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FESTA MAJOR DE 
LA GELTRÚ 2017
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Veïns i veïnes de la Geltrú, em plau saludar-vos i felicitar-vos amb motiu 
de la vostra festa major, que ja tenim a tocar. En aquests dies previs, en 
què ja gairebé ensumem l’olor de la pólvora i de l’espígol, de ben segur que 
les emocions estan molt contingudes i els nervis a flor de pell, acabant 
d’enllestir tots els preparatius perquè sigui, un any més, una festa ben 
lluïda i que convidi tothom a gaudir-ne. 

La festa major de la Geltrú és emblemàtica. Sens dubte per als geltrunencs 
i les geltrunenques són uns dies significatius, de trobada, de convivència, 
de sentiment de pertinença a un barri molt singular. Però alhora cal 
considerar-la una festa de la ciutat, ja que en realitat el conjunt dels 
vilanovins i les vilanovines ens la sentim nostra i la incorporem en el 
calendari festiu. 

A la Geltrú, que és on trobem l’origen de la nostra ciutat, la tradició i la 
història hi són molt presents i es transmeten a cada generació a través 
de manifestacions com les seves festes, els seus referents simbòlics i els 
seus costums. Enguany l’associació de veïns estrena nova junta, un grup 
de persones que estimen el barri i que sabran mantenir aquesta essència. 
Els desitgem molta sort i bona feina en aquesta etapa. 

Geltrunenques i geltrunencs, la festa major és una celebració col·lectiva, 
una gran festa. Us animo a sortir al carrer i viure-la. 

Molt bona festa major!!

Neus Lloveras i Massana 

SALUTACIÓ
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Estimats habitants de la Geltrú,
Enguany l’ Associació de Veïns estrena junta, i com a portaveu em 
dirigeixo a tots vosaltres per animar-vos a participar i a ser protagonistes 
de la propera Festa Major de la nostra vila geltrunenca. 

Som un grup amb inquietuds i amb ganes de que la gent que viu al barri 
s’impliqui i visqui plenament els diferents actes tant de la Festa Major, 
com de la resta de l’any.

Vetllarem perquè la convivència de tots sigui exemplar i ens implicarem 
perquè qualsevol proposta de millora ens faci avançar i millorar dia a dia.
Animeu-vos , sortiu de casa, participeu, gaudiu, i feu-nos treballar per 
aconseguir que la Geltrú es mogui sempre amb tu. 

BONA.FESTA MAJOR!!!

Jaume Guxens Espinach

SALUTACIÓ
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PROGRAMACIÓ

Dijous dia 10  

A les 18 h des del Castell de la Geltrú 
BAN DE FESTA MAJOR (Pregó Medieval) pels carrers de 
Vilanova i la Geltrú, amb el pregoner Sr. de Margalló, feudals 
de la Geltrú i els seus acompanyants.
Organitza: Assoc. d’Amics del Drac de la Geltrú
Recorregut:
Pl. Font i Gumà, C. Del Pont, Pl. Del Pou, C. Palmerar Baix, Pl. Llarga, C. 
Mercaders, Pl. Cols, C. Sant Gregori, Pl. Neus, Rbla. Principal, C. Almirall 
Colom, Pl. Carros, C. Sant Sebastià, C. Caputxins, Pl. Cols, C. Santa 
Madrona, C. Sant Pau, Pl. Peixateria, C. Pont, C. Arquebisbe Armanyà, Pl. 
Sagrat Cor, C. Roques, Pl. Lledoners, C. Castell, Pl. Assumpció, C. Torre i 
Pl. Font i Gumà. 

A les 19:45 h Pregó de Festa Major al pati del Castell de 
la Geltrú a càrrec de l’ Eulàlia Sòria anterior presidenta 
de la AVV de la Geltrú. En acabar a la plaça de l’Assumpció 
hi haurà un pica-pica durant la hissada de la Senyera al 
Campanar de la Geltrú; amb els tabalers del Drac de la 
Geltrú. 
Organitza: AVV La Geltrú
Col·labora: Assoc. D’amics del Drac de la Geltrú
 

A les 22:30 h Teatre de Festa Major 
Lloc: Plaça de l’Assumpció 
Obra: TOC – TOC 
Organitza: AVV La Geltrú
Col·labora: L’Escotilló
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Divendres dia 11 

De 10 h a 18 h Campionat de Botifarra. 
Lloc : Plaça Lledoners 
Organitza: AVV La Geltrú
Col·labora: La Treva
Inscripcions: A la Treva del dia 1 al 10 d’Agost
Preu: 
40€ per parella amb dinar inclòs
20€ per parella sense dinar 

18:30 h Tronada infernal 
de les Diablesses petites de la Geltrú
Colles convidades: Ball de diables els Set Pecats Capitals de 
la Pobla de Mafumet i Diables de Tarragona.
Organitza: Diablesses de La Geltrú

21:45 h Tronada infernal de les Diablesses de la Geltrú.  
S’iniciarà al Castell de la Geltrú ( Plaça Font i Gumá) i 
s’acabarà a la plaça de l’Assumpció amb una gran Tronada. 
Colles convidades: Diables BAT de Tàrrega i Diables del 
Masnou.
Organitza: Diablesses de La Geltrú 
Recorregut:
Pl- Font i Gumà, C. Arquebisbe Armanyà, Pl. Sagrat Cor, C. Terrissaires, 
C. Barcelona, C. Bonaire, C. Fanaler, C. Muralla, Mascarò, Pl. Lledoners, 
C. Bonaire, Castell, Pl. Assumpció.
Més informació a la pàg. 25

Tot seguit Nit dels Sentits
Música, Cantautors, Tatuatges, Salsa, Màgia, Poesia, Ball ...
Lloc: Plaça Font i Gumà, Plaça Assumpció, Font Xica, Plaça Sagrat Cor, 
Carrer Ravalet i Plaça Lledoners. 
Plànol a la pàg. 23
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Rambla Castell 88-90 bxs
08800 Vilanova i la Geltrú

www.finquesvng.com
info@finquesvng.com
tel.: 93 893 51 78

Dissabte dia 12 

A les 10 h MATÍ INFANTIL amb jocs tradicionals, taller 
de castellers, jocs d’aigua i la participació de la Mula Guita.  
Lloc: Plaça de l’Assumpció
Organitza: AVV La Geltrú 
Col·labora: Bordegassos de Vilanova
En el mateix horari hi haurà possibilitat d’accedir al 
Campanar de  La Geltrú 

A les 20 h Plantada del Bestiari 
participant al Tomb de Foc. 
Bestiari: Drac Badalot de l’Arboç, Drac de Sant Pere de 
Ribes, Vibría de Castelló, Drac de la Geltrú, Drac petit de la 
Geltrú.  
Lloc: Pati  del Castell de la Geltrú 

A les 22 h Espectacle Infernal amb el Cabró, la Malèfica i 
altres éssers.
 
Tot seguit TOMB DE FOC pels carrers de la Geltrú  amb 
Taboo Percusió, encesa final i espectacle pirotècnic. 
Recorregut:
Pl. Font i Gumà, C. Arengaders, Verger del Mestre Toldrà, Pl. Assumpció, 
C. Castell, C. Terrissaires, Pl. Sagrat Cor, C. Roques, Pl. Lledoners, 
C. Bonaire, Pl. Portal de Sitges, C. Sitges, Rbla. Castell, C. Cristòfol 
Raventós, Pl. Associació Alumnes Obrers.
Organitza: Assoc. d’Amics del Drac de La Geltrú
Més informació a la pàg. 29

A les 00:30 h Ball de Festa Major 
amb Nilsinvinil i Dani B-side
Lloc: Plaça de L’Assumpció 
Organitza: Lotus 
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* Escanejats
* Plastificats
* Còpies de plànols
* Targetes de Visita
* Servei de Plotter
* Enquadernacions
* Treballs d’Impremta
* Impressió de Documents
* Lones
* Vinils

MENJAR PREPARAT PER EMPORTAR
PAELLES I FIDEUAS

PICA-PICA (APERITIUS)
MENÚS

COMUNIONS I BATEJOS
CÀTERING

MENÚ DIARI 7’25€

Diumenge dia 13

Concurs de Truites 
De 11 h a 13 h s’han d’entregar les truites perquè siguin 
valorades pel Jurat. 
A la finalització del concurs es farà la degustació de les 
Truites. 
Lloc: Plaça Portal de Sitges 
Organitza: AVV La Geltrú

A les 11 h I Tirada de Bitlles Catalanes 
Lloc: Plaça Portal de Sitges 
Organitza: AVV La Geltrú
Col·labora: Club Bitlles Sant Martí Sarroca i 
Club de Bitlles Catalanes La Ràpita

De 12 h a 18 h Vermut Musical 
Lloc: Plaça Lledoners
Organitza: Lotus

A les 19 h Havaneres amb el grup LA VELLA LOLA 
Lloc: Plaça dels Alumnes Obrers (Centre Cívic de la Geltrú)
A mitja part se servirà el Rom Cremat 
Organitza: AVV La Geltrú

 A les 21:30 h 
XXV aniversari de la Moixiganga de la Geltrú 
Sortida de la plaça Font i Gumà
Colles convidades, Moixiganga Barcelona, Moixiganga de 
Vilafranca i Moixiganga de Sitges.
Organitza: Moixiganga de La Geltrú
Recorregut:
Pl. Font i Gumà, C. Arquebisbe Armanyà, Pl. Sagrat Cor, C. Roques, Pl. 
Lledoners, C. Bonaire, C. Ravalet, Terrissaires, C. Castell, Pl. Assumpció i 
Església de Santa Maria de la Geltrú.
Més informació a la pàg. 37
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Dilluns dia 14 

A les 12 h llançament dels 12 Morterets.
Tot seguit EL REPTE. Participen els Gegants de Vilanova, 
Gegants de la Geltrú , Mulassa Presumida de Vilanova , Mula 
Guita de la Geltrú. (Cursa Mulasses y Vermut Popular)
Lloc: Plaça de L’Assumpció
Organitza: AVV La Geltrú
Col·labora: Colla Geganters i colla Mulasses

A partir de les 21 h “La Geltrú Sopa amb Tú” 
Sopars a la Fresca
Lloc: Els carrers de la Geltrú. 

A partir de les 00:00 h  
Actuació dels Falcons de Vilanova i la Geltrú.
Lloc: Plaça de l’Assumpció.

A les 01:00 h KARA o KEASE
Grup de versions on el públic puja a l’escenari i canta 
acompanyat pels músics.
Lloc: Plaça de L’Assumpció 
Organitza: AVV La Geltrú
Col·labora: Lotus

Tel. 938 938 152
Mòbil 622 958 839
C/ Santa Eulàlia núm. 15
Vilanova i la Geltrú
info@aluminiosnixa.es



17

Dimarts dia 15 

A les 8 h Matinades de Festa Major per els carrers de la 
Geltrú amb diversos grups de grallers. 

A partir de les 9:30 h Truc a la festa a càrrec del Drac de la 
Geltrú i Grup de tabalers de les Diablesses de la Geltrú. 

A les 10:30 h Ofici Solemne en honor a la Mare de Déu.
En acabar Cercavila de l’Espígol a càrrec de Diables 
de Vilanova, Dracs de la Geltrú,  Bessons de la Geltrú, 
Diablesses de la Geltrú, Diablesses petites de la Geltrú,la 
Carpa i el Porrò, Gegants Petis de Vilanova i Gegants de la 
Geltrú, Mulassa Presumida de Vilanova, Mula Guita de la 
Geltrú, Ball de Bastons, Moixiganga i Cotonines de la Geltrú. 
Recorregut:
Pl. Assumpció, C. Castell, C. Bonaire, Pl. Portal de Sitges, C. Sitges, Rbla. 
Castell, C. Providència, C. Correu, Pl. Miró de Montgrós, C. Santa Eulàlia, 
Pujada del Cinto i Pl. Lledoners.

A les 19 h Sardanes amb la Cobla Catània 
Lloc: Plaça de l’Assumpció 
Organitza: AVV La Geltrú

A les 23 h Cinema a la Fresca 
Amb la pel·lícula
Villaviciosa de al Lado
Lloc: Plaça de L’Assumpció
Organitza: AVV La Geltrú
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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.
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CONCURS DE FOTOGRAFÍA: 
“LA GELTRÚ ES MOU AMB TÚ”  
DEL DIA 10 AL 15 D’AGOST 

Bases

1-Poden participar en aquest concurs  totes les persones que ho desitgin, 
tant amateurs com professionals. Les fotografies poden ser en color o en 
blanc i negre, diürnes o nocturnes, i poden ser fetes amb càmera fotogrà-
fica, mòbil o tauleta. Es poden enviar tantes fotos com es vulgui fetes en 
qualsevol del mitjans indicats. El tema de las imatges serà la Festa Major 
de La Geltrú 2017. Les fotografies hauran de portar el nom de l‘autor.  

2-Prèviament a la presentació de fotografies els concursants han d’envi-
ar un correu electrònic, com inscripció al concurs,  a aavvlageltru@gmail.
com amb les següents dades: nom i cognoms, telèfon de contacte i nom 
d’autor que figurarà a les fotografies Les imatges presentades han de ser 
fetes entre els dies 10 i 15 d’agost de 2017. Han de ser originals i inèdites. 
El termini de presentació és  fins el dia 16/08/2017 a les 09.00 hores per 
correu electrònic a aavvlageltru@gmail.com. 

3-El premis pels concursants són els següents:

1r. Premi: “Trofeu “la Geltrú”, sopar per a dues persones, gentilesa de 
Tastets, i la utilització de la imatge guanyadora com a cartell de la Festa 
Major la Geltrú 2018.

2n. Premi: “Trofeu la Geltrú”,  menú per a dues persones gentilesa de 
L’arengada. 

3r. Premi: “Trofeu la Geltrú”, vermut per a dues persones gentilesa de 
Lotus.
Les obres premiades passaran a ser propietat de la AVV LA GELTRÚ que 
es reserva tots els drets sobre elles i podrà utilitzar-les amb fins culturals, 
artístics o publicitaris indicant sempre el nom del autor, d’acord amb allò 
que disposa la llei de propietat intel·lectual.

 4-El jurat serà designat per la AVV LA GELTRÚ i es reserva el dret de la 
interpretació de les presents bases i de la resolució dels casos que no figu-
rin d’acord amb el seu millor criteri. El veredicte del jurat es farà públic el 
dia 19 d’Agost 2017 i serà inapel·lable. El jurat es posarà en contacte amb 
els finalistes. La mera participació en aquest concurs implica l’acceptació 
total de les normes presents.
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Plaça de Font i Gumà

Plaça de l’Assumpció

Font Xica

Plaça Sagrat Cor
Carrer del Ravalet

Plaça dels Lledoners

Portal de Sitges

Plaça de l’Associació 
d’Alumnes Obrers

Plànol
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Colles convidades a la Tronada infernal de 
les Diablesses de la Geltrú

GRUP DE DIABLES BAT DE TÀRREGA
El grup de Diables BAT de Tàrrega neix oficial-
ment el 24 de juny de 1986 de la mà del grup de 
teatre BAT,influenciats i ajudats pel grup Come-
diants. Hem realitzat diferents correfocs i especta-
cles a la Fira de Teatre al carrer de Tàrrega, així 
com cloendes i inaguracions. Hem participat a la 
cloenda de les olimpiades de Barcelona 92 i a la 
cloenda d´Expocultura 94. També hem actuat jun-
tament amb la Companyia Elèctrica Dharma. Hem 
anat fins a la ciutat de Blaye (França) per fer di-
ferents espectacles piroteatromusicals i són molts 
els correfocs per les terres lleidatanes i catalanes. 
El 2011 rebem el segón premi a “l’Innovació” per 
l’espectacle de celebració dels 25 anys, atorgat per 
la Federació d’Ateneus de Catalunya.

DIABLES DEL MASNOU La colla surgeix l’any 
1981 des del més profund de l’avern amb un especta-
cle de llum, soroll i coloraines. Amb el pas dels anys, 
aquestes ments perverses han anat evolucionant 
en les seves estratègies i reunint diables d’arreu del 
món, on no es distingeixen ni races ni classes so-
cials. Això els ha permès organitzar-se i expandir-
se’n diferents formes vitals tant infantils, juvenils 
i adultes, com ara malèfiques plasmada en els seus 
percussionistes, bruixes i diables de tot tipus.



INFANTILS
BALL DE DIABLES ELS SET PECATS CAPITALS 
DE LA POBLA DE MAFUMET Entitat que té la in-
tenció d’agrupar gent del poble i formar part de la 
tradició de Catalunya, ja està integrada dins la fe-
deració de dimonis i diables de Catalunya.

DIABLES DE TARRAGONA Conegut popularment 
com el Ball de Diables, és l’element festiu que obre 
el Seguici Popular de la ciutat. Representa la llui-
ta de les forces del bé, personificades en l’arcàngel 
sant Miquel, contra les del mal, escenificades pels 
diables. El Ball de Diables Infantil surt al carrer 
l’any 1998.

C/ JOSEP LLANZA, 28-29
PL. DELS COTXES, 5
C/ CASERNES, 26
PG. MARÍTIM, 92
C/ VAPOR, 20
C/ AIGUA, 97
C/ GAS, 3

ET PORTEM LA COMPRA 
A CASA DE FRANC!

Carrer de Cristòfol Raventós, 16, 
08800 Vilanova i la Geltrú

Telèfon: 938 14 22 44
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Bestiari participant al TOMB DE FOC

Drac de La Geltrú
El “drac de la Geltrú” es va es-
trenar el 9 d’agost del 2003 i 
manté la mateixa figura, forma 
i colors que el drac original “ti-
gre” (1978). La colla va creu-
re adequat construir una nova 
bèstia per tal de poder mantenir 
l’original en bon estat i va apro-
fitar per donar-li unes formes 

més orgàniques, més volum i més punts de foc a la nova peça. 
El drac “tigre” només surt per corpus, santa Gertrudis (festa major petita de 
la Geltrú) i per la festa major de la Geltrú (el 15 d’agost), la resta de sortides 
les fa el “drac de la Geltrú”, que participa en totes les sortides on se’l demana. 
La colla, a una escala més reduïda que el “Tigre”, també té” El Drac Petit de la 
Geltrú”, “El Barrina”.
 

Drac petit de la Geltrú
El Drac petit de Geltrú va néi-
xer el 23 de juliol de 2016 en el 
marc de la Festa Major de Vila-
nova i la Geltrú i acompanyat 
d’una vintena de bèsties grans 
i petits del país. Coincidint amb 
la celebració dels 35 anys del 
Drac ‘Barrina’, el Drac petit de 

la Geltrú original, es va estrenar aquesta nova figura. El ‘Barrina’ va néi-
xer el 1981 i està construït amb fusta, saques i llençols encolats i té les 
banyes en forma de barrina. Amb el pas dels anys la colla va considerar 
oportú crear una nova bèstia per tal de mantenir el Drac petit ‘Barrina’ 
en les millors condicions. El nou drac petit de la Geltrú manté la mateixa 
figura, forma i colors que el ‘Barrina’ però té més volum i unes formes 
més orgàniques, més pròpies de les tècniques de construcció actuals. El 
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nou drac, a diferència del seu predecessor, té dos punts de foc a la cua a 
banda dels tres de la boca. El Drac petit ‘Barrina’ només surt a les festes 
pròpies de la Geltrú (Corpus i Santa Maria), la resta de sortides les fa el 
nou drac petit de la Geltrú.  Es drac petit el porten adolescents i joves i va 
acompanyat sempre per una colla de tabalers pròpia.

Víbria de Botafocs
Castelló de la Plana 
L’any 2004 va ser batejada en la V Trobada 
de Bèsties de Castelló, amb la presència del 
Cabrot del Vendrell, el Sexot de Sant Cugat 
Sesgarrigues, el Drac de Reus i el Drac de 
Sarrià. És la primera Víbria de la ciutat. Ha 
estat molt ben acollida pels Dracs de Caste-
lló. Cada any fa d’amfitriona de la Trobada 
de Bestiari que s’organitza a Castelló. Ja ha 
visitat les localitats d’Elx, València, Albora-
ia, Borriana, Reus, Terrassa, Barcelona…
 

Badalot, drac de l’Arboç
Varis elements s’ajuntaren per do-
nar personalitat i identitat pròpia 
i un esperit arbocenc al Badalot. 
Els dibuixos de les jaquetes dels diables 
de la vila amb les seves terrorífiques 
formes, han donat al drac la seva ferot-
gia. La forma dels tridents del ceptrot 

del Llucifer i de la forca de la Diablesa han donat a les cinc boques del Ba-
dalot fins a trenta punts de foc i un estil propi de suport per als sortidors 
d’espurnes ardents. Uns diables esgrafiats de principis de segle XX de la 
capella de l’Hospital de Sant Antoni Abat, han aportat les seves potes al Ba-
dalot que amb la seva poderosa musculatura ensenya desafiant les urpes. 
Tenim una bèstia infernal de cinc caps d’aspecte ferotge, d’ulls atents 



33

que no deixen un racó sense setge i foc, de banyes cargolades, cor-
bes i sinuoses, de grans queixals i llengües de sis puntes per on es-
cup foc. Té unes urpes a punt per a atrapar els incauts i unes ales es-
tripades que bateguen amb el so dels timbals d’arrels centenàries. 
La mà de Dolors Sans, reconeguda pel seu extens i espectacular re-
pertori de bestiari festiu li donà forma. Tots els arbocencs i arbo-
cenques hi col•laboraren mitjançant la seva aportació econòmica. 
El bateig va tenir lloc el dissabte de la Festa Major de l’Arboç del 1993, els 
padrins foren cinc, un per cada cap: el Cabrot del Vendrell, els dracs de 
Sant Jaume dels Domenys, de Banyeres, de la Gornal i de les Cabanyes. 
El Badalot ha esdevingut l’ambaixador alat de l’Arboç per arreu del nos-
tre país i també a d’altres contrades: Maó, Madrid, Aguilar de Campó, Bil-
bao, Santiago de Compostela, Logroño, Lisboa, Lucerna (Suïssa), Bolognia 
(Itàlia). Any a any al “quart diumenge d’agost” ha demostrat als arbo-
cencs l’estimació i l’afecte que professa a la vila, que es en les enceses a 
plaça de dissabte a la tarda i diumenge al migdia i la tarda, unes enceses 
totals que dedica a l’Arboç.

 
DRAC DE TRES CAPS DE SANT 
PERE DE RIBES
El drac és un element present a la fes-
ta major de Ribes des que als anys 20 
la masia de can Puig en va donar un 
al poble. Aquest drac es va utilitzar 
fins als anys 50. L´any 58, però, en 
un estat l´abandonament deplorable 

va aparèixer mig menjat per les rates als cellers d´aquella masia tal com 
testimonien algunes fotografies. El poble es va quedar sense drac.
L´any 1972 per impuls del folklorista i etnògraf Pere Carbonell i Grau 
neix el drac de Ribes (el drac de tres caps) amb disseny de Lola Anglada i 
construït a “El Ingenio”, a Barcelona. Ja a la festa anterior, Pere Carbonell 
havia començat a fer boca amb la publicació d´una “llegenda” Aquest drac 
de cartó és un dels elements més característics de la festa de Ribes i l´any 
1991 sota l´impuls del regidor Jordi Mestre i Escofet (Boter Xic) és subs-
tituït per una còpia de fibra de vidre a fi de facilitar-ne l´ús. 

RESTAURANT - PIZZERIA

IL FORNO
des de 1989 el teu restaurant

Reserves:
Tel. 93 893 02 75
      93 814 31 12

C/ Llibertat, 11
08800 VILANOVA I LA GELTRÚ

Servei a domicili gratuït

Bona Festa Major!

LA CASA 
DEL 

TRESILLO

C/ Dr Fleming, 28
Tel. 93 815 15 61

08800 VILANOVA I LA GELTRÚ

VIDRES I ALUMINIS

CARLETS

Venda i col.locació de vidres 
Fustería d’alumini
Vidreria artística

Mampares de bany

Av. del Garraf, 11 baixos
Tel/Fax: 93 814 31 22

Mòb. 617 08 66 21
08800 VILANOVA I LA GELTRÚ

Email: vidresialuminiscarlets@hotmail.com

DOS.
ESTILISTES

Home i Dona

Rambla del Castell, 94
Tel: 93 137 26 48

08800 VILANOVA I LA GELTRÚ

DOS.
ESTILISTES

Home i Dona
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  “Moltes gràcies Lola Anglada per haver plasmat damunt del paper, d´una 
manera molt bella i al mateix temps “real” la idea d´una bestiassa tan lle-
gendària”. Pere Carbonell i Grau, programa de Sant Pau 1972
El drac de Ribes balla acompanyat de gralles i no de timbal (Sitges) o fla-
biol (Vilafranca).

TABOO! PERCUSSIÓ
Nascut a Vilanova i la Geltrú 
l’any 2011, després que un grup 
d’amics provinents d’altres 
grups de percussió volgueren 
sortir dels cànons preestablerts 
de les batucades tradicionals, Ta-
boo arriba amb ganes de donar 
una nova volta de rosca als grups 

que actualment ens envolten, amb una idea d’espectacle diferent a tot el que 
es coneix fins al moment.
 Taboo és una experiència. És un sentiment que necessitem alliberar i mostrar 
a la resta del món.Percussió, cant, ball... Funk, hip-hop, samba-reagge, samba, 
mambo, reggaeton, merengue i altres ritmes moderns i frisants combinats 
amb balls i coreografies fan una experiència única del nostre espectacle.
Un còctel explosiu que fa vibrar al públic de principi a fi a cadascuna de les 
nostres actuacions. 
En aquest camí de més de quatre anys de vida hem col•laborat amb Creu 
Roja, Intermón Oxfam, Pel Somriure d´un Nen, Fundación Soñar Despierto, 
Fundació La Marató de TV3, Fundació Martí i Bonet (contra la ceguera) i 
d´altres fundacions nacionals amb projectes solidaris. Hem col•laborat a la 
clausura dels Special Olympics, al BLANC (Festival Internacional de Disseny 
Gràfic de Catalunya), Port Aventura, carnavals de Sitges, Cunit, Cubelles, Tos-
sa de mar, Vilanova i la Geltrú, Les Roquetes del Garraf, Sant Pere de ribes..., 
coorganitzadors del Vilanova Somriu, A RITME BENÈFIC (festa solidària més 
gran del Garraf i del baix Penedès amb la concentració de percussionistes 
més gran feta mai a Vilanova i la Geltrú), segona i primera posició al Con-
curs de Percussió de l’Hospitalet de Llobregat, primera posició a la batalla de 
percussió de Sant Andreu, primera posició al concurs de batucades del 1876 
Casino, etc...

VIDRES I ALUMINIS

CARLETS

Venda i col.locació de vidres 
Fustería d’alumini
Vidreria artística

Mampares de bany

Av. del Garraf, 11 baixos
Tel/Fax: 93 814 31 22

Mòb. 617 08 66 21
08800 VILANOVA I LA GELTRÚ

Email: vidresialuminiscarlets@hotmail.com

Bar la Nena

Avda. Garraf, 60
Tel: 671 410 515

08800 VILANOVA I LA GELTRÚ

Tapas y Bocadillos



PALLEROLA
Ferreteria  -  Bricolatge

Avda. Garraf, 59     Tel. 93 893 11 97
08800 Vilanova i la Geltrú    f.pallerora@gmail.com

Plaça Soler i Gustems, 5 · Francesc Maciò, 101
08800 Vilanova i la Geltrú

Tel. 93 814 14 36
olaria@shop.intersport.es

Sitges 
D’aquesta Moixiganga se’n té constàn-
cia des de la seva participació a la Festa 
Major de Sitges de l’any 1853. L’única 
vegada que no s’ha representat per la 
Festa Major de Sant Bartomeu va ser 
l’any  1984, però l’Agrupació de Balls 
Populars de Sitges el va recuperar un 
mes després.  

Vilafranca 
La primera referència històrica que es té 
de la Moixiganga de Vilafranca és de 
1713, però al llarg dels més de 300 anys 
ha patit períodes de desaparició, el més 
llarg dels quals va ser el de 1916 fins a 
1985. Va ser al 1985, que per iniciativa 
de prohoms locals, es va impulsar la re-
cuperació del ball. Aquesta Moixiganga 
representa, a part de misteris de la Passió, 
altres figures com són la Santa Maria i el 
Pilar. 

Valls 
La Moixiganga vallenca es va recuperar amb 
motiu de les Festes Decennals de la Mare de 
Déu de la Candela de l’any 1991, després de 
60 anys de desaparició. La recuperació va 
basar-se en les informacions recollides per 
Daniel Ventura i Solé, alguns textos de Joan 
Amades i principalment per les fotos de Pere 
Català i Pic de l’assaig general de 1921 al 
Convent del Carme i la posterior actuació a 
la plaça del Blat de Valls.  

Tarragona 

La primera referència de la Moixiganga 
és de l'any 1775. Després de diferents 
períodes de desaparició es va recuperar 
finalment l'any 2000. La música del ball 
va ser composta per Roser Olivé. A part 
de la Moixiganga que representa la Pas-
sió, a Tarragona també s’hi representa 
el Retaule de Santa Tecla que explica la 
vida de la patrona amb ball i construcci-
ons humanes. 

Barcelona 

La Moixiganga de Barcelona va ser im-
pulsada per membres dels Falcons de Bar-
celona i dels Castellers de Barcelona. La 
presentació es va fer durant les festes de 
Santa Eulàlia de 2014 i van comptar amb 
l'apadrinament de les colles de Vilafranca 
i de Valls. La música del ball va anar a 
càrrec de Jordi Fàbregas. 

Reus 

L’any 2003 es va trobar a Banyoles la parti-
tura de la Moixiganga reusenca. La Coordi-
nadora de Danses de Reus va conceptualitzar 
el ball i l'execució va anar a càrrec de l'Es-
plai Fem-nos Amics de Reus. L’estrena va 
tenir lloc per Sant Joan de l’any 2006 amb 
l’apadrinament de la Moixiganga de la Gel-
trú. Malauradament però un any més tard va 
deixar de representar-se. 

Altres representacions 
 
A part de les sis colles que actualment representen la Moixiganga arreu de Catalunya, també se’n fan representacions en d’altres poblacions. La 
majoria són executades per esbarts en ocasions especials però no conformen part del seguici popular de les seves localitats. Les representacions, a 
més, en alguns casos van més enllà de la representació de la Passió, i incorporen figures d’altres característiques o la lectura de passatges de la 
Bíblia. En són exemples les representacions de Badalona, Lleida, Olesa de Montserrat, L’Arboç o Castellterçol. 

MOIXIGANGUES 
DE CATALUNYA 

Barcelona
La Moixiganga de Barcelona va ser 
im-pulsada per membres dels Fal-
cons de Bar-celona i dels Castellers 
de Barcelona. La presentació es va 
fer durant les festes de Santa Eu-
làlia de 2014 i van comptar amb 
l’apadrinament de les colles de Vila-
franca i de Valls. La música del ball va 
anar a càrrec de Jordi Fàbregas.

Colles convidades al XXV aniversari de 
la Moixiganga de la Geltrú 
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Festa Major de Sant Bartomeu va ser 
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mes després.  
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de la Moixiganga de Vilafranca és de 
1713, però al llarg dels més de 300 anys 
ha patit períodes de desaparició, el més 
llarg dels quals va ser el de 1916 fins a 
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de prohoms locals, es va impulsar la re-
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representa, a part de misteris de la Passió, 
altres figures com són la Santa Maria i el 
Pilar. 
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motiu de les Festes Decennals de la Mare de 
Déu de la Candela de l’any 1991, després de 
60 anys de desaparició. La recuperació va 
basar-se en les informacions recollides per 
Daniel Ventura i Solé, alguns textos de Joan 
Amades i principalment per les fotos de Pere 
Català i Pic de l’assaig general de 1921 al 
Convent del Carme i la posterior actuació a 
la plaça del Blat de Valls.  

Tarragona 

La primera referència de la Moixiganga 
és de l'any 1775. Després de diferents 
períodes de desaparició es va recuperar 
finalment l'any 2000. La música del ball 
va ser composta per Roser Olivé. A part 
de la Moixiganga que representa la Pas-
sió, a Tarragona també s’hi representa 
el Retaule de Santa Tecla que explica la 
vida de la patrona amb ball i construcci-
ons humanes. 

Barcelona 

La Moixiganga de Barcelona va ser im-
pulsada per membres dels Falcons de Bar-
celona i dels Castellers de Barcelona. La 
presentació es va fer durant les festes de 
Santa Eulàlia de 2014 i van comptar amb 
l'apadrinament de les colles de Vilafranca 
i de Valls. La música del ball va anar a 
càrrec de Jordi Fàbregas. 

Reus 

L’any 2003 es va trobar a Banyoles la parti-
tura de la Moixiganga reusenca. La Coordi-
nadora de Danses de Reus va conceptualitzar 
el ball i l'execució va anar a càrrec de l'Es-
plai Fem-nos Amics de Reus. L’estrena va 
tenir lloc per Sant Joan de l’any 2006 amb 
l’apadrinament de la Moixiganga de la Gel-
trú. Malauradament però un any més tard va 
deixar de representar-se. 

Altres representacions 
 
A part de les sis colles que actualment representen la Moixiganga arreu de Catalunya, també se’n fan representacions en d’altres poblacions. La 
majoria són executades per esbarts en ocasions especials però no conformen part del seguici popular de les seves localitats. Les representacions, a 
més, en alguns casos van més enllà de la representació de la Passió, i incorporen figures d’altres característiques o la lectura de passatges de la 
Bíblia. En són exemples les representacions de Badalona, Lleida, Olesa de Montserrat, L’Arboç o Castellterçol. 
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La primera referència històrica que 
es té de la Moixiganga de Vilafranca 
és de 1713, però al llarg dels més de 
300 anys ha patit períodes de desapa-
rició, el més llarg dels quals va ser el 
de 1916 fins a 1985. Va ser al 1985, 
que per iniciativa de prohoms locals, 
es va impulsar la re-cuperació del ball. 
Aquesta Moixiganga representa, a 
part de misteris de la Passió, altres fi-
gures com són la Santa Maria i el Pilar.
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D’aquesta Moixiganga se’n té constàn-
cia des de la seva participació a la Festa 
Major de Sitges de l’any 1853. L’única 
vegada que no s’ha representat per la 
Festa Major de Sant Bartomeu va ser 
l’any  1984, però l’Agrupació de Balls 
Populars de Sitges el va recuperar un 
mes després.  

Vilafranca 
La primera referència històrica que es té 
de la Moixiganga de Vilafranca és de 
1713, però al llarg dels més de 300 anys 
ha patit períodes de desaparició, el més 
llarg dels quals va ser el de 1916 fins a 
1985. Va ser al 1985, que per iniciativa 
de prohoms locals, es va impulsar la re-
cuperació del ball. Aquesta Moixiganga 
representa, a part de misteris de la Passió, 
altres figures com són la Santa Maria i el 
Pilar. 

Valls 
La Moixiganga vallenca es va recuperar amb 
motiu de les Festes Decennals de la Mare de 
Déu de la Candela de l’any 1991, després de 
60 anys de desaparició. La recuperació va 
basar-se en les informacions recollides per 
Daniel Ventura i Solé, alguns textos de Joan 
Amades i principalment per les fotos de Pere 
Català i Pic de l’assaig general de 1921 al 
Convent del Carme i la posterior actuació a 
la plaça del Blat de Valls.  

Tarragona 

La primera referència de la Moixiganga 
és de l'any 1775. Després de diferents 
períodes de desaparició es va recuperar 
finalment l'any 2000. La música del ball 
va ser composta per Roser Olivé. A part 
de la Moixiganga que representa la Pas-
sió, a Tarragona també s’hi representa 
el Retaule de Santa Tecla que explica la 
vida de la patrona amb ball i construcci-
ons humanes. 

Barcelona 

La Moixiganga de Barcelona va ser im-
pulsada per membres dels Falcons de Bar-
celona i dels Castellers de Barcelona. La 
presentació es va fer durant les festes de 
Santa Eulàlia de 2014 i van comptar amb 
l'apadrinament de les colles de Vilafranca 
i de Valls. La música del ball va anar a 
càrrec de Jordi Fàbregas. 

Reus 

L’any 2003 es va trobar a Banyoles la parti-
tura de la Moixiganga reusenca. La Coordi-
nadora de Danses de Reus va conceptualitzar 
el ball i l'execució va anar a càrrec de l'Es-
plai Fem-nos Amics de Reus. L’estrena va 
tenir lloc per Sant Joan de l’any 2006 amb 
l’apadrinament de la Moixiganga de la Gel-
trú. Malauradament però un any més tard va 
deixar de representar-se. 

Altres representacions 
 
A part de les sis colles que actualment representen la Moixiganga arreu de Catalunya, també se’n fan representacions en d’altres poblacions. La 
majoria són executades per esbarts en ocasions especials però no conformen part del seguici popular de les seves localitats. Les representacions, a 
més, en alguns casos van més enllà de la representació de la Passió, i incorporen figures d’altres característiques o la lectura de passatges de la 
Bíblia. En són exemples les representacions de Badalona, Lleida, Olesa de Montserrat, L’Arboç o Castellterçol. 

MOIXIGANGUES 
DE CATALUNYA 

Sitges
D’aquesta Moixiganga se’n té constàn-
cia des de la seva participació a la 
Festa Major de Sitges de l’any 1853. 
L’única vegada que no s’ha representat 
per la Festa Major de Sant Bartomeu 
va ser l’any 1984, però l’Agrupació de 
Balls Populars de Sitges el va recupe-
rar un mes després.



Kids&Us Vilanova
C/ Codonyat, 12

08800 Vilanova i la Geltrú
T. 93 815 27 53

vilanova@serveislinguistics.com

Kids&Us fa servir una metodologia 
d’aprenentatge basada en el procés 

natural d’adquisició de la llengua 
materna, un procés infal·lible que té 
lloc en un ordre determinat, natural i 

espontani.

w w w . v i l a f e l l . e s

Vilanova i la Geltrú Llibertat, 36 - Tel. 93 815 12 50
Sant Pere de Ribes - Les Roquetes  Plaça Llobregat, 6 - Tel. 93 893 42 48
Calafell (Tarragona)  Casanovas, 1 1r - Tel. 977 69 07 28
Segur de Calafell (Tarragona) Ctra. Barcelona, 104, 1r 2a - Tel. 977 16 27 86

Cuina Casolana
Embotits i Formatges

Patés i Fumats
Amanides

Exposicions d’Art

Reserves al
938 937 422

Carrer Llibertat, 6
Vilanova i la Geltrú

willyvinsceller@gmail.com

TEL. 93 001 37 90 / 600 422 202

www.equipanova.es
Vilanova i la Geltrú



C/ SANT SEBASTIÀ, 3
08800 VILANOVA I LA GELTRÚ
T. 931 819 772
marta.calleja@multiopticas.com
www.multiopticas.com

brioixeria i pastisseria 
artesana 

demanats per encàrrec

C/ Codonyat, 18 baixos
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 930 165 116

C/ Comerç, 23
08800 Vilanova i la Geltrú

Tel. 935 105 901
gerencia@clubdevacacionesvilanova.com

L’agencia
 del bar

ri

el Racó de les Cols

Plaça de les Cols
08800 Vilanova i la Geltrú

Tel. 93 893 02 62

Hamburguese
ria

 cerveser
ia



SERVEI TÈCNIC
Rambla del Castell, 73

Tel. 93 814 50 60

EXPOSICIÓ - VENDES
RECANVIS I ACCESSORIS

Avda. Garraf, 32
Tel. 93 893 05 35

08800 Vilanova i la Geltrú
www.madgasmotos.com

madgas.moto@hotmail.com

Providencia, 3
08800 Vilanova i la Geltrú

c/ Unió, 90 baixos · 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Tel. 93 814 44 22 - Fax 93 814 44 11

by El Outlet de la Tele. S.L.

Joan Carles Margarit
CEO & Founder

Tel. 667 45 39 82
Avda. Francesc Macià, 88 - 90

08800 Vilanova i la Geltrú
jcmargarit@teletiendaoutlet.com

teletiendaoutlet.com



Perruqueria i Estètica
938933326

Plaça de la Vila, 2 - Vilanova i la Geltrú

Carrer dels Caputxins, 40
Tel. 935 189 944

08800 Vilanova i la Geltrú

Avda. Garraf, 15
08800 Vilanova i la Geltrú

T. 93 709 83 81
M. 658 543 706

info@segurosbarrios.com
www.segurosbarrios.com
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Us desitja 
una bona

Festa Major

c/ Unió, 40
08800 Vilanova i la Geltrú
www.discoarcs.com

Cada 15 min.
directe a BCN

e14

e15

e16

Barcelona
St. Pere de Ribes

Barcelona
Vilanova i la Geltrú

Barcelona
Sitges

www.monbus.cat · tel. 938 937 060

MON-BUS
UNINT EL TERRITORI






