van editar per primer cop el 1919, s’inspiren en les celebracions del 
Penedès, sense concretar cap vila. 

_ F I R E S  I  E X P O S I C I O N S 

FIRA DISC  MERCAT DE DISCOS DE VINIL
Lloc_ Plaça de les Cols. Data_ 28 i 29 de juliol, de 10 a 21h. 
organitza_ FIRA DISC 

TROBADA COL·LECCIONISTES PLAQUES DE CAVA
Lloc_ Pl.  Miró de Montgràs Data_ 5 d’agost, de 10 a 14h. 
organitza_ El patufet col·leccionista

PORTES OBERTES MUSEU VÍCTOR BALAGUER
Lloc_ Avda. Víctor Balaguer, s/n Data_ 4 d’agost, d’11 a 14h. i de 17 a 19h.
organitza_ Biblioteca Museu Víctor Balaguer



Joan Terol, Montse Conches, Magda Bandera, Cèlia Muñoz, Juanjo Lo-
renzo, Rosa Jorba i Pere Fort som els pabordes 2012 i un bon retrat de 
la vila. Som d’esquerres, de dretes, aturats, autònoms, funcionaris, 
valencians...
Després d’un any preparant la 
Festa Major, ens hem fet una au-
toentrevista per explicar algunes 
coses que hem descobert fent de 
pabordes.

Des de 1997, set pa-
bordes organitzen 
la Festa Major 
Com serà la Festa Major 2012?
Hem intentat que fos molt parti-
cipativa. Per això, vam organitzar 
blocs o grups d’interès: nens, joves, 
madurets, gent gran... Volíem que 
tothom trobés el seu espai, la seva 
música favorita.

Com us heu organitzat? 
Vam dissenyar comissions. En bona 

part, es corresponen amb els apar-
tats que es veuen en aquest pro-
grama: actes protocolaris, cultura 
popular, cinema, orquestres. També 
hi havia un grup dedicat al pressu-
post, i un altre al disseny. Sempre 
intentàvem que, com a mínim, dos 
de nosaltres treballessin conjunta-
ment a cada comissió. Ho hem de-
cidit tot per consens i gairebé mai 
no hem hagut de “desempatar”.

La retallada del pressupost ha afec-
tat la Festa Major?
Ens hem mirat cada euro abans de 
gastar-lo. La Festa és molt exten-
sa, perquè el calendari mana. Per 
exemple, el correfoc sempre es fa 
el cap de setmana anterior al dia de 
les Neus, així que tot s’allarga. Per 
sort, les entitats han posat molt 

365 DIES
PER MUNTAR-LA

UN PROCÉS MÉS OBERT I TRANSPARENT
Vilanova i la Geltrú va implantar el 1997 la figura dels pabordes. Aques-
tes set persones s’encarreguen d’organitzar la Festa Major.  Fins el 2012, 
quatre pabordes eren escollits per entitats culturals (dos d’ells havien de 
sortir a les cercaviles) i els altres tres, pels grups polítics de l’Ajuntament.
El passat abril es va obrir un procés participatiu per millorar la gestió 
i organització de la Festa. La principal proposta va ser permetre a tots 
els vilanovins presentar la seva candidatura per ser paborde. La Junta 
de Portaveus n’ha de triar tres, que s’afegeixen als seleccionats per les 
entitats durant el mes de juliol. De moment, és una “experiència pilot”.

O P I N I Ó _
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de la seva part i tindrem una festa 
amb molta oferta. Ara demanem 
a la ciutadania que s’hi impliqui. 
“Sense tu no hi ha festa” és molt 
més que un lema. És una crida. Si us 
plau, compreu samarretes, bosses, 
barrets, figuretes de goma!!!

“Sense tu no hi ha 
festa” és una crida 
perquè tothom s’hi 
impliqui
Què es “menja” la principal partida 
del pressupost?
Les infraestructures suposen en-
tre el 35% i el 40% del total, se-
gons l’Ajuntament, que és qui se 
n’encarrega. Això ha estat una 
sorpresa, igual que descobrir que 
havíem de pagar aquest concepte 
per actes organitzats per entitats 
privades que en teoria no reben 
subvenció de la pabordia.

Com n’heu distribuït la resta?
Les actuacions musicals, els actes 
de cultura popular i el foc són els 
que més pressupost tenen.
 
És fàcil compaginar la vida perso-
nal i la pabordia?
No gens a mesura que s’apropa la 
Festa. Si la gent s’estressa organit-
zant un casament, podeu imaginar 
com és negociar tants “targetons”.

_ P A S S A T E M P S
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Sopa de Lletres
Troba cinc paraules
amagades en aquesta sopa.

Les 5 diferències
Compara els dos dibuixos

SOLUCIÓ
Sopa de Lletres: 
Neus, Pabordes, Vot, Drac, Alfàbrega
Diferències: 
porra, llavis, brodat de la màniga, brodat baixos, 
flor estampat central

Cerca en horitzontal o verti-
cal 5 mots relacionats amb la 
Festa Major.

El ninot del Gegant de la Porra 
és entremaliat. Li agrada ama-
gar i treure coses. Veus quins 
canvis ha fet avui?



“Les aventures de Tintín: El secret de l’Unicorn” és el títol de la 
pel·lícula en català que es podrà veure a la fresca. El film es basa en 
tres còmics protagonitzats per aquest intrèpid reporter i explica les 
seves peripècies per trobar un vaixell desaparegut. El director Steven 
Spielberg volia rodar-lo des que va contactar amb el dibuixant belga 
Hergé el 1981. L’obra és un prodigi tècnic, amb dibuixos fets a partir 
de capturar els moviments d’actors reals, entre els que hi destaquen 
Jamie Bell i Daniel Craig.

El Cine Club Sala1, creat el 2011 per 
promoure les versions originals 
subtitulades i revisitar els clàssics, 
proposa combinar música i cinema. 
A partir de les 22 h projectarà el curt 
“Bear” i a continuació, “The Artist”. 
A mitjanit, hi actuaran els grups vi-
lanovins Copa Lotus i Biscuit. 
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Pel·lícules de culte

CINEMA 
A LA FRESCA

LLOC_ PLAÇA DEL MERCAT / DATA_ 30 de juliol
Horari_ 22.30h. / Organitza_ Pabordes 2012

Lloc_ Plaça de les Neus / Data_ 2 
d’agost   Horari_ De 22 a 3h. / Organit-
za_ Cine Club Sala1 

C I N E M A  I  E S P E C T A C L E S _



La companyia de la soprano Charo 
Picazo interpreta “La del manojo 
de rosas”. La protagonista d’aquest 
sainet ambientat al Madrid de 1934 
és una florista que ha de triar entre 
un obrer i un senyoret.

El grup de teatre vilanoví El Rosse-
gall interpreta “La mordassa”, del 
dramaturg Alfonso Sastre. L’obra, 
que es va estrenar el 1954, és una 
dura crítica a la dictadura i la cen-
sura que va imposar.
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SarsuelaTeatre

LA NIT
DE DANSA

Lloc_ Plaça de la Vila / Data_Del 28 de juliol
Horari_ 22.30h.  / Organitza_ Grup de Dansa de Vilanova /Col•labora_ Pabordes 
2012

Lloc_Teatre del Pòsit. / Data_ 29 de 
juliol 
Horari_ A les 18.30h. / Venda 
d’entrades_ Teatre del Pòsit, del 27 al 
29 de juliol, de 11 a 13h./ Preu_ 15€. / 
Organitza_ Amics de la Lírica i la 
Música

Lloc_Teatre Principal / Data_6 d’agost
Horari_ 22h. / Venda d’entrades_
Anticipada a la botiga de la festa 
major. A taquilla, fins 1 hora abans de 
l’espectacle. / Preu_ 10€

Danses tradicionals catalanes, jotes, balls de plaça, de muntanya i de 
Carnaval... El Grup de Dansa de Vilanova, que l’any passat va celebrar 
el 70è aniversari, té com a “finalitat més destacable el foment, la 
pràctica, l’ensenyament i l’exhibició dels balls i danses populars de 
Catalunya i els Països Catalans”.
Amb una posada en escena tan cuidada com els vestits que porten els 
balladors, la Nit de Dansa s’ha convertit en un dels actes clàssics de 
la Festa Major de Vilanova i la Geltrú. Però els seus protagonistes no 
volen aburgesar-se. Per això, han convidat Carnaval de Barranquilla, 
Colòmbia.

_ C I N E M A  I  E S P E C T A C L E S
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El debat sobre l’organització de 
la Festa Major a aquesta ciutat es 
completa ara amb el col·loqui “Tres 
models de la Casa de la Festa i el 
nostre”. Hi intervindran Juli Blasco, 
director del Museu de la Festa del 
País Valencià; Montserrat Garrich, 
coordinadora de la Casa dels Entre-
mesos de Barcelona; Jordi Bertran,  
promotor de la Casa de la Festa de 
Tarragona, i un membre de la Co-
missió Projecte Casa de la Festa de 
Vilanova i la Geltrú.

La Casa de la Festa

Cultura andalusa

Penjada d’estelades

Cercaentitats

Lloc_Foment Vilanoví / Data_ 31 de juliol
Horari_19.30h. / Organitza_ Comissió 
Projecte Casa de la Festa de Vilanova i 
la Geltrú

El centre Rafael Alberti porta més 
de 20 anys organitzant actes 
per promocionar la cultura i 
gastronomia andaluses. Hi haurà 
actuacions i música per ballar.  
Lloc_ Parc de Baix-a-Mar / Data_ Del 2 
al 5 d’agost Horari_ A partir de les 21h.
Organitza_ Centre Cultural Andalús 
“Rafael Alberti”  

Lloc_ Carrers del centre / Data_ 25 
de juliol  Horari_ A partir de les 19h.  
Organitzen_ Endimari i Ateneu

Un grup d’entitats vilanovines 
desfilarà pels carrers del centre 
al ritme d’una patxanga molt 
especial. Música, cervesa i gresca, 
avancen els organitzadors.
Lloc_ Ateneu Vilanoví (sortida) 
/ Data_ 3 d’agost Horari_ 19h. / 
Tickets_10€  / Col·laboren_Ateneu, 
Endimari, Falcons, La Unió, El Singlot i 
Can Pistraus, entre d’altres

VENDA D’ENTRADES_ 
Tots els actes organitzats pels 
Pabordes 2012 són d’accés lliure 
i gratuït. Tanmateix alguns dels 
organitzats per altres entitats 
demanen comprar entrades o 
inscripcions prèvies.
· Gimcana_ Botiga de la FM
· Caminada popular_ AE La Talaia (c. 
del Comerç, 4)
· Teatre_ Entrades anticipades a la 
Botiga de la FM i al Teatre Principal. 
· Sarsuela_ Entrades anticipades, al 
Teatre del Pòsit (c. dels Magatzems 
Nous, 17) 

APARCAMENTS GRATUïTS_
Hospital Sant Antoni Abat i Jutjats

PRECAUCIONS_ 
La normativa legal vigent en temes 
de cercaviles exigeix l’eliminació 
dels carrers i places per on hagin de 
passar  aquests, de qualsevol vehicle, 
tendal o element que pugui ser 
inflamable o degradable en contacte 
amb les espurnes del material 
pirotènic. Així doncs, demanem 
la màxima atenció a aquesta 
normativa als establiments del 
recorregut i al públic assistent.

MÉS INFORMACIÓ_
www.festamajorvilanova.cat
2012pabordesfm@gmail.com
Facebook: Pabordes Dos Mil Dotze
#Pabordes2012 #FMVng2012

. . . I  M É S _ I N F O R M A C I Ó  P R À C T I C A _

TOTS 
DE BLANC

El color oficial de la festa 
és el blanc. Per això, us 
fem una crida a portar ro-
ba d’aquest color. 
També us animem a guar-
nir balcons i finestres amb 
domassos.
I no oblideu olorar les alfà-
bregues quan passeu per 
la Rambla Principal.  Grà-
cies a tots els que n’heu 
apadrinat una per contri-
buir a fer possible la festa.
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Samarreta nen/a 8€

Samarreta dona 10€

Samarreta home 10€

Body bebè 10€ 

Motxilla 5€ 

Vano 5€ 

Domàs 20€ 

Ninots de paper A3 2€

Ninots de paper A4 1€

Auca Enric C. Ricart 3€

Ulleres blanques 3€

Figura de plom 40€

Geganta de goma 20€

Gegant de goma 20€

Drac de goma 17€

Mulassa de goma 15€

Mocador 3€ 

Barret 3€ 

Ampolla de cava 6€

Cartell 2€ 

Programa 10€

A
R

T
IC

L
E

S

Lot Menuts_ 20 €

Samarreta + barret + motxilla + mocador + ninots 
Lot 1_30€

Samarreta adult + motxilla + mocador + barret + programa + vano + ulleres
Lot 2_ 50 €

Samarreta adult + motxilla + mocador + barret + programa + vano + ulleres + 
figura goma

Lloc_Botiga de la Festa Major al TOC, c. de Sant Sebastià, 11 Data_ Del 18 al 21 de 
juliol, del 23 al 26 de juliol i del 30 de juliol al 2 d’agost
Horari_ De 17 a 20.30h.  L’última setmana s’allarga fins a les 21h.
Lloc_Botiga de la Festa Major a les voltes de la plaça de la Vila Data_ Del 27 al 29 
de juliol Horari_ De 17 a 21h. i del 3 al 5 d’agost Horari_ De 10 a 13h.- 17-21h.

_ L A  B O T I G A  D E  L A  F E S T A

Xuria Garcia és l’autora del cartell, els programes i tot el marxandatge de 
la Festa Major 2012. La proposta d’aquesta dissenyadora formada a l’Escola 
d’Art de Vilanova i la Geltrú destaca la diversitat de veus, mirades, vestits i 
“lletres” de tots els que participen a la Festa.
En aquest sentit, recull la idea que ja van llançar els pabordes 2012 durant la 
procuració amb les ulleres blanques, la pluralitat de punts de vista.

MARXANDATGE



A.E. Talaia
Abert Llanas
Als tècnics de Cultura de 
l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú
Àngels Parés
Associació Tres Tombs 
Bar Anticco
B-Grup
Bisgrup - Joaquin
Brigada municipal
Cal Serra (Bulevard Roxy)
Calçats i Complements Mírim
Camañes
Can Cuenca
Canal Blau Radio
Cantaires de les corals de 
Vilanova i la Geltrú
Carles Hernández
Carnisseria Carme Sans 
(Mercat Central)
Casa Gil
Celler Can Solà
Cerveseria N.I.L
Club Social “El Garraf“ ATRA 
Col·lectiu de la Vila Nova
Comissió de la Gimcana de la Festa 
Major 2012
Cristina Llanas
El Globo
El Petricó
Electrodomèstics Domingo
Enric Ferré
EMAID
Escola de Música Freqüències
Estanc - Tomás Rosalen
FAC
Feròptica
Flequeria Escofet
Foment Vilanoví
Francesc Pasqual
Fruites i verdures Alsina
Fruites i verdures Montse 
(Mercat Central)
Fuites i Verdures Sínia Batadet (Mer-
cat Central)
Gorka Piñol 
Intermón Oxfam
Isabel Pla
L’Espígol
La Carpeta Moderna
La Llar del Camioner
La Parròquia
La Xarxa de Teatre Infantil i Juvenil
Lizarran
Llegums Xufré
Llibreria La Mulassa
Més Parròquia

Opticalia Holandesa
Pabordes 2011
Pabordes voluntaris
Pastisseria Llorens
Pastisseria Mercè
Peixos Boquera (Carrer Sant
Sebastià-Plaça dels Carros)
Peixos Victòria (Mercat Central)
Pep Callau
Perruqueria IMAN
Policia local
Quim Tonda
Quiosc i Llibreria La Gàrgola
Restaurant Can Cabanyes
Sebastià Serra
Societat La Gran Penya
Tanit-Barri Mar
SOMA Productions
Son da Rua
Supermercats JR
Susana Santasusana 
Teixits Aparicio
Teixits La Rosa
Tutusaus perruquers
Viu comerç
Voluntaris de la Festa Major 2012
Xavier Capdet
Xavier Orriols

Ball de Valencians
Ball de Diables de Vilanova
Drac de Vilanova
Ball de Diables Petits
Drac de la Geltrú
Carpa Juanita i Porró
Ball d’en Serrallonga
Mulasses: 
Boja, Presumida i Cabreta
Gegants de Vilanova i la Geltrú: Ge-
gant de la Porra, Geganta Grossa, 
Hereu, Pubilla, Guisla i Ulderich
Ball de Nans
Ball de Cercolets
Ball de Pastorets
Ball de Panderos
Ball de Cintes
Ball de Bastons: 
Noies, Joves, Homes i Dones
Ball de Gitanes
Moixiganga de la Geltrú
Bordegassos de Vilanova
Falcons de Vilanova
Diables Tronats de Mar
Diablesses de la Geltrú
Ball de Diables 
La Collada-Sis Camins
Ball d’Enveja
Ball de la Fundació de la Vila Nova

A G R A Ï M E N T S _
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GRÀCIES A...

INTEGRANTS DE LES CERCAVILES,  
CORREFOC I L’IMAGINARI_



Ball de Miralpeix
Ball de Pescadors
Ball de la Lluna en un Cove
Ball de les Coves de Ribes
Ball de l’Arribada del Ferrocarril
Ball del Cep
Ball de la Sínia

I sobretot, agrair a les nostres
famílies i amics per estar al 
nostre costat.

Grallers de garbí, So de la discòr-
dia, Els quatre vents, Les llunàti-
ques, Calamús, Grallers i timbalers 
sitgetans, Peixateria vella, Grallers 
de sta. Madrona i Montònec, Clau 
de mar, Grallers de la torre de Tor-
redembarra, Sacaires i flabiolaires 
costa de ponent, Amics del sac i 
del flabiol, Punt de Malura, Gra-
llers del Vendrell, A contratemps, 
Escola grallers de Sitges, Grallers 
de l’Havana Xica, Grallers de Cas-
telldefels, Grallers del sonat, Els 
macabeus de l’Arboç, Colla de gra-
llers dels Bordegassos de Vilanova, 
Ministrers de la Vila Nova, Banda 
de música mestre Montserrat i als 
músics de l’lmaginari

Reformes i Rehabilitacions
GRUP 3, s.l. 
Restaurant Nàutic  
Taberna Vasca Txoko 
Rosso Bar 
Tastets 
Willy Vins Celler 
Finques Rius 
Supermercats Jr 
Font-Nova(Exdema, S.A.) 
La Sidreria 
Tombatruites 
Taberna Kaixo 
Celler Can Solà 
Lluna Plena Flors 
Restaurant Pizzeria Centre Vila 
Cal Xarli 
Tanit 
Carles Castro 
Anjosmarc 
Prainter 
Sin tetas no hay diseño 
Joguines Chacón
Gràfiques El Campanar 

Espiga d’Or 
Aspesisyachts 
La Puput 
Camañes, dansa, carnaval, 
merceria 
Cal Tupí d’olives - Horta 
Ecològica 
Pastisseria Mercè 
Gestingral grup 
Escola de Golf Portal d’en Roc 
ALBÀ íntim-íntima i 
complements
Restaurant Espai de la Carme
Pastisseria Blanch
Cerveseria N.I.L
Mcdonalds

Pabordes 2012_
Cèlia Muñoz
Joan Terol
Juanjo Lorenzo
Magda Bandera
Montse Conches
Pere Fort 
Rosa Jorba  
 
Idea i coordinació del programa_
Pabordes 2012 i Xuria García
 
Disseny gràfic_
Xuria García
 
Fotografies_
Xavier Saumell
 
Impressió_
Gràfiques El Campanar
 
Publicitat_
J. Lluís Carrillo
Pabordes 2012
 
Dipòsit Legal_
B.22458.2012

Per Raimon Ràfols Montané

_ A G R A Ï M E N T S
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MÚSICS CERCAVILES_

CRÈDITS_

DESCARREGA’T LA 
APP DE LA FESTA MAJOR

COL·LABORADORS_
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Abril Solano Mateo
Aïda Ibáñez
Aida Plana Mier
Aïna Ruiz de Castañeda Gilbert
Alba Contreras Vidal
Alba  Dídac Corrales Pastor
Alba Olivares Monsálves
Albert Nogués
Alejandra Cano
Alfie Richmon Alcalá
Andreu Fuentes
Àngels Barbacil
Àngels Parés 
Anna Gatell Carbó
Anna Pérez Medina
Anna Winward
Anton Guasch
Armando Murcia
Arnau Jiménez de Los Reyes
Associació Rierola
Àuria Carrillo Guillamont
Av La Collada-Sis Camins
Ball de Diables de Vilanova
Beatriu Muñoz
Bernat Perona Montserrat
Berta Áura López
Biel Jiménez de Los Reyes
Blanca Màrquez Miret
Blanca Sagols 
Bonvehí
Bruna Salama
Candela Noya Vidal
Carles G. Guinda
Carles Ruiz
Carme Munné Garcia
Carmen Rodríguez Martínez
Casimiro Sánchez Gámez
Cèlia Serrano Gatell
Centre Veterinari Sant Joan
Chari Fernández
Cristina López Nogués
Cristina Serrano Giménez
David Saura
Diego Morillas Montaner
Dina Elena
Dolors Camacho López
Dolors Font
Drac de Vilanova
Eli Plana Mier
Elisenda Butí Barceló
Encarna Grifell
Emma Martínez Vidal
Eric Aparicio
Esquerra Republicana 
De Catalunya
Ester Campins Pijoan
Ester Garcia Contreras
Estudi Dansa Rosa Maria 
González i Carme Gatell
Eva Fernández Núñez

Família Angrill Gonzàlez
Família Armengol Diaz
Família Carbonell Cabutí
Família Casals Martorell
Família Coll Peribáñez
Família Crusat Inglés
Família Fernández Peña
Família González Nicolás
Família Grau Roca
Família Guasch Segura
Família Herreros Garcia
Família Jorba Peña
Família Laso Ribé
Família Luque Bertran
Família Manonelles Rebolledo
Família Marín Anguita
Família Mercadal Orriols
Família Miquel Gatell
Família Moncada Bonilla
Família Novella Nadal
Família Olivares Muñoz
Família Ortiz Illa
Família Pascual Ferrer
Família Pascual Lorenzo
Família Porta Ruiz
Família Puig Jorba
Família Puig Poveda
Família Sendra Garcia
Família Soto Anguita
Família Terol Santa Anna
Família Valverde Conill
Família Vidal Benítez
Família Vidal Lloveras
Federació d’associacions 
del Carnaval (Fac)
Fèlix Serrano
Ferran Senso Carrasco
Fina Vilardell
Gal·la Usieto Pedrero
Glòria Garcia
Grallers de Garbí
Grup de Dansa Vilanova
Guisla Gimeno Martínez
Guisla Màrquez Miret
Guisla Piñol Domingo
Inma Muñoz
Isa Mier 
Isaac Pino
Isabel Herrera
Isabel López
Isabel Marco
Isabel Masip Oliva
Jan Hernàndez Feliu
Jan i Sira Pérez Eroles
Jana Noya Oliva
Jaume Pérez Medina
Jaume Pérez Soriano
Jep Barniol
Jessica Torres
Joan Domingo

_ P A D R I N S  A L F À B R E G U E S
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Josep M. Plana
Judit Fort Timbal
Joan Giribert De Sebastian
Joan Gómez Bandera
Joan Rosell
Joana Montané Montané
Jordi Inga
Jordi Medina
Jordi Palacios de las Heras
Jordi, Jeanine i Carlota
José Luis Moure de Paz
Josefina Salat Gener
Josep Tomàs Àlvaro
Jove Companyia de Dansa
Laia Bullich Blanch
Laia Ruiz de Castañeda Gilbert
Les Nenis
Lídia Papiol Font
Lluc Vera Bendicho
Lurdes Campins Pijoan
Mª Carme Barceló Martí
Magda Nóes Sidós
Magí Escorihuela
Magí Petit
Maite Morillas Montané
Manel Vencesla López
Marc Piñol
Marc Sànchez Cuenca
Marga Carbonell
Margarita Alarcón
Maria Fuentes
Maria Teresa Montané Montané
Maria Victòria Canyelles I Pastó
Maribel Cano Martín
Marijó Riba
Marina i Jofre Forgas
Mariona López Nogués
Marta Aparicio
Marta Plana Mier
Marta Bravo Soler
Marta Escorianela
Marta Escorihuela
Marta Fort Domingo
Marta Minella
Marta Vila
Martina Casanovas
Martorell Salvat
Mayuri Elena
Montse Blanch Sorolla
Montse Escofet
Montse Montaner
Montserrat Mañé Quintana
Montserrat Nadal Mila
Munts Dalmau
Museu del Mar
Neus Capdet
Neus Lloveras Massana
Neus Morata Rubio
Nil Palau Armengol
Núria Domingo

Núria Jorba Ill
Núria Morte Vidal
Núria Murcia Contreras
Olgart Artesania
Oriol Enfedaque Morata
Oriol Papell
Pabordes 2007
Pabordes 2008
Pabordes 2009
Pabordes 2010
Pabordes 2011
Pati Escu
Pepa Muñoz
Pere Arenas
Pere Feu
Pilar Cedo Solé
Pilar Contreras
Pilar Medina Sagra
Pol Noya Oliva
Rafael Jorba Valldosera
Ramon Enfedaque Arnau
Ricard Ibáñez
Roger Grau Roca
Roger Solano Mateo
Rosa Anvers
Rosa Carreras Ventosa
Rosa Gordon Rey
Rosa Mari Lorenzo
Rosa Romagosa
Savita Elena
Sebastià Serra
Sergi Campos Gutiérrez
Sergi Estévez
Sílvia Ortoll Espinet
Solmat - Musicoteràpia
Susana Sanahujes Bars
Tecjardí
Teresa Pijoan
Teresita Ferrer
Tia Feu
Ton Roure
Unai Estévez
Xavi Sànchez Cuenca
Xavier Calzada
Xavier Llorens
Xavier Orriols Sendra
Xavier, Joan i Núria Soler
Zoe Serrano

* aquest llistat només inclou 
els apadrinaments anteriors al 
10 de juny de 2012. 

Les fotografies i la resta de 
noms apareixen a:
www.festamajorvilanova.cat

_ P A D R I N S  A L F À B R E G U E S
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