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de l’alcaldessa per les 
Festes de Sant Pere 2018

A les acaballes del mes de juny, 
el calendari festiu de Vilano-

va i la Geltrú té senyalada una cita 
emblemàtica, les festes de Sant Pere. 
Dedicades al patró dels pescadors, en 
aquestes dates la gent de mar convida tota 
la ciutat a baixar a la façana marítima i a gaudir 
d’un extens programa d’actes, mentre ens deixem 
imbuir de l’essència marinera.

Les festes de Sant Pere ens recorden el vincle que tenim els vilanovins i les 
vilanovines amb el mar; una relació que ha marcat al llarg dels segles el nostre 
caràcter, la nostra història i la nostra cultura. De fet, així es reflecteix en les acti-
vitats programades: la pesca, la gastronomia, la navegació, el patrimoni, el medi 
ambient, són protagonistes d’aquests dies. I alhora hi són presents la devoció, 
el sentiment, la solemnitat… l’homenatge al llegat d’unes generacions que ens 
han transmès l’amor pel mar.

Durant anys, entitats, col·lectius i persones a títol individual han cregut en la 
importància de preservar i divulgar la cultura marinera, de compartir-la i conver-
tir-la en un patrimoni col·lectiu. Entre elles, la Confraria de Pescadors, que de-
senvolupa una funció impulsora, dinamitzadora i cohesionadora al barri de Mar i 
molt especialment en l’organització de les festes de Sant Pere.

Vilanova i la Geltrú és afortunada de comptar amb un actiu com la Confraria, 
un col·lectiu dinàmic i emprenedor, capaç de buscar fórmules per actualitzar-se i 
adaptar-se a la constant evolució tecnològica, i alhora de mantenir el compromís 
per fomentar la connexió de la ciutat amb tots els àmbits de la cultura marinera.

Per tot plegat, em complau convidar tots els vilanovins i les vilanovines, i molt 
especialment els veïns i veïnes del barri de Mar, a gaudir de les festes de Sant 
Pere 2018.

Molt bona festa major!

Neus Lloveras i Massana

Salutació
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Salutació
Un any més arriba l’estiu i 

esperem amb orgull les 
festes de Sant Pere, patró 

dels pescadors i mariners.

Són dates on podem recordar 
imatges de la Vilanova d`abans, sub-

hastes a l’antiga, arts de pesca del se-
gle passat, jocs i guinyols per als més petits, 

bons àpats, xerrades en grup i disfrutar de la sensa-
ció de llibertat que aporta el mar com a nexe de la unió entre tots nosaltres.

Fàcilment, veurem el jovent pescar apicat durant les festes a la vora del 
mar, els més grans, en canvi, donaran fondo per prendre la fresca i vigilar si 
els llums van de prima.

No és d’estranyar veure algun gegant o drac passejant pel moll, possible-
ment atrets per la flaire dels alls cremats o per les ganes de fer un passeig en 
barca. En definitiva, estar en germanor entre amics i aconseguir anyinyolar 
aquestes activitats faran mes fàcil l’armada per a les festes.

Bon Sant Pere 2018!!

Jaume Carnicer i Mas

del Patró Major
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Xavier Garcia i 
Pujades pregoner de 
les Festes de Sant 
Pere 2018

Nascut a Vilanova i La Geltrú 
el 3 de setembre de 1950, és 

un vilanoví que ha fet de l’ofici d’es-
criure la seva vida. Un professional poli-
valent al servei de les lletres i del país.

Una trajectòria de més de 35 anys i una quarantena llarga de llibres pu-
blicats. L’assaig ecològic, la biografia, i la crònica són els mars on ell feineja.

Enguany, és un plaer i un honor tenir-lo fent el pregó de Sant Pere aquí a 
la Confraria de Pescadors, on ell recordarà les subhastes de peix i tantes i 
tantes coses, però tenim encara un record molt entranyable per rememorar 
i és que fa 40 anys “La vida marinera a Vilanova i la Geltrú” rebia el Premi 
Catalònia. Aquest llibre escrit pel seu pare Xavier Garcia i Soler, és un do-
cument de consulta, guia i lectura de plaer per a tothom qui vulgui conèixer 
les arrels i costums, dels pescadors, i de la gent vilanovina del barri de Baix 
a Mar.

Ressenyes



6

per a il·luminar i  
fer carburar les 
festes de Sant Pere  
a Baix-a-Mar

La metàfora de la barca, la 
barca xica, la barca abando-

nada, l’hem escoltada freqüentment 
en les lectures bíbliques dels Evangelis 

i també en les cançons marineres, les 
havaneres, on l’embarcació evoca la part 
material, el cos que amb els anys es fa 

vell però segueix conservant l’esperit aventurer, bregat per l’experiència de 
les malvestats, dels grops i temporals de Llevant que han deixat memòria 
en les costelles. 

Altés és un cognom que a Vilanova té gust de castanya gelada (marron 
glacè) i l’olor de pastisseria selecta a la Rambla Principal; té la textura del 
tacte d’arena fina amb els colors brillants dels esmalts; té la qualitat dels 
sons de la música de castanyoles i dels moviments elegants de la dansa, 
però sobretot el cognom Altés remet al magisteri i al criteri de l’obra d’art 
ben feta, a la mesura, a la proporció i a l’equilibri.

Rosa Altés és una artista nostra, hereva del Noucentisme, mestra d’art 
de l’esmalt a altes temperatures; tota la seva obra respira el sabor de Me-
diterrània, aspira a l’harmonia de la Grècia clàssica, recupera els ideals 
cortesans dins de la civilitat moderna, recrea les formes orgàniques sot-
metent-les al rigor de la raó empírica i per damunt de tot cerca en l’art la 
culminació del treball investigador, trobant en la bellesa la voluntat de ser 
i el perquè de l’ésser. 

Rosa Altés i Romagosa, és l’autora del 
cartell de les festes de Sant Pere 2018

Un cartell
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Tot i aquesta cerca d’allò ideal, 
Rosa Altés ha utilitzat el dibuix, els 
colors i les formes per denunciar 
injustícies i mostrar desgràcies que 
tenen lloc prop de les costes d’un 
mar ple d’illes on els nous argonau-
tes cerquen refugi i salvació d’una 
terra on els deixin viure en pau i lli-
bertat. 

En el cartell present Rosa Altés 
es qüestiona, d’una manera molt 
subtil, l’existència del món mariner, 
personificat en un bot de llum. Un 
gussi o bussi, mig submergit en les 
aigües del port. Rosa Altés fa el viu 
retrat de l’eina més marinera, amb 
una perspectiva ambivalent: per una banda la barca parla del passat de la 
pesca amb els fanals d’acetilè amb carbur de calci, el “carburo”, que servia 
d’ham i d’esquer pels sardinals, seitons, sorells i calamars, atrets irremissi-
blement per les lluminàries de la pesca a l’encesa.

D’altra banda la imatge suggereix el nostre present, on es produeix la pro-
gressiva i lenta desaparició de les arts de pesca tradicionals, de la pesca matei-
xa, d’un món pescador ensomniat que a poc a poc es va enfonsan, com aquesta 
barqueta de llums. O potser és un clam?, un retorn?, un emergir dels records? 
encesa d’antics llums que sorgeix del fons del mar cap a la superfície irisada? 
Sigui quin sigui el missatge, el dibuix de Rosa Altés té un gran poder evo-
cador, la barqueta de llums amb la proa aixecada, desafiant, i els tres fanals 
encesos, cridant a la festa major dels pescadors.

Isidre Roset
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Actes Previs
Dijous 7 de juny 

A les 18:30 h, a la Sala Pòsit

PRESENTACIÓ DEL CARTELL I PROGRAMA  
DE LES FESTES DE SANT PERE 2018
Presentació del cartell Festes de Sant Pere 2018, obra de Rosa Altès i Romagosa 
i editat per la Confraria de Pescadors de Vilanova.

INAUGURACIÓ DE LES EXPOSICIONS: 

•	 El	patí	de	vela	català,	recordant	Francesc	Roig	Toqués	
Recull de fotografies del fons familar de Francesc Roig Toqués.
Organitza: Arxiu Comarcal del Garraf. Generalitat de Catalunya
Col·labora: Confraria de Pescadors

•	 L’espai	del	tint
Recull de fotografies després de la primera fase de restauració de l’antic 
espai on es tenyien les xarxes dels pescadors, conegut com ‘El Tint’

•	 Dues	exposicions	del	TALLER	DELS	SENTITS:

- X-ART 
Què passaria si travessésim la tela del quadre i ens quedéssim únicament 
amb el bastidor? A on viuria la Pintura? Treballar des del darrera, des 
de la X que sosté el quadre, assenyalant incògnites o si voleu tresors per 
descobrir, és el que ens proposa el grup de Joves del Taller dels Sentits.

-	 Un	lloc	on	poder	retornar	
És la proposta del grup d’adults L’Artperdins. En ella ens endinsem en la 
memòria més íntima, cercant aquells paisatges que ens configuren, que 
expliquen qui som i la nostra necessitat de retornar-hi per no anar-nos 
oblidant.
Col·labora: Confraria de Pescadors

A continuació

CONFERÈNCIA: El	patí	de	vela	català	a	Vilanova	i	la	Geltrú
A càrrec de Gerard Delmás i David Arenas, membres del Club de Mar de 
Vilanova, amb projecció d’un vídeo.
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Fins a l’1 de juliol 

Al Museu Víctor Balaguer

EXPOSICIÓ: La	captura	de	l’instant
Homenatge al pintor Alexandre de Cabanyes. Dissabte 30 de juny, visita 
comentada a l’exposició.
Cal fer reserva prèvia al tel. 93 815 42 02 o bé al correu informacio@victorbalaguer.cat
Activitat gratuïta
Organitza: Museu Víctor Balaguer

Diumenge 10 de juny

A les 11:30 h, al Museu Víctor Balaguer

TALLER FAMILIAR: El	pinzell	de	l’Alexandre
Adreçat a infants a partir de 6 anys
Cal fer reserva prèvia al tel. 93 815 42 02 o bé al correu informacio@victorbalaguer.cat 
Activitat gratuïta
Organitza: Museu Víctor Balaguer

A les 20:30 h a la Sala Pòsit

TEATRE
Cia	VAPORELLOS presenta TOC-TOC de Laurent	Baffie	
Versió catalana: Jordi Galceran
El Dr. Cooper, reconegut 
mundialment, és un especialista 
en el trastorn obsessiu-compulsiu 
“TOC”. Ell passa consulta només en 
rares ocasions a Catalunya. Les sis 
persones de la sala d’espera van 
haver d’esperar diversos mesos per 
a una consulta. Però el terapeuta 
eminent es retarda, bloquejat a 
Londres pels capricis del transport 
aeri. Xerrant, jugant Monopoly per 
avorriment, els pacients podran conèixer i fins i tot provar la teràpia de grup… 
marcada per tocs incontrolables d’un a l’altre! 

FITXA ARTÍSTICA
Fred Nico Pérez
Camilo  Lluís Piñol 
Blanca  Neus Domènech
Maria Marta Orriols
Lilí Eva Solichero
Pep Adrià Capdet
Ajudant Eulàlia Sória

FITXA TÈCNICA 
Direcció  Núria Valls 
Escenografia Nico Perez 
Il·luminació i so  Jordi Forgas
Atrezzo Montse Bundó
 Laura Ràfols
Vestuari Marta Orriols
Agraïments:  Sílvia Soler

Acte amb taquilla inversa 
a benefici de CAIXA DE 
SOLIDARITAT i l’Associació 
Catalana dels Drets Civils.

Organitza: Cia VAPORELLOS 
en col·laboració amb la 
Confraria de Pescadors
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Divendres 15 de juny 

Del 15 de juny al 16 de setembre, al Museu Víctor Balaguer

EXPOSICIÓ: Vestits	de	diables d’Enric C. Ricart
Activitat gratuïta
Organitza: Museu Víctor Balaguer

A les 19:00 h, a la Sala Pòsit

PREGÓ DE SANT PERE 
A càrrec de Xavier Garcia i Pujades, periodista, assagista i biògraf

A les 22 h, a la façana de la Sala Pòsit 

ENCESA DE LLUMS DE LA IMATGE DE SANT PERE 

Dissabte 16 de juny

A les 18:30 h, a la Rambla de la Pau al costat del monument a Francesc Macià

EXHIBICIÓ	DE	CASTELLS	
Actuació castellera a càrrec Bordegassos de Vilanova, Castellers de Les 
Roquetes i Castellers d’Esparraguera 
Organitzen: Bordegassos Vilanova amb el suport de la Confraria de Pescadors de Vilanova

A les 19 h a la Torre Blava – Espai Guinovart

TALLER	FAMILIAR:	Els	grumets	de	la	Torre	Blava
Josep Guinovart va convertir l’antiga torre de defensa de 
Ribes Roges en una obra d’art dedicada al mar. Descobrirem 
històries i llegendes, ens sorprendrem amb jocs de miralls i 
aprendrem a fer nusos mariners! 

DEL 15 DE JuNy A L’1 DE JuLIOL DE 2018

Festes de Sant Pere

Activitat adreçada a infants de 3 a 8 anys
Preu de l’activitat: 2 €/adult (infants gratuït)
Cal fer reserva prèvia

Torre Blava - Espai Guinovart
Obert els diumenges de 18 a 21 h 
Del 18 de juny i fins al 17 de setembre
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Diumenge 17 de juny 

A les 12 h, al Museu Romàntic Can Papiol

DIUMENGES	DE	VERMUT
Visita a la casa museu que finalitza amb un vermut al jardí.
Preu: 6€ 

Cal fer reserva prèvia al tel. 93 893 03 82 o bé al correu museupapiol@vilanova.cat
Organitza: Museu Romàntic Can Papiol

A les 18:30 h, a la Sala Pòsit 

FESTIVAL	INFANTIL
La Cia de TITELLES GUINYOL DIDÓ,  
presenta L’ESPAVILAT, Primer premi del  
Festival de Música i Titelles de Terrassa 2018 
Acte amb entrada gratuïta
Organitza: Confraria de Pescadors de Vilanova

Dilluns 18 de juny 

A les 19 h, al Teatre Principal 

LLIURAMENT	DEL	IX	PREMI	FRANCESC	ROIG	i	TOQUÉS.
Premi d’àmbit nacional a Michel André Sánchez
Premi d’àmbit local a Pau Pons Inglada
Organitza: l’Associació d’Amics de la Carpa Juanita i F. Roig Toqués i l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú

Dimarts 19 de juny 

A les 18:30 h a la Sala Pòsit

6a	RETROSPECTIVA	FOTOGRÀFICA	DE	BAIX	A	MAR
Fotografies d’abans, imatges per al record, testimoni d’història col·lectiva 
Col·labora: Arxiu Comarcal del Garraf. Generalitat de Catalunya

Dimecres 20 de juny 

A les 18:30 h, a la Sala Pòsit

CONTACONTES TRESORS DE MAR
A càrrec d’el Cep i la Nansa
Organitza: El Cep i la Nansa edicions
Col·labora: Confraria de Pescadors 
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Dijous 21 de juny

A les 19:30 h, al Museu Víctor Balaguer

VISITA	COMENTADA:	Temple	maçònic?	Misteris	i	símbols
Visita comentada al voltant de l’arquitectura i el simbolisme maçònic de 
l’edifici de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer. Finalitza amb una pujada a la 
cúpula i una copa de cava.
Cal fer reserva prèvia al tel. 93 815 42 02 o bé al correu informacio@victorbalaguer.cat 
Preu: 6€
Organitza: Museu Víctor Balaguer

Divendres 22 de juny

A les 15:00 h

VISITA	A	LA	LLOTJA	DEL	PEIX	
Visita comentada a la Llotja del peix de Vilanova, arribada d’embarcacions i 
subhasta
Preu: 3 euros. Cal reserva prèvia a espaifar@vilanova.cat i 600509223
Organitza: Espai Far amb la colaboració de la Confraria de Pescadors

A les 19:30 h A la Plaça del Port

9a	SUBHASTA	DE	PEIX	A	L’ANTIGA	
Peix del dia subhastat en públic segons l’antiga tradició dels pescadors amb 
participació oberta per al públic en general. Cantada a veu per el subhastador 
Josep Egea. Tot el públic assistent tindrà l’opció de comprar la partida de peix 
que s’està cantant.
Organitza: Associació Esportiva Llaguts Vilanova amb el suport de la Confraria de Pescadors

A les 20 h, a la Torre Blava

CAVA	A	LA	BLAVA
Visita comentada a la Torre Blava, antiga torre de defensa carlina on l’artista 
Josep Guinovart va realitzar una intervenció al voltant d’històries i llegendes del 
mar. La visita finalitza amb una copa de cava al terrat. 
Preu: 6 euros/persona. 
Cal fer reserva prèvia. 
Organitza: Torre Blava-Espai Guinovart
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A les 20:30 h a la Sala Pòsit 

MARIDATGES	AMB	‘GLOPETS	DEL	MAR’
Glopets de benvinguda amb Vilarnau Brut Reserva acompanyats d’aperitius. 

I seguidament

MARIDATGES	DE	VINS	I	CAVES	VILARNAU	AMB	PLATS	ELABORATS	
PER	PESCADORS	INCLOSOS	EN	EL	LLIBRE	“RANXOS	I	RANXAIRES”
Calamars a la romana maridat amb Vilarnau 
Rosat Delicat Ecològic
Espineta maridat amb Beronia Reserva
Roquerols amb all i oli maridat amb Vilarnau Brut 
Nature Reserva’14
Canelons de peix i marisc maridat amb Xarel·lo 
Capricis 2017
Sípia Ofegada maridat amb Vilarnau Gran Reserva 
Vintage’12
Postres Marejol maridat amb Subirat Parent

Les caves VILARNAu ruixaran els nostres paladars.
Inscripcions: Oficines de la Confraria de Pescadors,  
Tel: 93 8150250 horari de 07:30h a 12:00h i de 15:00h a 18:30h 
fins al 20 de juny. 
Preu: 30 €, places limitades a l’aforament del local
Col·laboren: Vins i Caves VILARNAU, l’Espiga d’Or  
i restaurant Marejol

Dissabte 23 de juny

A partir de les 10 h i fins a les 13:30 h , a la platja de Ribes Roges (Trajo Garbí)

REGATES	D’EXHIBICIÓ	DE	LLAGUT	CATALÀ
entre els equips de l’Associació Esportiva Llaguts Vilanova

A continuació

PORTES	OBERTES,	BATEIG	DE	MAR
per aquelles persones que vulguin iniciar-se al rem en llagut

I seguidament

SARDINADA POPULAR
per a les persones que hagin participat en les regates d’exhibició o en el 
bateig de mar
Organitza: Associació Esportiva Llaguts Vilanova
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A partir de les 10 h i fins a les 14 h , al Local del Pòsit de Pescadors

ELS	JOCS	I	EL	MAR
Vine a gaudir de jocs de taula de nova generació amb temàtica marinera. 
Converteix-te en pirata, gestiona grans nacions, o viatja per les Illes Cyclades 
amb jocs per totes les edats. Acabarem l’activitat amb fideus arrossejats (a 
pagar apart). Una bona manera de començar la revetlla.
Organitza: Cheap Films i amb la col·laboració de la Confraria de Pescadors 

Diumenge 24 de juny 

A les 17:30 h, al passeig Marítim, davant de la Casa Del Mar.

46è	CONCURS	D’ALL	CREMAT
Plat emblemàtic de la platja de Vilanova, els 
concursants cuinen a la vista del públic utilitzant 
vells fogons de carbó i ventafocs. Hi participen 25 
parelles i a la parella guanyadora li serà lliurat el 
títol de “Patró d’All Cremat”.
L’Ajuntament de Cornellà del Terri (Girona) –poble 

reconegut per les festes de l’all que s’hi fan– col·labora aportant els alls dels 
concursants. Durant l’acte se’n repartiran mostres entre el públic assistent 
i s’obsequiarà els guanyadors i participants amb unes RASTRES D’ALLS DE 
CORNELLÀ DE TERRI

i en acabar de cuinar, 

DEGUSTACIÓ	DE	L’ALL	CREMAT pel públic assistent, cuinat per la parella 
guanyadora de l’edició anterior.

a les 18:30 h, passeig Marítim, mentre es cuina l’All Cremat 

EXHIBICIÓ	DE	PUNTA	AL	COIXÍ	
Amb les Puntaires de la Gent Gran de Mar que mostraran en públic la tècnica 
dels boixets i la punta al coixí
Organitza: Associació de la Gent Gran de Mar amb el suport de la Casa del Mar de la 
Generalitat de Catalunya

tot seguit, a la Plaça del Port

CANTADA	D’HAVANERES	
Cantada d’Havaneres amb el grup PORT BO de Calella de Palafrugell. A la 
mitja part DEGUSTACIÓ DE ROM CREMAT preparat per l’Associació Esportiva 
Llaguts de Vilanova per al públic assistent
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes de Baix-a-Mar amb la col·laboració de AE Llaguts 
de Vilanova
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Dilluns 25 de juny 

A partir de les 10 h, al Centre Cívic de Mar, i fins al 31 de juliol

APERTURA	DE	L’EXPOSICIÓ:	‘Recordant	l’antiga	platja	de	Vilanova	
i	la	Geltrú’
Exposició temporal de fotografies de la col·lecció de l’Associació Museu del Mar

Organitza: Espai Far Col·labora: Associació Museu del Mar

A les 17 h a la Casa del Mar, i fins el 29 de juny

APERTURA	DE	L’EXPOSICIÓ	DE	TREBALLS	I	ARTESANIA
Durant la setmana de Sant Pere, del 25 al 29 de juny, mostra dels cursets i 
tallers de la Casa del Mar: manualitats, artesania, cursets, etc
Entrada lliure, horari d’obertura de les 17 a les 20 h 
Organitzen: l’Associació de la Gent Gran de Mar Casa del Mar de Vilanova de la 
Generalitat de Catalunya

Dimarts 26 de juny 

A partir de 10 h, i fins al 28 de juny, al Port 

VISITA	AL	PAILEBOT	SANTA	EULÀLIA	
El pailebot Santa Eulàlia visita la 
ciutat en el marc de la celebració del 
seu centenari. Es podrà visitar de 10 a 
13.30 i de 16.30 a 20h. 
Organitza: Espai Far amb la colaboració 
del Museu Marítim de Barcelona

A les 14 h, a la Sala Pòsit 

DINAR DE LA GENT GRAN DE MAR
en honor al Sant Patró, dinar anual de l’Associació de la Gent Gran de Mar i 
ball posterior amenitzat pel DuET ALMA.
Organitza: Associació de Gent Gran de Mar amb el suport de la Confraria de Pescadors

A les 18:30 h, a l’Espai Far

GIMCANA	FAMILIAR	PEL	BARRI	DE	MAR
Una forma divertida de descobrir la història i les curiositats del barri. Finalitzarà 
amb un berenar davant del Pailebot Santa Eulàlia per a celebrar el seu 100 
aniversari!
Cal reserva prèvia a espaifar@vilanova.cat i 600509223
Organitza: Espai Far
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Dimecres 27 de juny 

A les 19 h, al Museu Víctor Balaguer

CICLE	“CHILL	OUT	DE	MITES	I	ART”:	“Sirenes	i	nimfes	del	mar”
Envoltats de catifes i coixins, crearem l’atmosfera perfecta perquè la directora 
del Museu, Mireia Rosich, parli d’històries i símbols ocults en les obres d’art. En 
aquesta  sessió: “Sirenes i nimfes del mar”. Finalitzarà amb una copa de cava.
Cal fer reserva prèvia al tel. 93 815 42 02 o bé al correu informacio@
victorbalaguer.cat 
Activitat gratuïta
Organitza: Museu Víctor Balaguer amb la col·laboració de Caves Jaume Serra

Del 28 de juny

Obertura de portes a les 18 h, a la Masia d’En Cabanyes, 

VIDA	FESTIVAL	2018	
Actuacions: Los Planetas, Calexico, Curtis Harding, Begun Dj set, entre d’altres.
Més informació a: www.vidafestival.com
Amb la col·laboració de la Confraria de Pescadors

Divendres 29 de juny, Sant Pere Pescador

De les 10 a 13 h i de 17 a 20 h

JORNADA	DE	PORTES	OBERTES	A	L’ESPAI	FAR
Amb motiu de la festivitat de Sant Pere
Organitza: Espai Far

A les 11 h a la biblioteca mòbil del Mercat de Mar

BiblioMar	HORA	DEL	CONTE	DE	SANT	PERE
‘Éssers	d’aigua	i	marins,	estranys	i	catalans’, a càrrec d’Assumpta 
Mercader, actriu
Organitza: Biblioteca Cardona Torrandell
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ACTES EN HONOR	A	SANT	PERE,	PATRÓ	DELS	PESCADORS

A les 10:30 h, a la parròquia de la Immaculada Concepció

MISSA CANTADA EN HONOR DE SANT PERE PESCADOR
Missa cantada pel Cor Parroquial en honor a Sant Pere, patró dels 
pescadors i copatró de Mar, oficiada pel rector Mossèn Àlvar Pérez Marqués.
Durant l’ofici es repartiran els Goigs en lloança a Sant Pere, patrocinats 
pels Gogistes Penedesencs, la Parròquia de la Immaculada Concepció i la 
Confraria de Pescadors, dibuixats per M.Victòria Canyelles i Pastó i amb la 
coordinació d´Antoni Sagarra i Mas.

A les 11:30 h, a la plaça del Port

HOMENATGE ALS MORTS A LA MAR
Oració i oferiment de corones de llorer a la mar, amb notes musicals.

A continuació, al monument al pescador 

OFRENA FLORAL A LA GENT DE LA MAR 
Reconeixement a l’esforç i la lluita diària de la gent de la mar, amb lectura 
poètica. A càrrec de la poetessa Dolors Juan Ill.

Tot seguit, al local del Pòsit

HOMENATGE	ALS	PESCADORS	JUBILATS	I	LES	VÍDUES
Trobada celebrant la festivitat de Sant Pere de la gent gran de la Confraria 
de Pescadors, amb refrigeri i actuacions musicals 
Organitza: Confraria de Pescadors de Vilanova

Obertura de portes a les 17 h, a la Masia d’En Cabanyes

VIDA	FESTIVAL	2018
Actuacions: Franz Ferdinand, St. Vincent, Núria Graham, Joe Crepúsculo, entre 
d’altres.

Més informació a: www.vidafestival.com
Amb la col·laboració de la Confraria de Pescadors

A les 19 h a la platja de la República sota el xalet del Nin

DEMOSTRACIÓ	EN	PÚBLIC	DE	L’ANTIC	ART	DE	PLATJA
Art de pesca d’ arrel tradicional que es practicava antigament a Vilanova i la 
Geltrú
Organitza: Associació Esportiva Llaguts
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A les 19 h a l’Espai Far

VISITA	COMENTADA	
Visita guiada a l’Espai Far amb motiu de la festivitat de Sant Pere
Cal reserva prèvia a espaifar@vilanova.cat i 600509223
Organitza: Espai Far

A les 20 h, al Museu Romàntic Can Papiol

ITINERARI	“LA	VILANOVA	DE	FRANCESC	DE	PAPIOL”
Recorregut pels carrers i la història local en temps de Francesc de Papiol (1750-
1817), i amb visita al Museu Romàntic Can Papiol. 
Preu: 6€ 
Cal fer reserva prèvia al tel. 93 893 03 82 o bé al correu museupapiol@vilanova.cat
Organitza: Museu Romàntic Can Papiol

Dissabte 30 de juny

Obertura de portes a les 10:30 h, a la Daurada Beach Club

VIDA	FESTIVAL	2018
Actuacions: Jungle By Night, The Zephyr Bones, Jordi Lanuza.
Més informació a: www.vidafestival.com
Amb la col·laboració de la Confraria de Pescadors

A les 11 h, al Museu Romàntic Can Papiol

VISITA	TEMÀTICA	FAMILIAR:	“HI	HAVIA	UNA	VEGADA...”
El segle XIX és considerat el “segle dels contes”. Autors com Hans Christian 
Andersen (L’aneguet lleig), Carlo Collodi (Pinotxo), els germans Grimm (La 
caputxeta vermella, Hansel i Gretel, Blancaneus...) etc., continuen sent els 
protagonistes indiscutibles de totes les cases d’avui en dia. El saló de ball 
ens ajudarà a crear l’ambient per recuperar aquestes històries pels més 
petits.  
Adreçat a infants a partir de 4 anys. Preu: 4€ adult, infants gratuït. 
Cal fer reserva prèvia al tel. 93 893 03 82 o bé al correu museupapiol@vilanova.cat
Organitza: Museu Romàntic Can Papiol

A les 11:30 h, a l’Espai Far

PRESENTACIÓ DEL CONTE:  
La	Gea,	flor	de	la	posidònia
De l’autora Lola Rojas Alcantara.
Editat per El Cep i la Nansa Edicions
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Obertura de portes a les 17 h, a la Masia d’En Cabanyes

VIDA	FESTIVAL	2018
Actuacions: Iron & Wine, They Might Be Giants, Albert Pla, El Petit de Cal Eril, 
entre d’altres.

Més informació a: www.vidafestival.com
Amb la col·laboració de la Confraria de Pescadors

A les 17 h, a la plaça de la Immaculada Concepció 

PROCESSÓ MARINERA EN HONOR A SANT PERE PESCADOR
Tradicional processó amb la imatge de Sant Pere portada en un baiard per 
pescadors de la SEPC La Gavina i per Voluntaris del Garraf, amb l’assistència 
de la Corporació Municipal, Capítol de la Confraria de Pescadors i altres 
entitats. 
Durant la processó actuaran diferents balls de l’Agrupació de Balls Populars 
de Vilanova i la Geltrú, el Drac de Vilanova, la Carpa i el Porró, Gegants de 
Vilanova, el Drac de la Geltrú, Diables de Vilanova, Bordegassos i els Tronats de 
Mar. 
Itinerari d’anada: Pl. de la Immaculada Concepció, C. del Gas, Passeig Marítim i Moll 
Pesquer. 

Tot seguit, al moll de la Llotja

TRADICIONAL PROCESSÓ MARINERA
La imatge de Sant Pere es traslladarà 
a una barca de pesca del Moll 
de Pescadors que sortirà a mar 
acompanyada d’embarcacions 
empavesades. 
De nou a port es farà la Benedicció 
d’Embarcacions i Arts de Pesca a 
càrrec de Mn. Àlvar Pérez Marqués, 
rector de la Parròquia de Mar, segons 
costum que data del segle XVIII
Itinerari de tornada: Moll Pesquer, Passeig 
Marítim, Rbla. de la Pau, C. Conxita Soler i 
Pl. de la Immaculada Concepció. 

Tot seguit, també al moll de la llotja de Pescadors

5è TASTETS DE SANT PERE
Degustacions de plats típics mariners. Amb la col·laboració de cellers i caves 
del Garraf i Penedès 
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Diumenge 1 de juliol

A partir de les 9 h, a la Platja Adarró (Xiringuito “El Zero”)

XXXIX	TRAVESSIA	NEDANT	LA	PLATJA	DE	VILANOVA	I	LA	GELTRÚ 
IX PREMI GRAN FONS COSTA DAURADA-EL GARRAF 

09:00 h sortida 

IX PREMI GRAN FONS COSTA DAURADA-EL GARRAF 
Nascuts/des 2004 i anteriors, distància 7,5 Km. 
Sortida platges Cunit i arribada a la Platja Adarró 

09:30 h sortides 

II	TRAVESSIA	VETERANS
Nascuts/des 1953 i anteriors, distància 800 m 

II	TRAVESSIA	POPULAR	MITJA DISTÀNCIA
Nascuts 2004 i anteriors, distància 800 m
Sortida platja Ribes Roges i Arribada platja Adarró

09:45 h sortida 

TRAVESSIA	MENORS 
Nascuts/des 2005 fins 2008, distància 400 m 
Sortida i Arribada platja Adarró

10:00 h sortides: 

IX	TRAVESSIA	POPULAR	CURTA	DISTÀNCIA
Nascuts/des 2004 i anteriors, distància 400 m

VI	TRAVESSIA	PERSONES AMB	DISCAPACITAT
Nascuts/des 2008 i anteriors, distància 400 m
Sortida i Arribada platja Adarró

10:15 h sortida 

IV	TRAVESSIA	CONTRA-RELLOTGE	PER	EQUIPS	
Nascuts/des 2004 i anteriors, distància 2000m,  
3 participants per equip+1 reserva-opcional
Sortida i arribada platja Adarró

10:20 h sortida 

TRAVESSIA	JOVES	PROMESES	
Nascuts/des 2009-2010, distància 100 m 
Sortida i Arribada platja Adarró.
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11:30 h sortides:

XXXIX TRAVESSIA	GENERAL	
Nascuts 2004 i anteriors, distància 2000 m   
IX	TRAVESSIA	POPULAR	LLARGA	DISTÀNCIA	
Nascuts 2004 i anteriors, distància 2000 m 
Sortida i Arribada platja Adarró

Entrega de premis al Xiringuito “EL Zero” platja Adarró a partir de les 13:15 h
Més informació: www.clubnataciovilanova.cat o cnvilanova@hotmail.com
Organitza: Club natació Vilanova 

A partir de les 10 h, al monument a Francesc Macià

INTERCANVI	DE	PLAQUES	DE	CAVA
Tindrem caseta amb cava i servei de bar amb barbacoa
Organitza: Tronats de Mar

Obertura de portes a les 17 h, a la Daurada Beach Club

VIDA	FESTIVAL	2018
Actuacions: Great News, Est Oest, Xavi Alías.

Més informació a: www.vidafestival.com
Amb la col·laboració de la Confraria de Pescadors

A les 19 h, a la Sala Pòsit

DEMÀ	CONEIXERÀS	EN	KLEIN. 
L’Escotilló Grup de Teatre. Demà coneixeràs en Klein 
és l’història d’una executiva que és víctima d’un 
dràstic mobbing per part de l’empresa on treballa. 
Arraconada en un despatx, sense personal ni res a 
fer, lluitarà perquè la situació no la torni boja. Tres 
dones –una netejadora, una secretària i una becària– 
seran testimonis i còmplices de la seva singular 
batalla. Una comèdia àcida, irònica i sorprenent.

FITXA ARTÍSTICA

N, NETEJADORA Vicky Mir
E, EXECUTIVA Mònica Serret
S, SECRETÀRIA Emma Vidal
B, BECÀRIA Judit Llaó

FITXA TÈCNICA

Escenografia L’Escotilló GT
Llum i so L’Escotilló GT
Vestuari Maria Agut
Maquillatge  Bet Martínez
Fotogafia i disseny gràfic Carlos Lizalde
Ajudants de direcció Maria Agut,   
 Carlos Lizalde
Direcció  Eduard Roig

Ens podeu seguir a:  
www.facebook.com/escotillogtklein
Organitza: L’Escotilló G.T.
Col·labora: Confraria de Pescadors

Acta amb taquilla inversa a favor de Proa Activa Open Arms.
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...i passat Sant Pere, encara més

Dissabte 7 de juliol

A les 20:30 h, als jardins del Far de Sant Cristòfol

XXVI	JORNADA	MARINERA
Sopar a la fresca de les persones sòcies i amigues del Museu, amb lliurament 
de mètopes a les persones guardonades aquest any
Per a reserves 646 95 96 94, Sr Roure
Organitza: Associació Museu del Mar

XV	CORREFOC	DE	MAR

A partir de les 21 h, des de la Plaça Rajanta

TABALADA	
Concentració de les colles i el bestiari
Colles: Tronats de Mar, Diables de Martorell, Diables de Santa Coloma de Gramanet, 
Ball de diables Els set pecats capitals de La Pobla de Mafumet, Desterrats de Vilanova 
i la Geltrú. Bestiari: Helena Muarena, Tronats de Mar, Carpa i Porrò de Vilanova i la 
Geltrú, Gar-i-got de Castelldefels

A les 22 h i sortint de la Plaça Rajanta

INICI DEL CORREFOC
Itinerari: Porta de l’infern a la plaça rajanta, sortida per Rambla del Far, 
carrer Riudor, carrer Canàries, carrer Àncora, carrer Llibertat, església de 
Mar, carrer Conxita Soler, rambla de la Pau fins al monument de Francesc 
Macià.
TINGUEU PRESENTS LES MESURES DE SEGURETAT
Organitza: Tronats de Mar

De les 21:30 h a les 2:30 h, platges de Vilanova i la Geltrú

TRADICIONAL CONCURS SOCIAL DE PESCA AL LLANÇAT de 
caràcter social. Un cop acabat el concurs, es farà el pesatge i repartiments 
de premis a Ribes Roges al lloc conegut com a Creu Roja
Inscripcions a la mateixa societat, Plaça de la Rajanta nº 7 els dimarts i divendres de 
19 a 21 hores, al telèfon 93 815 81 20, o a la Botiga Oriol Miquel c/ Llibertat 132 en horari 
comercial
Organitza: SEPC La Gavina
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Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Ajuntament de Cornellà de Terri
Arxiu Comarcal del Garraf
Rosa Altès
Xavier Garcia i Pujades
Associació de la Gent Gran de Mar
Ferran Ferrer Margalet
Josep Egea
Jaume Llaó Gervasio
Montserrat Casanovas
Carme Gervasio Salvador Pons
Josefa López
Montserrat García
Iolanda Maurici 
Xavier Gámez

Isidre Roset
Enric Porta
Dolors Juan Ill
El Cep i la Nansa Edicions
Taller dels Sentits
Caves Vilarnau
Caves Llopart
Menja’t Vilanova 
Restaurant Marejol
Olis Saba
Ventura Peixos
L’Espiga d’Or
Cia. Vaporellos
Cia. L’escotilló G.T.
Gogistes Penedesencs

I totes les persones i entitats que col·laboren desinteressadament i fan possible 
les Festes de Sant Pere.

Agraïments

Dissabte 14 de juliol

De les 18:30 a les 23 h a l’Espai Far

FESTA	D’EN	ROIG	i	 
IV	CONCURS	DE	CURTMETRATGES	‘EL	ROTLLO	D’EN	ROIG’
de 18:30 a 20 h Tarda de cine
de 20:30 a 22 h Sopar a la fresca a càrrec dels GAMBOTS 
de 22 a 24 h projecció de curtmetratges i lliurament de premis 
Informació i reserves: www.elrotllo.org
En cas de pluja la Festa s’informarà de la nova ubicació
Organitza: Associació d’Amics de la Carpa Juanita i F.Roig Toqués, Cineclub Sala1
Col·labora: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú



Tel. 93 815 56 82
Passeig de Ribes Roges, 35 - Vilanova i la Geltrú


