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8!
[Divendres]

tarda
? A 2/4 de 7 de la tarda      
 Des de la plaça de l’Assumpció
= BAN DE FESTA MAJOR (PREGÓ MEDIEVAL)

El seguici medieval format pels penons, el trompeter, soldats, el pregoner Sr. de  

Margalló dalt de cavall, les damisel·les, el carruatge de l’Ulderich i la Guisla, el  

carro dels pagesos amb la senyera i altres personatges recorreran els carrers per  

pregonar la Festa Major als quatre vents. Amb els tabalers del Drac de la Geltrú.

Recorregut: Castell de la Geltrú, pl. de Font i Gumà, c. del Pont, pl del Pou, c. del 

Palmerar de Baix, pl. Llarga, c. dels Mercaders, pl. de les Cols, C. de Sant Gregori, 

pl. de les Neus, rbla. Principal, c. de l’Almirall Colom, c. de Providència, rbla. del 

Castell, c. de Sitges, pl. del Portal de Sitges, c. del Bonaire, c. del Ravalet, c. de 

Mossèn Narcís Font, Verger del Mestre Toldrà i pl. de l’Assumpció.

en acabar enlAirAment de lA SenyerA
Organitza: Drac de La Geltrú

9!
[Dissabte] 

tarda
? Des de les 9 de la nit      

al Pati del Castell de la Geltrú
= PLANTADA DE BÈSTIES PARTICIPANTS AL TOMB DE FOC

Amb Ferafoc de Sant Quintí de Mediona, la Vibria jove d’Igualada, la  
Virgília de Torredembarra, el Drac de la Geltrú, el Barrina 

nit
? A les 10 de la nit   _______________

A les escales del Castell de la Geltrú (plaça Font i Gumà)
= ESPECTACLE INFERNAL

Amb els éssers malèfics

En acabar l’espectacle

= TOMB DE FOC

Amb Ferafoc de Sant Quintí de Mediona, la Vibria jove d’Igualada,  
la Virgília de Torredembarra juntament amb el Drac de la Geltrú,  
el Barrina, els tabalers del Drac de la Geltrú, 
Recorregut : Plaça Font i Gumà, C/Arengaders, Verger del Mestre   
Toldrà, Plaça Assumpció, C/ del Castell, C/ Terrissaires, Plaça Sagrat Cor,       
C/ de les Roques, Plaça Lledoners, C/ Bonaire, C/ del Ravalet, C/   
dels Terrissaires, C/ Barcelona, Plaça del Portal de Sitges, C/ de sitges,  
Rambla del Castell, C/ Cristòfol Raventos i Plaça de l’Associació dels  
Alumnes Obrers. 

12!
[Dimarts] 

tarda
? A 2/4 de 8 de la tarda      
 al pati del Castell de la Geltrú
= PREGÓ DE FESTA MAJOR

A càrrec de Mossen Manel Roig
Mossen de la parroquia de la Geltru (1999-2014)
I en acabar hi haurà un pica pica.

nit
? A 2/4 d’11 de la nit,       

A la Plaça de l’Assumpció
= VETLLADA MUSICAL

A càrrec de Jordi Vidal

( 5 )



( 7 )

13!
[Dimecres] 

tarda
? A les 4 de la tarda      

a la Pl. Lledoners
= concurs de Botifarra

Primera eliminatòria
Col·labora “El Petricó”

? A partir de les 5 de la tarda     
a la Pl. de l’Assumpció

= TARDA DE NENS
Jocs tradicionals, dibuix, tallers malabars, tabals ..........
Pujada al campanar
Xocolatada 

nit
? A 2/4 de 10 de la nit      

A la plaça de l’Assumpció
= AUDIOVISUAL La Geltrú antiga 

a càrrec de Jaume Arnella

? A 2/4 d’11 de la nit      
A la plaça de l’Assumpció

= VETLLADA DE FOLK 
a càrrec de Jaume Arnella

14!
[Dijous]

tarda
? A les 4 de la tarda     
  a la Pl. Lledoners
= Final concurs de Botifarra

Col·labora bar El Petricó

nit
? A partir de les 9 de la nit     

a tots els carrers de la Geltrú
= SOPARS A LA FRESCA

nit
? A 2/4 d’1 de la nit     
 A la plaça de l’Assumpció
= actuació dels BORDEGASSOS DE VILANOVA

15!
[Divendres] SANTA MARIA

matí
? A partir de les 8 del matí     

pels carrers i places de la Geltrú
= MATINADES

Amb diversos grups de grallers

? A 2/4 d’11 del matí      
 pels carrers i places de La Geltrú
= Truc a la festa a càrrec del tabalers de les Diablesses de La Geltrú i  

del Drac de la Geltrú

? A 2/4 d’11 del matí      
 a l’església parroquial
= OFICI SOLEMNE

En honor a la Mare de Déu



( 9 )

= En acabar CERCAVILA DE L’ESPÍGOL
A càrrec de: Diablesses de la Geltrú, Dracs de la Geltrú, Bessons   
del Drac de la Geltrú, Diables de Vilanova, la Carpa i el Porró,   
Mulasses de Vilanova, Ball de Gitanes de Vilanova,    
Ball de Panderos de Vilanova, Gegants de la Geltrú, Moixiganga i   
Ball de Cotonines. Colla convidada Drac Infantil de Vilafranca.

Tots ells acompanyats dels seus músics 

La cercavila seguirà el següent itinerari:
Pl de l’Assumpció, carrers Castell, Bonaire, Portal de Sitges, Sitges,   
Mascaró i Pl. Lledoners

tarda
? A les 7 de la tarda      
= Vespres de Festa Major

a l’església parroquial

? A 2/4 de 8 de la tarda     
 a la plaça de l’Assumpció
= SARDANES I BALL DE PLAÇA

Cobla Catania

Tot seguit a tots els carrers i places i fins 2/4 de dues de la   
matinada

= CERCAVILA DELS SENTITS
Musica, teatre, dansa, malabars, artesania..........

16!
[Dilluns] DIA DEL GOS

nit
? A 2/4 de10 de la nit,      

Sortida de la cercavila des de la plaça del Castell
= TRONADA INFERNAL

Amb la participació de Diablesses de la Geltrú, Diables de Cubelles i  
Diables del Pla de Penedès.
Es seguira el següent itinerari
Pl. Font i Guma, Arquebisbe Armanyà, Pl. del Sagrat Cor,    
Terrissaires, Barcelona, Bonaire, Fanaler, Muralla, Josep Mascarò,   
Pl. Lledoners, Bonaire, Castell, Pl. de l’Assumpció.
Per acabar, Gran Tronada a la Pl. de l’Assumpció

? A les 12 de la nit,      
Des de la plaça de l’Assumpció

= Coets de final de festa

NOTES !!

- S’anima al veïnat a engalanar balcons, carrers i places i a treure 
porrons durant les matinades, i la cercavila de l’espígol

- Normes de seguretat per a les  cercavila de la Tronada Infernal, Tomb 
de foc i Cercavila de l’Espígol: protegir vidres de portes i finestres; 
treure la roba estesa; no tirar aigua des dels balcons; eliminació de 
qualsevol vehicle aparcat, retirar tendal o elements que puguin ser 
inflamables o malmesos en contacte amb les espurnes del material 
pirotècnic. Els participants han d’anar amb barret de palla, calçat 
esportiu ben lligat i amb roba de cotó.

-L’organització es reserva el dret de suspendre o modificar qualsevol 
acte si per causes imprevistes ens veiéssim obligats a fer-ho, tot 
anunciant-ho, en cas de ser possible, als mitjans de comunicació locals.






