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Preàmbul
El Protocol dels Balls i Entremesos participants en les cercaviles de la Festa Major de
la Mare de Déu de les Neus descriu el cerimonial per a les colles, balls i entremesos de
Vilanova i la Geltrú que hi participen, en el qual queden estipulats tots aquells punts
que afecten a aquests elements dins el context de les festes populars de la ciutat.
Aquest document és, doncs, una eina reguladora, i una guia per a tots aquells
aspectes relatius als elements que conformen el tronc tradicional de la festa a la ciutat.
Les normes que es descriuen al protocol, tenen per objectiu regular el bon
funcionament de la Festa Major i alhora evitar arbitrarietats i conflictes d’interessos
entre les institucions i els grups / colles que participen.
Cada element de protocol té una norma que el regula i en el qual es descriu, d’una
manera detallada, la seva seqüència cronològica, els grups que hi participen, els
itineraris per on passen o bé els llocs exactes on es duen a terme, com també en les
franges horàries que succeeixen.
Arran del procés participatiu sobre el model d’organització i gestió de la Festa Major,
iniciat durant el mes d’abril de 2012 i finalitzat el mes de juny de 2014, es conclou una
modificació en l’elecció de la comissió de protocol, respecte el definit al 2011, i el
transforma en un procés més transparent i obert, a través de la presentació de
candidatures. Aquesta modificació queda palesa en el present document, així com les
modificacions proposades per l’actual Comissió de Protocol de la Festa Major i
consensuades amb les colles participants.

1.- Actes inclosos en el Protocol de Festa Major
S’entén per “Cercavila de la Festa Major de (la Mare de Déu de) les Neus” els actes
que transcorren al carrer on hi participen les colles, balls, entremesos i figures populars
que participen en les manifestacions cíviques i religioses de la ciutat, i que, a la
vegada, són considerats manifestacions de la cultura popular i tradicional local.
Totes les colles, balls, entremesos i figures que formen la “Cercavila de la Festa Major
de les Neus”, actuen conjuntament en el marc de la festa de la ciutat.
A més de les cercaviles, s’inclou en el Protocol els altres actes de Festa Major del
tronc tradicional de la ciutat.
1.1. Dia 4 d’agost, al matí
Convit a la festa i els Dotze morterets
L’entrada dels Regidors i Pabordes a l’edifici on es llegirà el Convit, anirà
acompanyada per una formació de música tradicional dels Països Catalans. Un cop
han entrat els Regidors i Pabordes es llegeix el Convit a la Festa, a càrrec d’un
convidador escollit per la regidoria de Cultura. A les dotze en punt es llencen els dotze
morterets que donen inici a la Festa Major.
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1.2. Dia 4 d’agost, al migdia
Cercavila lliure
Els dotze morterets donen el tret de sortida de les colles, balls i entremesos.
Recorregut
des de la pl. de la Vila cap a l’av. de Francesc Macià i fins a la rambla Principal. Un cop
feta aquesta sortida, les colles, balls i entremesos es distribuiran lliurament per la
ciutat, en l’anomenada cercavila d’anar per les cases.
Ordre de sortida
01- Ball de diables de Vilanova i la Geltrú
02- Drac de Vilanova i la Geltrú
03- Drac petit de la Geltrú
04- Drac gran de la Geltrú
05- Ball de diables petits i mitjans
06- Carpa Juanita i Porró
07- Mulasses
08- Ball de Nans
09- Gegants petits
Els altres balls i colles d’aquesta sortida, sortiran coincidint en l’ordre del sorteig
d’acord amb les colles i entitats participants mitjançant els sistemes acordats entre
elles, els organitzadors (els Pabordes) i la regidoria de Cultura.
1.3. Dia 4 d’agost, a la tarda
Cercavila de la Vigília de la Mare de Déu de les Neus
Cercavila de balls, entremesos i músics. Finalitza amb l’actuació castellera a la plaça
de la Vila. Els entremesos que es quedaran al patí de la Casa de la Vila, en finalitzar la
cercavila de Festa Major són:
Gegants petits
Gegants de la Geltrú
Gegants grossos
Drac de Vilanova i la Geltrú
Mulassa
Recorregut
Sortida des de la pl. de les Casernes, pl. Llarga, c. dels Mercaders, pl. de les Cols, c.
de Sant Gregori, pl. de les Neus, rambla Principal, c. de Colom, c. de Sant Sebastià i
pl. de la Vila
Ordre de sortida
01- Ball de diables de Vilanova i la Geltrú
02- Drac de Vilanova i la Geltrú
03- Drac petit de la Geltrú
04 Drac gran de la Geltrú
05- Ball de diables petits i mitjans
06- Ball de diables La Collada-Sis camins
07- Diablesses de la Geltrú
08- Ball d’Enveja
09- Carpa Juanita i Porró
10- Ball d'En Serrallonga
11- Mulassa petita (la Cabreta)
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12- Mulassa mitjana (la Presumida)
13- Mulassa
14- Ball de nans
15- Gegants petits
16- Gegants de la Geltrú
17- Gegants grossos
18- Ball de Cotonines
19- Ball de cercolets
20- Ball de pastorets
21- Ball de panderos
22- Ball de bastons. Colla jove de noies
23- Ball de bastons. Colla jove de nois
24- Ball de cintes
25- Ball de bastons. Colla gran de dones
26- Ball de gitanes
27- Ball de bastons. Colla gran d’homes
28- Ball de valencians
29- Moixiganga de la Geltrú
30- Falcons de Vilanova
31- Castellers. Bordegassos de Vilanova
32- Banda de música
1.4. Dia 5 d'agost, a primera hora del matí
Matinades
Matinades pels carrers de la ciutat a càrrec dels grallers que acompanyen les colles,
balls i entremesos. Finalitzaran en un recorregut amb tots els grallers junts i al toc de
gralles i fent una entrada conjunta a la plaça de la Vila.
1.5. Dia 5 d'agost, al matí
Cercavila d'Anada a Ofici
Recorregut
Sortida des de davant de la porta principal de la Casa de la Vila, c. dels Caputxins, c.
del Comerç, pl. de Pau Casals, c. de l’església i pl. de sant Antoni.
Ordre de sortida
01- Ball de diables de Vilanova i la Geltrú
02- Drac de Vilanova i la Geltrú
03- Drac petit de la Geltrú
04- Drac gran de la Geltrú
05- Ball de diables petits i mitjans
06- Carpa Juanita i Porró
07- Ball d'En Serrallonga
08- Mulassa petita (la Cabreta)
09- Mulassa mitjana (la Presumida)
10- Mulassa
11- Ball de Nans
12- Gegants petits
13- Gegants de la Geltrú
14- Gegants grossos
15- Ball de cotonines
16- Ball de cercolets
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17- Ball de pastorets
18- Ball de panderos
19- Ball de bastons. Colla jove de noies
20- Ball de bastons. Colla jove de nois
21- Ball de cintes
22- Ball de bastons. Colla gran de dones
23- Ball de gitanes
24- Ball de bastons. Colla gran d’homes
25- Ball de valencians
26- Moixiganga de la Geltrú
27- Falcons de Vilanova
28- Castellers. Bordegassos de Vilanova
29- Ministrers
30- Corporació Municipal i els Pabordes
31- Banda de música
Acte final
Quan la Corporació Municipal surt de davant de la Rectoria, els balls blancs i figures
comencen la seva actuació, i les colles de Falcons, Castellers, Valencians i Moixiganga
munten les seves figures de salutació. Finalitza la seva actuació quan tota la
Corporació Municipal és a l’església.
1.6. Dia 5 d'agost, al migdia
Cercavila de Sortida d'Ofici
Recorregut
Sortida des de la pl. de les Neus, rambla Principal, av. de Francesc Macià fins arribar a
la pl. de la Vila.
Ordre de sortida
01- Ministrers
02- Corporació Municipal i els Pabordes
03- Balls, entremesos i colles participants en el mateix ordre de la Cercavila d’Anada
d’Ofici, excepte la colla dels Bordegassos de Vilanova que es mou darrera la Banda de
música i tanca la cercavila.
Els entremesos que es quedaran al patí de la Casa de la Vila, en finalitzar la cercavila
son:
Gegants petits
Gegants de la Geltrú
Gegants grossos
Drac de Vilanova i la Geltrú
Mulassa
1.7. Dia 5 d’agost, a la tarda
Exhibició de Balls Populars
L’ordre d’actuació dels balls segueix el sorteig de l’ordre de la cercavila lliure, alternant
les colles i balls participants per evitar que es duguin a terme actuacions o coreografies
similars una darrera l’altra. Només hi participaran els balls parlats i la moixiganga i
valencians. Seguidament, a la finalització de l’última exhibició a peu de plaça hi haurà
un ball conjunt de Gegants, Mulasses, nans i cotonines, just abans de l’inici de la
Cercavila del Vot del Poble.
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1.8. Dia 5 d’agost, al vespre
Cercavila del Vot del Poble
Recorregut
Sortida de davant de la porta principal de la Casa de la Vila, c. de Sant Sebastià, pl.
Soler i Gustems (dels Carros), c. de la Llibertat, c. de Tetuan, rambla Principal i pl. de
les Neus.
Ordre de sortida
01- Ball de diables de Vilanova i la Geltrú
02- Drac de Vilanova i la Geltrú
03- Drac petit de la Geltrú
04- Drac gran de la Geltrú
05- Ball de diables petits i mitjans
06- Carpa Juanita i Porró
07- Ball d'En Serrallonga
08- Mulassa petita (la Cabreta)
09- Mulassa mitjana (la Presumida)
10- Mulassa
11- Ball de Nans
12- Gegants petits
13- Gegants de la Geltrú
14- Gegants grossos
15- Ball de cotonines
16- Ball de cercolets
17- Ball de pastorets
18- Ball de panderos
19- Ball de cintes
20- Ball de gitanes
21- Ball de bastons. Colla jove de noies
22- Ball de bastons. Colla jove de nois
23- Ball de bastons. Colla gran de dones
24- Ball de bastons. Colla gran d’homes
25- Ball de valencians
26- Moixiganga de la Geltrú
27- Falcons de Vilanova
28- Bordegassos de Vilanova
29- Ministrers
30- Corporació Municipal i Pabordes
31- Banda de Música
1.9. Dia 5 d'agost, a la nit
Vot del Poble
Els balls comencen la seva actuació quan l’Alcalde/ssa de la ciutat acaba el seu
parlament, quan ha efectuat el Vot del Poble i s’ha iniciat el castell de focs.
Ubicació de les colles, balls i entremesos, a la plaça de les Neus
1. Arribada de tots els balls i entremesos a la plaça de les Neus. Es situen en la
ubicació que se’ls ha designat i comunicat des de Pabordes i/o la regidoria de
Cultura.
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2. Una vegada les autoritats han arribat a l’escenari es realitzen els parlaments
del sr. Rector de St. Antoni Abat i de el/la sr/a. Alcalde/ssa, per part d’una colla
de ball de bastons, es farà la dansa de la Pavana. En el transcurs de la mateixa
es faran caure de la façana de l’església pètals blancs, en record de la
pedregada que va generar aquesta Festa.
3. Una vegada finalitzat l’acte de renovació del Vot del Poble, el so dels trabucs
del ball d’en Serrallonga indicaran l’inici de la ballada conjunta i el castell de
focs.
1.10. Modificacions de les cercaviles
En cas de força major i/o actuació urbanística en qualsevol de les places i carrers per
on passen les cercaviles abans esmentades, els organitzadors de la festa (els
Pabordes) de mutu acord amb la regidoria de Cultura, podran modificar-los
provisionalment i un cop desapareguda la causa de la modificació, es tornarà al
recorregut habitual.
1.11. Balls i entremesos forasters convidats
Els Pabordes, organitzadors de la Festa Major, consultaran a la regidoria de Cultura i a
la Comissió de Protocol l’aprovació i supervisió de la incorporació de colles, balls,
entremesos i figures convidats. La Comissió, de mutu acord amb la regidoria, els
ubicarà al lloc més idoni de la Cercavila de la Vigília; segons les seves característiques
i sempre d’acord amb les colles o balls als que afecti la seva incorporació.

2.-Comissió de Protocol de la Festa Major
2.1. Atribucions, composició i funcionament
La Comissió de Protocol de la Festa Major (a partir d’ara simplement Comissió) és
l’encarregada de vetllar per la qualitat, idoneïtat i correcta execució dels elements que
participen en les cercaviles i actes tradicionals de la Festa Major, definits en el Protocol
dels Balls i Entremesos participants en les cercaviles de la Festa Major de la Mare de
Déu de les Neus, aprovat pel Ple Municipal.
La Comissió és composada per 5 membres nomenats pel Ple de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú, a proposta de la Junta de Portaveus del mateix Ajuntament.
Dins les seves tasques, es demana a la Comissió que assessori a la regidoria de
Cultura en tots aquells temes relacionats amb els actes i aspectes propis del tronc
tradicional de la Festa Major.
La Comissió es reuneix, almenys, un cop l’any per valorar el seguiment del Protocol i,
sempre que ho consideri convenient, emetrà un informe que dirigirà a la regidoria de
Cultura i als Pabordes (coordinadors de la Festa Major) amb les seves opinions i
recomanacions respecte al Protocol de Festa Major. En cas de creure oportuna una
modificació o ampliació del Protocol, es consensua entre la Comissió i la regidoria de
Cultura i es presenta al Ple Municipal per la seva aprovació.
La Comissió també ha d’atendre les sol·licituds d’incorporació de nous elements al
Protocol, rebudes mitjançant instància per la regidoria de Cultura. Després del seu
estudi, la Comissió resolt la petició que les eleva a la regidoria de Cultura per la seva
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comunicació al sol·licitant i, en cas de necessitat de modificació del Protocol, al Ple
Municipal. Així mateix, la Comissió pot recomanar la retirada de qualsevol colla o
element que deixi de tenir qualitat o idoneïtat requerides, o deixi de complir les
característiques i recomanacions que s’esmenten en el Protocol.
La Comissió de Protocol serà presentada als Pabordes en actiu, a efecte d’informar-los
i coordinar-se amb ells en la vessant tradicional de la festa i perquè tinguin
coneixement del Protocol de Festa Major que els afecten com a coordinadors dels
actes de la Festa.
2.2. Elecció dels 5 membres de la comissió
Pot optar a ser membre d’aquesta Comissió qualsevol ciutadà de Vilanova i la Geltrú,
major de 18 anys, que presenti candidatura, mitjançant els mecanismes administratius
que preveu el propi Ajuntament (Carpeta Ciutadana i/o Oficina d’Atenció Ciutadana).
La candidatura ha de presentar el seu coneixement sobre la cultura popular de la
nostra ciutat i forana i el perquè creu ser persona idònia per formar part de la comissió.
Les candidatures són estudiades per la Junta de Portaveus i es valora principalment el
coneixement de la festa per sobre d’altres consideracions. No és criteri determinant
participar o haver participat en els balls o entremesos de la ciutat i sí el perfil més
tècnic de la candidatura. Un cop estudiades les candidatures, i havent desestimat les
no vàlides, la Junta de Portaveus les eleva al Ple municipal. El Ple municipal ratifica els
5 membres de la Comissió escollits i la llista de membres suplents, formada per
aquelles candidatures vàlides i no escollides i que és reservada per cobrir les baixes
produïdes durant el mandat de la Comissió. El treball dels cinc membres de la
Comissió és efectiu el següent dia de la ratificació.
2.3. Incidències
La durada del càrrec de membre de la Comissió és de 5 anys. En cas de dimissió,
absència continuada o deixadesa en les seves tasques, un membre pot ser substituït
per un altre candidat suplent.
En cas que no es rebi cap candidatura en la convocatòria d’elecció de la comissió de
protocol, el regidor/a de Cultura escull la comissió o els membres que faltin.
2.4. Reelecció
Els membres de la comissió poden tornar a presentar-se a la reelecció de la comissió,
immediatament del seu mandat.

3.- Incorporació de nous elements al Protocol de la Festa Major de la Mare de
Déu de les Neus
3.1. Sol·licituds i resolució
Les sol·licituds d’incorporació de noves colles, balls i entremesos al protocol de la
Festa Major es farà mitjançant escrit dirigit a la regidoria de Cultura de l’Ajuntament
que el vehicularà a la Comissió de Protocol de Festa Major per al seu estudi, aprovació
o denegació. Es podran presentar les sol·licituds entre el dia 1 setembre de l’any en
curs fins al dia 1 de maig de l’any següent.
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La Comissió disposarà d’un màxim de trenta dies naturals a partir de la data de
presentació de la sol·licitud, després haurà d’emetre el dictamen que cregui adequat i
el comunicarà a la regidoria de Cultura, per tal de que s’executin els tràmits oportuns.
3.2. Aprovació de les sol·licituds
En cas de ser aprovada la sol·licitud es presentarà la proposta d’incorporació de la
nova colla o element al ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per la seva ratificació
definitiva. En qualsevol dels dos casos, (aprovació o denegació) el dictamen serà
comunicat per escrit al sol·licitant.
3.3. Requisits i valoracions
Per tal d’aprovar la incorporació d’una colla o element al present protocol de la Festa
Major, la Comissió valorarà principalment les següents característiques:
- Que la nova colla o element s’adapti als costums i tradicions de Vilanova i la
Geltrú i la seva àrea històrico-geogràfica i cultural.
-

Que la seva presentació i execució sigui d’una qualitat mínima exigible.

- Que sigui o incorpori algun element novedós o actualment inexistent en la Festa
Major de la ciutat.
-

Que sigui algun element , ball o entremès històric i/o recuperat.

-

Que no impliqui la repetició exacta d’altres colles o elements ja existents.

- Que es pugui constatar la continuïtat i estabilitat organitzativa de la nova colla o
element a incorporar.
- Que la nova colla o element sigui integrador dels diversos sectors socials i
geogràfics de la ciutat.

4.- Recomanacions
- Cal que el vestuari dels components dels balls, entremesos i figures així com els
instruments que s’utilitzin segueixin els costums locals.
- Els integrants de les cercaviles han de mantenir l’ordre de les mateixes i col·laborar
en el seu bon desenvolupament.
- El vestuari dels músics que acompanyen les colles, balls i entremesos ha d’estar
d’acord amb l’entorn festiu en el qual s’integren i mantenir una correcció mínima.
- Cap dels participants, durant els actes descrits en aquest protocol, han de mostrar
cap actitud partidista ni antidemocràtica (racista, xenòfob, etc).
- Els entremesos i gegants que són propietat de la Vila, hauran de comunicar a la
regidoria de Cultura, amb una antelació de set dies, les seves sortides fora de la Ciutat.
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- Cal comunicar totes les reparacions o modificacions dels entremesos i gegants a la
regidoria de Cultura, la qual ho farà saber a la Comissió per tal que aquesta pugui
vetllar pel manteniment de formes i estil. Aquesta comunicació es podrà fer per escrit
i/o per mitjans digitals.
- Per a les seves actuacions, els entremesos i balls de foc, comunicaran als Pabordes
de la Festa Major el tipus d’elements pirotècnics que utilitzaran, per tal d’evitar
combinacions i/o usos perillosos.

5.- Modificacions i ampliacions del present document
Donat que el present document es una reglamentació complerta de tot el que fa
referència a l’àmbit més popular de la Festa Major, s’hi podran afegir propostes o fer
modificacions que hauran de ser proposades a la Comissió, de la mateixa manera que
s’estableix al punt 3. La mateixa Comissió també té potestat per informar a la regidoria
de Cultura amb modificacions i/o ampliacions o reduccions.
Així com les incorporacions de nous elements seran aprovades pel Ple de l’Ajuntament
de Vilanova i la Geltrú, tal i com descriu el punt 3.2, les altres variacions seran
sotmeses al dictamen de la Junta de Portaveus, afegides si s’escau, i s’aprovaran pel
Ple quan el Protocol es presenti per aprovar una nova incorporació.

6.- Aplicació del present document
El present document serà d’aplicació a partir de la seva ratificació pel Ple Municipal de
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i no tindrà efectes retroactius des de la seva data
d’aprovació.

Revisat per la Comissió de Protocol de la Festa Major
Vilanova i la Geltrú, juliol de 2016
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