




Salutació de l’alcaldessa
per les Festes
de Sant Pere 2022                                                    

Després de dos anys difícils, en aquest 2022 
celebrem amb més ganes que mai les Festes de 
Sant Pere, patró dels pescadors, una cita de llarga 
tradició popular en el nostre calendari i que a 
Vilanova i la Geltrú vivim amb especial intensitat. 
La festa ens connecta amb un tret essencial que 
ens identifica com a poble, la vinculació amb el 
mar, que comporta una forma de vida, uns valors, 
un caràcter. 

Les Festes de Sant Pere arriben aquest any amb una commemoració ben rodona, com és el 
50è aniversari del Concurs d’All Cremat. La celebració gastronòmica i la cuina marinera van 
íntimament lligades a la festa, i aquest és un dels actes més vistosos i apetitosos de Sant Pere. 
Mig segle és una xifra remarcable que indica la gran feina feta i la bona acceptació que el 
concurs ha tingut sempre entre la ciutadania.

Vull felicitar els veïns i les veïnes del barri de Mar i totes les persones i entitats implicades en 
l’organització de les Festes de Sant Pere. D’una manera especial, un reconeixement públic a la 
Confraria de Pescadors, pel seu paper aglutinador i dinamitzador. Més enllà de l’activitat 
econòmica relacionada amb la pesca, el centenari del Pòsit, que encara cueja, és un argument 
de pes per reivindicar la seva tasca social i cultural en benefici de tota la ciutat.

Sant Pere és la porta de l’estiu. Personalment, per a mi aquestes són dates entranyables i de 
records d’infantesa preciosos, que els sento especialment com a vilanovina de Baix a Mar. 
La festa ens vincula amb una manera de ser, ens cohesiona, ens aplega als carrers, ens 
relaciona amb la tradició. Però la festa és viva i evoluciona. I l’organització ha fet un esforç per 
actualitzar-la i anar-la millorant. Gràcies per tanta feina d’estimació a la tradició!

Per tot això, vilanovins i vilanovines, us convido a participar en els actes programats i a revifar 
el nostre lligam amb el mar.

Amigues i amics, bona festa major!

Olga Arnau i Sanabra
Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú

Foto: Xavi Pujol / Luzdecalle





Salutació
del patró major                                             

Un any més, com a Patró Major de la Confraria de 
Pescadors de Vilanova i la Geltrú, vull convidar-vos 
a tots, pescadors, veïns del barri i de la vila a les 
festes del nostre patró Sant Pere.

Vivim uns moments de gran incertesa en el món 
pesquer i podem també dir-ho alt i clar en tot el 
planeta. Els marcs d’actuació ancestrals que hem 
heretat dels nostres avantpassats, avui canvien 
molt ràpidament.

No és moment de lamentar-nos, tampoc d’esperar que escampi el grop, és moment d'ajustar 
els aparells i navegar. Tenim clar que ens toca adaptar-nos a treballs més sostenibles 

i dotar-nos de plans de gestió i cooperació pel nostre sector, sense perdre rendibilitat.

M’agradaria explicar-vos que des d'Europa, no totes les normatives són de difícil compliment, 
també han posat eines per fer una transició cap a una pesca més sostenible i una 
comercialització més responsable i justa. Els Grups d’Acció Locals Pesquers (GALP) i les 
Organitzacions de Productes Pesquers (OPP) en són un exemple.

Des de la Confraria de Pescadors volem animar-vos a gaudir de les Festes de Sant Pere 
i també demanar-vos una petita reflexió sobre la nostra tasca. Els pescadors treballem cada 
dia per portar-vos els millors productes de les nostres costes i per tenir una mar cada dia més 
neta, per això us animem a fer un Consum de Proximitat i també un Consum Responsable.

Bones Festes de Sant Pere 2022.

Jaume Carnicer i Mas





Pregoner Sant Pere 2022
Guillem Mercader
                                             

“Pescador d’un sol ham, pescador que passa 
fam”. El Guillem coneix aquesta dita i moltes més, 
malgrat això de tant en tant, cala les canyes entre 
les roques en algun racó del moll, llavors amb la 
mar, el cel i l’horitzó es produeix un diàleg de 
records…

Després de treballar trenta-un anys al Diari de 
Vilanova i també ser-ne director des de 2001 fins 
a 2016, director també del Vilanova Digital, ara 
publica junt amb altres companys el Tothosap!, 
revista mensual en paper, l’única que queda a la ciutat.

Periodista de soca-rel, cronista de la vida quotidiana de l’entorn comarcal. D'una accentuada 
bonhomia, no ha estat mai un periodista de consigna i olla i per això és un home molt 
respectat i estimat.

Els records de la infantesa el traslladen a la platja dels “toldos”, on passava llargues hores 
d’estiu a la sorra amb els seus germans Sergi i Annabel, sota l'atenta mirada de la mare, 
l’Antònia i del pare el “Guillermo” el sempre recordat barber del barri on tenia la barberia a la 
rambla de la Pau.

Veïns de la Rambla Pirelli 68, en deu minuts i sense deixar la vorera arribaven a la sorra 
humida prop de l’aigua, és allà on va sentir l’amor per la mar i pel barri que el va veure néixer.

És un honor i una gran alegria que una persona així ens faci el pregó de Sant Pere 2022. 

Moltes gràcies, Guillem.





Cartell sant Pere 2022
Roser Amela 
“Quan treballo la creativitat,
m’agrada embrutar-me les mans”
                                                    

Les mateixes mans que s’aferren al rem del llagut 
on de tant en tant i junt amb les seves companyes 
rema pel mar d’Ulisses.

Els blaus de la mar sempre iguals i sempre 
canviants, el cel immens i harmoniós, dialoguen 
amb el “glup glup” de les pales del rem en 
submergir-se dins de l’aigua. La Roser troba en el 
passeig, el punt d’equilibri necessari, l’energia renovada per portar millor el dia a dia.

Estudis de Belles Arts, especialitzada en gravat i sistemes d’estampació. L’artista comparteix la 
docència a l’EMAiD amb el procés creatiu.

Obres seves són ja un clàssic en les festes de la nostra ciutat, els vestits dels diables petits 
i mitjans de l’Agrupació de Balls Populars, la indumentària renovada de la Moixiganga, les 
estovalles de la Festa Major 2020,tacats per la festa, i tantes obres de gran creativitat 
i senzillesa que donen un segell propi i difícil d'aconseguir artísticament.

En la línia de cartells de Sant Pere el de Roser  és també una obra d’art, un cartell amb un 
color predominant, el blau amb les seves diferents tonalitats junt amb el detall dels tocs de 
color dels gallardets. Realitzat amb la tècnica del gravat amb unes xarxes que magistralment 
combinades,  juntes donen una visió enigmàtica i agradable a la vegada…

Tenir enguany a Roser Amela creant el cartell de Sant Pere 2022 és un luxe i sempre t’estarem 
agraïts.

Gràcies, Roser.





Portant de Sant Pere 
Barca Toni                   

Dels molts actes que fem dins el marc de les 
Festes de Sant Pere, el més emblemàtic és sens 
dubte la processó marítima en honor del nostre 
patró.

Aquest acte per ser el centre de la celebració 
necessita un tractament molt curós, i enguany hem 
creat un guardó pel Patró de la Barca que portarà el 
Sant Pere.

El Rubén Cortés serà el patró i la seva embarcació 
Toni II la barca portant.

El guardó és una creació artística de l'escultor 
vilanoví Xavier Cuenca Iturat, artista de 
reconeguda vàlua amb obres de gran qualitat 
instal·lades arreu del país i d’Europa. 

A Vilanova i la Geltrú podem gaudir del bronze 
instal·lat a la plaça soler i Carbonell, enfront 
del mercat municipal.

Agraïm al Rubén la seva col·laboració per 
començar aquesta travessia i esperem que la 
constància, qualitat de la gent marinera, faci 
avui un primer pas per la millora en el 
reconeixement de les nostres festes.







Actes previs
Dimecres 8 de juny

A les 18:30 h, a la Sala Pòsit

PRESENTACIÓ DEL CARTELL obra de l’artista Roser Amela, 
i PROGRAMA DE LES FESTES DE SANT PERE 2022

VEGEU RESSENYA BIOGRÀFICA A L’INICI DEL PROGRAMA
Organitza: Confraria de Pescadors

INICI DEL 1R CONCURS D’INSTAGRAM DE LA CONFRARIA DE PESCADORS
DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Concurs d’Instagram #santperevng22

La Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú i Vilanova Turisme, com a Ajuntament de      
Vilanova i la Geltrú, convoquen el primer Concurs d’Instagram de les Festes de Sant Pere de 
Vilanova i la Geltrú 2022.

Hi podrà participar tothom qui vulgui a través de la xarxa social Instagram amb l’etiqueta 
#santperevng22. El motiu ha d’estar relacionat amb qualsevol moment de la festivitat de les 
Festes de Sant Pere 2022 de Vilanova i la Geltrú. L’objectiu és trobar imatges que ens ajudin a 
donar a conèixer la singularitat de la nostra festa.
Hi haurà un primer, segon i tercer premi. També es donaran 2 accèssits a la millor 
fotografia del CONCURS D’ALL CREMAT de 25 de juny a les 17:30 i a la millor fotografia 
de LA SUBHASTA A L’ANTIGA el 23 de juny a les 19:00

VEGEU LES BASES DEL CONCURS AL FINAL D’AQUEST PROGRAMA
Organitza: Confraria de Pescadors en col·laboració amb Vilanova Turisme



Dijous 9 de juny

En ruta teatral pel barri, sessions dijous 9, divendres 10 i dissabte 11

NANOTEATRE: Teatre de mínims en llocs inesperats

Nanoteatre respon al concepte de teatre de petit 
format en un ampli sentit de la paraula. 
Des del 2013, el Teatre Principal produeix aquesta 
experiència, amb la implicació de l'escena 
vilanovina, amb l'objectiu de crear 4 càpsules de 
teatre, d'una durada de 15 minuts cadascuna, que 
es representaran en diferents espais, tot creant un 
recorregut, enguany a Baix a Mar coincidint amb 
les Festes de Sant Pere. Novament traspassem les 
fronteres físiques del Principal per continuar 
programant en d'altres espais, amb l'objectiu 
d'arribar a nous públics i fer més properes les creacions escèniques.

PREU: Cal reserva prèvia al web o la taquilla del Teatre Principal
Organitza: Teatre Principal, amb la col·laboració del Centre Cívic Joan Lloveras, la Casa del Mar i 
la Confraria de Pescadors

Dissabte 11 de juny

A les 12 h del migdia, a l’Espai Far

TALLER FAMILIAR DESCOBRIM ELS MICROPLÀSTICS

Els microplàstics suposen un problema per a la nostra salut i la del 
nostre entorn. Què podem fer nosaltres per evitar-ho?, per a infants 
de 6 a 12 anys

PREU: 6€ per infant, CAL ANAR ACOMPANYAT D’UNA PERSONA ADULTA
Cal reserva prèvia a espaifar@vilanova.cat
Organitza: Espai Far

De les 21,30 h a les 2,30 h, a les platges de Vilanova i la Geltrú

TRADICIONAL CONCURS SOCIAL DE PESCA AL LLANÇAT 

Concurs de caràcter social de la SEPC La Gavina. Un cop acabat el concurs, es farà el 
pesatge i repartiments de premis a Ribes Roges al lloc conegut com a Creu Roja

Inscripcions a la mateixa societat, Plaça de la Rajanta nº 7 els dimarts i divendres de 19 a 21 
hores, al telèfon 93 815 81 20, o a la Botiga Oriol Miquel c/ Llibertat 132 en horari comercial
Organitza: SEPC La Gavina



Dimarts 14 de juny 

Al CAPI Baix-a-Mar

INICI DEL CONCURS DIBUIX INFANTIL FESTES DE SANT PERE 2021
L'esport al mar és salut
El CAPI Baix-a-Mar convoca una nova edició del concurs 
infantil de dibuix, aquest any sota un lema relacionat amb 
l'esport: “L'esport al mar és salut”. Les obres presentades 
s’exposaran durant les Festes al mateix CAPI, un jurat 
seleccionarà les guanyadores que rebran com a premi lots 
de material plàstic.

S’hi poden presentar tots els alumnes de cicle de primària 
de les escoles de Vilanova i la Geltrú utilitzant qualsevol 
tipus de tècnica (aquarel·la, llapis, ceres, etc) sempre que 
s’adapti al format de foli en DIN-A4 o també en DIN-A3. 

CONSULTEU LES BASES AL FINAL D’AQUEST PROGRAMA
Organitza: CAPI Baix-a-Mar

Dimecres 15 de juny

A les 19 h, al Teatre Principal 

LLIURAMENT DEL XII PREMI FRANCESC ROIG i TOQUÉS   

Premi d’àmbit nacional a la Federació Catalana per la Cultura i el Patrimoni Marítim i Fluvial 
Premi d’àmbit local a la professora universitària M. Carme Barceló Martí

Organitza: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Espai Far i Associació d’Amics de la Carpa Juanita i 
Francesc Roig Toqués 





Festes De Sant Pere
DEL 17 DE JUNY AL 3 DE JULIOL DE 2022

Divendres 17 de juny

A les 19 h, a la Sala Pòsit

PREGÓ DE SANT PERE 

CARTA A UN AMIC, a càrrec de GUILLEM MERCADER TREJO, periodista

tot seguit, 

’50 anys del concurs de l’All Cremat’:

PRESENTACIÓ DEL CARTELL 

obra de l’artista i pescador JAUME LLAÓ 

INAUGURACIÓ DE LA MOSTRA   

recull dels guanyadors de cada edició del concurs i imatges per al record

A les 22 h, a la façana de la Sala Pòsit  

ENCESA DE LLUMS DE LA IMATGE DE SANT PERE 

Organitza: Confraria de Pescadors de Vilanova



Dissabte 18 de juny

A les 19 h, a la Sala Pòsit 

XATÓ GRUP 

Estàndards Internacionals, versions  EN CATALÀ

ACTE AMB TAQUILLA INVERSA
Organitza: Confraria de Pescadors de Vilanova

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

REGATA TROFEU ABADEN CREUERS
Torneig social de creuers

93 815 02 67 · oficinaesportiva@cnvilanova.cat · www.cnvilanova.cat
Organitza Club Nàutic

Diumenge 19 de juny 

A les 12 h, a la Sala Pòsit

MÚSICA CONTRA EL RACISME, DIA INTERNACIONAL DEL REFUGIAT

Acte popular amb actuacions musicals d’arreu, amb balls i músiques compartides. Per un 
món sense racisme, per l’acollida per totes amb vies legals i segures. Participació oberta.

Taquilla inversa a benefici de persones que pateixen exclusió social
Twitter: Unitat Garraf
unitat.contra.el.feixisme.garraf@gmail.com
Organitza: Unitat Garraf i Stop Maremortum al Garraf  

A les 19 h, a l’Espai Far

ENJOY, CICLE DE TASTOS MUSICALS 

Amb Temps de vi, als jardins de l’Espai Far

6 euros/persona
Compra d’entrades: https://espaifarvng.cat/
Organitza: Espai Far



Dilluns 20 de juny 

A les 17 h, a la Sala Pòsit

GRAN FESTIVAL MUSICAL 

A càrrec del Grup de Playback Harmonia, grup de Playback de la Confraria. Espectacle amb 
ampli repertori de d’actuacions musicals. 

ACTE AMB ENTRADA GRATUÏTA 
Organitza: Confraria de Pescadors de Vilanova amb la col·laboració de la Casa del Mar de Vilanova

Dimarts 21 de juny

a les 17h al Mercat de Mar 

COMPTATS DIMARTS CONTATS: La Carpa que volia veure el mar.

Amb motiu de les Festes de Sant Pere contarem la història d’una carpa que va recórrer un 
llarg camí fins arribar a Vilanova i la Geltrú. Vine a conèixer les aventures d’aquest peix.
A càrrec de Núria Granell, actriu. Amb la participació del bestiari de la Carpa Juanita. 
Tot seguit, podràs llegir altres contes, sol o en companyia.

Organitza: Biblioteca Armand de Cardona en col·laboració amb l’Associació de la Carpa Juanita 
i el Porró de Vilanova i la Geltrú 



Dimecres 22 de juny 

A les 13 h, a la Casa del Mar  

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ ‘VIDES LLIURES DE VIOLÈNCIES’

Mostra resultat d’una acció col·lectiva per unes vides lliures de violències en el marc d’un 
projecte de caràcter comunitari. L’acció va consistir en que persones usuàries dels respectius  
equipaments creessin una obra única i original que forma part d’aquesta exposició col·lectiva. 
La mostra va iniciar el seu recorregut a Alcanar i el finalitza a Vilanova.

938154189 cm.vilanova@gencat.cat 
Organitza: Casa del Mar de Vilanova 

A les 18 h a la Sala Pòsit

8 RETROSPECTIVA FOTOGRÀFICA COMENTADA

Fotografies d’abans, imatges per al record, testimoni d’història col·lectiva. Projecció comenta-
da a càrrec del col·lectiu La Vilanova d’Abans

Organitza: grup Vilanova d’Abans de la Confraria de Pescadors  

A les 20 h a la Sala Pòsit  

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE LA CAMÈLIA FERRER: EL ROSSEGALL I BAIX A MAR

La CAMÈLIA FERRER, ens presenta el seu llibre: EL ROSSEGALL i BAIX A MAR, LES MEVES 
VIVÈNCIES. (1943-1957). Fotografies originals, documents i testimoni que na Camèlia ha 
servat, d'aquesta experiència lúdica, empresarial, cultural.. que ha deixat empremta" 

Una colla d'homes joves,
aficionats a la pesca
ara han instal·lat un bar,
a on s'hi fa molta gresca
i a on tot Vilanova coneix pel Rossegall i l'art
La, la, la" 

Organitza: El Cep i la Nansa amb el suport 
de la Confraria de Pescadors de Vilanova



Dijous 23 de juny

A les 19 h A la Plaça del Port

11a SUBHASTA DE PEIX A L’ANTIGA 

Peix del dia subhastat en públic segons l’antiga tradició dels pescadors amb participació 
oberta per al públic en general. Cantada a veu per el subhastador Josep Egea. Tot el públic 
assistent tindrà l’opció de comprar la partida de peix que s’està cantant.

Organitzen l’Associació Esportiva Llaguts Vilanova i Confraria de Pescadors









Dissabte 25 de juny

Al Club Nàutic

NETEJA DEL FONS MARÍ I LA IMATGE DE SANT PERE

Immersió per part de submarinistes experimentats que faran neteja del fons marí al voltant de 
la imatge de Sant Pere submergida, Barra 14, a càrrec de la Secció de Submarinisme

Organitza: Club Nàutic  

A partir de les 11 h i fins a les 13:30 , a la platja de Ribes Roges (Trajo Garbí)

DESAFIAMENT SOCIAL DE LLAGUTS

Regates d’exhibició de llagut català entre els equips de l’Associació Esportiva Llaguts Vilanova

Organitza: AE Llaguts de Vilanova

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

50è CONCURS D’ALL CREMAT
Plat emblemàtic de la platja de Vilanova, els 
concursants cuinen a la vista del públic utilitzant 
vells fogons de carbó i ventafocs. Cuinat amb 
peixos de la nostra mar, verdures de proximitat 
de les sínies del Garraf i aquest any amb els olis 
del Centre Oleícola del Penedès CEOLPE. 
Hi participen 25 parelles i a la parella guanyadora 
li serà lliurat el títol de “Patró d’All Cremat”.

i en acabar de cuinar, 

DEGUSTACIÓ DE L’ALL CREMAT 

pel públic assistent, cuinat per la parella 
guanyadora de l’edició anterior.

Organitza: Confraria de Pescadors de Vilanova 

50 ANYS D’ALL CREMAT

Un mot i un adjectiu, així de senzill. 
Un dels signes d'identitat més estimat 

i ancestral dels pescadors de 
Vilanova i la Geltrú.

Plat senzill dels que avui anomenen de 
km 0. Quatre peixos, un grapat de 

patates, un parell de tomacons i alls, oli, 
sal i aigua. La cassola de ferro colat, el 

fogó de terra amb carbó d'alzina. 
El xup-xup d'arrancar el bull, el fum del 
foc i l’aroma en aixecar la tapa que et 

penetra fins a les entranyes quan mires 
si ja estan cuites les patates…

Moltes generacions de pescadors ens 
hem fet grans amb aquest ranxo. Avui 

és un plat que l’anomenen de km 0, que 
té el seu homenatge cada any per Sant 
Pere en forma de concurs , cinquanta 
anys de senzillesa, generositat, cultura 

i el més important constància.

Estem orgullosos d'haver arribat als 
cinquanta anys d’un concurs que van 
començar deu parelles de “ranxeros”, 
avui ja són vint-i-cinc, per a tots ells 
i a tots els col·laboradors us volem 

donar les gràcies



A les 18.30 h, passeig Marítim, mentre es cuina l’All Cremat  

EXHIBICIÓ DE PUNTA AL COIXÍ 

Amb les Puntaires de la Casa del Mar que mostraran en públic la tècnica dels boixets i la 
punta al coixí

Organitza: Associació de Gent Gran de Mar 

A partir de les 20h, a l’explanada de vela lleugera del Club Nàutic

NÀUTIC MUSIC FESTIVAL

Festival de música obert al públic amb grups de rock i jazz vinculats al Club: The Llondros, 
Jazz Attack Quartet, The Acoustic Plan, The Paca’s. Servei de barra i botifarrada 

ACTE GRATUÏT
Organitza: Club Nàutic

A partir de les 23 h, a la Sala Pòsit

CONCERT DELS SIREX
Estem en un any d’aniversaris i coincidències,
però ja sabem, el temps passa i el nostre 
Concurs de l’All Cremat compleix enguany 
cinquanta anys. Fa també quaranta anys, 
quan el concurs en tenia deu, vàrem gaudir 
d’una memorable actuació del SIREX. 
Llavors ja vàrem degustar el plat típic de la 
nostra platja cuinat per l’amic Paco Confits, 
ranxero de reconeguda vàlua.

Aquests anys hem seguit cultivant l'amistat 
amb el grup musical, i especialment amb 
el Leslie, persona molt estimada en tot el poble, ell ha estat pregoner de les nostres festes 
l’any 2016, i diverses vegades jurat del concurs.

Sirex és el conjunt musical intergeneracional per antonomàsia, amb un directe que deixa 
bocabadat a tothom, diuen -Ara ja ens sabem les cançons-

Tenim l’honor de compartir aquesta diada amb el Guillermo, Juanjo, Pepe, Xavier, i Leslie. Els 
SIREX.

Gràcies per ser immensament grans i generosos

Preu 18€
Venda anticipada: 20, 21 i 22 de 18 a 20h al local del Pòsit 
i el mateix dia del concert a taquilla



Diumenge 26 de juny 

De 10 a 13 h a l’Espai Far

GIMCANA FAMILIAR DE SANT PERE

Ajuda en Pere a trobar els seus objectes perduts per la façana marítima

Sense reserva prèvia
Preu: activitat gratuïta
https://espaifarvng.cat/
Organitza: Espai Far

a les 18 h, a les pistes del Parc de Ribes Roges 

I TIRADA DE BITLLES CATALANES FESTES DE SANT PERE

Campionat per equips d’entitats. Hi poden participar totes les entitats de Vilanova i Geltrú 
(amb prioritat les que son sòcies de La Casa de la Festa). Cada entitat pot presentar més d'un 
equip de tres persones. Inscripcions fins el dia 11 de juny (tindran preferència les entitats 
sòcies apuntades). Les bitlles, bitllots i la resta del material necessaris per al joc els posarà 
l'organització

BASES DEL CAMPIONAT AL FINAL DEL PROGRAMA 
INSCRIPCIÓ GRATUÏTA:  https://bit.ly/bitllesStPere
Organitza: Casa de la Festa en col·laboració amb la Confraria de Pescadors

A les 19 h, a la Plaça del Port

CANTADA D’HAVANERES 

Cantada d’Havaneres amb el grup LA PETITA HAVANA. A la mitja part DEGUSTACIÓ DE ROM 
CREMAT preparat per l’Associació Esportiva Llaguts de Vilanova per al públic assistent

Organitza: Associació de Veïns i Veïnes de Baix-a-Mar amb la col·laboració de AE Llaguts de Vilanova



Dilluns 27 de juny 

A les 18 h, a la Sala Pòsit

HORA DEL CONTE AMB LA PANERO: TOTS ELS PETONS DEL MÓN 

Coneixeu els petons suaus de papallona, 
els petons forts de cocodril o com fan 
petons les vaques? També hi ha els petons 
regal, els sorpresa, els amistosos,… Tot 
tipus de petons ben diferents que en Tonet, 
el petit de cal Petó, descobrirà durant el 
seu fantàstic viatge. Us hi apunteu?
Autora: Montse Panero
Producció i interpretació: La Panero 

PREU: entrada gratuïta
Organitza: Confraria de Pescadors de Vilanova

A les 19,30 h, a la Sala Pòsit

MONÒLEG, POSA UN DISCAPACITAT A LA TEVA VIDA AMB MARC BUXADERAS

Un monòleg que dona lloc a un diàleg obert de Marc 
Boixaderas amb el públic: «Posa un discapacitat a la teva 
vida» va sorgir quan els meus pares em van dir que tenia una 
vena còmica que havia d’explotar. Aleshores vaig pensar que 
la millor manera de treure’n profit seria fent una cosa que no 
fa molta gent: explicar situacions quotidianes que em passen 
com a resultat de la meva discapacitat, amb l’objectiu que la 
gent reflexioni rient, que crec que és la millor manera que un 
missatge tan important com aquest quedi gravat. Cal esmentar 
que aquest projecte no tindria futur si jo no fos capaç de 
riure’m de mi mateix i, a partir d’aquí, treure’n una història 
irònica però que al mateix temps faci pensar l’espectador.

ENTRADA GRATUÏTA
938154189 · cm.vilanova@gencat.cat
Organitza: Casa del Mar de Vilanova



Dimarts 28 de juny  

A les 19 h,  a la platja del Far

DEMOSTRACIÓ EN PÚBLIC DEL 
ROSSEGALL, ANTIC ART DE PLATJA 

Art de pesca d’ arrel tradicional que es 
practicava antigament a Vilanova i la Geltrú

Organitza: Associació Esportiva Llaguts de Vilanova

A les 19,30 h,  a la sala Pòsit

ACTE DE PRESENTACIÓ DEL CENTENARI DEL PÒSIT

Petita mostra fotogràfica i presentació del programa del centenari que se celebrarà al llarg 
de tot l’any  

Organitza: Confraria de Pescadors amb la col·laboració de l’Arxiu Comarcal del Garraf



Dimecres 29 de juny, Sant Pere Pescador

De les 17 a les 20h

JORNADA DE PORTES OBERTES A L’ESPAI FAR

Jornada de portes obertes en motiu de la Diada de Sant Pere

Entrada Gratuïta
https://espaifarvng.cat/
Organitza: Espai Far

Actes en honor a Sant Pere, 
patró dels pescadors

A les 10.30 h, a la parròquia de la Immaculada Concepció

MISSA CANTADA EN HONOR DE SANT PERE PESCADOR

Missa cantada pel Cor Parroquial en honor a Sant Pere, patró dels pescadors i copatró de 
Mar, oficiada pel rector Mossèn Àlvar Pérez Marqués. Durant l’ofici es cantaran i es repartiran 
els Goigs en lloança de Sant Pere, patrocinats per Gogistes del Penedès i Confraria de 
Pescadors, dibuixats per Maria Victòria Canyelles i Pastó amb la nota històrica d’Isidre Roset.

A les 11.30 h, a la plaça del Port

HOMENATGE ALS MORTS A LA MAR

Oració i oferiment de corones de llorer a la mar, amb notes musicals a càrrec del 
violoncel·lista Jordi Pérez

a continuació,  al monument al pescador

OFRENA FLORAL A LA GENT DE LA MAR 

Reconeixement a l’esforç i la lluita diària de la gent de la mar, amb lectura poètica a càrrec de 
la poetessa Dolors Juan Ill

tot seguit,  al local del Pòsit

HOMENATGE ALS PESCADORS JUBILATS I LES VÍDUES

Trobada celebrant la festivitat de Sant Pere de la gent gran de la Confraria de Pescadors, 
amb refrigeri i actuacions musicals 

Organitza: Confraria de Pescadors de Vilanova



Dijous 30 de juny

A les 19 h, a Rambla de la Pau, davant l’escultura a Francesc Macià

CERCLE DE PERCUSSIÓ SOLIDARI

Acte solidari amb OPEN ARMS

Un cercle de percussió és un espai circular en què els participants creen conjuntament ritmes 
sense la necessitat de tenir coneixements musicals previs. Gràcies a la figura d’una o més 
persones facilitadores es passa del caos a l’ordre potenciant la comunicació i l’escolta entre 
els assistents. Una bona manera de teixir comunitat a través del ritme en què persones de 
totes les edats i orígens hi són benvingudes. En aquest cas concret, es donaran a conèixer els 
projectes que du a terme l’ONG OPEN ARMS, no només al Mediterrani, i qui ho desitgi podrà 
fer la seva donació destinada íntegrament a aquesta entitat.

Acte gratuït, capta solidària
Organitza: Confraria de Pescadors amb la col·laboració de l’Ajuntament de Vilanova 
i Music Training Lab

A la Masia d’En Cabanyes

VIDA FESTIVAL 2022

The Avalanches, Parcels, Balthazar, 
Rodrigo Cuevas, Miqui Puig, Anna Andreu 
i molts més. 

Més informació i venda d’entrades a: 
www.vidafestival.com
Organitza: Sitback Produccions amb la 
col·laboració de la Confraria de Pescadors

Del 30 de juny al 2 de juliol, a la Masia d’en Cabanyes VIDA FESTIVAL 2022



Divendres 1 de juliol

A les 20.30h a la Sala Pòsit 

MARIDATGES AMB GLOPETS DEL MAR
Maridatges de vins AVGUSTUS amb plats elaborats per pescadors i col·laboradors voluntaris. 
Cal reserva prèvia

ENTRANTS:
Seitons amb flaire de vinagre Forvm Chardonnay

Gambeta de panxa blava vestida de blanc 
Patata de mar marinada amb un toc de Forvm Cabernet
Tot maridat amb Avgvstvs Primer Blanc, 2021 ecològic

1rs PLATS:
Tàrtar gamberro de tonyina amb notes de Forvm Cabernet maridat

amb Avgvstvs Primer Rosat, 2021 ecològic
Empedrat d'escrita amb fesols de pell fina i Forvm Merlot maridat

amb Avgvstvs Chardonnay, 2021 ecològic
Sopa blanca del mestre Peixerot maridada amb Avgvstvs NVDE Macabeu Ciment, 2020 ecològic

Sèpia a la bruta maridada amb Avgvstvs Microvinificació Xarel-lo + 100, 2019 ecològic
Arrossejat amb barretina maridat amb Avgvstvs Microvinificació Ull de Llebre, 2019 ecològic

POSTRES:  
amb vi experimental dolç d’Avgvstvs

GLOP DE SOBRE TAULA

INSCRIPCIONS: Oficines de la Confraria de Pescadors, 
Tel: 93 8150250 (horari de 07:30h a 12:00h i de 15:00h a 18:30h) 

PREU: 40 €, places limitades a l’aforament del local
Col·laboren:  VINS AVGUSTUS FORVM

a Masia d’En Cabanyes

VIDA FESTIVAL 2022

Belle & Sebastian, Cat Power, Guitarricadelafuente, Mishima, Socunbohemio, The Bird Yellow, 
Biscuit i molts més.

Més informació i venda d’entrades a: www.vidafestival.com
Organitza: Sitback Produccions amb la col·laboració de la Confraria de Pescadors 



Dissabte 2 de juliol

Al Club Nàutic

4a REGATA PASSIFAE DE CREUERS 

Inscripció online oberta fins el 2 de juliol
93 815 02 67 · oficinaesportiva@cnvilanova.cat · www.cnvilanova.cat
Organitza Club Nàutic

A les 18 h a l’Espai Far

VISITA COMENTADA A LES COLECCIONS DEL MUSEU 

Primer dissabte de mes visita comentada a les col·leccions del Museu, gratuïta amb l’entrada 
al Museu 

Entrada gratuïta amb l’entrada al Museu
CAL RESERVA PRÈVIA
https://espaifarvng.cat/
Organitza: Espai Far

Processó marinera en honor 
a Sant Pere Pescador

A les 18,30 h, a la plaça de la Immaculada Concepció 

BAIXADA DE LA IMATGE DE SANT PERE

Acompanyada de la banda de música Mestre Montserrat des de l’església fins al moll 

Itinerari: Pl. de la Immaculada Concepció, C. del Gas, Passeig Marítim i Moll Pesquer. 

tot seguit, al moll de la Llotja

Embarcament de Sant Pere
i TRADICIONAL PROCESSÓ MARÍTIMA 

La imatge de Sant Pere es traslladarà a la 
barca de pesca Toni II del Moll de Pescadors 
que sortirà a mar acompanyada d’embarcacions
empavesades. 
De nou a port es farà la Benedicció d’Embarca-
cions i Arts de Pesca a càrrec de Mn. Àlvar 
Pérez Marqués, rector de la Parròquia de Mar, 
segons costum que data del segle XVIII



en tornar en terra, 

TRONADA DE BENVINGUDA A SANT PERE
I INICI DE LA PUJADA DE LA PROCESSÓ 

Amb la imatge de Sant Pere portada en un baiard per pescadors de la SEPC La Gavina i per 
Voluntaris del Garraf, amb l’assistència de la Corporació Municipal, Capítol de la Confraria de 
Pescadors i altres entitats. 

Durant la processó actuaran Diables de Vilanova ,Tronats de Mar , Drac de Vilanova , Drac 
petit  de la Geltrú, Drac de la Geltrú, Els Bessons , Diables petits de l'Agrupació, Dimonis de 
Baix a Mar, Carpa i Porro, Colla infantil de la Carpa i el Porro, Serrallonga, Mulasses, Nans, 
Gegants petits, Cercolets, Pastorets, Panderos, Bastons Homes, Bastons Dones, Cintes, 
Gitanes i Valencians. 

En acabar ENCESA CONJUNTA de les colles de foc i finalitzarà amb un esclat de foc i llum. 

Itinerari: Moll Pesquer, Passeig Marítim, Rbla. de la Pau, C. Àncora, C. Llibertat 
i Pl. de la Immaculada Concepció. 
Organitza Confraria de Pescadors de Vilanova

A les 20 h al Mercat de Mar 

12 MAR DE TAPES

Dotzena edició d’un Mar de Tapes, degustació. 

Tiquets a la venda al Mercat de Mar
Organitza Mercat de Mar

VIDA FESTIVAL 2022

A la Daurada Beach Club

Sports Team, Iris Deco, Ven'nus

i a la Masia Cabanyes: 

Alt-J, Black Pumas, Alizzz, Destroyer, Delaporte, Boye, La Ludwig Band, Da Souza, Amaia 
Miranda i molts més

Més informació i venda d’entrades a: www.vidafestival.com
Organitza: Sitback Produccions amb la col·laboració de la Confraria de Pescadors 



Diumenge 3 de juliol 

De les 10 a 13 h i de les 17 a 20h

JORNADA DE PORTES OBERTES A L’ESPAI FAR

Jornada de portes obertes primer diumenge de mes

Entrada Gratuïta
https://espaifarvng.cat/
Organitza: Espai Far

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

EXHIBICIÓ DE CASTELLS 

Actuació castellera a càrrec bordegassos de Vilanova i Castellers del Foix

Organitzen: Bordegassos Vilanova amb el suport de la Confraria de Pescadors de Vilanova

A les 19 h, a la Sala Pòsit

TEATRE, L’ONADA

La companyia ”ELS ACTORS SENSE NOM” de L’ESCOTILLÓ JOVE presenta l’adaptació lliure de 
L’ONADA DE  l’ESCOTILLÓ JOVE

DIRECCIÓ: Edu Roig i Marta Cañas

En una escola d’Alemanya, un professor ha de dictar un seminari sobre autocràcia en contra 
de la seva voluntat i decideix, per fer més interessant el curs, fer un experiment pedagògic 
amb els seus alumnes. Ningú s’imagina fins on poden arribar els límits del fanatisme per molt 
que la història ja en tingui precedents.

Acte gratuït 
Organitza: L’Escotilló GT amb el suport de la Confraria de Pescadors de Vilanova





...i passat Sant Pere, encara més!
Dijous 7 de juliol 

A les 22h a l’Espai Far

VISITA NOCTURNA A L’ESPAI FAR

Visita comentada als Museus amb tast de rom cremat en acabar

Cal Reserva prèvia
Preu: 6€/ persona
https://espaifarvng.cat/
Organitza: Espai Far

Del 7 al 10 de juliol 

41 FIMPT, FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA POPULAR I TRADICIONAL

Dijous 7 de juliol: Mar Grimalt, Obrador d’arrel
(Espai: plaça de l’Assumpció)

Divendres 8 de juliol: Dinapontus i Banda mestre 
Montserrat, Grup Compay Segundo, Maruja Limón 
i FIMPTeca
(Espai: plaça del Port)

Dissabte 9 de juliol: Falsterbo, Oumou Sangaré, 
Las Karamba, Electrogralla i FIMPTeca
(Espai: plaça del Port)

Diumenge 10 de juliol: Miquel Gil – Homenatge 
a Miquel Gonzalez, Orquestra de músiques d’arrel 
de Catalunya i FIMPTeca
(Espai: plaça del Port)

Més informació: www.fimpt.cat 
Organitza Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  



Divendres 15 de juliol 

a les 19 h, al Parc de Ribes Roges, 

NOWA REGGAE 2022 

El Nowa Reggae és un festival de música jamaicana amb més de 15 anys d’història. Cada 
estiu els i les amants dels sons jamaicans es reuneixen vora el mar a Vilanova i la Geltrú. 
El festival l’organitza un equip humà que treballa de manera voluntària i assembleària per 
fer-lo possible any rere any. 

Entrada Gratuïta. Més informació: www.novareggae.com
Organitza: Nowa Reggae Festival

Dissabte 16 de juliol

CORREFOC
a les 21 h, a la Plaça Rajanta

TABALADA 

a les 22 h, a la Plaça Rajanta

INICI DEL CORREFOC

Final al monument a Francesc Macià de la Rambla de la Pau. Colles participants: Diables de 
Sant Boi, Cabró de les Franqueses del Vallès, Helena la Sirena Diabólica del barri de Mar, 
Desterrats i Tronats de Mar.

ACTUEU AMB PRECAUCIÓ I OBSERVEU MESURES D’AUTOPROTECCIÓ: ROBA DE COTÓ, 
BARRET I ULLERES
Organitzen: Tronats de Mar

a les 18 h, al Parc de Ribes Roges, 

NOWA REGGAE 2022

Entrada Gratuïta
Més informació: www.novareggae.com
Organitza: Nowa Reggae Festival



Exposicions
Del 10 de juny al 3 de juliol, a la Sala
DEL MATEIX RANXO

Dins el cicle de la Casa de la Festa, mostra d’un Sant Pere del Temps de la foscor

Organitza: Casa de la Festa amb el suport de la Confraria de Pescadors, en col·laboració amb 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Del 17 juny al 3 juliol
EL MAR COM ACTIU DE SALUT VIST PELS NENS

Amb tots els dibuixos rebuts al Concurs de dibuix infantil Festes de Sant Pere es farà una 
exposició pública a les instal·lacions del CAPI Baix-a-Mar durant les festes de Sant Pere sota 
el títol “L'esport al mar és salut”

Organitza: CAPI de Baix-a-Mar    

Del 22 de juny a l’1 de juliol
VIDES LLIURES DE VIOLÈNCIES

En motiu del 25 de novembre els equipaments cívics de les Terres 
l’Ebre, Camp de  Tarragona, i el Penedès, de la Xarxa d’equipaments 
cívics de la  Generalitat de Catalunya, han impulsat aquesta iniciativa 
de caràcter  transversal amb la col·laboració i coordinació de tots els 
agents implicats. L’acció va consistir en què persones usuàries dels 
respectius  equipaments creessin una obra única i original que forma 
part d’aquesta  exposició col·lectiva.

93 815 41 89 · cm.vilanova@gencat.cat
Casa del Mar

A partir del 28 de juny i durant totes les Festes 
MOSTRA FOTOGRÀFICA, CENTENARI DEL PÒSIT

Petita mostra fotogràfica inici del programa del centenari que se celebrarà al llarg de tot l’any 

Organitza: Confraria de Pescadors amb la col·laboració de l’Arxiu Comarcal del Garraf 

Visites a la Torre Blava  
a partir del 10 de juny i fins a l’11 de setembre obren divendres,
dissabte i diumenge de 18 a 21 h 

Per a més informació us podeu adreçar al telèfon 93 815 42 02 
o bé al correu informacio@victorbalaguer.cat 





1R CONCURS D’INSTAGRAM DE LA CONFRARIA DE PESCADORS
DE VILANOVA I LA GELTRÚ 2022

Bases del Concurs d’Instagram #santperevng22

Es proposa un concurs de fotografies a la xarxa social Instagram amb les bases següents:

La Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú i Vilanova Turisme, com a Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, convoquen el primer Concurs d’Instagram de les Festes de Sant Pere de 
Vilanova i la Geltrú 2022.

Hi podrà participar tothom qui vulgui a través de la xarxa social Instagram amb l’etiqueta 
#santperevng22

Cal ser seguidors del perfil d’Instagram @confrariapescadorsvng, @vilanovaturisme i 
@elpositvng

També recomanem, a voluntat de l’usuari/ària, seguir els perfils @ajuntamentvng i 
@visitvilanova.

Entraran en concurs totes aquelles fotografies amb l’etiqueta #santperevng22. El motiu ha 
d’estar relacionat amb qualsevol moment de la festivitat de les Festes de Sant Pere 2022 de 
Vilanova i la Geltrú. L’objectiu és trobar imatges que ens ajudin a donar a conèixer la 
singularitat de la nostra festa.

També recomanem, a voluntat de l’usuari/ària, l’ús de les etiquetes #vilanovaturisme, 
#vilesmarineres, #visitvilanova i #positvilanova

Les fotografies hauran d’estar fetes durant les Festes de Sant Pere 2022 de Vilanova i la 
Geltrú. Se’n poden fer tantes com es desitgi, totes entraran en concurs.

Seran vàlides les fotografies publicades des de dimecres 8 de juny fins al dimecres 6 de 
juliol de 2022 a les 23.59 h. 

Hi haurà un primer, segon i tercer premi. També es donaran 2 accèssits a la millor 
fotografia del CONCURS D’ALL CREMAT de 25 de juny a les 17:30 i a la millor fotografia 
de LA SUBHASTA A L’ANTIGA el 23 de juny a les 19:00.

La publicació s’haurà de fer des del perfil personal de les persones participants.

Podran participar en el concurs les persones majors de 14 anys. En el cas dels menors d’edat, 
segons l’article 14 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el 
reglament de la Llei de protecció de dades de caràcter personal, s’estableix que “podrà 
procedir al tractament de les dades els majors de catorze anys amb autorització dels pares o 
tutors legals”.

Els organitzadors contactaran amb els guanyadors/es a través del perfil 
@confrariapescadorsvng d’Instagram.



Els noms dels guanyadors/es es donaran a conèixer a les diferents xarxes socials dels 
organitzadors.

Les imatges publicades amb l'etiqueta #santperevng22 i/o #vilanovaturisme podran ser 
publicades a les pàgines webs i xarxes socials oficials de Vilanova Turisme, de l'Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú i de la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú.

Pujar les fotografies amb l'etiqueta #santperevng22 implica el permís perquè 
@VilanovaTurisme i la @confrariapescadorsvng es puguin posar en contacte a través d'un 
missatge al seu perfil d’Instagram.

Els guanyadors del concurs cediran expressament, a la Confraria de Pescadors de Vilanova 
i la Geltrú i a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, els drets d'explotació de l'ús, edició o 
modificació de les fotografies, de conformitat amb la Llei de propietat intel·lectual, inclosa la 
seva explotació en webs i xarxes d'Internet, així com els drets de propietat industrial que es 
puguin derivar d'aquesta explotació, amb finalitats promocionals i publicitàries de la ciutat, 
i també de venda o anàloga naturalesa pròpies de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

D’acord amb la normativa en matèria de Protecció de Dades, s'informa que les dades seran 
tractades per gestionar la participació en el concurs. El responsable de tractament és 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La base jurídica és el consentiment de l’interessat. 
No hi ha cessió de dades. Per a més informació consulteu la política de privacitat al web 
www.vilanova.cat.

El jurat estarà format per persones designades per la regidoria de Projecció de Ciutat de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú.

El lloc i data del lliurament de premis s’anunciarà oportunament.

La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases i la decisió del jurat serà 
inapel·lable.

Els diferents premis consistiran en:

Primer premi: Lot de marisc, obsequis de Vilanova Turisme.
Segon premi: Lot de peix blanc, obsequis de Vilanova Turisme.
Tercer premi: Lot de peix blau, obsequis de Vilanova Turisme



BASES DE LA 1A. TIRADA DE BITLLES CATALANESFESTES DE SANT PERE 
(VILANOVA I LA GELTRÚ)

1. Dades campionat:
a. Dia: diumenge 26 de juny a partir de les 18:00 de la tarda
b. Lloc: Pistes del Parc de Ribes Roges ( costat Rambla del port ).

2. Bases campionat:
a. Campionat per equip de entitats. Hi poden participar totes les entitats de Vilanova (amb 
prioritat les que son sòcies de La casa de La Festa) i cada entitat pot presentar més d'un equip.
b. Cada equip estarà integrat per tres tiradors/es (majors de 16 anys).
c. Es jugarà segons el reglament oficial de la Federació Catalana de Bitlles.
d. Cada partida consta de nou tirades ( per tirador/a ) dividides en tres rondes de tres tirades 
(i cada tirada 3 bitllots màxim).
e. El sistema del campionat serà per eliminatòries.
f. Els àrbitres de l'organització controlaran la puntuació, així com qualsevol incidència del joc, 
sent la seva decisió inapel·lable.
g. L'organització aquest any limita la quantitat d'equips (tripletes) a 30 com a màxim.
h. La data límit per a inscripció d'equips serà el dia 22 de Juny (a partir del 1).
i. La inscripció és gratuïta.

3. Les bitlles, bitllots i la resta del material necessaris per al joc els posarà l'organització.

4. Hi haurà trofeus i premis/regals per als guanyadors ( tres primers equips ), i un premi 
individual a la millor puntuació de la primera fase.

5. S'ha d'enviar la sol·licitud d'inscripció a traves de: https://bit.ly/bitllesStPere 
(Casa de La Festa) amb les següents dades: Nom de l'equip, Entitat de l'equip i nom dels tres 
components de l'equip (els equip poden ser mixtes).

6. Abans de començar la tirada, l'organització informarà sobre la quantitat d'eliminatòries que 
hi haurà ( en funció dels equips inscrits ), i s'assignarà el lloc i pista de cada equip.

7. El dia de la tirada es obligatori, per tots els equips (tripletes), estar a la pista 15 minuts 
abans de l´hora d´inici (per registrar presencia) i romandre fins al final de la seva participació.

8. La no acceptació o incompliment d´algun punt d´aquestes bases per part d´algun equip o 
integrant del mateix, podria suposar l´exclusió del equip de la tirada i fins i tot de properes 
participacions.

Els diferents premis consistiran en:

Primer premi: Lot de marisc.
Segon premi: Lot de peix blanc.
Tercer premi: Lot de peix blau.
Primer individual: Trofeu.



BASES DEL CONCURS DE DIBUIX INFANTIL  
DE LES FESTES DE SANT PERE 2021

PARTICIPANTS: Es podran presentar tots els alumnes de cicle de primària (1er, 2on, 3r, 4t, 5è 
i 6è) de les escoles de Vilanova i la Geltrú. Només s’acceptarà un dibuix per infant.

TÈCNICA: Totalment lliure. Es pot utilitzar qualsevol tipus de tècnica (aquarel·la, llapis, ceres, 
etc.) sempre que s’adapti al format de foli en DIN-A4 o també en DIN-A3.

TEMA: El tema serà relacionat amb l'esport “L'esport al mar és salut”.

PRESENTACIÓ: La cara davantera del dibuix es firmarà amb un pseudònim mariner. El revers 
del dibuix anirà amb nom, cognom, escola i dades de contacte. Les obres es recolliran en les 
escoles i s’habilitarà bústia a l’entrada del CAPI per recollir també els dibuixos. La recollida 
dels dibuixos es realitzarà la setmana del 14 al 18 de juny.

JURAT: El jurat estarà format per l’equip de salut comunitària del CAPI Baix-a-Mar. La
decisió del jurat es farà pública el dia 21 de Juny de 2022.
Els resultats es faran públics a la pàgina de Facebook, Twitter i Instagram del CAPI
Baix-a-Mar així com a la cartellera d’entrada del centre i es comunicaran als
guanyadors i a les escoles dels alumnes premiats.

PREMIS: Hi haurà un primer, un segon i un tercer premi i, si el jurat ho creu convenient, podrà 
adjudicar accèssits. Es valorarà edat, contingut de l’obra i originalitat en el pseudònim per tal 
de determinar al guanyador. L’acte de lliurament de premis es portarà a terme durant la 
Festa Major de Sant Pere amb data a determinar i segons protocols de seguretat deguts a la 
pandèmia per COVID.

EXPOSICIÓ: Amb tots els dibuixos rebuts es farà un exposició pública, a les instal·lacions del 
CAPI Baix-a-Mar durant les festes de Sant Pere (17 juny al 3 juliol) sota el títol “L'esport al 
mar és salut”.

ELS DIBUIXOS: Els dibuixos premiats quedaran en poder del CAPI Baix-a-Mar, reservant el 
dret de publicació i sempre mencionant l’autor/a. Els autors i autores dels dibuixos guardonats 
cedeixen gratuïtament els drets dereproducció, distribució, comunicació pública i transformació 
al CAPI de Baix-a-Mar, per a la difusió d'actes culturals i/o relatius a la comarca, fins a domini 
públic i per a qualsevol país del món. La resta de dibuixos es podran recollir al CAPI 
Baix-a-Mar en data a determinar. Els dibuixos no reclamats quedaran en propietat del CAPI 
Baix-a-Mar.

RESOLUCIÓ INCIDÈNCIES: El jurat resoldrà qualsevol incidència que es pugui produir i no 
estigui prevista en aquestes bases. L’entitat organitzadora no es fa responsable de qualsevol 
pèrdua fortuïta que es pugui produir. El fet de participar en aquest concurs implica l’acceptació 
d’aquestes bases.
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ORACIÓ MARINERA
Pètals de flors sobre l’aigua
són les llàgrimes plorades

homenatjant els nostres morts.

Aigua de mar viva i mare
de peixos i de tresors.

Aigua on s’hi mou la vida.

Avui et deixem penyora
de la pena i el dolor

de tantes persones perdudes.

Gent de mar de Vilanova
gent que, estimada i valenta,

romandran en el record.

Dolors Juan – Sant Pere 2022
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