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Amb el lema “No fem lluentons, fem 
sàtira”estrenem el Carnaval de Vila-
nova i la Geltrú 2017.

Una sinòptica frase que manifesta 
l’essència del nostre Carnaval. Tots 
els personatges que donen vida a la 
diversitat  d’actes del Carnaval de 
Vilanova i la Geltrú darrera d’una 
mateixa pancarta, manifestant-se 
per aquest ingredient que fa que el 
nostre Carnaval sigui singular, únic i 
genuí.

Està en mans de tots nosaltres pre-
servar aquest ingredient i fer que 
aquesta essència tan característica 
del nostre Carnaval, la nostra cultu-
ra, sigui perdurable en el temps.
 
Amb aquest objectiu, l’actual Junta 
de la FAC creu fermament en la 
necessitat de transmetre l’esperit 
carnavalesc als més menuts i menu-
des de la casa. I és a ells i a elles que 
volem dedicar aquest programa.

El programa del Carnaval d’enguany 
pretén  desvetllar l’herència històrica 
del Carnaval Infantil. En aquest 
sentit, la Francesca Roig, el Xavier 
Orriols i la Judith Barbacil ens analit-
zaran, a traves de l’article “Somnis 
de Carnaval” i el Taller de la “Història 
a les nostres mans. Dones amb 
memòria”, com fou la participació 
dels infants en el Carnaval de Vilano-
va i la Geltrú, des de que en tenim 

constància, de moment, fins als tes-
timoniatges vius que encara recor-
den els seus Carnavals de postgue-
rra.

Per altra banda, Àngels Parés i 
Xavier López ens desvetllaran la 
naixença dels actes que actualment 
composen el model de Carnaval 
Infantil: el Caramel, el Vidalet i la 
Merengada.

Com a Junta volem donar explícita-
ment les gràcies a la Judith, la Fran-
cesca, el Xevi, a l’Àngels i al Xavier pel 
gran treball de recerca realitzat  i a 
totes les entitats que un any més, i a 
contrarellotge, han contribuït a cons-
truir aquest programa i a la vegada  
vetllen pel patrimoni del Carnaval.

A tots vosaltres, gràcies! 
LA JUNTA DE LA FAC 

PORTIC
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Quan s’acosta el Carnaval, tota la 
ciutat es transforma prodigiosament. 
Carrers, places, locals d’entitats, 
escoles, comerços... tots els espais i 
racons s’engalanen i omplen de 
colors, a punt per viure els dies més 
arrauxats de tot l’any. També les per-
sones, els vilanovins i les vilanovines, 
experimentem una certa mutació, 
causada per un estat anímic molt 
especial: l’emoció se’ns filtra per la 
pell, la impaciència de retrobar-nos 
amb un Carnaval que coneixem tan 
bé, però que sempre és nou.

Enguany el Carnaval és nou també 
per a la junta de la FAC que tot just 
s’estrena. Noves vivències per aquest 
grup de persones que han gaudit la 
festa des de diversos punts de vista i 
que ara n’incorporen un de ben dife-
rent: el de l’organització. Cal agrair a 
les persones que fan el pas al capda-
vant de la FAC, pel compromís que 
prenen amb el Carnaval i amb la 
ciutat. Compromís per escoltar les 
entitats, per incloure tota la ciutada-
nia, per fer una festa de tothom i així 
mantenir viu l’esperit del Carnaval de 
Vilanova i la Geltrú.

En els darrers anys el nostre Carna-
val ha viscut alguns canvis, com el 
nou format de l’Arrivo, o l’aposta per 
recuperar el Vidalot. Aquesta és la 
demostració que la festa és viva i 
dinàmica, com ho és la societat vila-
novina. El regnat del vell Carnestol-

tes ens ve de ben antic, però sempre 
s’ha sabut adaptar als nous temps i 
els nous ritmes sense perdre aquella 
essència que el fa tan nostre: la 
sàtira, la gresca, el xivarri... per Car-
naval tot s’hi val, però el més impor-
tant és preparar-lo i viure’l en comu-
nitat. 
No és cert? El que més esperem del 
Carnaval és l’oportunitat de reu-
nir-nos amb les nostres amistats, 
amb la família, amb companys i com-
panyes de les associacions, partici-
par en els actes i riure junts. I és que 
els dies de Carnaval, els vilanovins i 
les vilanovines compartim els matei-
xos codis, ens saltem les mateixes 
normes i parlem llenguatges iguals. 
Celebrar conjuntament les nostres 
festes ens uneix com a poble. Viure 
conjuntament el Carnaval ens enor-
gulleix de ser vilanovines i vilanovins. 
Us animo a viure la festa amb tota 
l’energia i amb les dosis necessàries 
de sàtira i de vinagre. Però alhora 
també amb el respecte imprescindi-
ble, perquè tothom en pugui gaudir. 
Així la fem més participativa i més 
perdurable.

Vilanovins i vilanovines, la plaça és 
vostra!

Visca el Carnaval de Vilanova i la 
Geltrú!!!

Neus Lloveras i Massana
Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú

salutacio de
l’alcaldessa
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La junta de la FAC us saluda i us dóna 
la benvinguda al Carnaval 2017; el 
nostre primer Carnaval com a junta! 
Tal i com vam dir a la presentació de 
la nostra candidatura, sabem que 
estar al capdavant de la FAC no és 
una tasca fàcil. 

Des del minut zero estem engrescats 
a continuar treballant per tal que el 
nostre Carnaval continuï sent el 
millor del món. És per això que la 
nostra línia de treball i la declaració 
d’intencions de cara a aquests tres 
anys al capdavant de la FAC són: 
mantenir l’originalitat del nostre 
Carnaval, preservar la cultura tradi-
cional i popular amb la participació 
de tota la ciutat, promocionar-lo per 
tal d’arribar al reconeixement que es 
mereix a tots els nivells i sobretot, 
mantenir l’esperit satíric, únic i genuí 
d’aquesta festa que ha anat passant 
de generació en generació.
El nostre lema és No fem lluentons, 
fem sàtira! Seguint amb la línia satí-
rica de la junta sortint, però amb la 
nostra petjada pròpia.  Això sí: volem 
agrair la seva dedicació durant 
aquests tres últims anys, i la pacièn-
cia dels darrers mesos davant dels 
dubtes que ens han sorgit. 

Durant el temps que portem al 
càrrec hem anat agafant rodatge, i 
hem intercanviat experiències amb 
altres Carnavals, com el de Solsona, 

Sitges, Laza, gràcies a la nostra par-
ticipació al Saló del Carnaval, que 
valorem  molt positivament. 
També hem anat treballant amb les 
entitats i l’ajuntament per poder fer 
possible la realització de tots els 
actes amb la qualitat que es me-
reixen. Estem molt contents de la 
participació cada cop més creixent en 
els diferents actes, com per exemple 
el guarniment de carrers! Escoles, 
instituts, entitats, associacions veï-
nals... que es bolquen per fer la festa 
viva, realitzant una activitat de col·la-
boració i participació, i que implica  
diferents generacions vilanovines.  

Tenim clar que el Carnaval no el 
farem sols, us necessitem a tots i a 
totes. Vilanovins i vilanovines! Per fer 
la festa gran hem de treballar i viu-
re-la entre tots i totes. Participeu en 
tots els actes possibles, no us 
quedeu a casa, feu-vos vostre el Car-
naval! Empastifeu-vos, disfres-
seu-vos, feu sàtira, llenceu els cara-
mels a grapats, aixequeu mantons i 
barretines, canteu als coros, ompliu 
els carrers i places de paperets, gra i 
ordi i ploreu la mort del nostre rei! 
Poseu el vostre granet de sorra per 
fer únic el Carnaval de Vilanova! 

Visca el Carnaval! I visca la sàtira! 

salutacio de la FederacIO 
d’Associacions pel
Carnaval
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Nens participant a la “Cabalgata” Benèfica vers 1923 – Arxiu Roig i Galceran 

08No fem lluentons,No fem lluentons,

Somnis
de Carnaval______________

Article escrit per Francesca Roig,
Xavier Orriols i Judith Barbacil

Enguany el programa de Carnaval vol fer una 
mirada cap al món infantil. Del com, del quan 
i del què feien els nens i les nenes durant 
aquesta festa tan nostra al llarg del temps. 
En el present article, analitzarem com fou la 
participació dels infants en el Carnaval de 
Vilanova i la Geltrú, des que en tenim cons-
tància, de moment, fins als testimoniatges 
vius que encara recorden els seus Carnavals 
de postguerra.
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09 fem sàtira.fem sàtira.

En el relat descriptiu més reculat del nostre 
carnaval, redactat per l'ínclit Francesc Papiol i 
de Padró en la seva coneguda Resposta al 
Qüestionari Zamora1 realitzada l'any 1790, hi 
ha ja una explícita referència de la participació 
de la menudalla en el carnaval vilanoví. En 
l'apartat 133, on es pregunta sobre les diver-
sions públiques, Papiol contesta entre altres 
consideracions: «No tenemos teatro ni fiestas 
de toros. Sólo en algunos dias hay danzas a lo 
que nos acercamos al Carnaval, però se han 
dejado ya en mucha parte (ojalá se desterrara 
del todo)...». Segueix una llarga descripció, 
sense proposar-s'ho, del que seria el naixe-
ment de les comparses tal i com les entenem 
actualment, i acaba amb un paràgraf que és 
tota una proto-història del nostre carnaval 
infantil:

«Siendo tal la locura que tienen sus 
gentes para ello, que casi podemos 
decir sácanla del vientre de sus 
madres, pues me contaron que unos 
cuantos niños de 9 a 10 años, que se 
encuentran a fuera para estudiar 
sus primeras letras, hicieron este 
año su provisión de confites que iban 
hechando a cuantos se les ponían 
delante, con pasmosa admiración 
de todo aquel Pueblo, que no estaba 
acostumbrado a ver otro tanto, y 
como iban derramando profusa-
mente y con brio su caudalillo aque-
llos niños, sólo por acordarse de lo 
que hacía en aquellos dias en su 
Patria.»

Aquest antecedent posa de manifest que la 
mainada no ha estat mai exclosa de les cele-
bracions carnavalesques, ans al contrari. Així 
cal comptar amb l'afició de gran part de les 
famílies de disfressar els infants, afició que ja 
ve de lluny, i no solament per carnaval, sinó que 
en el segle XVIII tenim notícies de fets que amb 
tota seguretat ens podrien remetre a segles 
anteriors, de nens i nenes disfressats partici-
pant en diversos actes religiosos: Heroïnes 
d'Israel en processons de festes patronals, 
nens vestits de Sant Joan Baptista per Corpus, 
i amb vidre volador als cabells desfilant en les 

processons Setmana Santa, o criatures vesti-
des d'angelet vetllant La Dormició de la Mare 
de Déu el dia 15 d'agost.

Diverses notícies de finals de segle XIX ens 
confirmen que s'organitzaven uns actes de 
carnaval exclusivament per a la canalla, que de 
fet eren còpia infantil dels actes que feien els 
adults. Així veiem com l'any 1885 el dissabte de 
carnaval a la tarda va sortir una Comparsa 
Infantil de la societat Círculo Villanovés (actual 
Foment) recorrent diversos carrers de la vila. 
Es tractava de parelles de nens i nenes disfres-
sats, tal com eren llavors les comparses, quan 
no existien els vestits uniformes de les socie-
tats i els comparsers hi assistien amb disfres-
ses.

L'any 1894 els comparsers infantils fins i tot van 
fer algunes ballades a la Plaça de la Verdura, a 
imitació de les Competències Musicals amb 
què acabaven les comparses adultes. El ball es 
va incloure en la celebració infantil, i l'any 1899 
veiem com la comparsa surt de la Plaza de la 
Constitución i va fins al Gran Salón (actual La 
Sala), on s'obsequia amb dolços tots els  parti-
cipants i es donen premis a les millors parelles  
disfressades. També aquell any canvia la data 
de la comparsa i ball infantil, i passa a fer-se el 
diumenge de carnaval a primera hora de la 
tarda. Cal tenir en compte que el diumenge al 
matí es feia la cabalgata benèfica en la qual s'hi 
podien veure també nens i nenes disfressats en 
els diversos carruatges i cotxes participants, i 
també col·laborant en la recapta.

Des dels inicis fins la postguerra

1Introducció i transcripció a cura de Joan Orriols i Carbonell.
Editat per l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb la col·laboració del
Centre d'Estudis de la Biblioteca Víctor Balaguer. Vilanova i la Geltrú, 1990.

IMG Programa del Carnaval de Vilanova i la Geltrú (1900)
 – Arxiu Escofet
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10No fem lluentons,

L'any 1913 el ball infantil es va fer al Teatre 
Bosc, i és a partir de l'any següent i ja fins el 
darrer, celebrat l'any 1936, que aquest acte 
s'assentà al Teatre Artesà, també anomenat 
Cine Diana. En aquests anys hi hagué varia-
cions en els horaris i els actes. La comparsa 
infantil, que es traslladà al matí del dilluns de 
carnaval, no està anunciada cada any, però el 
ball es celebrà regularment les tardes del 
diumenge, tot i que en quatre ocasions es va fer 
el matí del dilluns.

Tanmateix es mantingueren invariables els 
premis i obsequis per als participants. 

Però en aquelles primeres dècades del segle 
XX, quan les comparses havien deixat enrere 
les disfresses i havien fixat els mantons i els 
vestits de les societats, parelles de petits com-
parsers s'afegien a la filera de parelles adultes, 
precedint-les en el seu recorregut per la vila, 
darrere de la bandera de la corresponent socie-
tat, tot i que, principalment les nenes, mante-
nien el costum de la disfressa.

En la postguerra es mantingué el costum de 
disfressar les criatures, que participaven en 
balls infantils organitzats per diverses societats 
i, quan es van recuperar les comparses, les 
banderes de parelles infantils ben aviat es van 
fer un lloc en el bullici dels matins del diumen-
ges de carnaval, una pràctica que s'ha perpe-
tuat fins els nostres dies, en què la quitxalla hi 
concorre en comparses de gent cada cop més 
menuda. 

IMG Comparsers infantils (1928)
– Arxiu Escofet

I és aquí on una vegada més, el taller de la Història a les nostres mans. Dones amb Memòria entra en joc, 
amb el seu especial testimoniatge del que va ser el carnaval infantil quan les seves integrants eren nenes. 
Remarquem especial perquè ens trobem davant d’unes nenes que no van tenir un “carnaval oficial” i , per 
tant, menys un d’infantil. Hem de recordar que  les generacions nascudes entre 1930-1940 són les que van 
viure els estralls de la guerra civil més directament. I és d’aquest fet que en ve el títol d’aquest apropament 
als records de les nenes dels any 30 i 40.

Somnis de Carnaval vol explicar que somiar, de tant en tant, és una bona eina d’evasió, també pot ser un petit 
anhel personal o pot ser-ne un de col·lectiu.

Amb Somnis de Carnaval volem recordar aquells pares i mares que havien viscut el Carnaval de petits i que 
en el moment de ser pares, la prohibició de la festa era un fet. Tot i això, no van voler que el Carnaval vilanoví 
es perdés i  van continuar disfressant i passant el cuquet de la celebració al seus fills i filles.

“El 3 de febrer de 1937, una ordre datada a Burgos prohibia el Carnaval en tot el territori 
que controlaven les tropes franquistes. L’any 1939 aquesta ordre es faria extensiva a tot 
l’Estat Espanyol amb el triomf de les forces faccioses del general Franco. (...) La pobla-
ció de Vilanova i la Geltrú no va fer cas a aquesta ordre i va seguir celebrant el Carnaval, 
discretament, però obertament. De primer van recomençar els balls de màscares a les 
societats recreatives i culturals, per, a la dècada dels cinquanta, acabar sortint al carrer 
amb la cara tapada el Dissabte de Mascarots. Durant aquells anys, les dècades dels 
cinquanta, seixanta i setanta, el Carnaval de Vilanova va esdevenir el Carnaval de Cata-
lunya (...).
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11 fem sàtira.

No direm que Vilanova fos l’única població del Principat on se celebrava aquesta festa, 
altres poblacions també van seguir celebrant-la malgrat la prohibició, algunes passant 
les festes a la Primavera, altres canviant-li el nom cosa que durant un temps també va 
fer-se a la nostra ciutat, el Carnaval passà a denominar-se Festes d’Hivern (Fiestas de 
Invierno), però la diferència entre el carnaval vilanoví i el de la majoria d’aquestes altres 
poblacions estava (i encara segueix estant-ho avui) en què Vilanova continuava celebrant 
la festa seguint el calendari tradicional dels actes carnavalescos, que d’any en any aug-
mentava de dies.” 

Les dones integrants del taller nascudes em les dècades dels 30 i 40 no en van ser l’excepció i algunes, poc o 
molt,  sempre van celebrar el Carnaval tot i la prohibició. Moltes vegades havien anat amb disfresses econòmi-
ques, reflex de la situació del país. Anar de fantasmes, amb pijames i orinals, d’indis amb sacs… són només 
alguns d’aquests exemples.  Però és molt millor que ens ho expliquin elles mateixes, no trobeu?
 
Per cert, veureu que en alguns casos hem volgut “parlar” com en aquells temps, és a dir, volem que copseu 
que els temps polítics, a part de marcar prohibicions, també marquen el dia a dia en el nom dels carrers, 
places i llocs. Per exemple, finalitzada la guerra s’anul·laren tots els canvis de 1931 (proclamació de la Segona 
República) i posaren als carrers noms de militars o personatges del nou règim. Així, la nostra Rambla Princi-
pal es va anomenar del Caudillo, la de la Pau: José Antonio. La Plaça de la Vila era la del  18 de julio i la de les 
Cols rebia el nom d’España. Per acabar amb els exemples, el carrer dels Caputxins el van batejar com a  Gene-
ral Mola i l’avinguda Francesc Macià com a General Yagüe.

L’any 1923 s’instaurava la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)

Jo de petita no em disfressava, fins que no vaig ser més gran  no vaig començar 
a viure la festa. Cap als 10 o 12 anys (temps de la Segona República) anava a 
veure passar els carros, el coro, etc... i passaven noies amb mantó amb 
paneretes per fer una aportació per a  l'hospital. Recordo que els meus pares sí 
que hi participaven al Carnaval però els infants no teníem actes, algun ball però 
molt poca cosa. Tot i així, no en tinc tampoc molts records, i  la meva joventut la 
recordo amb la Guerra Civil, període en el què no hi va haver celebracions de 
Carnaval.
 
En definitiva, Carnaval per als nens no n’hi havia, algun ball amb pares i nens 
d'alguna societat sí,  però tot era molt familiar. 

AnTOnia FerreR
1921
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12No fem lluentons,

El 14 d’abril de 1931 s’havia proclamat la Segona República i el 18 de juliol de 1936 es 
produïa l’Alzamiento Nacional.

Nosaltres ens anomenem: les nenes de la guerra. Quan érem petites la guerra va ser la 
protagonista
.
Moltes de nosaltres volem explicar i recordar que el carnaval infantil ni el vam viure ni va 
existir. Fins als 16 anys les nascudes als anys 30 no vam començar a sortir per Carnaval, 
la nostra infantesa va tenir un titular: Guerra i primers anys de la postguerra.
Ens sembla que no cal afegir res més.

Montserrat Tetas
1930

El Carnaval era per una altra gent. Recordo poques coses, principalment que em 
disfressaven i anàvem al ball. De comparses llavors per a  nens no n’hi havia. En 
canvi per als  meus fills sí que hi van haver actes adequats, ells van tenir 
l’oportunitat de viurere’l des de ben petits. Jo el Carnaval el vaig començar a 
viure amb la colla a partir dels 15 anyets. Els pares el van viure però nosaltres no 
en sabíem res fins a l'edat que tocava. 

Teresa JasSE
1933

El meu Carnaval comença als 14, 15 anys i de Carnaval infantil, pròpiament dit, 
no n’hi havia. Els meus pares sí que havien sortit a celebrar-lo, però dins el nucli 
familiar no era una de les festes que es celebrés. El Carnaval passava i prou, i 
encara es celebrava menys a l'Escola, no com ara. Jo anava al “Grupu”,  Grupo 
Escolar José Antonio Primo de Rivera, ara Pompeu Fabra.  I el Carnaval era vist 
com el dimoni. 

Un cop vaig començar a treballar a la Fàbrica Nova, avui desapareguda, i 
oficialment  Font Vilaseca,  sí que vaig sortir disfressada amb les companyes, 
deuria ser cap als 14, 15 anys, que en aquella època era quan es començava a 
treballar. 

Rosa Vidal
1931

MADRONA GRAS
1935
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13 fem sàtira.

Sempre s’ha dit que de la via cap a vall comença una altra realitat, nosaltres l’anomenarem 
“la república independent de baix a mar”. Tant la Pepita com la Camèlia comenten que 
“allà sí que hi havia Carnaval”. A la vila potser no, però a “MART” sí. Ara fixeu-vos que 
MART l’hem escrita amb T, la raó és que els de BMTV - baix a mar de tota la vida- parlen 
així.

La Camèlia ens explica que: Jo de petita vaig sentir parlar del carnaval, en el què havien 
participat els meus pares abans de la guerra. Gràcies a alguna fotografia i a moltes 
explicacions me’n vaig anar fent una idea. M’explicaven que anaven a la rua disfressats 
amb el Pòsit de Pescadors , dalt d’un camió guarnit on les noies portaven una panera a les 
mans per recollir diners per a l’hospital de Sant Antoni.

També recordaven que la meva mare una vegada va ser fitxada a corre-cuita perquè el 
Pòsit necessitava una parella de comparsers per guanyar el Foment. Es veu que hi havia 
“una espia” que havia anat a comptar les parelles del Foment en sortir del local.

Després de la guerra i quan el carnaval ja estava prohibit, a nosaltres, els fills, els pares 
ens disfressaren sempre, això sí improvisant i amb molta imaginació, és a dir, sense 
comprar res ni gastar diners. A casa encara hi havia una maleta de disfresses i recordo un 
vestit de Pierrot verd amb botons blancs ben grans i un volant al coll. La roba era d’un teixit 
que feien servir per folrar les peces de roba i que se’n deia llustrina.

CAMELIA FERRER
1937

PEP ITA NIN
1940

Tenia 7 o 8 anys. Vivia al carrer Unió, perdoneu!! Si ho hem de dir com “sempre”, 
hem de dir el Torrent. Quan arribava Carnaval, amb totes les nenes del Torrent 
anàvem a la Plaça de la Vila, perdoneu, Plaza 18 de julio (Día del Glorioso 
Alzamiento Nacional pels despistats, també dia de la paga doble). Aquell dia  
s’obria una cartilla per al nen o nena que naixia en 18.

Les disfresses sortien de coses que la mare  trobava a  casa:  manteletes de les 
àvies, cobrellits per fer faldilles, llençols per fer el vels o capes…una mica de 
pintura i a passar-s’ho bé. Allà no hi feien res, ni música ni res, però ens fèiem 
un tip de jugar. Aquest era el nostre Carnaval infantil i, és clar, els records encara 
els tinc al cap.

IRENE DIAZ
1942

Amb aquests testimonis hem volgut deixar clar que el Carnaval infantil que tenim ara era inexistent en 
la dècada dels 30,40,50 i 60. Hem de recordar que no és fins a la dècada dels 50 que el Carnaval de la 
ciutat torna a respirar i que s’intenta recuperar l’estructura d’abans de l’enfrontament. El procés serà 
lent i elles el viuran ja en plena adolescència. Però aquests records de joventut ja us els explicarem en 
una altre moment.
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16No fem lluentons,

Diumenge

A les 12 del migdia, a La Sala, 
PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA I CARTELL 

Sota la direcció d’art i disseny de Sergi Salvó (Iakare)  i  Irene Guallar
Tot seguit, exposició de les figures que composen el cartell del Carnaval de Vilanova  i la 

Geltrú 2017
Organitza: FAC

Dissabte

A 2/4 11 del matí, a la biblioteca Joan Oliva i Milà,
TALLER INFANTIL DE CARNAVAL: Mira quin parell!

Si et ve de gust vine a fer una parella de comparsers per lluir-la aquest Carnaval, a la 
Biblioteca hi trobaràs tot el que et cal.

 Activitat adreçada a infants de 5 a 9 anys. 
Places limitades.

Inscripció prèvia a la Biblioteca a partir del 6 de febrer. 
Preu: 2€ (el material el facilitarà la biblioteca).

 Durant el taller els infants hauran d'estar acompanyats d'un adult.
Organitza: Equip de Tallers de la Biblioteca Joan Oliva i Milà

Dilluns

Del 13 al 17 de febrer, recollida de material del joc La Pastanaga del Rei, a la Unió Vila-
novina, 

De 7 a 9 del vespre
Organitza: La Unió Vilanovina

Col·labora: FAC

PROGRAMA D’ACTES
D EL CARNAVAL 2017______________
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15

17 fem sàtira.

Dimecres

A les 6 de la tarda, al local social de l’AV Centre Vila,
TRADICIONAL PRESENTACIÓ CARNAVALESCA 2017 DE LA SOCIETAT

Organitza: AV Centre Vila

A les 7 del vespre, al local de la Talaia, 
TALLER DE LES DANSES DE VILANOVA

Organitza: A.E. Talaia

Divendres

A les 7 del vespre, al local de la Talaia, 
TALLER DE LES DANSES DE VILANOVA

Organitza: A.E. Talaia

Dissabte del Ball Mantons

Durant el matí,
GUARNIMENT DE CARRERS 

per escoles i veïns de la vila
Organitza: FAC

• Carrer de Sant Sebastià - Institut Lluch i 
Rafecas
• Plaça dels Cotxes – El Cim
• Plaça Lledoners – La Migranya i el Lotus
• Plaça del Pou i Palmerar – La Unió 
Vilanovina
• Plaça Llarga – Ateneu
• Plaça Pau Casals  – Can Batadet i David Pla 
instal·lacions
• Rambla Arnau de Vilanova – Can Sandàlia
• Rambla de la Pau – Estel Platja i Escola 
Llebetx
• Rambla Principal -  El Cim (AMPA)
• Carrer Mercaders –  Foment Vilanoví
• Carrer Major – Diables de Vilanova i la Geltrú

• Carrer Bonaire – Bordegassos de Vilanova 
• Carrer del Comerç – A.E. Talaia
• Carrer Francesc Macià – Gran Penya
• Carrer de Sant Gregori – Escola Volerany
• Carrer de Sant Gervasi – Institut Manuel de 
Cabanyes
• Carrer Col·legi – Col·legi Santa Teresa de 
Jesús
• Carrer del Teatre i Jardí – Escola Canigó
• Carrer Sant Joan – Institut Baix a Mar
• Carrer Nou i Comerç – Escola Ginesta
• Carrer de Sant Onofre – Llar d’Infants Xaloc
• Carrer de Santa Madrona – Centre Obert
• Carrer Llibertat – Escola Arjau
• Plaça de les Cols -  FAC
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18No fem lluentons,

A les 5 de la tarda (primera sessió) i a les 7 del vespre (segona sessió), 
al Teatre Principal,

ESPECTACLE DE NARRACIÓ I  DANSA BASAT EN EL CONTE ‘EN DOLCET, EL CARAMEL QUE 
VOLIA ANAR A LA COMPARSA’

A càrrec del Ballet Jove Eterndansa i la participació de Susana Peix, autora del conte, 
Adreçat a infants a partir de 3 anys.

Venta anticipada d’entrades: dissabte 4 i 11 de febrer al Teatre Principal, i el mateix dia de 
l’espectacle una hora abans de cada sessió.

Platea i primer pis: 6€
Galliner: 4€

Organitza: Estudi de Dansa Rosa Mari  González i Carmen Gatell.
Col·labora: El Cep i la Nansa Edicions.

A les 6 de la tarda, al local social dels Bordegassos de Vilanova
BALL DE MANTONS INFANTIL

Organitza: Bordegassos de Vilanova

A la nit,
BALL DE MANTONS

• Agrupació de Balls Populars, a l’Orfeó Vilanoví amb l’orquestra Aquàrium i Jordi Gómez
• El Sarau, al Restaurant Ànima Bistró amb Dj’s

• Els Bordegassos de Vilanova, al local social amb Dj’s 
• AV La Collada–Els Sis Camins, al Centre Cívic de la Collada amb Dj Andrew Gi

• AV Centre Vila, al local social amb Disco-Mòbil
• Confraria de Pescadors, al local social 

• La Gran Penya, a l’Auditori Eduard Toldrà
• La Gavina, al Restaurant Mas Roquer

• L’Olímpic Tracatrà, al Restaurant Marina Can Coll amb Dj Peke
• Els Boters de Mar, a l’hotel Cèsar
• La Nyora, hotel Ceferino amb Dj’s

• Can Pistraus, a la nau del Museu del ferrocarril amb Dj’s
• Els Llunàtics, al Restaurant La Cucanya amb el grup Loren

• El Tast, al local social
• La Unió Vilanovina, a La Sala amb el grup “Què tal?”

• Els Dansaires Vilanovins, al local social amb el grup Supernova
• La Penya Barcelonista, al local social, Dj’s Sito Messeguer
• Foment Vilanoví, al local social amb l’Orquestra Melodia

• Voramar, a la Daurada Beach Club amb Los 80 principales i Veneno en la Piel.
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19 fem sàtira.

Diumenge de Competències Musicals

De 9 a 2 del migdia, a la plaça Olivella,
TROBADA DE PLAQUES DE CAVA,

Organitza: La Disbauxa 

A 2/4 de 12 del matí, des de la Plaça de la Vila, 
CERCAVILA DE LES BANDES DE LES COMPETÈNCIES 

Recorregut: Avinguda de Francesc Macià, Rambla Principal, Plaça de les Neus, Carrer de Sant 
Gregori i Plaça de les Cols 

A les 12 del migdia, a la Plaça de les Cols, 
 LES COMPETÈNCIES MUSICALS 

A càrrec de la Banda de l’Escola de Música Mestre Montserrat de Vilanova i la Geltrú contra la 
Banda de Música de Cardona

Coordina l’acte: Joan Ignasi Gómez
Organitza: FAC

A les 5 de la tarda, al Foment Vilanoví,
GRAN BALL DE DISFRESSES INFANTIL
Amb l’esbojarrada maleta de l’avi Siset.

Teatre, cançons, jocs i ball per a infants de 2 a 10 anys.
Organitza: Foment Vilanoví

A 2/4 de 6 de la tarda, al Centre Cívic del Molí de Vent,
CARNAVAL INFANTIL AMB ANIMACIÓ
Preu per adult 3 euros i infants gratuït.  

Organitza: AV Molí de Vent

A partir de les 6 de la tarda, a l’Orfeó Vilanoví,
CARNAVAL INFANTIL

Organitza: Agrupació de Balls Populars
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20No fem lluentons,

Dimarts

A 2/4 de 6 de la tarda, a la Plaça de les Neus,
El Centre Obert Vilanova organitza una comparsa pels carrers i places del centre, amb infants i 

monitors 
Recorregut: Plaça de les Neus, Carrer de Sant Gregori, Plaça de les Cols,  Carrer dels Caputxins, 

Plaça de la Vila, Carrer de Francesc Macià i Plaça del Mercat
Organitza: Centre Obert Vilanova

A les 8 del vespre, l’Ateneu Vilanoví,
EL REPTE

Organitza: Falcons de Vilanova

Dimecres

A 2/4 de 7 del vespre, al local social de l’AV Centre Vila,
INAUGURACIÓ DELS GUARNIMENTS DELS CARRERS JARDÍ I TEATRE

Organitza: AV Centre Vila

A les 8 del vespre, al Teatre Principal i a Can Pistraus,
 MÀSCARA D’OR 2017

El Cineclub Sala1 organitzarà i atorgarà els premis anuals per difondre, promocionar i valorar el 
potencial creatiu dels millors vídeos, actors i artistes del teixit social carnavalesc vilanoví.

Al Teatre Principal,
Venta d’entrades online: www.elprincipal.cat 

  Aforament limitat 
A Can Pistraus,
Entrada gratuïta

Organitza: Cine Club Sala1 
Col·labora: Can Pistraus i  FAC

De les 8 del vespre de Dijous Gras fins l’acabament l’Enterro de la Sardina, 
LA PASTANAGA DEL REI 

Joc d’entitats (consulteu les bases del concurs al final del programa)
Organitza: La Unió Vilanovina

Col·labora: FAC
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21 fem sàtira.

Dijous Gras
 

A la tarda,
LA MERENGADA

 A partir de 2/4 de 6 de la tarda,  davant de la pastisseria Blanch 
(Avinguda de Francesc Macià, 43)

CONCENTRACIÓ DE LA MERENGADA
Organitza: Pastisseria Blanch

Tot seguit, a la Plaça del Mercat,
GRAN EMPASTIFADA I FI DE FESTA 

Amb la col·laboració de les pastisseries: La Mercè, Abraham, La Crème, Hidalgo, Blanch i Forn de Pa Valls
Organitza: FAC

 

A partir de les 9 del vespre,
XATONADA I LECTURA DELS SERMONS 
DELS ENVIATS DEL REI CARNESTOLTES 

Entitats i llocs:
Agrupació de Balls Populars al local social, El Drac de la Geltrú al Centre Cívic de la Geltrú, Els Indianos, El Sarau a l’Ànima Bistró, 
Els Bordegassos de Vilanova al local social, Voramar, Els Borregos de Vilanova i el Grup de Dansa a l’Orfeó Vilanoví, La Medusa al 
local social, AV Molí de Vent al Centre Cívic del Molí de Vent, La Puput al local social, Els Geganters de Vilanova al Centre Cívic de 
la Geltrú, AV Centre Vila al local social, La Gran Penya al local social, Els Boters de Mar a l’hotel Cèsar, La Migranya al Lotus, Els 
Pocassoltes a la granja Piscolabis, Círcol Catòlic al local social, Can Pistraus al local social, A.E. Talaia al local social, La Nyora a 
La Tasca, Els Llunàtics al local social, El Tast al local social, La Unió Vilanovina al local social, Els Dansaires Vilanovins al local 
social, La Gavina al Mas Roquer, Els Amics de les Nits al Pub Nits, Coral Rierola a l’Artiga, Els Falcons de Vilanova a la Peixateria 
Vella, La Vinagreta a Can Pistraus, AV Sant Joan al local social, Penya Barcelonista al local social , La Penya Filatèlica al local 

social, La Ben Plantada a local social, Els Diables de Vilanova i la Geltrú al local social i el Foment Vilanoví al local social. 

A les 12 de la nit, a la Plaça de les Cols,
MERENGADA NOCTURNA

Amb amenització abans, durant i després de la guerra
Organitza: FAC

Es recomana portar impermeable, 
calçat adient, roba per 

embrutar-se i ganes de participar-hi. 
Edats:de 5 a 12 anys
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22No fem lluentons,

Divendres de Carnaval 

ARRIVO DE SA MAJESTAT EL REI CARNESTOLTES

A les 7 del vespre, a la Plaça de la Vila,
Lectura del Sermó de Sa Majestat el Rei Carnestoltes

 Organitza: AV Centre Vila
Col·labora: FAC  

La Unió Vilanovina prepararà i servirà les Botifarres del Rei, 
que participants i espectadors de la festa podran tastar 

amb un got de vi del Penedès.

En acabar, des del Carrer de la Unió cantonada amb la Rambla de Josep Tomàs Ventosa
ARRIVO DE SA MAJESTAT EL REI CARNESTOLTES

Durant el recorregut, la comitiva de Sa Majestat el Rei Carnestoltes romandrà, saludant  totes 
les entitats participants de l’arrivo, davant del teatre Principal.

Recorregut:
Carrer de la Unió, Rambla Josep Tomàs Ventosa, Carrer Llibertat, Carrer del Forn del Vidre, 
Rambla de la Pau, Rambla Principal, Plaça de les Neus, Carrer de Sant Gregori, Plaça de les Cols, 

Carrer dels Caputxins, Plaça dels Cotxes i Plaça de la Vila. 

Entitats participants:
La Disbauxa Vilanovina, Agrupació de Balls Populars, Els Indianos, La Roma 
Roja, El Drac de la Geltrú, Amics Voramar, El Sarau, Els Bordegassos de 
Vilanova, Els Geganters de Vilanova, Festuc, Els Borregos de 
Vilanova, AV La Collada-Els Sis Camins, La Medusa, AV Molí 
de Vent, AV Centre Vila, Confraria de Pescadors, La 
Gran Penya, Joves Tric, L’Anònim Vilanoví, 
L’Olímpic Tracatrà, Totsival, Penya Filatèlica, Can 
Pistraus, Llaguts Vilanova , Els Llunàtics, Els 
Marítims, El Tast, Coral Rierola, La Unió Vilanovina, 
Els Dansaires Vilanovins, AV Tacó, Espavila, Els Nens de Vilanova, 
AV Sant Joan, Ball de Diables La Collada-Els Sis Camins, La 
Migranya, Els Diables de Vilanova i la Geltrú, Penya Motorista de 

Vilanova i La Carnavalera.

Tot seguit, a la Plaça de la Vila, 
BALL DE L’ARRIVO

amb el grup Black stones,  Putyourhandsonyourwaist djs
i Dj Serrallonga & Mamba Negra

Organitza: FAC
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23 fem sàtira.

Dissabte de Mascarots 

A les 10 del matí, a la Casa Olivella, 
LLIURAMENT DE RECONEIXEMENTS A LES ESCOLES I CARRERS PARTICIPANTS 

DEL GUARNIMENT DE CARRERS 2017
Organitza: FAC

A 2/4 d’11 del matí, a la Casa Olivella, 
LLIURAMENT DE PREMIS DE L’ANOMALIA 

Organitza: Viu Comerç
Col·labora: FAC  

A les 11 del matí, sortiran des de la Plaça de la Vila,
EL REI CARNESTOLTES I EL SEU CONCUBINAT, ACOMPANYAT PEL SEGUICI DE 

LES BANDERES DE LES SOCIETATS VILANOVINES, 
 I visitaran places i mercats. 

Acompanyats per les xarangues: ZeBRASS Marching Band i This-Tracció

Entitats participants: 
La Pitonga, Can Sandàlia, La Castanya, La Disbauxa, Agrupació de Balls Populars,  Els Indianos, Ball 
d’Enveja, La Roma Roja, El Drac de la Geltrú, Amics Voramar, Falcons de Vilanova, El Sarau, Els 
Bordegassos de Vilanova, El Guixot, Els Borregos de Vilanova, AV La Collada-Els Sis Camins, La Medusa,  
AV Molí de Vent, La Puput, Els Geganters de Vilanova, AV Centre Vila, Confraria de Pescadors, La Gran 
Penya, Joves Tric, L’Anònim Vilanoví, La Nyora, AV Tacó, Els Pirates de la costa del Garraf, Totsival, 
L’Olímpic Tracatrà, Espavila, Els Boters de Mar, AV Plaça de la Sardana, Els Pocassoltes, Círcol Catòlic, 
A.E. Talaia, Els Llunàtics, Els Marítims, El Tast, La Ben Plantada, La Unió Vilanovina, Els Dansaires 
Vilanovins, Els Amics de les Nits, Els Nens de Vilanova, Penya Motorista de Vilanova, Coral Rierola, AV 
Sant Joan, Penya Filatèlica, UPC, Penya Barcelonista, Malamar, AV Nucli Antic  Vilanova i AV de la Geltrú.

A partir de les 11 del matí, a la Plaça de la Vila, 
XXIIª CARNAVALADA POPULAR 

Organitza: Els Borregos de Vilanova
Col·labora: Els Geganters de Vilanova i la Geltrú

BALL DE MALCASATS
Amb visita del grup del Ball de Malcasats de Reus

A les 12 del migdia, a la Plaça Pau Casals (grup local),
A 1/4 d’1 del migdia, a la Plaça Miró de Montgrós (grup convidat),

A la 1 del migdia, a la Plaça dels Cotxes (grup local),
i a 2/4 de 2 del migdia, a la Plaça dels Carros (grup local) i (grup convidat),

acompanyats d’un grup de música tradicional
Organitza: Agrupació de Balls Populars

Col·labora: FAC

A les 2/4 d’1 del migdia, a la Plaça de les Neus,
ACTE ESPORTIU 

Organitza: La Unió Vilanovina
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24No fem lluentons,

El Rei Carnestoltes i el seu concubinat, amb el seguici de les banderes, presidirà el 
6è CONCURS DE BANDERERS DEL CARNAVAL DE VILANOVA

a la Plaça de la Vila
Consulteu les bases a www.carnavaldevilanova.cat 

Organitza: Borregos de Vilanova 

A 2/4 de 5 de la tarda, des de la Rambla de la Pau, 
CERCAVILA INFANTIL

Acompanyada per de la Cargolina, la Reina Marina
Recorregut: Carrer de Conxita Soler, Carrer del Gas, Passeig Marítim, Rambla de la Pau, Carrer de les 

Barques i Plaça de la Mediterrània
Organitza: Boters de Mar, Can Sandàlia, AMPA de les Escoles: Llebetx, Ítaca, El Margalló i La Pau

A partir de les 5 de la tarda i  fins  les 7, a la Plaça de la Mediterrània, 
CARNAVAL INFANTIL 

Espectacle amb música amb el grup d’animació vilanoví SONI COM SONI
Organitza: Boters de Mar, Can Sandàlia, AMPA de les Escoles: 

Llebetx, Ítaca, El Margalló i La Pau

A les 5 de la tarda, concentració infantil a la Plaça de Soler i 
Carbonell (Plaça del Mercat),

 ARRIBADA DEL CARAMEL
I BALL AMB PEP LÓPEZ I SOPARS DE DURO

Organitza: Comissió del Carnaval Infantil
Col·labora: FAC

Tot seguit,
CERCAVILA DEL CARAMEL AMB EL CARAMELMÒBIL

Acompanyats de les xarangues vilanovines ZeBRASS Marching 
Band i This-Tracció

Recorregut: Plaça de Soler i Carbonell, Carrer de Manuel Marquès, 
Rambla Principal, Plaça de les Neus, Carrer de Sant Gregori, Carrer dels Caputxins, Carrer de Sant 

Sebastià, Carrer de l’Almirall Colom, Carrer de Manuel Marquès i Plaça de Soler i Carbonell.

A les 6 de la tarda, pels carrers de la ciutat,
RUTA DEL PORRÓ

Organitza: Societat Sardanista Dansaires Vilanovins

A 2/4 7 de la tarda, des de l’església dels Josepets,
CERCAVILA DELS GEGANTS DE LA CUYNA VELLA

 Pels carrers de la vila acompanyada per la
Fanfàrria dels Gegants de la Cuyna Vella, 

Organitza: Els Geganters de Vilanova i la Geltrú
Col·labora: FAC
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A 2/4 de 7 del vespre, a la Rambla Principal, 51,
BOTIFARRADA DEL SARAU

Organitza: El Sarau

A 2/4 de 7 del vespre, sortida des del carrer Francesc Macià (Doctor Fleming- Josep Coroleu) fins la Rambla Principal,
RUA DE LLUÏMENT I DIVERSIÓ

Organitza: AV la Collada – Els Sis Camins

BALL DE MALCASATS
Amb visita del grup del Ball de Malcasats de Reus

A 2/4 de 7 de la tarda, a la Plaça dels Cotxes (grup convidat)
A les 7 de la tarda, xamfrà del Carrer Escolapis amb Carrer Col·legi (grup local)

A les 2/4 de 8 del vespre, a la Plaça dels Carros (grup local) i (grup convidat)
acompanyats d’un grup de música tradicional.

Organitza: Agrupació de Balls Populars
Col·labora: FAC

A les 7 de la tarda, des de la Plaça de la Mediterrània,
EL MOIXÓ FOGUER

Recorregut: Plaça de la Mediterrània, Carrer de les Barques, Rambla 
de la Pau,  Rambla Principal, Carrer de Sant Gregori, Plaça de les Cols, 

Carrer dels Mercaders,  Plaça Llarga i Plaça de les Casernes
Organitza: Orfeó Vilanoví

Col·labora: FAC

A partir de les 8 del vespre, a la Rambla Principal,
NIT DE MASCAROTS 

A partir de les 8 del vespre fins les 12 de la nit, pel centre de la ciutat,
RUTA DE L’ORDI 

Organitza: Els Marítims

A partir de les 9 del vespre, a la Tasca, 
SOPAR I BALL DE DISFRESSES 

Organitza: La Nyora

A les 9 de la nit, a la Plaça de les Neus,
SOPAR DE SA MAJESTAT EL REI CARNESTOLTES,

Venta de tiquets a la mateixa plaça.
Organitza: AV Centre Vila

A les 2/4 d’11 de la nit, a la Plaça de la Vila,
BALL DE MASCAROTS 

Amb el grup THE PAPA’S AND THE POPO’S i DJ PATATA
Organitza: FAC

A les 12 de la nit, al Foment Vilanoví,
BALL DE MASCAROTS 
Organitza: La Medusa 
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Diumenge de Carnaval 

LES COMPARSES
A les 9 del matí, 

SORTIDA DE LES COMPARSES 
des de les seus de les entitats 

A la Plaça de la Vila, totes les guerres seran amenitzades per la banda de música Suburband.

Entitats participants: La Pitonga, Can Sandàlia, La Castanya, La Disbauxa, Agrupació de Balls Populars, 
Mala Mar, Els Indianos, Ball d’Enveja, La Roma Roja, El Drac de la Geltrú, Amics Voramar, El Sarau, Els 
Bordegassos de Vilanova, Festuc, El Guixot, Els Borregos de Vilanova, Llaguts Vilanova, AV La Collada-Els Sis 
Camins, La Medusa, Els Pirates de la Costa del Garraf, AV Molí de Vent, La Puput, Els Geganters de Vilanova, 
AV Centre Vila, Confraria de Pescadors, La Gran Penya, Joves Tric, L’Anònim Vilanoví, La Nyora, L’Olímpic 
Tracatrà, Els Boters de Mar, AV Plaça de la Sardana, Els Pocassoltes, La Ben Plantada, La Gavina,  Círcol 
Catòlic, Can Pistraus, Totsival, A.E. Talaia, Els Llunàtics, Els Marítims, El Tast, La Unió Vilanovina, Els 
Dansaires Vilanovins, AV Tacó, Els Amics de les Nits, Espavila, Els Nens de Vilanova, El SARC, Coral Rierola,  
La Vinagreta, Els Falcons de Vilanova, AV Sant Joan, Campus UPC, La Penya Barcelonista, La Penya Filatèlica, 

AV de la Geltrú, La Migranya, Foment Vilanoví, Penya Motorista de Vilanova i AV Nucli Antic de Vilanova.  
 

A les 11 del matí, a la Plaça de la Vila,
Passada de les barquetes i bótes amb els comparsers i comparseres més menuts  

 A 2/4 de 12 del migdia, a la Plaça de la Vila, 1a GUERRA INFANTIL (fins als 7 anys) 
A les 12 del migdia, a la Plaça de la Vila, 2a GUERRA INFANTIL (dels 7 fins als 12 anys)

A 3/4 d’1 del migdia, a la Plaça de la Vila,
1a GUERRA

A 1/4 de 2 del migdia, a la Plaça de la Vila,
2a GUERRA

A 3/4 de 2 del migdia, a la Plaça de la Vila,
3a GUERRA

A 1/4 de 3 de la tarda, a la Plaça de la Vila,
4a GUERRA

A 3/4 de 3 de la tarda, a la Plaça de la Vila,
5a GUERRA

A les 7 de la tarda, a la Plaça de les Cols,
LES DANSES DE VILANOVA 

I BALLS VUITCENTISTES
amb la Cobla Maricel

Dirigida per: Jordi León
Coordina l’acte: Xavier Orriols

Organitza: Foment Vilanoví
Col·labora: FAC

A partir de les 7 de la tarda, a la Daurada Beach Club,
CONCERT HOTEL COCHAMBRE

Organitza: Amics Voramar

 A partir de les 9 del vespre, a la nau del Museu del Ferrocarril,
BALL DEL COMPARSER 

Organitza: La Unió Vilanovina i Falcons de Vilanova
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Dilluns de Carnaval 

A les 5 de la tarda, a la Plaça de la Vila, 
BALL DEL PAPERET

Organitza: Comissió del Carnaval Infantil 
Col·labora: FAC

A partir de les 7 de la tarda, pels carrers de la vila,
COROS DE SA MAJESTAT 
EL REI CARNESTOLTES 

de les societats:

Agrupació de Balls Populars, Els Indianos,  El Sarau, Festuc,  Llaguts de Vilanova, Els Borregos de Vilanova, 
La Medusa, Els Geganters de Vilanova, Can Pistraus, Els Marítims, La Unió Vilanovina, AV Centre Vila, 
Naltrus, C.E.Drac Màgic, Coral Rierola, Grup de Dansa, Els Dansaires de Vilanova, Els Falcons de Vilanova i 

la Penya Filatèlica.

A 2/4 de 8 del vespre, al local dels Dansaires Vilanovins,
XIRIGOTES

a càrrec del grup de la Casa d’Andalusia
Organitza: Societat Sardanista Dansaires Vilanovins

A partir de les 8 del vespre, al Teatre del Círcol Catòlic, 
CANTADA DE COROS 

Aforament limitat
Preu: 2 euros

Organitza: Círcol Catòlic

 A partir de les 9 del vespre, al Teatre Principal,
CONCENTRACIÓ DELS COROS 
Aforament limitat
Venda anticipada d’entrades al Teatre Principal a partir 
de les 8 del vespre
Preu: 2 euros
Organitza: FAC

SOPARS AMB LA VISITA DELS COROS DE SA 
MAJESTAT 
EL REI CARNESTOLTES 
Foment Vilanoví, al local social
El Sarau, a la Vermuteria
AV Centre Vila, al local social 
Bordegassos de Vilanova, al local social 
Agrupació de Balls Populars, al local social
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Dimarts de Vidalot

A les 6 de la tarda, des de la Plaça de les Neus, 
CERCAVILA DELS GEGANTS DE LA CUYNA VELLA 

Pel carrers del centre, acompanyada per la Fanfàrria dels Gegants de la Cuyna Vella,
Organitza: Els Geganters de Vilanova i la Geltrú

Col·labora: FAC

A partir de les 6 de la tarda, 
COMPARSA DEL VIDALOT

pels carrers de la ciutat,
amb les xarangues ZeBRASS Marching Band, This-Tracció i Atilik’s

amb les entitats:

Agrupació de Balls Populars, la Unió Vilanovina, El Sarau, Els Borregos de Vilanova,  La 
Migranya, AV Centre Vila, A.E. Talaia, Els Dansaires Vilanovins, Vinagre Autèntic, Penya 

Filatèlica i El Guixot.
Organitza: La Unió Vilanovina i l’Agrupació de Balls Populars

Col·labora: FAC

A les 9 del vespre, a la Plaça de la Vila, 
CONCURS DE DISFRESSES 

(consulteu les bases al final del programa)
Organitza: Vinagre Autèntic

Col·labora: FAC 

Tot seguit, a la Plaça de la Vila,
BALL DEL VIDALOT

amb Animal, Strombers i Ebri Knight i None Sound 
Tipus dj’s

Organitza: FAC

A 2/4 de 10 de la nit, al local social,
SOPAR I ESPECTACLE DEL VIDALOT

Organitza: Foment Vilanoví
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Dimecres de Cendra 

ENTERRO DE LA SARDINA

A les 7 de la tarda, a la Plaça de la Vila,
CONVIT A LA FESTA
Organitza: Can Pistraus

Col·labora: FAC

Seguidament, 
 CERCAVILA DEL VOT DEL POBLE

Recorregut: sortida  de la Plaça de la Vila, Rambla Principal i Plaça de les Neus
 

A les  8 del vespre, a la Plaça de les Neus,
VOT DEL POBLE

Organitza: Can Pistraus
Col·labora: FAC

A la Plaça de les Neus, l’entitat La Unió Vilanovina
prepararà i servirà les Arengades del Rei amb

un got de vi del Penedès, que participants i espectadors
de la festa podran tastar.

Un cop acabat l’Enterro de la Sardina, a la Plaça del Pou, 
LLIURAMENT DELS PREMIS DE LA IV EDICIÓ DE LA PASTANAGA DEL REI

En acabar, a La Unió Vilanovina, pica-pica taronja
Organitza: La Unió Vilanovina

Col·labora: FAC

A la nit, al local social
SARDINADA

Organitza: Penya Barcelonista
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Divendres

A partir de les 9 del vespre, al Centre Cívic de la Collada,
XIRIGOTES

Organitza: Av la Collada- Sis Camins
Col·labora: Casa d’Andalusia

Dissabte

Al vespre, al local de l’Agrupació de Balls Populars, 
SOPAR DE QUARESMA 

Organitza: Agrupació de Balls Populars

A partir de les 9 del vespre, al Centre Cívic de Sant Joan,
XIRIGOTES 

a càrrec del grup de la Casa d’Andalusia
Organitza: AV Sant Joan

A partir de les 9 del vespre, a la Nau del Museu del Ferrocarril
XX NIT DELS ÒSKARS

Organitza: AV Tacó

A partir de les 11 de la nit, al local social, 
BALL DE CLOENDA

Organitza: Societat Sardanista Dansaires Vilanovins

PRESENTACIONS I EXPOSICIONS____________________________
Del 7 de febrer al 4 de Març, a la biblioteca Armand Cardona Torrandell, 

EXPOSICIÓ: Els Personatges del Carnaval 
El Carnaval vilanoví està ple de personatges, el Vidalot, el Carnestoltes, el Moixó Foguer, 
el Caramel, el Dolcet... Vine a retrobar-los en imatges! Les fotografies seleccionades són 
del fons fotogràfic municipal i de l’arxiu de la FAC conservat a l’Arxiu Comarcal del Garraf.

Organitza: Xarxa de biblioteques Municipals de Vilanova i la Geltrú
Col·labora: Arxiu Comarcal del Garraf i la FAC

Del 11 de febrer al 5 de març, al local social de la Penya Filatèlica,
EXPOSICIÓ: 100 anys de Carnaval en el col·leccionisme

Organitza: Penya Filatèlica

Del 13 al 22 de febrer, a la biblioteca Armand Cardona Torrandell,
 CONCURS: Els Personatges de Carnaval

Vols demostrar els teus coneixements sobre la festa? Vols guanyar un lot de productes 
“made in Carnaval”? Respon les cinc preguntes relacionades amb l’exposició Els 

personatges del Carnaval.
Organitza: Xarxa de biblioteques Municipals de Vilanova i la Geltrú

Col·labora: El Cep i la Nansa Edicions i la FAC
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Els gegants i els caps grossos acompanyant l’arribada del Caramel el seu primer any (1974) - Arxiu Comarcal del Garraf

El Carnaval
infantil____________________

Article escrit per Àngels Parés i Xavier López

“Un nuevo festejo se incorpora a nuestras 
Fiestas de Invierno “L’arrivada del Caramel” 
ha sido una feliz idea de un grupo de jóvenes 
dirigentes de “Grups d’Esplai” de nuestra 
ciudad que han organizado para los peque-
ños una fiesta simpática muy loable querien-
do proporcionarles unas horas felices como 
protagonistas de un carnaval infantil”.

DV; 2 de març de 1974

Del renaixement de la festa al carrer a
eina pedagògica per fer entendre la
nostra festa
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Un dels binomis que acompanya els amants 
més menuts del Carnaval de Vilanova i la 
Geltrú és el Carnaval Infantil. Un apartat que 
sempre ha estat present amb més o menys 
incidència a la nostra festa. Cal dir, d’entrada, 
que el nostre model de Carnaval no està 
pensat en primer ordre per als infants, tot i 
així, la societat vilanovina ha sabut adaptar el 
concepte del Carnaval als més petits perquè 
copsin i entenguin què és el que celebrem i 
perquè ho celebrem. 

En aquest programa del “Carnaval de 2017” es 
vol recuperar la memòria històrica del 
Carnaval infantil i per això ens hem proposat 
fer una petita cerca a partir dels programes de 
Carnaval, altres textos explicatius sobre la 
festa i entrevistes a distintes persones que han 
participat en la seva organització des dels seus 
primers anys. L’actual model de Carnaval 
infantil és hereu del que van fer néixer el 
moviment Escolta i els centres d’esplai a 
mitjans dels anys setanta, amb la voluntat 
d’encabir els més petits dins la festa al carrer. 

Ens hem de situar en uns anys de 
transformació i canvi, no només per l’entrada 
a la democràcia, sinó per la realitat cultural i 
les ganes de renéixer festivament que hi havia 
a Vilanova i la Geltrú i en molts altres indrets 
del territori català. En aquest sentit, el 
Carnaval havia perviscut molt estàtic des de 
feia quaranta anys i molt allunyat del concepte 
real de la festa a la nostra ciutat, calia 
recuperar, per tant, el que s’havia perdut i 
crear nous espais.

La primera proposta infantil fou la creació del 
personatge del Caramel. La naixença d’aquest 
acte ha permès, a la llarga, consolidar un 
model de Carnaval per als infants més enllà 
del mimetisme simple i pur dels actes del 
Carnaval dels adults. Per al carnaval infantil 
s’han anat creant nous símbols i formes de 
celebrar la festa que han esdevingut avui en 
dia un model totalment consolidat dins la 
societat vilanovina.

El Caramel 
Els primers anys... 

La iniciativa d’organitzar una activitat 
carnavalesca per a la canalla sorgeix dels 
esplais de la ciutat l’any 1974. Olga Jiménez i 
Bertu Albà recorden que “en aquells anys el 
que es pretenia era fer gaudir els nens. Els 
grups d’esplai i els escoltes treballaven aquest 
projecte: una tarda d’esplai per fer jugar els 
nens i connectar-los amb la realitat de la festa. 
Era el moment del renaixement de la festa al 
carrer i això els més petits ho van viure amb 
els joves, com una novetat”. També  llegim a 
l’opuscle “25 anys de carnaval infantil 
1974-1999”: “L’arribada del Caramel ha sido 
una feliz idea de un grupo de jóvenes 
dirigentes de los “Grups d’Esplai” de nuestra 
Ciudad” [...]. El primer Caramel, va ser força 
original per què de fet en foren tres ja que cada 
esplai en va portar un, és a  dir, un monitor 
disfressat. Un anava de caramel maduixa, 
l’altre de llimona i l’altre de menta. Si cada 
esplai va dur un Caramel entenem que foren 
tres els esplais iniciadors de l’acte infantil. Els 
tres Caramels arribaren amb barca i van ser 
rebuts per uns tres-cents nens vestits amb 
disfresses fetes uns dissabtes abans als 
distints esplais. Núria Ferrando ens ho explica 
així: “aquesta és una iniciativa dels centres 
d’esplais de Vilanova com a centre d’interès 
per a treballar. Inicialment és plantejat com un 
taller on els nens han de crear la seva 
disfressa, a la vegada això, permetia introduir 
els infants dins la festa en un moment on 
aquesta no oferia un espai per a ells”. Aquell 
any de 1974 els tres Caramels foren rebuts 
també pels gegants de la Geltrú, els Nans de 
Vilanova i els Diables3. En els anys 1975 i 1976 
la participació social augmentà. Les escoles 
s’afegiren a la rebuda ara ja d’un sol Caramel 
així com l’associació de veïns de Sant Joan, 
acabada de crear i amb el suport dels joves del 
TRUC (grup de joves del moviment Escolta).
 

 3 “Programa de Carnaval” de 1981-  Arxiu Comarcal del Garraf
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“L’any setanta-set me’n vaig fer un tip d’anar a parlar amb les escoles per explicar en què 
consistia el Caramel i animant-les a participar-hi, llavors hi havia de tot, les monges de les 
puríssimes em van dir que elles no hi participarien perquè era una festa pagana, i que no 
complia amb la seva política educativa”, ens diu Núria Ferrando, membre, aleshores, de la 
Comissió del Carnaval i després de la FAC, que representava els esplais en aquesta 
organització.

Aquell any li donaren vida de nou els joves del TRUC, els quals van idear un nou Caramel, 
que estava format per una estructura metàl·lica soldada a un remolc. Montse Massana i 
altres membres del TRUC foren les persones que van treballar en el nou projecte: “al 
TRUC treballàvem per empreses, una de les que havíem de fer va ser el Caramel. Eren uns 
anys de formació dels grups d’Esplai, tot era molt heterogeni. Aquest Caramel que vam 
construir va sortir de la Sínia de l’Estrella fins a Baix a Mar on va començar la cercavila. Els 
nens anaven disfressats de romans amb materials senzills que havíem fet nosaltres. El 
Caramel estava subjectat a l’estructura d’un remolc d’un 8504”.

 

IMG Arribada del Caramel a Sant Joan i Plaça de la Vila corresponentment, 1976
– Arxiu Assumpta Baig

IMG Arribada del Caramel 1977 – Arxiu Núria Fauquer

4850, nom d’un model de cotxe de la marca SEAT
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“El Caramel el vam fer entre els monitors, els nens no hi van participar, ens van ajudar per 
fer l’estructura els companys de l’Estaquirot que aleshores començaven. L’acte pretenia 
fer que els nens tinguessin una referència dins el Carnaval. No era un acte tancat, però en 
aquest moment encara no hi participaven les escoles massivament”. L’arribada es va 
iniciar a Baix a mar i va finalitzar a la plaça de la Vila on els gegants del grup Planxet & Cia 
van animar els infants i van cloure la tarda. 

En el programa de 1978, l’acte infantil del dissabte de Carnaval no cita “L’arribada del 
Caramel” però es diu que hi havia un programa especial que no hem localitzat. La 
proposta que surt al programa genèric és “Gran trobada de disfresses infantils”. Les 
disfresses eren artesanes, fetes des dels esplais, Núria Ferrando ens explica que “en 
aquells anys els centres d’esplais treballaven sobretot amb materials reciclats o amb 
andròmines. Aquells primers anys anàvem amb cercavila que no estava organitzada però 
tampoc improvisada, ens acabàvem trobant en un punt i allà hi havia el personatge del 
Caramel i fèiem un fi de festa”.

L’any següent (1979) sí que s’explicita l’acte amb “L’Arribada del Caramel” i diferents 
concentracions, i per primera vegada es va al Camp de Futbol, l’antic, situat a l’actual 
plaça dels Alumnes Obrers i s’estrena  La cançó del Caramel, lletra i música de Carles 
Sagarra, monitor de l’esplai de la Geltrú –C.E. La Quitxalla- i director de la coral Estrop. 
Carles Sagarra recorda que “la peça que vaig compondre és una cançó regida de 16 
compassos que mostra la joventut i les ganes que hi havia llavors, em va sortir el dia que 
s’havia decidit que havíem de fer una cançó que engresqués la canalla a identificar-se 
amb la festa i amb el personatge. Ens havíem reunit mitja dotzena de persones al C.E. la 
Quitxalla per veure que hi podíem fer, i en arribar a casa, passat el soterrani de la Rambla 
Pirelli, ja ho tenia. A partir d’aleshores, la vam gravar i el cor de l’Estrop la va interpretar.” 
Toni Ruiz, el Caramel del setanta-nou recorda que “va viatjar sobre un buggi cedit per 
l’empresa de cotxes Perera i que el seu vestit era de color fúcsia, blau cel i tenia ratlles”. 

IMG Lletra i partitura de
La cançó del Caramel
de Carles Sagarra
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I arriba el Carnaval de 1980, aquell any la 
sorpresa de la canalla va ser majúscula: el 
Caramel arribava amb el globus Rodamon 
i feina va tenir a aterrar al Camp de Futbol 
ja que l’afluència de gent, entre grans i 
xics, fou impressionant. Però malgrat l’èxit 
o potser a causa de l’èxit el 1981 fou el 
darrer any del Caramel del dissabte a la 
tarda. Aquell any a part de canviar el lloc 
d’arribada es programaren diversos punts 
de trobada per tal d’esponjar l’acte. 
    
Per què es va deixar d’organitzar el 
Caramel? Podem dir que durant aquests 
primers anys seus, l’organització va ser 
complicada, la gestió del Caramel va 
sobrepassar els centres d’Esplai i en els 
últims anys els monitors van haver de fer 
molts esforços per coordinar un acte que 
havia crescut moltíssim. Núria Ferrando 
ho explica així: “Un cop hi va haver la 
Comissió del Carnaval jo mateixa hi anava 
de representant dels Centres d’Esplais, a 
partir d’aquí, es comencen a coordinar i 
organitzar més les coses, es demanen 
permisos pel Camp de Futbol o per les 
Casernes, ens encarregàvem de 
l’estructura de la difusió que aleshores es 
feia. Són anys de feina conjunta entre els 
esplais i la Comissió. Un cop la comissió hi 
aposta de ple i coordina el fi de festa es fa 
una presa de consciència, allò anava 
creixent i no només hi assistia gent de la 
localitat sinó que venia molta gent de fora 
de Vilanova, érem un referent de festa per 
a infants que no existia, aleshores, als 
voltants de Vilanova.”  

Si parlem de final, però, no serà fins el 
Carnaval del vuitanta-tres que el 
personatge del Caramel desapareix, ja que 
el 1982 llegim en el “programa d’actes” 
que “a la Rambla Principal rebrà a tots els 
nens i nenes” el dilluns després de la 
cercavila pels carrers de la ciutat. Naixia 
un nou esdeveniment per a la mainada: el 
Vidalet, del qual tot seguit en parlarem.

De 1983 a 1989 ”L’Arribada del Caramel” 
deixa d’organitzar-se, desapareix.
Sort que l’any 1990 de bell nou es recupera 
i es programen uns punts de trobada per 
tornar a anar tots plegats al Camp de 
Futbol a rebre el Caramel i d’allà 
“començarà la cavalcada infantil” fins 
arribar al “Gran show final a la plaça de la 
Vila”5  A partir de la constitució de la FAC 
(Federació d’Associacions pel Carnaval) el 
1989, les coses canvien, el Carnaval ja 
estava més coordinat i tenia una entitat 
amb nif jurídic que hi vetllava, la FAC va 
apostar fort per aquest model, hi havia un 
treball conjunt entre escoles, esplais i la 
pròpia federació. 

L’any següent (1991) el Caramel arribà al 
Col·legi Sant Bonaventura, situat a la 
Rambla Arnau de Vilanova, i dels 
Franciscans, saltant i ballant, la mainada 
anà a la plaça de la Vila, on  el Caramel va 
llegir el sermó i es féu el fi de festa. El 
mateix format es repetí el 1992. Cal però 
assenyalar que aquest any el Caramel obté 
el rang de “Sa Majestat El Caramel”. I el 
manté el 1993, el que canvia el 
noranta-tres és el punt de trobada, ara 
l’espai és la plaça del Mercat i la cloenda a 
la popular plaça de la Vila on llegeix el 
sermó.

El 1994 i 1995 el Caramel perd el títol reial 
i fa una cercavila de la mà de la FAC i la 
col·laboració de les escoles i la Societat 
Sardanista Dansaires Vilanovins el 
noranta-quatre, i el noranta-cinc l’executa 
la FAC conjuntament amb el centre 
d’Esplai La Geltrú.  I arriben nous 
Carnavals (1996 i 1997) i el Caramel es 
manté ja ferm, com s’hi manté el lloc de la 
seva arribada, la plaça del Mercat. 

  5“Programa d’actes” del 1990
– Arxiu Comarcal del Garraf.
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El nou format...

1998, llegim al programa “Naixement del 
Nou Caramel”, un naixement que es renova 
cada any i des d’aleshores. Aquest nou 
format serà coordinat, segons els 
programes d’actes,  pels Centres d’Esplai 
fins al 2006, quan la Comissió del Carnaval 
infantil acaba integrant tots els que tenen 
la voluntat de coordinar tots els actes 
infantils. Amb aquest nou òrgan el que es 
pretenia era crear un grup estable per 
preservar els actes infantils i tenir-ne cura. 
La Comissió, que actualment encara és qui 
s’encarrega de la coordinació de l’acte, 
està formada per una gran quantitat 
d’ex-monitors de diversos esplais i de 
l’ajuda tècnica de l’Estaquirot Teatre que 
forma part de l’acte des d’aquest nou 
naixement. Una transformació necessària i 
que ens l’explica la Núria Ferrando en 
l’entrevista que se li ha fet i diu pel que fa al 
Caramel: “es procedia d’una forma 
d’actuar diferent. Fins aleshores arribava 
el Caramel de diverses formes diferents, 
llegia un sermó i hi havia un fi de festa per 
acabar. El que es va fer, a partir 
d’aleshores, va ser dotar de contingut 
pedagògic la festa amb un nou concepte. El 
Carnaval infantil vivia un moment 
d’efervescència i això es comprovava en la 
implicació de molts monitors, ja no tant 
dels esplais sinó de les escoles i sobretot 
les AMPES”.  Els dos o tres anys abans de 
1998, l’acte havia quedat molt deslluït i 
calia potenciar-lo. Per realitzar aquest nou 
fil conductor l’Estaquirot Teatre va 
aconseguir realitzar una nova fórmula més 
cohesionada i lligada a la realitat del 
concepte del nostre Carnaval.

I són els membres de l’Estaquirot Teatre 
que ens parlen sobre el nou format: 
“l’Arribada del Caramel era un acte 
totalment consolidat, però tenia alguns 
aspectes que no permetien que tingués 
consistència. El que vam fer nosaltres va 
ser donar-hi contingut, imatge i visualitat. 
Fins aleshores, tot anava molt lligat al 

discurs del Caramel, la seva arribada i la 
voluntat de qui executava el personatge 
aquell any. Preteníem crear un discurs 
molt visual i que els nens i nenes 
l’entenguessin, i a la vegada que fos 
participatiu i inclusiu.” 

“La idea del personatge era senzilla i 
lligada a diversos trets identitaris de la 
nostra festa. El Caramel i la identificació 
del personatge van absolutament lligats al 
simbolisme de la festa, i perquè els nens i 
nenes l’associessin directament amb el 
personatge calia fer aquest lligam. En 
definitiva, el que volíem era crear una 
imatge”.  “Inicialment, l’espectacle a plaça 
estava pensat pels més menuts i la 
cercavila amb el “Caramelmòbil” per a un 
públic més adult”

IMG El nou Caramel – Arxiu Rosa Mª Farriol
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37 fem sàtira.

“Els cuiners són la part fonamental. Ajuden 
a cuinar aquest Caramel, que arriba 
acompanyat d’una orquestra, la música és 
un element fonamental del nostre 
Carnaval. Nosaltres, inicialment, quan ens 
presenten l’oportunitat de donar vida a 
aquest nou Caramel vam comptar amb els 
esplais, no volíem que canviés l’execució, 
al contrari, volíem que seguís sent 
organitzativament inclusiu com ho és 
encara ara amb la comissió. Amb els anys 
però els membres dels esplais es van anar 
desvinculant i cada cop era més dificultós 
poder trobar un equip de cuiners que 
executés l’acte. Finalment, es va decidir 
que la companyia de teatre Tracart els 
donés vida, aquest fet va permetre donar 
un altre aire a l’acte. Molts dels seus 
integrants eren nens i nenes que havien 
vingut a veure el Caramel i entenien el 
significat i el que es volia transmetre. En 
aquest sentit, Tracart va saber entendre al 
cent per cent quin era el projecte”6  

Xavier Escofet, membre de la Comissió del 
Carnaval infantil reflexiona davant la 
pregunta sobre el canvi de format de 
“l’Arribada del Caramel” i diu: “els anys 
noranta són anys que els esplais, AMPES i 
escoles estan molt cohesionats, són anys 
que sorgeixen moltes iniciatives de treball 
conjunt entre esplais, escoles i pares, amb 
fortes campanyes pedagògiques que 
pretenien incloure i ser eina de consciència 
per als actes del Carnaval infantil. La 
veritable cohesió entre pares i els que 
organitzaven l’acte es va materialitzar a 
partir del nou format del Caramel, i també 
perquè hi havia un molt bon equip de pares 
al darrere” 

És en aquests anys que es fan certes 
campanyes a les escoles per conscienciar 
els nens i nenes per no usar ni pots ni ous 
a la merengada, però també d’algunes 
iniciatives molt participatives per als 
mateixos infants com la creació del Cartell 

del Carnaval infantil, l’elaboració del 
programa de mà que recollia els actes 
destinats a la canalla, o alguns opuscles 
dedicats a l’aniversari de 25 anys de 
carnaval infantil 1974-1999 (1999) o 
Recicla’t (2001) una revista per fer 
entendre als nens i nenes com fer 
disfresses amb materials reciclats i 
senzills.

I de mica en mica es van introduint altres 
elements com el seu “flamant vehicle” o 
“Caramelmòbil” el 1999 que va lluir des de 
la plaça Ricart fins a la plaça de la Vila i va 
servir per festejar els seus vint-i-cinc anys 
de vida amb alguna desaparició esporàdica 
com hem assenyalat. 

I per acabar aquest apartat, els 
organitzadors tècnics ens diuen: “fa temps 
que volem apostar per alguns canvis a 
“l’Arribada del Caramel”, però, 
principalment el que ho delimita, de 
moment, és el pressupost. Enguany, volem 
apostar per un grup d’animació que doni un 
aire diferent a la plaça. En aquest sentit, 
també s’estudia, a la llarga, donar la volta a 
l’acte i fer alguns canvis més agosarats, i 
això ho podem fer perquè el model actual 
ha funcionat i s’ha consolidat.”

  6Entrevista a l’Olga Jiménez i en Bertu Albà. 

IMG El Cartell del Carnaval Infantil 1998,realitzat per
l’alumna Mar Orriols – Fons de FAC, Arxiu Comarcal del Garraf
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“El Vidalet neix perquè un any el Caramel es va 
fer impracticable, la multitud de nens era molt 
gran, i els pares volien entrar dins la plaça 
sense anar disfressats amb els nens. Va ser 
aleshores que els Centres d’Esplai ens vàrem 
sentir molt impotents. Com a representant 
dels esplais em vaig fer insistent en què el 
Carnaval Infantil havia de seguir. Aleshores les 
escoles ja feien festa els dilluns de Carnaval. 
Pel Vidalet vam enredar inicialment les 
escoles que era el referent. Escoles, entitats i 
esplais van crear aquest nou acte que 
consistia en una cercavila que sortia de 
diversos llocs i acabava a la plaça de la Vila 
amb un fi de festa. L’acte pretenia ser un símil 
del Vidalot però adequat a la canalla. En 
definitiva, el Vidalet es crea perquè el Caramel 
se’n va de mare.”7  I això passava l’any 1982. 
Des d’aleshores i fins avui el Vidalet ha presidit 
i presideix el Dilluns de Carnaval, encara que 
alguns anys ha deixat de celebrar-se. El 
format també s’ha mantingut amb algunes 
variacions. Els primers anys totes les 
comparses arribaven a la plaça de la Vila on es 
feia el Fi de Festa (1984-1986). Els anys 1987, 
1988 i 1989 els punts de trobada es van 
diversificar: els menuts es concentraren a la 
plaça de la Vila, els mitjans a la Ricart i els més 
grans a l’envelat dels Pobles d’Espanya. El 
1990 s’introdueix una activitat prèvia a la 
cercavila, uns tallers de Carnaval, repartits 
entre les places dels Carros, de la Vila i Ricart 
i a les cinc de la tarda la cercavila per la 
Rambla Principal i un espectacle infantil 
també a la mateixa Rambla. L’any següent es 
repeteixen els tallers, centrats aquell any en la 

gastronomia i s’organitza una cercavila amb 
xarangues. I el 1992 el “Programa de 
Carnaval” no informa del Vidalet sinó que la 
FAC organitzà a la Rambla Principal un “Gran 
joc de Carnaval i una xocolatada”.

Xavier Escofet recorda que “ el Vidalet o la 
Comparsa del Vidalet es va continuar fent des 
de la plaça de les Neus, alguns anys s’havia 
deixat de fer però es va recuperar a mitjans 
dels noranta. L’any 2008 es dóna la volta a 
l’acte i la comissió pensa en un nou format que 
es materialitza amb el Ball del Paperet i la 
cercavila de la plaça de les Neus ara donava 
pas a tres cercaviles que sortien de tres punts 
diferents de la Vila”.

Olga Giménez i Bertu Albà creuen que “el 
Vidalet era un acte que no havia acabat de 
cohesionar-se, no estava tan arrelat com 
“l’Arribada del Caramel”. La posada en escena 
del nou format es va executar el 2008 amb una 
idea diferenciada del que hi havia. Ens vam 
inspirar en alguns actes que ja existien com el 
Ball de l’Espuma del Vendrell o la Festa del 
Paper de Capellades, dos actes molt 
participatius on la canalla més que estar 
pendents del que passa a l’escenari estan 
cantant i jugant. També vam pensar que calia 
una cançó que els nens coneguessin i que els 
connectés amb aquest acte. Va ser llavors 
quan l’Enric Rovira ens va enregistrar la cançó 
que els nens i nens van aprendre perquè vam 
fer una forta comunicació, sobretot a les 
escoles”. La cançó, música i lletra, és obra 
d’Enric Rovira membre del grup Forani Teatre.

EL VIDALET

IMG El Vidalet a la plaça de la Vila, 1992
– Arxiu Rosa Mª Farriol

  7 Entrevista a Núria Ferrando
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“El Vidalet neix perquè un any el Caramel es va 
fer impracticable, la multitud de nens era molt 
gran, i els pares volien entrar dins la plaça 
sense anar disfressats amb els nens. Va ser 
aleshores que els Centres d’Esplai ens vàrem 
sentir molt impotents. Com a representant 
dels esplais em vaig fer insistent en què el 
Carnaval Infantil havia de seguir. Aleshores les 
escoles ja feien festa els dilluns de Carnaval. 
Pel Vidalet vam enredar inicialment les 
escoles que era el referent. Escoles, entitats i 
esplais van crear aquest nou acte que 
consistia en una cercavila que sortia de 
diversos llocs i acabava a la plaça de la Vila 
amb un fi de festa. L’acte pretenia ser un símil 
del Vidalot però adequat a la canalla. En 
definitiva, el Vidalet es crea perquè el Caramel 
se’n va de mare.”7  I això passava l’any 1982. 
Des d’aleshores i fins avui el Vidalet ha presidit 
i presideix el Dilluns de Carnaval, encara que 
alguns anys ha deixat de celebrar-se. El 
format també s’ha mantingut amb algunes 
variacions. Els primers anys totes les 
comparses arribaven a la plaça de la Vila on es 
feia el Fi de Festa (1984-1986). Els anys 1987, 
1988 i 1989 els punts de trobada es van 
diversificar: els menuts es concentraren a la 
plaça de la Vila, els mitjans a la Ricart i els més 
grans a l’envelat dels Pobles d’Espanya. El 
1990 s’introdueix una activitat prèvia a la 
cercavila, uns tallers de Carnaval, repartits 
entre les places dels Carros, de la Vila i Ricart 
i a les cinc de la tarda la cercavila per la 
Rambla Principal i un espectacle infantil 
també a la mateixa Rambla. L’any següent es 
repeteixen els tallers, centrats aquell any en la 

gastronomia i s’organitza una cercavila amb 
xarangues. I el 1992 el “Programa de 
Carnaval” no informa del Vidalet sinó que la 
FAC organitzà a la Rambla Principal un “Gran 
joc de Carnaval i una xocolatada”.

Xavier Escofet recorda que “ el Vidalet o la 
Comparsa del Vidalet es va continuar fent des 
de la plaça de les Neus, alguns anys s’havia 
deixat de fer però es va recuperar a mitjans 
dels noranta. L’any 2008 es dóna la volta a 
l’acte i la comissió pensa en un nou format que 
es materialitza amb el Ball del Paperet i la 
cercavila de la plaça de les Neus ara donava 
pas a tres cercaviles que sortien de tres punts 
diferents de la Vila”.

Olga Giménez i Bertu Albà creuen que “el 
Vidalet era un acte que no havia acabat de 
cohesionar-se, no estava tan arrelat com 
“l’Arribada del Caramel”. La posada en escena 
del nou format es va executar el 2008 amb una 
idea diferenciada del que hi havia. Ens vam 
inspirar en alguns actes que ja existien com el 
Ball de l’Espuma del Vendrell o la Festa del 
Paper de Capellades, dos actes molt 
participatius on la canalla més que estar 
pendents del que passa a l’escenari estan 
cantant i jugant. També vam pensar que calia 
una cançó que els nens coneguessin i que els 
connectés amb aquest acte. Va ser llavors 
quan l’Enric Rovira ens va enregistrar la cançó 
que els nens i nens van aprendre perquè vam 
fer una forta comunicació, sobretot a les 
escoles”. La cançó, música i lletra, és obra 
d’Enric Rovira membre del grup Forani Teatre.

EL VIDALET

IMG El Vidalet a la plaça de la Vila, 1992
– Arxiu Rosa Mª Farriol

  7 Entrevista a Núria Ferrando
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“El Vidalet neix perquè un any el Caramel es va 
fer impracticable, la multitud de nens era molt 
gran, i els pares volien entrar dins la plaça 
sense anar disfressats amb els nens. Va ser 
aleshores que els Centres d’Esplai ens vàrem 
sentir molt impotents. Com a representant 
dels esplais em vaig fer insistent en què el 
Carnaval Infantil havia de seguir. Aleshores les 
escoles ja feien festa els dilluns de Carnaval. 
Pel Vidalet vam enredar inicialment les 
escoles que era el referent. Escoles, entitats i 
esplais van crear aquest nou acte que 
consistia en una cercavila que sortia de 
diversos llocs i acabava a la plaça de la Vila 
amb un fi de festa. L’acte pretenia ser un símil 
del Vidalot però adequat a la canalla. En 
definitiva, el Vidalet es crea perquè el Caramel 
se’n va de mare.”7  I això passava l’any 1982. 
Des d’aleshores i fins avui el Vidalet ha presidit 
i presideix el Dilluns de Carnaval, encara que 
alguns anys ha deixat de celebrar-se. El 
format també s’ha mantingut amb algunes 
variacions. Els primers anys totes les 
comparses arribaven a la plaça de la Vila on es 
feia el Fi de Festa (1984-1986). Els anys 1987, 
1988 i 1989 els punts de trobada es van 
diversificar: els menuts es concentraren a la 
plaça de la Vila, els mitjans a la Ricart i els més 
grans a l’envelat dels Pobles d’Espanya. El 
1990 s’introdueix una activitat prèvia a la 
cercavila, uns tallers de Carnaval, repartits 
entre les places dels Carros, de la Vila i Ricart 
i a les cinc de la tarda la cercavila per la 
Rambla Principal i un espectacle infantil 
també a la mateixa Rambla. L’any següent es 
repeteixen els tallers, centrats aquell any en la 

gastronomia i s’organitza una cercavila amb 
xarangues. I el 1992 el “Programa de 
Carnaval” no informa del Vidalet sinó que la 
FAC organitzà a la Rambla Principal un “Gran 
joc de Carnaval i una xocolatada”.

Xavier Escofet recorda que “ el Vidalet o la 
Comparsa del Vidalet es va continuar fent des 
de la plaça de les Neus, alguns anys s’havia 
deixat de fer però es va recuperar a mitjans 
dels noranta. L’any 2008 es dóna la volta a 
l’acte i la comissió pensa en un nou format que 
es materialitza amb el Ball del Paperet i la 
cercavila de la plaça de les Neus ara donava 
pas a tres cercaviles que sortien de tres punts 
diferents de la Vila”.

Olga Giménez i Bertu Albà creuen que “el 
Vidalet era un acte que no havia acabat de 
cohesionar-se, no estava tan arrelat com 
“l’Arribada del Caramel”. La posada en escena 
del nou format es va executar el 2008 amb una 
idea diferenciada del que hi havia. Ens vam 
inspirar en alguns actes que ja existien com el 
Ball de l’Espuma del Vendrell o la Festa del 
Paper de Capellades, dos actes molt 
participatius on la canalla més que estar 
pendents del que passa a l’escenari estan 
cantant i jugant. També vam pensar que calia 
una cançó que els nens coneguessin i que els 
connectés amb aquest acte. Va ser llavors 
quan l’Enric Rovira ens va enregistrar la cançó 
que els nens i nens van aprendre perquè vam 
fer una forta comunicació, sobretot a les 
escoles”. La cançó, música i lletra, és obra 
d’Enric Rovira membre del grup Forani Teatre.

EL VIDALET

IMG El Vidalet a la plaça de la Vila, 1992
– Arxiu Rosa Mª Farriol

  7 Entrevista a Núria Ferrando
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“El Vidalet neix perquè un any el Caramel es va 
fer impracticable, la multitud de nens era molt 
gran, i els pares volien entrar dins la plaça 
sense anar disfressats amb els nens. Va ser 
aleshores que els Centres d’Esplai ens vàrem 
sentir molt impotents. Com a representant 
dels esplais em vaig fer insistent en què el 
Carnaval Infantil havia de seguir. Aleshores les 
escoles ja feien festa els dilluns de Carnaval. 
Pel Vidalet vam enredar inicialment les 
escoles que era el referent. Escoles, entitats i 
esplais van crear aquest nou acte que 
consistia en una cercavila que sortia de 
diversos llocs i acabava a la plaça de la Vila 
amb un fi de festa. L’acte pretenia ser un símil 
del Vidalot però adequat a la canalla. En 
definitiva, el Vidalet es crea perquè el Caramel 
se’n va de mare.”7  I això passava l’any 1982. 
Des d’aleshores i fins avui el Vidalet ha presidit 
i presideix el Dilluns de Carnaval, encara que 
alguns anys ha deixat de celebrar-se. El 
format també s’ha mantingut amb algunes 
variacions. Els primers anys totes les 
comparses arribaven a la plaça de la Vila on es 
feia el Fi de Festa (1984-1986). Els anys 1987, 
1988 i 1989 els punts de trobada es van 
diversificar: els menuts es concentraren a la 
plaça de la Vila, els mitjans a la Ricart i els més 
grans a l’envelat dels Pobles d’Espanya. El 
1990 s’introdueix una activitat prèvia a la 
cercavila, uns tallers de Carnaval, repartits 
entre les places dels Carros, de la Vila i Ricart 
i a les cinc de la tarda la cercavila per la 
Rambla Principal i un espectacle infantil 
també a la mateixa Rambla. L’any següent es 
repeteixen els tallers, centrats aquell any en la 

gastronomia i s’organitza una cercavila amb 
xarangues. I el 1992 el “Programa de 
Carnaval” no informa del Vidalet sinó que la 
FAC organitzà a la Rambla Principal un “Gran 
joc de Carnaval i una xocolatada”.

Xavier Escofet recorda que “ el Vidalet o la 
Comparsa del Vidalet es va continuar fent des 
de la plaça de les Neus, alguns anys s’havia 
deixat de fer però es va recuperar a mitjans 
dels noranta. L’any 2008 es dóna la volta a 
l’acte i la comissió pensa en un nou format que 
es materialitza amb el Ball del Paperet i la 
cercavila de la plaça de les Neus ara donava 
pas a tres cercaviles que sortien de tres punts 
diferents de la Vila”.

Olga Giménez i Bertu Albà creuen que “el 
Vidalet era un acte que no havia acabat de 
cohesionar-se, no estava tan arrelat com 
“l’Arribada del Caramel”. La posada en escena 
del nou format es va executar el 2008 amb una 
idea diferenciada del que hi havia. Ens vam 
inspirar en alguns actes que ja existien com el 
Ball de l’Espuma del Vendrell o la Festa del 
Paper de Capellades, dos actes molt 
participatius on la canalla més que estar 
pendents del que passa a l’escenari estan 
cantant i jugant. També vam pensar que calia 
una cançó que els nens coneguessin i que els 
connectés amb aquest acte. Va ser llavors 
quan l’Enric Rovira ens va enregistrar la cançó 
que els nens i nens van aprendre perquè vam 
fer una forta comunicació, sobretot a les 
escoles”. La cançó, música i lletra, és obra 
d’Enric Rovira membre del grup Forani Teatre.

EL VIDALET

IMG El Vidalet a la plaça de la Vila, 1992
– Arxiu Rosa Mª Farriol

  7 Entrevista a Núria Ferrando
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D i s s a b t e  e l  C a r a m e l
t o t s  a n e m  a  r e b r e ’ l .
D i s f r e s s a t s  i  b e n  p i n t a t s
a m b  g a n e s  d e  g r e s c a .
C a r a m e l s  p e r  p l a c e s  i  c a r r e r s
h a  a r r i b a t  e l  C a r n a v a l  a  V i l a n o v a .

S a l t e m  i  b a l l e m
d i n s  l a  p l u j a  d e  c o n f e t i .
X a l e m  i  n a d e m
e n  e l  m a r  d e  p a p e r e t s .

E l  d i l l u n s  d e  C a r n a v a l
h i  h a  e l  b a l l  d e  d i s f r e s s e s .
A  l a  p l a ç a  e n s  h e m  t r o b a t
p e r  f e r  j u n t s  l a  g r e s c a .
M ú s i c a  d e  f e s t a  p e l s  c a r r e r s
h a  a r r i b a t  e l  C a r n a v a l  a  V i l a n o v a

S a l t e m  i  b a l l e m
d i n s  l a  p l u j a  d e  c o n f e t i .
X a l e m  i  n a d e m
e n  e l  m a r  d e  p a p e r e t s .

Enric Rovira, 2008

Així doncs, la Comparsa del Vidalet es va 
renovar gràcies a la Comissió del Carnaval 
infantil, la qual a partir d’idees i l’enginy 
d’alguns dels seus components va 
organitzar el Ball del Paperet, una iniciativa 
que fins al 2010 anava acompanyada de les 
cercaviles que sortien de diversos punts de 
la localitat i que finalitzaven a la plaça de la 
Vila on es feia el ball. Des del 2010 i per 
manca de pressupost, la tarda del Vidalet 
ha quedat reduïda al Ball del Paperet de la 
Plaça de la Vila. 

...i de la Merengada,
que n’hem de dir?
La Merengada o la festa infantil del Dijous Gras, 
neix espontàniament l’any 1972. De fet el tret dolç 
de merenga fou l’any anterior (1971). En el 
programa “Carnaval 1981” l’articulista “Jo, el 
Carnaval” dóna veu a Jaume Blanch i aquest 
explica que “ l’any abans (entenem 1971) havíem 
arreglat la botiga, i com que a mi m’agrada fer 
soroll i xerinola, se’m va acudir agafar un bidó i 
empastifar-lo amb merenga, per fer una imitació 
d’una glòria i posar-la a l’aparador.” Sembla, 
segueix contant, que un grup de nens, en sortir de 
l’escola es va aturar davant l’aparador i llavors en 
Jaume Blanch va treure la immensa glòria al 
carrer i els “nanos” un cop superada la sorpresa, 
van abocar-se damunt el bidó farcit de merenga. I 
així s’inicià el tant temut però alhora esperat dia de 
la Merengada. I vuit anys més tard, ca l’Abraham, 
una altra pastisseria, també oferí una Merenga 

gegant a la canalla. I des d’aleshores, la mainada 
vilanovina, ancorada davant els aparadors, espera 
delerosa empastifar-se de dalt a baix i quedar 
recoberta de la dolça llaminadura.

Núria Ferrando en preguntar-li per la Merengada 
recorda que: “des de sempre l’havia fet el Blanch, 
i més endavant ho vam coordinar els esplais 
juntament amb el Gremi de Pastissers. Un dels 
anys més impactant va ser el 1997 en què es va fer 
la celebració dels vint-i-cinc anys de la primera 
Merengada al carrer, l’acte es va celebrar a la 
plaça de la Vila. Aquells anys van ser molt 
destacats per aquest acte. La Ruta de la Merenga 
havia permès reorganitzar la tarda que estava en 
moments complicats i aquesta permetia donar un 
aire nou amb unes cercaviles que sortien de 
diverses parts de la ciutat”. 
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L’any 2007 finalitza la coordinació per part dels 
esplais, segons els programes d’actes, de la Ruta 
de la Merenga, una fórmula renovada que havia 
donat vida a aquest acte de Dijous Gras i que 
desapareixia després de greus aldarulls, un cop 
més, pel centre de la ciutat. És a partir del 2008 
que s’opta per la concentració final de la festa a la 
plaça del Mercat,  després del llançament de la 
Gran Merenga de Cal Blanch, amb la col·labora-
ció d’una quantitat important de pastisseries. 

Així doncs el 2007, es posava fi a la coordinació 
dels esplais en aquest acte i l’entomava la FAC 
que l’ha anat reeditant, amb idees més o menys 
encertades, any rere any. La mateixa junta i col·la-
boradors han desenvolupat l’acte fins el passat 
2015, quan la junta de la FAC d’aleshores oferí la 
seva organització a les entitats federades per 
donar un nou aire a la tarda. Des de llavors, la 
societat Coral Rierola (2015) i els Borregos (2016) 
han organitzat l’acte. 

Present i futur... 
Malgrat els canvis de places, de monitors, d’Arri-
bades del Caramel, de les seves desaparicions, 
del Vidalet i d’un llarg etcètera de reordenacions... 
Els pares que ara són avis, els fills que ara són 
pares... tots han pogut a partir del Caramel, la 
Merengada i el Vidalet, entendre el nostre Carna-
val, o si més no, fer-se’n una idea aproximada, 
d’aquesta setmana esbojarrada que es viu a 
Vilanova i la Geltrú. D’uns anys ençà els petits 
tenen més actes, el Carnaval ha vist néixer altres 
protagonistes i moltes altres iniciatives com 
tallers i exposicions a les biblioteques, per exem-
ple, pensats directament per a ells. La clau de 

l’èxit d’aquest model és que ja no podem entendre 
el Carnaval de Vilanova i la Geltrú sense el Cara-
mel i la seva cançó, sense la Gran Merenga de Cal 
Blanch i els sons musicals que omplen el centre 
de la ciutat amb el Ball del Paperet. 

Núria Ferrando valora molt positivament “el 
Carnaval infantil” ja que “actualment forma part 
de la realitat de Vilanova, ha crescut i s’ha anat 
adaptant amb el temps, aquest és un projecte que 
hi ha de ser perquè és la noció que els petits han 
de conèixer per entendre el que els espera de 
grans.” 

L’Olga i en Bertu també creuen que “el Caramel i 
el Ball del Paperet han arrelat i això ho podem 
constatar, la ciutat s’ha cregut aquests actes i per 
tant és conscient de la importància del Carnaval 
Infantil. Ara cal que les institucions hi pensin, ja 
que la base i el planter de la festa són els nens i les 
nenes. Cal que comprenguin –en la mesura del 
que es pot- quina és la nostra festa. Nosaltres 
sempre hem apostat pel Carnaval infantil i l’ente-
nem, en gran part, com a eina pedagògica. 
Aquests actes permeten que els infants apren-
guin a viure el Carnaval, a passar-ho bé i a jugar.” 

I la valoració final ens la fa Xavier Escofet: “tenint 
present com a pretext que el Carnaval de Vilanova 
no és per a nens, el Carnaval Infantil permet 
ensenyar i fer arribar el sentit i l’essència del 
nostre Carnaval als més petits, aquest, doncs, 
permet que aquests tinguin el seu espai. Tot i així, 
s’hauria de fer més pedagogia, és vital el treball a 
les escoles i que l’ajuntament i la localitat 
realment hi creguin”. 

I amb la proposta de fer pedagogia, de fer arribar 
l’esperit carnavalesc a les escoles, com ens diu 
també Assumpta Baig, ens acomiadem desit-
jant-vos un molt bon Carnaval 2017. 

IMG vint-i-cinc anys de la primera Merengada, 1997
– Arxiu Rosa Mª Farriol

Agraïments
Assumpta Baig, Núria Ferrando, Carles Sagarra, Xavier 

Escofet, Montse Massana i membres del TRUC, Olga Jimenez, 
Bertu Albà i Toni Ruiz.

Consultes
Arxiu Comarcal del Garraf, Arxiu NúriaFauquer, Arxiu Rosa 

Maria Farriol, Arxiu Assumpta Baig
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fem sàtira.

LA PASTANAGA DEL REI
Us presentem la tercera edició del joc de La Pastanaga del Rei, un joc que es farà durant el Carna-
val de Vilanova i la Geltrú d’aquest any 2017, basat en el conegut joc de l’Assassí.

EL JOC
La mecànica és molt senzilla. Cada jugador tindrà un objectiu a matar i a la vegada podrà ser mort 
per altres jugadors. L’arma homicida serà una pastanaga, que s’haurà de clavar amistosament al 
pit de la víctima, seguint les normes. Un cop s’aconsegueix matar l’objectiu, aquest lliurarà al seu 
assassí el nom del seu objectiu i així el joc podrà continuar fins al final.

L’organització crearà un cercle de participants de tal manera que no es pugui tancar fins  acabar 
el joc.

QUI POT JUGAR?
Pot jugar qualsevol persona major de 16 anys, membre d’alguna de les entitats federades a la FAC 
i amb el compromís d’estar tots els dies de Carnaval present a Vilanova i la Geltrú. No es podrà 
jugar de forma individual.

CONCURS DE DISFRESSES
PARTICIPANTS: tothom qui ho vulgui serà benvingut/uda al concurs. L’únic requisit és ser major 
de 12 anys.
LLOC: Plaça de la Vila.
DIA: dimarts, 28 de febrer de 2017, el Vidalot.
HORA: s’iniciarà a les 9 del vespre.
PRESENTACIÓ: les persones o grups que vulguin participar al Concurs de Disfresses del Carnaval 
de Vilanova i la Geltrú, s’hauran d’inscriure el mateix dia de 8 a 3/4 de 9 del vespre a la caseta de 
l’organització a la mateixa Plaça de la Vila o a la Botiga del Carnaval. S’hi podran inscriure grups, 
parelles o persones individuals, fins que s’acabin les places.
PREMIS: tenint en compte que el Carnaval de Vilanova no es caracteritza per les disfresses de 
lluentons, la FAC ha decidit atorgar els premis a una única categoria: la disfressa més satírica o  
de personatges vilanovins.

1r premi: 250 €
2n premi: 150 €
3r premi: 100 €

JURAT: estarà format per tres persones de reconeguda solvència carnavalesca vilanovina.
VEREDICTE I LLIURAMENT DE PREMIS: es donaran a conèixer a la mateixa plaça 15 minuts des-
prés de la finalització del concurs.
El jurat pot declarar el premi desert, si ho considera oportú.

BASES D ELS CONCURSOS 
D EL CARNAVAL 2017__________
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NOTES___________________________________________
La Federació d’Associacions pel Carnaval té les oficines al carrer Major, núm 39. L’horari d’atenció 
al públic és els dimarts de 20 a 21:30 hores.

La Federació d’Associacions pel Carnaval no es farà responsable de les assegurances relatives al 
trencament de vidres i altres desperfectes ocasionats durant els dies de Carnaval. 

La Federació pot modificar i/o anul·lar horaris i actes per qualsevol incidència aliena a la seva 
voluntat. 

Les activitats d’aquest programa que es realitzen en els locals socials de les entitats del Carnaval 
són activitats privades, per tant la responsabilitat de l’organització correspon a les entitats i per tal 
d’assistir-hi caldrà dirigir-se en cada cas a l’entitat organitzadora de l’acte que es tracti. 

ACCESOS PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA_______________
El diumenge de les Comparses hi haurà llocs reservats a disposició de les persones amb mobilitat 
reduïda. Per reservar-los, poseu-vos en contacte amb la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, al telèfon 938140000.

El dissabte del Caramel hi haurà una plataforma a la Plaça del Mercat a disposició dels 
minusvàlids. 

LA BOTIGA DEL CARNAVAL_______________________________
Podeu rebre informació i adquirir material a la Botiga del Carnaval:

• Programa i Cartell del Carnaval de Vilanova 2017 ( Sergi Salvó i Irene Guallar).
• La figura del Carnaval 2017 (Sergi Salvó)
• Domasos confeccionats pel TEGAR.
• Joies a càrrec d’OLGARTESANIA.
• Portaxumets de roba de facell i roba de mantó, Bandanes de farcell i mató i bosses de roba                  

 de mantó a càrrec de MAARTVILANOVA.
• Altres complements a càrrec d’Anna Ayuso.

HORARI BOTIGA

• A la RAMBLA PRINCIPAL, cantonada amb l’Avinguda de Francesc Macià
• L’11 i el 18 de febrer de 10- 13:30 hores 
A la PLAÇA DE LES COLS, 
• El 19 de febrer de 10 – 13:30 hores
Al TOC, carrer de Sant Sebastià, 11.
• Del 20 al 24 de febrer de 17-20 hores
• Del 27 de febrer a l’1 de març de 17-20 hores 
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1. Agrupació de Balls Populars
2. Agrupació Excursionista Talaia
3. Amics Voramar
4. Associació Coral Rierola
5. Associació Cultural Ball d’Enveja 
6. Associació Cultural El Tast
7. Assosiació Cultural Totisival
8. Associació d’Amics del Drac de la Geltrú
9. Associació d’Amics Els Borregos de Vilanova
10. Associació de Joves Espavila
11. Associació de Joves Tric
12. Associació Esportiva Llaguts Confraria de Pescadors
13. Associació Lúdico-cultural i Esportiva Endimari
14. Associació Mala Mar
15. AV Centre Vila
16. AV Fondo de Somella
17. AV La Geltrú 
18. AV Nucli Antic Vilanova
19. AV Molí de Vent
20. AV Plaça de la Sardana
21. AV Sant Joan
22. AV Tacó
23. AV La Collada-Els Sis Camins
24. Ball de Diables de Vilanova i la Geltrú
25. Ball de Diables de la Collada- Els Sis Camins
26. Campus UPC Vilanova
27. Can Sandàlia
28. Casa de Castilla i León
29. Centre Juvenil la Fita-Joves Cristians de Vilanova
30. Círcol Catòlic de Vilanova i la Gletrú
31. Club Nàutic Vilanova
32. Club Tennis Vilanova
33. Club de Ball Esportiu Dance Gold
34. Colla de Castellers Bordegassos de Vilanova
35. Colla de Geganters de Vilanova i la Geltrú
36. Confraria Boters de Mar
37. Confraria de Pescadors 
38. El Sarau, Associació Carnavalesca
39. Els Amics de les Nits
40. Els Indianus
41. Els Llunàtics
42. Els Nens de Vilanova
43. Els Pirates de la Costa del Garraf
44. Els Pocassoltes

45. Entitat Carnavalesca Els Marítims
46. Entitat Cultural i Festiva Can Pistraus
47. Escola de Ball Teresa Carulla
48. Falcons de Vilanova
49. Festuc
50. Foment Vilanoví
51. Grup de Dansa de Vilanova  i la Geltrú.
52. La Ben Plantada
53. La Carnavalera
54. La Disbauxa Vilanovina
55. La Medusa
56. La Migranya
57. La Pitonga
58. La Roma Roja
59. La Unió Vilanovina
60. La Vinagreta
61. Moto Club Penya Motorista Vilanova
62. Olímpic Tracatrà
63. Omnium Cultural-Garraf
64. Orfeó Vilanoví
65. Penya Barcelonista de Vilanova
66. Penya Filatèlica de Vilanova i la Geltrú
67. SARC
68. S.E.P.C. La Gavina
69. Societat Cultural la Gran Penya.
70. Societat Cultural La Puput
71. Societat Cultural Recreativa La Castanya
72. Societat Cultural Recreativa L’Anònim Vilanoví
73. Societat el Guixot
74. Societat la Nyora
75. Societat Sardanista Dansaires Vilanovins

ENTITATS  FEDERADES
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A Miquel Gonzàlez, per les Competències Musicals
A Pereira, per fer d’speaker a les Comparses
A David Andreu i ADQA, per la gestió del web

A Miquel Alcaraz, per la coordinació dels grups musicals
A la Comissió del Carnaval Infantil

A la Comissió del programa:
Xavier Orriols, Judith Barbacil, Francesca Roig, Xavier López i Àngels Parés.

A Endimari, per tirar endavant la Merengada Nocturna
A Jaume Blanch, per la gran Merenga

A la pastisseria La Mercè
A la pastisseria Abraham
A la pastisseria La Crème
A la pastisseria Hidalgo

Al forn de pa Valls
Als Bombers de Vilanova

A David Pla, per les làmpades de la Plaça de les Cols
A  Cinta Olegario, Alfons Màrquez, Miquel Alcaraz i Carme Silvestre per facilitar-nos la feina

A Compex, per triturar els diaris pel Ball del Paperet
Al taller Història a les nostres mans - Dones amb memòria, per la feina històrica i de 
memòria que desenvolupen per la ciutat i, en aquest cas, pel Carnaval de Vilanova i la Geltrú

A les entitats que ens han cedit el local per a les assemblees de la FAC
CSP Centre de dia Masbau - La Plataforma i el CSP Centre de dia CAPI, per les llaçades

A Supermercats JR
A l’Agrupació de balls populars i la Unió Vilanovina per tirar endavant el Vidalot

A Joan Ricat, per la coordinació de les guerres
A José Andrés Casas, per la gestió de La Sala

A Pep Sendrós, Xavier López, Xavier Escofet, Jordi Castanyeda, Natàlia Raventòs, David 
Quindós, Joan Albert Albà, per no deixar-nos sols davant del Carnaval 2017

Sobretot, a les escoles i als veïns de la vila que han fet possible, un any més, el guarniment 
de carrers. 

A tothom qui treballa per procurar mantenir el Carnaval que ens van ensenyar els nostres 
avis i àvies. 

AGRAÏMENTS 
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Presidenta
Anna Candela, La Medusa

Vicepresident
Jordi Roca, Falcons de Vilanova

Tresorera
Mireia Contreras, A.E. Talaia

Secretària
Susanna Peinado, Diables de Vilanova i la Geltrú

Vocals
Laura Candela, Endimari

Marta Pagès, Agrupació de Balls Populars
Lara Vera, La Unió Vilanovina

Andreu Pino, AV La Geltrú
Mariluz Mayné, Joves Tric

www.carnavaldevilanova.cat
correu electrònic: fac@carnavaldevilanova.cat

Twitter: @carnavalvng

Direcció d’Art i disseny gràfic: Irene Guallar
Coordinació: Marta Pagès i Lara Vera

Drets de les Imatges: Arxiu de la FAC, Arxiu virtual de la FAC, Arxiu Escofet, Arxiu Roig i Galceran. 
Arxiu Comarcal del Garraf, Arxiu NúriaFauquer, Arxiu Rosa Maria Farriol, Arxiu Assumpta Baig

LA JUNTA DE LA FAC
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