
Agenda municipal
Actes destacats de la setmana

del 25 al 31 de maig

Núm. 13
24/05/2019

Dissabte 25
Curs de pre-monitor/a de lleure
L'Oficina Jove Garraf organitza un curs de pre-monitor/a amb l'Escola Lliure El Sol durant el cap de setmana
del 15 i 16 de juny adreçat a joves a partir dels 14 anys.
Les inscripcions es fan en línia, i estan obertes fins omplir places.

Inici: 26/04/2019 10:00h Fi: 15/06/2019 19:00h Lloc: Centre Cívic La Geltrú

Llet per revistes
La Xarxa de Biblioteques de Vilanova i la Geltrú organitza una campanya solidària de Llet per revistes.

Inici: 03/05/2019 10:00h Fi: 31/05/2019 20:00h Lloc: Biblioteca Municipal Joan Oliva i Milà

Curs de monitor/a de lleure
L'Oficina Jove Garraf organitza un curs de monitor/a de lleure amb l'Escola Lliure El Sol aquest estiu a finals
de juny i durant tot el mes juliol, adreçat a joves a partir dels 18 anys.
Les inscripcions es fan en línia, i estan obertes fins omplir places.

Inici: 07/05/2019 10:00h Fi: 22/06/2019 19:00h Lloc: Centre Cívic Molí de Vent

Berenar-Ball al Casal
Berenar i ball per a persones majors de 55 anys.
Divendres tarda (quinzenal)
Maig: divendres 10 amb Pere Rico i divendres 24 amb Duet Alma
Juny: divendres 7 amb Antonio Duarte i divendres 21 amb Pere Rico (Sant Joan)
Juliol: divendres 5 amb Ivonne Moreno i divendres 19 amb Duet Alma (berenar de blanc, fi de curs)

Inici: 10/05/2019 16:30h Fi: 19/07/2019 21:00h Lloc: Casal Municipal de Gent Gran

Mercat ambulant de dissabte
Mercadal del Centre

Horari: de 10:00h a 14:00h Lloc: Plaça del Mercat, s/n

Visita al jaciment arqueològic del poblat ibèric de Darró (Adarró)
Visita a les restes arqueològiques del poblat ibèric de Darró (Adarrò) i a la vil·la romana, ubicats al costat del
Xalet del Nin al final del passeig Marítim de Vilanova i la Geltrú

Inici: 25/05/2019 11:00h Fi: 26/05/2019 14:00h Lloc: Jaciment Arqueològic d'Adarró

Puja a la barca: "El Salvament Marítim"
Visita a la Salvamar "Polaris", embarcació de Salvament Marítim i tastet mariner de fideuà als jardins de
l'Espai Far. Cal reserva prèvia.

Horari: de 11:00h a 13:00h Lloc: Espai FAR

Hora del conte i taller: Tupinamburga, la remeiera
A càrrec de la seva autora Roser Serra.

Horari: de 12:00h a 13:00h Lloc: Biblioteca Municipal Joan Oliva i Milà

Festa Plataforma Ciutadana per a una Societat Inclusiva al Garraf
Si creus que la inclusió escolar, laboral i socials dels infants, joves i persones adultes amb discapacitat no
solament és un dret sinó també un guany per a tothom...

Horari: de 16:30h a 21:00h Lloc: Espais Esportius Parc de Baix a Mar



Taller Univers Internet: El Futur d'Internet
A càrrec de Beatriz Garcés i Aida Moral, treballadores de la Xarxa de Biblioteques Municipals.

Horari: de 17:30h a 19:00h Lloc: Biblioteca Municipal Armand Cardona Torrandell

Docs Barcelona Festival. Mirades inquietes
Docs Barcelona a prop

Horari: de 18:00h a 21:30h Lloc: Sala Auditori Neàpolis. Espai de la tecnologia i les idees

PRESENTACIÓ CARTELL FESTA MAJOR D'ENTITATS
Enguany, es revela el cartell sencer de la FME en una festa de presentació a la Nau del Ferrocarril! 

Inici: 25/05/2019 21:00h Fi: 26/05/2019 5:00h Lloc: Museu del Ferrocarril de Catalunya. Vilanova i la Geltrú

Diumenge 26
Mercat d'artesania i productes per a petit regal
Artesania elaborada pels mateixos artesans que estan a les parades, i altres articles per a petit regal. Segon i
quart diumenge de cada mes

Horari: de 10:00h a 20:00h Lloc: Monument a Francesc Macià

Ballem! Cicle de balls de saló
Cicle de balls de saló amb XAVI DELGADO

Horari: de 18:30h a 21:30h Lloc: Foment Vilanoví

Set of sets. Dansa contemporània
de GN/MC Guy Nader i Maria Campos
L'última creació de Maria Campos i Guy Nader, Set of sets, és un viatge de cooperació conjunta,
d'extraordinària precisió i de rigor.

Horari: de 19:00h a 20:00h Lloc: Teatre Principal

Dilluns 27
Sortida: Descobrint la Vall de Ribes
Anada a la Vall de Ribes

Inici: 27/05/2019 9:00h Fi: 30/05/2019 20:00h Lloc:

Dimarts 28
Mercat d'escoles emprenedores
Mercat en el que l'alumnat que participa al projecte Cultura emprenedora a primària posa a la venda tot allò
que han produït durant les darreres setmanes, posant en pràctica les habilitats i valors que han treballat en el
marc del projecte.
A l'edició d'enguany participen les escoles de l'Aragai, Escola Pia, La Ginesta, La Divina Providència, La Pau,
Sant Bonaventura i Santa Teresa de Jesús.

Horari: de 9:30h a 13:00h Lloc: Plaça de la Vila



Aprenentatge i Servei Comunitari: T'apuntes?
Trobada per parlar del Servei comunitari, una acció educativa destinada a desenvolupar la competència social
i ciutadana en què l'alumnat, amb la finalitat de millorar el seu entorn, realitza un servei a la comunitat,
aplicant els seus coneixements, capacitats i habilitats, alhora que aprèn l'exercici actiu de la ciutadania.

Horari: de 17:45h a 19:00h Lloc: Institut Municipal d'Educació i Treball. (IMET)

Xerrada Rumors, estereotips i xarxes socials
Xerrada a càrrec de Desirée Bela-Lobedde sobre com es difonen els rumors i estereotips a les xarxes socials i
com podem fer per crear discursos alternatius que els neutralitzin. 

Horari: de 18:00h a 20:00h Lloc: Oficina Jove Garraf

No t'emportis els problemes a casa!
La gestió de les emocions és clau en el dia a dia de les associacions. Formació adreçada a membres d'entitats,
socis/es i voluntaris/es que fan atenció directa i han de donar resposta a les necessitats de les persones.

Inici: 28/05/2019 18:00h Fi: 04/06/2019 20:00h Lloc: Centre Cívic Sant Joan - Josep Carné

La favorita (V.O.S.)
Cineclub Sala1

Horari: de 20:30h a 21:31h Lloc: Teatre Principal

Dimecres 29
Trobada amb l'autor: Ramon Besora
Mestre, editor i escriptor, ha estat president del Consell Català del Llibre per a Infants i Joves i ha rebut
diversos premis nacionals i internacionals per la seva obra.

Horari: de 11:00h a 12:00h Lloc: Biblioteca Municipal Armand Cardona Torrandell

Esfuma't del tabac
Deixar de fumar té molts beneficis! Vols saber-ho?

Horari: de 18:00h a 19:00h Lloc: ABS Vilanova III CAPI Baix-a-Mar (Ambulatori)

Cicle "Chill out de mites i art": Andròmeda encadenada
Envoltats de catifes i coixins, crearem l'atmosfera perfecta perquè la directora del Museu, Mireia Rosich, parli
de les històries i els símbols ocults en les obres d'art de la col·lecció. En aquesta sessió parlarem sobre el mite
d'Andròmeda i Perseu. 

Horari: de 19:00h a 20:00h Lloc: Museu Víctor Balaguer

Dijous 30
Presentació: Situació laboral de la població d'origen estranger a Catalunya
Presentació de l'estudi de la situació laboral de la població d'origen estranger a Catalunya, concretament dels
joves, a càrrec del Centre d'Informació a treballadors/es estrangers/es (CITE).

Horari: de 13:00h a 14:00h Lloc: Institut Municipal d'Educació i Treball. (IMET)

Cicle "Chill out de mites i art": Andròmeda encadenada
Envoltats de catifes i coixins, crearem l'atmosfera perfecta perquè la directora del Museu, Mireia Rosich, parli
de les històries i els símbols ocults en les obres d'art de la col·lecció. En aquesta sessió parlarem sobre el mite
d'Andròmeda i Perseu. 

Horari: de 19:00h a 20:00h Lloc: Museu Víctor Balaguer

Divendres 31
Mercat ambulant de divendres
Mercadal de Mar

Horari: de 10:00h a 14:00h Lloc: Rambla de la Pau



ExpoNadó. La fira del Bebé
La fira de bebès a l'aire lliure i gratuïta més gran de Catalunya.

Inici: 31/05/2019 10:00h Fi: 02/06/2019 21:00h Lloc: Rambla Principal, s/n

Conferència: Reflexions en calent. L'escenari després de quatre dies de les
eleccions municipals.
Xerrada a càrrec de Jordi Lleó , Periodista

Horari: de 19:00h a 21:00h Lloc: Sala d'Actes de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la
Geltrú (EPSEVG)

Supernit a les biblioteques
Vine a la Biblioteca per derrotar plegats el pla malèfic del Senyor de les Ombres.

Horari: de 20:00h a 21:00h Lloc: Biblioteca Municipal Armand Cardona Torrandell

Exposicions vigents
La presència del Prado. Episodis d'una història
Exposició temporal a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, que mostra el dipòsit de pintures del Museo del
Prado, amb obra d'autors universals com El Greco, Murillo, Ribera, Rubens o Goya. 

Inici: 14/12/2018 10:00h Fi: 13/10/2019 14:00h Lloc: Museu Víctor Balaguer

III Concurs de dibuix de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer
Fins al 9 de juny es pot visitar l'exposició de la tercera edició del concurs de dibuixos realitzats al Museu
Balaguer, i votar pel dibuix guanyador. Del recompte total de vots sortiran els tres guanyadors. Podeu
consultar les bases i premis en el següent enllaç. 

Inici: 02/04/2019 10:00h Fi: 09/06/2019 14:00h Lloc: Museu Víctor Balaguer

XIII Mostra d'Objectes Reciclats
L'exposició al Centre d'Art Contemporani "La Sala" acull les creacions que els alumnes de les escoles de
Vilanova i la Geltrú han estat preparant durant tot el curs escolar, a partir d'objectes i materials ja utilitzats i,
que han estat transformats per donar-los una nova utilitat, en aquest cas artística. Tot i ser una exposició
d'art, també hi ha objectes funcionals, lúdics o experimentals.
Es tracta d'obres, realitzades per l'alumnat dels centres d'educació infantil, primària i secundària, adherits al
programa de l'Agenda 21 Escolar de Vilanova i la Geltrú.

Inici: 10/05/2019 18:00h Fi: 26/05/2019 20:00h Lloc: CENTRE D'ART CONTEMPORANI " LA SALA "

Exposició "Conte va! Va de contes!"
Sala de les Columnes. L'exposició s'emmarca dins la setena edició de la Fira Conte va! Va de contes dedicada
a la Literatura Infanti i Juvenil que tindrà lloc a Vilanova i la Geltrú el dissabte 11 de maig.

Inici: 11/05/2019 11:00h Fi: 23/06/2019 21:00h Lloc: Centre d'art contemporani LA SALA

Exposició: Pintura
Exposició Pintura

Inici: 30/05/2019 9:00h Fi: 06/06/2019 20:00h Lloc: Centre Cívic Sant Joan - Josep Carné

Exposició: Lectures Íntimes. Mirades pel forat del pany
Mirades fotogràfiques, mirades literàries i mirades musicals de varis autors i autores de la ciutat. Una explosió
de creativitat on diverses arts es donen la mà.

Inici: 31/05/2019 10:00h Fi: 06/07/2019 20:00h Lloc: Biblioteca Municipal Armand Cardona Torrandell


