


Salutació de 
l’alcaldessa per 
les Festes de Sant Pere 
2019       

                          
Les Festes de Sant Pere són una de les cites 
més significatives del calendari festiu de Vilanova i la Geltrú. Considerades d’interès turístic 
mariner, són un gran aparador de la nostra cultura vinculada al mar i una bona oportunitat per 
homenatjar-la i reviure-la. 
D’alguna manera, les Festes de Sant Pere ens condueixen de forma natural a l’esclat de l’estiu 
a Vilanova i la Geltrú, amb un extens programa d’actes que ja s’enceta a mitjans de juny i 
s’allarga fins a les portes de juliol. Durant aquests dies, el folklore, la pesca, la gastronomia, la 
nàutica, les activitats recreatives, són ingredients que, com en un bon ranxo, es combinen de 
forma senzilla per representar i fer-nos tastar la riquesa del mar. 

Les Festes de Sant Pere, les feses del barri de Mar, parlen dels nostres orígens, de qui som; 
de la relació de Vilanova i la Geltrú amb el mar. Em plau pensar que en els darrers anys la 
nostra ciutat s’ha retrobat amb el mar i ha reprès una relació amb futur. La integració de la 
façana marítima amb la ciutat, concretada amb l’obertura del Port; la potenciació de l’interès 
paisatgístic i natural, amb la transformació de la platja del Far com a exemple més notable; 
o l’ordenació i divulgació del patrimoni mariner, amb la creació de l’Espai Far, són alguns 
elements icònics d’un relat que ha volgut posar en valor el caràcter de ciutat marinera. 

Val a dir que en la confecció d’aquest relat han estat determinants les persones, entitats i 
col·lectius del barri de Mar. Aprofitant l’avinentesa de les Festes de Sant Pere, voldria ressaltar 
la implicació de la Confraria de Pescadors, que exerceix un paper cohesionador imprescindible 
al barri. El col·lectiu pescador de Vilanova i la Geltrú no només treballa per la modernització 
i l’activació del sector, sinó que també vetlla per la preservació i la transmissió del patrimoni 
mariner, i aglutina la intensa activitat existent al barri de Mar. 

	  



Salutació del 
Patró Major
 

Com patró major de la Confraria de Pescadors 
de Vilanova i la Geltrú, és un honor convidar-
vos a tots, pescadors, gent del barri i de la vila 
a les festes del nostre patró Sant Pere.                  

A les portes de les festes és un bon moment per fer una reflexió, les festes ens han de servir 
per agafar forces per continuar la tasca que fem els pescadors vilanovins.
 
Amb les noves tecnologies i malgrat la rapidesa en què avui en dia es desenvolupen totes les 
activitats de la vida – a nivell  personals o laboral-  i en qualsevol sector de la producció, tant 
les dedicades a la pesca com les dedicades a la comercialització, pels pescadors és el moment 
d’entomar els nous reptes que aquesta nova societat tecnològica ens planteja per posar el nom 
de Vilanova i la Geltrú en la més alta cima de l’activitat pesquera en el nostre país.

Avui, però no hem d’oblidar la singladura que han fet els nostres avantpassats i no podem 
pas oblidar la cultura que ens han llegat, cultura que volem mantenir i oferir-la a les noves 
generacions. 

Per tot això la Confraria de Pescadors  us ofereix un programa de festes ple d’activitats 
tradicionals i d’altres adaptades als temps actuals..

Tingueu unes bones festes de Sant Pere 2019.

Jaume Carnicer i Mas

Aquest programa n’és una bona mostra, amb la participació d’una bona representació de la 
societat civil del barri, amb la Confraria com a pal de la nau. Vull agrair a la gent de Mar que 
donin valor a la seva festa, que cada any hi dediquin tot l’esforç i que convidin tota la ciutat a 
fer-se-la seva. 

Veïnes i veïns de Mar, vilanovins i vilanovines, us animo a celebrar i gaudir les festes de Sant 
Pere, que són del barri de Mar, però alhora són part essencial del patrimoni immaterial de la 
ciutat de Vilanova i la Geltrú. 

Bones Festes de Sant Pere!

Neus Lloveras i Massana



Pregó de benvinguda 
‘La platja dels 
meus records’

Ooiup!, ooiup! vara, vara, vara...! Les palmeres 
de Cal Rayo, el niu de metralladores, els 
colors rogencs de les argiles, el nacre de la 
sorra, l’aiguabarreig de blaus turqueses i verds  de la mar, els blaus lluminosos immaculats  del 
cel, les olors de les algues i gallots assecant-se al sol, un parell de sorells morts i una mabreta 
que es gronxen a la vora de la mar amb el glup glup compassat de les onades... Les aromes 
de sofregits, picades i alls cremats. Un grapat de vells pescadors mirant l’horitzó, fent-la petar: 
serà car de llevant o punxarà el migjorn...

Aquestes i altres sensacions són les que trobà Xavier Mestres i Pons als primers temps de la 
seva infantesa, quan la Maria, filla del Pau Peixerot, el bressolava enganxat al seu pit.

Ara el Xavier de Cal Peixerot, quan baixa al barri, passeja, observa, saluda a una i altra banda 
els seus amics, la tribu. 

Mirar embadalit com les barques salpen o arriben, el tràfec de les caixes de peix amb les 
espècies que ell tants cops ha cuinat i convertit en exquisideses..., aquest espectacle és una 
font d’energia inesgotable per aquest cuiner de fama  més que merescuda. En l’art dels fogons, 
ell ho és tot.

La sàgola de la vida té dos caps, un la infantessa i l’altre la joventut plena d’experiència que 
anomenen vellesa, enmig anècdotes, milers i milers d’anècdotes... Tenir com a pregoner de 
les festes de Sant Pere 2019 el Xavier és un gran plaer i un honor; escoltar-lo i seguir els seus 
consells, és una manera de mantenir la cultura i la dignitat del barri. 

RESTAURANT

MARINA
(Can Coll)

Especialitat
BOULLOVAISSE
PLATS MARINERS

Pg. Marítim, 68   Tel. 93 815 54 17
08800 VILANOVA I LA GELTRÚ

PLATJA

OBERT TOT L’ANY
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JAUME LLAÓ 
GERVASIO, ART IS 
WORK
                   

Aquest és el lema dels més destacats 
dissenyadors i creatius artístics de finals del 
segle XX i fins i tot avui, defensa l’art com feina, com una feina normal, com totes les feines de 
qualsevol persona integrada en la societat. 

En Jaume Llaó Gervasio, un jove nascut l’any 1987, aquí al barri de Baix a Mar, fill del Jaume 
de Cal Gat i la Mai, d’aquesta nissaga de pescadors vinguts de la cala, la mare nascuda al 
poble d’Olocau del Rei, província de Castelló. Aquest jove, practica de ple la consigna ART ÉS 
TREBALL. 

Després de la feina diària a bord del quillat La Seu, la barca de la família, la barca de Cal Gat, 
on amb el seu germà Àngel i dos mariners més, calen cada dia els arts a les nostres costes i 
porten el peix a la llotja. El Jaume  després d’una jornada no gens  fàcil, la mar ja se sap és un 
calaix ple de sorpreses, fa una altra faena: dibuixa, pinta, dissenya... 

Els seus dibuixos, pintures, dissenys, són d’una exquisides i netedat dignes de qualsevol 
reconegut artista. La inspiració la treu de la seva quotidiana vida, l’entorn, la feina. Barques, 
estampes marineres, moixines, sorells, pops, verats, molleres, maires, lluços, congres, raps... 
tot el reguitzell de cents i cents de peixos i estris que apareixen en el dia a dia són reflectits de 
manera magistral pel Jaume. Tot això fa que el cartell de les festes de Sant Pere d’aquest any 
2019, sigui una obra d’art, un tresor per guardar-lo en totes les llars del barri, ningú com ell pot 
copsar l’esperit mariner i el seu entorn.



ACTES PREVIS

Dimecres 5 de juny

A les 18.30 h, a la Sala Pòsit
 
 PRESENTACIÓ DEL CARTELL obra de l’artista Jaume Llaó Gervasio, 
 i PROGRAMA DE LES FESTES DE SANT PERE 2019
 
a continuació,
 
 INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ   
 ‘De quan la Rambla s’obrí al Mar’, 
 Exposició fotogràfica sobre la prolongació de  
 la Rambla fins a la platja iniciada l’any 1944.
 Organitzada per l’Arxiu Comarcal del Garraf.
 Amb el Fons fotogràfic municipal de Vilanova i la  
 Geltrú. Organitza: Arxiu Comarcal del Garraf amb la
 col·laboració de la Confraria de Pescadors de Vilanova

Diumenge 9 de juny

A les 18 h, Espai Far

 GIMCANA FAMILIAR PEL BARRI DE MAR
 Un joc de pistes per descobrir diferents indrets i les històries de Baix-a-mar amb  
 tota la família!
 PREU: 2 euros per infant (acompanyant gratuït). Cal reserva prèvia a 
 espaifar@vilanova.cat i 600509223
 Organitza: Espai  Far amb la col·laboració de la Confraria de Pescadors

Dijous 13 de juny

A les 19 h, al Teatre Principal 

 LLIURAMENT DEL X PREMI FRANCESC ROIG i TOQUÉS.
 Premi d’àmbit nacional al CRAM, Centre de Recuperació d’Animals Marins
 Premi d’àmbit local a les xarxaires i remendadores de Vilanova
 Organitza: l’Associació d’Amics de la Carpa Juanita i Francesc Roig Toqués i    
 l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Divendres 14 de juny

A les 15 h, a la Llotja del Peix de Vilanova

 VISITA A LA LLOTJA DEL PEIX 
 Visita comentada a la Llotja del peix de Vilanova i la Geltrú, arribada    
 d’embarcacions i subhasta. Viu la subhasta del peix per dins!
 PREU: 3 euros. Cal reserva prèvia a espaifar@vilanova.cat i 600509223
 Organitza: Espai  Far amb la col·laboració de la Confraria de Pescadors



FESTES DE SANT PERE
DEL 14 DE JUNY AL 7 DE JULIOL DE 2019

Divendres 14 de juny

A les 19 h, a la Sala Pòsit

 PREGÓ DE SANT PERE 
 La platja dels meus records, a càrrec de  
 XAVIER MESTRES I PONS, cuiner i gastrònom de Mar
 
A les 22 h, a la façana de la Sala Pòsit  

 ENCESA DE LLUMS DE LA IMATGE DE SANT PERE 

A la a la Plaça del Port, a partir de les 20 h

 FIMPT 2019
 Actuacions:
 20h FIMPTECA, Laura Morillo i Gaby Ardebol
 22h Guillem Anguera
 00h Amsterdam Klezmer Band
 02h DJ Patxanga la Xaranga.
 Més informació: www.vilanova.cat/fimpt/

 Organitza Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

 
Dissabte 15 de juny

A les 19 h, al Museu Romàntic Can Papiol 

 VISITA TEATRALITZADA
 Hostes vingueren que de casa ens tragueren, visita teatralitzada ambientada   
 en l’època de la Guerra del Francès. Benet Rubinat, nebot de Francesc de Papiol, i  
 altres habitants de la casa, mostren d’una manera divertida com era vida al segle XIX.
 PREU: 12€/persona Cal fer reserva prèvia al telèfon del Museu: 93 893 03 82 o bé al correu  
              museupapiol@vilanova.cat. Aquesta activitat és realitzada per ARC Gestió Cultural.
 Organitza: Museu Romàntic Can Papiol

A la a la Plaça del Port, a partir de les 20 h

 FIMPT 2019
 Actuacions:
 20h FIMPTECA
 22h MAGNIFICO
 00h La Puça
 02h DJ Patxanga la Xaranga
 Més informació: www.vilanova.cat/fimpt/
 Organitza Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

A les 23 h, a la Sala Pòsit 

 MÚSICA PER DESPRÉS DE SOPAR 
 Passeu a gaudir d’una copa amb la bona música de 
 la TRAVELIN BAND que ens presentaran el seu tribut a  
 Credence sota el nom CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL
 ACTE AMB ENTRADA GRATUÏTA
 Organitza: Confraria de Pescadors de Vilanova

 
Diumenge 16 de juny 
  
Al matí
  
 CAMINADA SOLIDÀRIA DIA INTERNACIONAL DEL REFUGIAT
 Caminada vora el Mar pel Camí de Ronda des de Sitges fins a Vilanova i la Geltrú, a  
 l’arribada acte d’homenatge i record a les persones refugiades, lectura del manifest  
 sobre les fronteres. A continuació, dinar solidari al Parc de Ribes Roges
 Inscripció: stopmaremortumgarraf@gmail.com

 Organitza: Stop Maremortum, Ateneu Vilanoví

A les 12 h del migdia, a l’Espai Far

 TALLER INFANTIL
 Taller a la vora del mar, per a infants de 6 a 12 anys
 PREU: 2€ per infant
 Cal reserva prèvia a espaifar@vilanova.cat
 Organitza: Espai Far



A les 18,30 h, a la Sala Pòsit  

 ESPECTACLE DE MÀGIA 
 El mag ZAPPA MAGIC, presenta IMPACT , espectacle  
 de màgia per a tota la família
 ACTE AMB ENTRADA GRATUÏTA
 Organitza: Confraria de Pescadors de Vilanova

A les 19 h, al  Museu Romàntic Can Papiol
  
 CICLE DE JAZZ A CAN PAPIOL
 Organitzat per l’Associació cultural de músics “Vilanova jazz” amb  
 la col·laboració del Museu Romàntic Can Papiol i Il Baretto
 Preu: 8€ per persona 
 Consultar més informació al web www.museucanpapiol.cat

A la a la Plaça de la vila a les 19 h
 
 FIMPT 2019
 Actuacions:
 19h Clàudia Cabero
 20.30h Miquel Gil Més informació: www.vilanova.cat/fimpt/
 Organitza Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

De les 21,30 h a les 2,30 h, a les 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 núm. 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

Alimentació a Granel



Llibertat 128 |  Vilanova i la Geltrú
Tel: 931 375 129 |  f: @ungrapat

Productes naturals, ecològics
i de proximitat




Llibertat 128 


LLEGUMS

SECS I CUITS
PASTA

TES
ESPÈCIES

FRUITA DESHIDRATADA
i molt més...

ANCORA, 14
TEL. 931 474 649

08800 VILANOVA I LA GELTRÚ



Dilluns 17 de juny 

A les 18:30 h a la Sala Pòsit
                     
 7a  RETROSPECTIVA FOTOGRÀFICA DE BAIX A MAR
 Projecció comentada de fotografies d’abans, imatges per al record, testimoni   
 d’història col·lectiva, a càrrec de Ma Engràcia Soler Mestre del col·lectiu de la   
 VILANOVA D’ABANS. 
 Organitza: Confraria de Pescadors de Vilanova en col·laboració amb Vilanova d’Abans

            
          
Dimarts 18 de juny 

A les 17 h, a la Sala Pòsit
   
 GRAN FESTIVAL MUSICAL 
 A càrrec del grup Els Fantàstics, grup de    
 Playback del Casal Municipal de la Gent Gran.
 Espectacle amb ampli repertori de    
 d’actuacions musicals. 
 ACTE AMB ENTRADA GRATUÏTA 
 Organitza: Confraria de Pescadors de Vilanova   
 amb el suport del Casal Municipal de la Gent Gran 

 4a SARDINADA POPULAR I BALL DE LA GENT GRAN 
 Quarta edició de la Sardinada popular i ball de la gent gran d’inici d’estiu. 
 ACTE OBERT A TOTHOM Venda anticipada de tiquets al Casal Municipal de la Gent Gran 
 (C. de Josep Llanza, 4) i al mateix dia a la Plaça del Port
 Preu: 5€.
 Organitza: Servei de Gent Gran de l’Ajuntament de Vilanova

Dimecres 19 de juny 

A les 18.30 h, a la Sala Pòsit

 CONTACONTES
 A càrrec de MONTSE PANERO que explicarà el conte 
BASTONERS de “El Cep i la Nansa Edicions”. El Max 
i la Júlia passen la Festa Major del poble a la masia 
dels avis. Els encanta jugar per tota la casa i sentir 
els contes i les històries de l’àvi, com la que un dia 
els va explicar que ell i l’avia de joves havien fet de 
bastoners. Un matí, fent el tafaner, troben un bagul 
antic a les golfes i….

 Organitza: Confraria de Pescadors amb el suport de El Cep i la Nansa Edicions
 Col·labora: Supermercats Condis

Dijous 20 de juny

A les 19,30 h, al Museu Víctor Balaguer

CONFERÈNCIA
Els Vallmitjana a les col·leccions del Museu Balaguer
Conferència sobre els germans Agapit i Venanci Vallmitjana, dos dels autors 
més destacats de la col·lecció fundacional del Museu, i amb motiu de la qual es 
mostraran algunes peces que de manera habitual es troben a les reserves del 
Museu. A càrrec de Natàlia Esquinas.
Activitat vinculada a les Jornades Vallmitjana organitzades per la Universitat de Barcelona. Per a 
més informació us podeu adreçar al telèfon 93 815 42 02 
o bé al correu informacio@victorbalaguer.cat
ACTIVITAT GRATUÏTAOrganitza: Museu Víctor Balaguer

Divendres 21 de juny

A les 18 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 de Vilanova



A les 22 h, al Museu Víctor Balaguer  
                     

VISITA COMENTADA NOCTURNA El Prado de nit
visita a l’exposició temporal ‘La presència del Prado. Episodis d’una història’, que 
finalitzarà amb copa de cava al jardí del Museu
PREU: 4€/persona 
Cal fer reserva prèvia al telèfon del Museu: 93 815 42 02 o bé al correu informacio@
victorbalaguer.cat
Organitza: Museu Víctor Balaguer

NOWA REGGAE 2019, 21 i 22 de juny
                
A les 20 h, al Parc de Ribes Roges, obertura de portes

Actuacions: JAH9 & THE DUB TREATMENT, 
ROY & YVONNE BACKED BY THE KINKY COO COO’S, MELLOW MOOD, MANUDIGITAL, 
SENTINEL SOUND, DOUBLE JABS i MOLT MÉS!
Més informació i entrades a: http://nowareggae.com/

Amb la col·laboració de la Confraria de Pescadors de Vilanova   

Dissabte 22 de juny

A les 11 h del migdia, Espai Far

DE MAR EN TERRA (VISITA CULTURAL): L’Hotel Cèsar, 
l’antiga ‘Villa Anita’ de Ribes Roges 
Visita a l’antiga ‘Villa Anita’ de l’antiga ciutat jardí de Ribes Roges, actual Hotel 
Cèsar, a on podrem descobrir la història de la ‘villa’ i l’hotel i la seva col·lecció d’art.
PREU: 3€ per persona, consulteu detalls i punt de trobada
Cal reserva prèvia a espaifar@vilanova.cat
Organitza: Espai Far

A partir de les 11 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



i n f o @ a l u s t e t i c . c o m
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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

 
A les 17.30 h, al passeig Marítim, davant de la Casa del Mar

47è 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

a les 18.30 h, passeig Marítim, mentre cuinem 

EXHIBICIÓ DE PUNTA AL COIXÍ 
Amb  Puntaires de Mar que mostraran en públic la tècnica dels boixets i la punta al coixí
Organitza: Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú, amb la col·laboració de l’Ajuntament de 
Cornellà de Terri i el suport de Caves Llopart, Olis Saba, Menja’t Vilanova, Ferran Ferrer i Iakaré

i en acabar de cuinar, 

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

tot seguit, a partir de les 21 h , a la Plaça del Port 
  

CANTADA D’HAVANERES 
Cantada d’Havaneres amb el grup LA PETITA HAVANA. 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

Diumenge 23 de juny 

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 Cíclades amb 
jocs per totes les edats.
Acabarem l’activitat amb uns fideus 
rossejats a preu popular.
Una bona manera de començar la revetlla!
ENTRADA GRATUÏTA
PREU Dinar posterior (amb inscripció prèvia): 5€
Organitzen: Cheap Films, Devir i Ayudar Jugando, amb la col·laboració de la Confraria de 
Pescadors de Vilanova 

NOWA REGGAE 2019
 
A partir de les 23 h, al Parc de Ribes Roges 
La nit de revetlla, concerts amb entrada gratuïta com a comiat
Més informació a: http://nowareggae.com/
Amb la col·laboració de la Confraria de Pescadors de Vilanova   



Dimecres 26 de juny 

A les 19 h, al  Museu Romàntic Can Papiol
  

EL JARDÍ DELS MITES
Visita temàtica centrada en el món clàssic grecoromà, relacionant els diversos 
elements de la casa amb la mitologia i la història de la cultura mediterrània. 
Finalitza amb copa  de vi.
PREU: 6 €/persona
Cal fer reserva prèvia al telèfon del Museu: 93 893 03 82 o bé al correu museupapiol@vilanova.cat

A les 20 h, a la Sala Pòsit   

CONCERT DE CANT CORAL
Gaudirem del concert del Grup Fònics del Foment Vilanoví amb repertori dels 
musicals  ‘El Rey León’ i ‘Els Miserables’, amb l’acompanyament del pianista Jordi 
Castells. Fònics convida en aquesta ocasió Barbershop Choir, grup jove de l’Escola 
de Música Pausa que ofereixen música teatralitzada. Totes dues formacions sota la 
direcció de Laura González Sanvisens
Acte amb Taquilla inversa
Organitza: Confraria de Pescadors de Vilanova en col·laboració amb el Grup Fònics del Foment 
Vilanoví

Divendres 28 de juny 
 
A les 19.30 h A la Plaça del Port

10a 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 l’Associació Esportiva Llaguts Vilanova amb el suport de la Confraria de Pescadors

A les 20.30h a la Sala Pòsit 

 MARIDATGES  AMB GLOPETS  DEL MAR

 GLOPETS DE BENVINGUDA amb Torelló Pàl·lid Rosé ecològic acompanyats d’aperitius.  



i seguidament

MARIDATGES DE VINS I ESCUMOSOS TORELLÓ 
AMB PLATS ELABORATS PER PESCADORS 

Croquetes de peix maridades amb Blanc Tranquil, 2018 ecològic
Canana amb ceba maridada amb Torelló Tradicional Brut Nature
Fideus rossejats maridats amb Mas de la Torrevella, Chardonay 2018 ecològic
Calamars farcits maridats amb Rosa d’Abril, Rosé 2018 ecològic
Bull de tonyina maridat amb Finca Can Martí Brut, 2014
Postres Marejol maridat amb Brut Reserva

Els vins i escumosos TORELLÓ 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.  
PREU: 35€, places limitades a l’aforament del local
Col·laboren:  Vins i Escumosos Torelló i restaurant Marejol

 

Dissabte 29 de juny, Sant Pere Pescador

De les 10 a 13h i de 17 a 20h
  
 JORNADA DE PORTES OBERTES A L’ESPAI FAR
 Amb motiu de la diada de Sant Pere Pescador. Visita comentada a les 11 h 
 Organitza: Espai Far

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 la missa es 
cantaran els goigs de Sant Pere 2019, escrits per gogistes del Penedès

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

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, el Capítol de la Confraria de Pescadors i altres entitats, 
acompanyats amb els acords de la Cobleta de la Geltrú.



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 la barca MONTCLAR III 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. 

 Organitza Confraria de Pescadors de Vilanova

De les 18.30 a les 23 h a l’Espai Far

FESTA D’EN ROIG i V CONCURS DE CURTMETRATGES ‘EL ROTLLO D’EN ROIG’
Projecció de curtmetratges i lliurament de premis
Informació: www.elrotllo.org
Organitza: Associació d’Amics de la Carpa Juanita i F. Roig Toqués, Cineclub Sala1
Col·labora: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

A les 21 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 al telèfon del Museu: 93 815 42 02 o bé al correu informacio@
victorbalaguer.cat  
Organitza: Torre Blava-Espai Guinovart

         
 
Diumenge 30 de juny

A partir de les 10 h i durant tot el dia, al monument a Francesc Macià

INTERCANVI DE PLAQUES DE CAVA
Trobada de col·leccionistes per a intercanvi, hi haurà caseta amb venda de cava i
plaques amb esmorzar a la brasa. Al migdia ranxo mariner per dinar. Servei de  
bar continuat i durant l’actuació castellera a la tarda.
Organitza: Tronats de Mar

A les 18:00 h, a la Rambla de la Pau al costat del monument a Francesc Macià

EXHIBICIÓ DE CASTELLS 
Actuació castellera a càrrec BORDEGASSOS DE VILANOVA, TIRALLONGUES DE 
MANRESA i CASTELLERS DE SABADELL
Organitzen: Bordegassos de Vilanova amb el suport de la Confraria de Pescadors de Vilanova



A les 19:30 h, a la Sala Pòsit
 

TEATRE
La Cia INCONYABLES, teatre social independent, ens ofereix una adaptació lliure dels 
Monòlegs de la Vagina que porta per títol EL SOPAR DE LES ÚLTIMES 
Elenc:
Sara di Stefano
Isabel Pérez
Maria Xosé González
Betlem Betlloc
Ma Pau Munuera
DIRECCIÓ, LAURA BONO
Acte amb taquilla inversa a benefici de dones en situació de maltractament
Organitza: Associació de Dones La Frontissa amb el suport de la Confraria de Pescadors de 
Vilanova

Dijous 4 de juliol
           
A la Masia d’En Cabanyes, a partir de les 18 h
 

VIDA FESTIVAL 2019
Actuacions: Hot Chip, Jose Gonzalez, Sleaford Mods, El Petit de Cal Eril, Calavento, 
entre d’altres.
Més informació i venda d’entrades a: www.vidafestival.com
Organitza Vida Festival amb la col·laboració de la  Confraria de Pescadors

Divendres 5 de juliol

A la Masia d’En Cabanyes, a partir de les 17 h

VIDA FESTIVAL 2019
Actuacions: Beirut, Sharon Van Etten, Superchunk, Temples, Todd Terje Dj, Joan 
Colomo, entre d’altres.
Més informació i venda d’entrades a: www.vidafestival.com
Organitza Vida Festival amb la col·laboració de la  Confraria de Pescadors

A les 22 h, al  Museu Romàntic Can Papiol
 

VISITA NOCTURNA A CAN PAPIOL
Has visitat mai Can Papiol de nit? Aquesta és la oportunitat per conèixer les diferents  
estances de la casa i acabar la visita amb una copa de cava al jardí.
PREU: 6€ per persona
Cal fer reserva prèvia al tel. 93 893 03 82 o bé al correu museupapiol@vilanova.cat
Organitza: Museu Romàntic Can Papiol

 
Dissabte 6 de juliol

A la platja de Ribes Roges de Vilanova i la Geltrú

JUANITA’S VILANOVA BEACH SPORTS FESTIVAL
Consulteu programació i activitats a www.juanitasvilanova.cat
més informació: Regidoria d’Esports // Tel. 93 814 00 00 //
esports@vilanova.cat // http://www.vilanova.cat/esports

A la Daurada Beach Club, a partir de les 10.30 h
 

VIDA FESTIVAL 2019
Actuacions: Carolina Durante, Ernest Crusats, Maria 
Lluïsa i Roger Pistola entre d’altres.
Més informació i venda d’entrades a: www.vidafestival.com
Organitza Vida Festival amb la col·laboració de la  Confraria de Pescadors



I JORNADES GASTRONÒMIQUES DE LA 
LLOTJA DE VILANOVA I LA GELTRÚ

De 12 h a 14.30h, a l’espai del Port de Vilanova i la Geltrú
  

VERMUT I TAPES
L’acte contarà amb l’assistència de TEMPS DE VI que maridaran amb la selecció de 
tapes ofertes per la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú.
Seran elaborades amb productes de la nostra mar i la terra dels voltants per un 
restaurador client de la Llotja.
El vermut l’acompanyarem amb un grup de Jazz.
ACTE OBERT A TOTHOM, PREUS POPULARS
Més informació a: www.llotjavilanova.com info@llotjavilanova.com

a partir de les 20 h, a la Llotja 

SHOWCOOKING 
Demostració culinària en directe dins el recinte de la Llotja, comptem amb el xef 
Oriol Castro, propietari del restaurant COMPARTIR I DISFRUTAR de Barcelona, amb 
dues estrelles Michelin. La demostració es farà al recinte de la subhasta. 
CAL RESERVA PRÈVIA. Més informació a: www.llotjavilanova.com info@llotjavilanova.com

 
tot seguit, en acabar el Showcooking
   

INAUGURACIÓ DE LES I JORNADES GASTRONÒMIQUES DE LA LLOTJA DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ
Per part del seguici d’autoritats de les institucions que hi donen suport, les  
entitats col·laboradores i l’organització

a les 21 h, a la Llotja 

SOPAR GASTRONÒMIC
Acompanyat amb un grup de música en directe i amb l’assistència de TEMPS DE VI 
que podrà recomanar als nostres assistents quin vi o cava marida millor amb el que 
estiguin degustant. 

El sopar constarà de 5 bufets:

•Bufet de marisc:  gamba vermella a la planxa, llagostins i escamarlà de Vilanova 
amb un toc de sal Maldon.
•Bufet de mol·luscs: el típic plat de Vilanova, sípia a la bruta. 
•Bufet de peix blau:  sardines a la brasa. 
•Bufet amb pop: el pop de Vilanova a la brasa,  pota de pop 
•Bufet de sushi:  amb la presència d’un xef japonès que elabora sushi en directe 
amb algunes varietats que es pesquen a Vilanova, sobretot la tonyina.
CAL RESERVA PRÈVIA. Més informació a: www.llotjavilanova.com info@llotjavilanova.com
 Organitza la Confraria de Pescadors de Vilanova, amb el suport de la Diputació de Barcelona i 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

A la Masia d’En Cabanyes, a partir de les 17 h
 

VIDA FESTIVAL 2019
Actuacions: Madness, The Charlatans, Polo & Pan, Stella Donelly, Meute, Ferran 
Palau entre d’altres.
Més informació i venda d’entrades a: www.vidafestival.com
Organitza Vida Festival amb la col·laboració de la  Confraria de Pescadors

A les 19 h, a la Sala Pòsit
  

 CONCERT DE GÒSPEL
 A càrrec de VINGIS, cor de música moderna
 ACTE AMB TAQUILLA INVERSA
 Organitza: Confraria de Pescadors de Vilanova

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 amb el suport de l’Espai Far



A partir de les 21 h,  a la Plaça Rajanta
 

TABALADA 
Concentració de les colles i el bestiari per al CORREFOC DE MAR
 Colles: Tronats de Mar, Ma-cabres de Canyelles, Diables del Clot de l’Infern de  
 Puig-Reig
 Bestiari: Helena Muarena dels Tronats de Mar, Poll-Foll dels Diables de Ripollet,  
 Carpa Fera i Dimoni Roldan dels Diables de Martorell

A les 22 h i sortint de la Plaça Rajanta

INICI DEL XV CORREFOC DE MAR
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

 
Diumenge 7 de juliol
               
a les platja de Ribes Roges de Vilanova i la Geltrú

JUANITA’S VILANOVA BEACH SPORTS FESTIVAL
Consulteu programació i activitats a www.juanitasvilanova.cat
més informació: Regidoria d’Esports // Tel. 93 814 00 00 //esports@vilanova.cat // http://www.

vilanova.cat/esports         

A les 11 h a l’Espai Far

 VISITA COMENTADA 
 Primer diumenge de mes, visita guiada a l’Espai Far 
 Cal reserva prèvia a espaifar@vilanova.cat i 600509223
 Organitza: Espai Far

 

EXPOSICIONS
A partir del 15 de juny

VISITES A LA TORRE BLAVA 
Del 15 de juny al 15 de setembre romandrà oberta els dissabtes i diumenges de 18 
a 21 h.  
Per a més informació us podeu adreçar al telèfon 93 815 42 02 o bé al correu 
informacio@victorbalaguer.cat

A partir del 17 de juny i durant totes les Festes

A la Plaça Mediterrània,  CAPI Baix-a-Mar

EXPOSICIÓ 
El mar com actiu de salut vist pels nens
Amb l’enunciat “Què et diverteix del mar?” els nens i nenes participants han aportat 
els seus dibuixos entre el de l’1 a 14 de juny al 1r CONCURS DE DIBUIX INFANTIL CAPI 
A partir del 17 de juny i durant les Festes de Sant Pere, exposició de dibuixos al CAPI 
de Baix-a-Mar. Organitza: CAPI de Baix-a-Mar   

Del 25 de juny al 14 de juliol

Al Centre Cívic de Mar

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA de 
Retrats antics de baix a mar 
Organitza: Espai Far Col·labora: Associació Museu del Mar 



més informació: 
Regidoria d’Esports
Tel. 93 814 00 00    
esports@vilanova.cat
http://www.vilanova.cat/esports

ACTES ESPORTIUS ...i passat Sant Pere, encara més

Durant tot el mes de juliol, 

A l’Espai Far, de dimarts a divendres a les 11h

ACTIVITAT INFANTIL: TOP SECRET! 
Juguem a desxifrar el missatge amagat del Far 
Activitat gratuïta, cal reserva prèvia: espaifar@vilanova.cat i 600509223
Organitza: Espai  Far

Dissabte 21 de juliol

09:00 h 
X PREMI GRAN FONS NEDANT COSTA DAURADA-EL GARRAF. 7,5 Km
(nascuts/des 2003 i anteriors)

09:30 h 
TRAVESSIA POPULAR MITJA DISTÀNCIA (nascuts/des 2005 i anteriors) 
+ TRAVESSIA VETERANS. 800 m (nascuts 1964 i anteriors)

 09:50 h
TRAVESSIA MENORS. 400 m (nascuts/des 2006-2009)

10:10 h 
TRAVESSIA POPULAR CURTA DISTÀNCIA (nascuts/des 2005 i anteriors)  
TRAVESSIA PERSONES AMB DISCAPACITAT. 400 m (totes les edats)

10:20 h 
TRAVESSIA CONTRA-RELLOTGE PER EQUIPS. 2000 m 
(nascuts/es 2005 i anteriors))

10:30 h 
TRAVESSIA PETITS. 100 m (nascuts/des 2010-2011)

11:30 h 
TRAVESSIA GENERAL 
TRAVESSIA POPULAR LLARGA DISTÀNCIA. 2000 m. (nascuts/es 2005 i anteriors)

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

 



Oració Marinera

Pètals de flors sobre l’aigua
són les llàgrimes plorades
homenatjant els nostres morts.

Aigua de mar viva i mare
de peixos i de tresors.
Aigua on s’hi mou la vida.

Avui et deixem penyora
de la pena i el dolor
de tantes persones perdudes.

Gent de mar de Vilanova
gent que, estimada i valenta,
romandran en el record.

         Dolors Juan Ill– Sant Pere 2019

Agraïments 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Cornellà de Terri
Arxiu Comarcal del Garraf
El Cep i la Nansa Edicions
Temps de Vi
Montse Panero
Caves Llopart
Xavier Mestres i Pons
Menja’t Vilanova   
Jaume Llaó Gervasio (@j.yaoh)
Ventura Peixos
Oriol Castro
El Peixet
Ferran Ferrer Margalet
Restaurant Marejol
Josep Egea  
Olis Saba    
Griselda Pons    
Cia Inconyables  
José Díaz     
Dolors Hernández
Eduard Escolar    
Francesc Pallarés
Iolanda Maurici    
Gogistes Penedesencs  
Salvador Pons    
Xavier Gámez
Associació E.P La Gavina   
Vins i escumosos Torelló  
Voluntaris del Garraf   
Dolors Juan Ill
Compartir i Disfrutar   
Supermercats Condis
Cheap Films    
Casa del Mar
Dolç llum
Maria Engracia Solé

Rafel Jorba                                             

I totes les persones i entitats que col·labo-
ren desinteressadament i fan possible les 
Festes de Sant Pere
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