
Agenda Municipal
Actes destacats de la setmana
del 24 al 30 d'agost de 2019

Núm. 26
23/08/2019

Dissabte 24

Mercat d'Artesania d'Estiu

Del 21 de juny a l'1 de setembre.

Inici: 21/06/2019 18:00h Fi: 01/09/2019 23:59h Lloc: Passeig del Carme

La Vitrina del mes: «Poesia visual»

Mostra d'obres, que es troben als fons de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, sobre poesia
experimental i visual d'autors de diferents literatures i sobre art futurista i modern.

Inici: 12/07/2019 10:00h Fi: 29/09/2019 14:00h Lloc: Museu Víctor Balaguer

Visita descoberta del centre d'interpretació del Romanticisme, el
llegat dels Cabanyes i l'Espai Goya

També els dissabtes i diumenges del mes d'agost
Visita guiada a les 11:00 h, 12:00, h i 13:00 h. 

Inici: 17/08/2019 11:00h Fi: 31/08/2019 13:30h Lloc: Centre d'Interpretació del Romanticisme
Manuel de Cabanyes

Festa Major Casernes 2019

Programa d'actes

Inici: 24/08/2019 Fi: 31/08/2019 Lloc: Les Casernes (Sector)

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: 24/08/2019 10:30h Fi: 25/08/2019 21:00h Lloc: Jaciment Arqueològic d'Adarró

La tomba de Sennedjem

A través de la col·lecció egípcia del Museu, donada per Eduard Toda el 1886, farem un viatge en el
temps per a conèixer la tradició i l'art en l'Antic Egipte. Es finalitzarà amb un tast de dolços àrabs. 

Horari: de 12:00h a 13:00h Lloc: Museu Víctor Balaguer

Cuidem el nostre planeta

Activitat solidària i mediambiental a la platja del Far

Horari: de 18:30h a 22:00h Lloc: Platja del Far de Sant Cristòfol

Cava a la blava

Visita comentada a la Torre Blava-Espai Guinovart, que finalitza amba una copa de cava al terrat. 

Horari: de 21:00h a 22:00h Lloc: Torre Blava - Espai Guinovart

Diumenge 25



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

Els inicis del ferrocarril i els "indians"

Visita guiada en la qual s'explica el paper destacat dels indians en els orígens i l'arribada del
ferrocarril a Vilanova i la Geltrú.

Horari: de 12:00h a 12:30h Lloc: Museu del Ferrocarril de Catalunya. Vilanova i la Geltrú

Dilluns 26

5è camp de treball d'arqueologia

El camp de treball es portarà a terme a la vil·la romana de Darró (s.I a.C. al V d.C). Es faran
pràctiques d'excavació, dibuix i classificació dels materials arqueològics. Adreçat a majors de 18
anys. Cal fer inscripció.

Inici: 26/08/2019 9:00h Fi: 06/09/2019 13:00h Lloc: Jaciment Arqueològic d'Adarró

Petits viatgers

Obrim la històrica nau del pont grua, construïda l'any 1881, per a poder pujar en un tren en
miniatura i fer un petit circuït en vehicles de cinc polzades (uns 127 centímetres).  

Inici: 26/08/2019 12:00h Fi: 27/08/2019 14:00h Lloc: Museu del Ferrocarril de Catalunya.
Vilanova i la Geltrú

Dimecres 28

Nits d'estiu a l'Espai Far

Visita comentada a l'Espai Far; finalitza amb una copa de cava al jardí i música en directe a càrrec
de Jordi Mestres i Òscar Ferret. Descobreix l'encant de l'hora blava a l'Espai Far, gaudint d'una visita
nocturna que finalitza amb una copa de cava acompanyada d'un entremés musical als jardins del
far de Sant Cristòfol de Vilanova i la Geltrú. Places limitades.  Cal reserva prèvia.

Horari: de 20:00h a 21:30h Lloc: Espai FAR

Divendres 30

Mercat ambulant de divendres

Mercadal de Mar

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

Capvespres a la Masia d'en Cabanyes

Visita guiada al Centre d'Interpretació del Romanticisme  Manuel de Cabanyes (CIRMAC) i copa de
cava als jardins. Cal reserva prèvia a info@arccultural.cat

Horari: de 20:00h a 21:00h Lloc: Masia d'en Cabanyes

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

Exposició “Troc de mirades. Col·lecció del fons fotogràfic de Miquel
Galmes i Creus"

La Col·lecció Miquel Galmes és un projecte sorgit dels fons que el propi fotògraf va anar
adquirint com a fruit de tota una vida dedicada a la fotografia.

Inici: 06/07/2019 19:30h Fi: 15/09/2019 20:30h Lloc: Centre d'art contemporani LA SALA



Exposició "Manel Esclusa. Cap a llums fondes creixen els arbres al pou
de la mirada"

Exposició al voltant de dos dels últims projectes del fotògraf i autor Manel Esclusa El jardí
d'Humusi L'ombra del paisatge.

Inici: 06/07/2019 19:30h Fi: 15/09/2019 20:30h Lloc: Centre d'art contemporani LA SALA

Exposició "Biennal d'arts plàstiques i visuals"

Exposició col·lectiva dels projectes seleccionats per a la Biennal d'arts plàstiques i visuals. 

Inici: 13/07/2019 11:00h Fi: 08/09/2019 21:00h Lloc: Centre d'art contemporani LA SALA

Visita comentada a l'exposició "Manel Esclusa. Cap a llums fondes
creixen els arbres al pou de la mirada"

Exposició al voltant de dos dels últims projectes del fotògraf i autor Manel Esclusa El jardí
d'Humusi L'ombra del paisatge.

Inici: 25/08/2019 12:00h Fi: 25/08/2019 13:00h Lloc: Centre d'art contemporani LA SALA


