
DG. 2 AGO
PLAÇA DEL PORT
19.30 h

ALI BABÀ 
I  ELS 40 LLADRES 
NOVARTS Ensemble presenta aquest 
espectacle familiar amb música de 
Guillem Serra i Pau Montané.
Explica el famós conte tradicional amb 
cinc músics a l’escenari i l’Àlex Pereira 
de narrador.
Edat recomanada a partir de 6 anys.

AUDITORI EDUARD TOLDRÀ
21.00 hEN DIRECTE PER CANAL BLAU

JAZZTANYOLES 
Estrena de l’espectacle d’Elisabet 
Raspall, piano i composició, i Belen 
Cabanes, castanyoles i ball.
Ens presenten un espectacle de gran 
bellesa i emotivitat, on combinen la 
música original de la pianista i com-
positora amb la dansa i les castanyoles 
de la ballarina. Una trobada màgica, 
còsmica, arrelada a la Mediterrània, als 
records d’infantesa i, al mateix temps, a 
l’atzar de la improvisació i a la intensitat 
del moment, amb una nova experièn-
cia sonora i visual.

PLAÇA DEL PORT
23.00 h

CINEMA  A LA FRESCA 
Es projectarà la pel·lícula Estiu 1993, de 
Carla Simón. 
La Frida, una nena de sis anys, s’enfron-
ta al primer estiu de la seva vida amb 
una família adoptiva després de la mort 
de la seva mare.
Recomanada a partir de 7 anys. 
Versió original en català.

DL. 3 AGO
PLAÇA DEL PORT
19.30 i 22.30 h

AMICS 
Dafnis Balduz i Carla Barroso viatgen a 
través de la seva amistat. 
Cantant i actor, actor i cantant, es 
troben navegant per un riu d’humor, 
música i text, tot revivint poemes 
coneguts.

DM. 4 AGO
AUDITORI EDUARD TOLDRÀ
11.30 hEN DIRECTE PER CANAL BLAU

CONVIT 
A LA FESTA 
Des de l’Auditori Eduard Toldrà gaudi-
rem de la lectura del Convit a la Festa 
per part de representats del Ball de 
Pastorets i de Gitanes, que celebren 
aniversari. 
Tot seguit,

LLANÇAMENT DELS 12 
MORTERETS I REPIC DE 
CAMPANES

PLAÇA DEL PORT
19.30 h

SOM PELL 
Zebrass ens presenta el seu nou 
espectacle, fresc i que vol mostrar el 
resum de la trajectòria personal dels 
seu membres. Temes propis de músi-
ca reggae i ska i algunes versions del 
gènere.

PLAÇA DEL PORT
23.00 h

CONCERT 
DE LA BANDA 
MESTRE MONTSERRAT 
La Banda Municipal de Música Mestre 
Montserrat ens vol animar amb la seva 
música i fer-nos oblidar per una estona 
la situació actual que estem vivint.
Ens han preparat un repertori molt 
variat, en el que no poden faltar els 
pasdobles, sarsueles, música catala-
na, temes de pel·lícules i en especial 
el Bolero de Maurice Ravel, una obra 
que van treballar i gravar perquè la 
poguéssim escoltar a les xarxes socials 
i que ens tocaran en directe el dia del 
concert.

DC. 5 AGO
CAMPANARS DE LA CIUTAT
De bon matí

MATINADES 
Grallers de la ciutat ens donen la 
benvinguda al dia principal de la Festa 
Major.

ESGLÉSIA DE SANT ANTONI 
ABAT
10.30 hEN DIRECTE PER CANAL BLAU

OFICI SOLEMNE 
DE FESTA MAJOR 
Celebració de l’ofici i ofrena en honor a 
la Mare de Déu de les Neus.
Tot seguit,

RENOVACIÓ DEL VOT DEL 
POBLE 
Amb la intervenció de Mn. Pere Milà, 
rector de Sant Antoni Abat, i renovació 
del Vot del Poble a càrrec d’Olga Arnau, 
alcaldessa de Vilanova i la Geltrú.

PLAÇA DEL PORT
19.30 h

VERSOTS DELS DIABLES 
DE VILANOVA 
Tradicional ball parlat del Ball de Diables 
de Vilanova i la Geltrú.

PLAÇA DEL PORT
21.00 h

HAVANERES 
Tradicional concert d’havaneres amb el 
grup Els Pescadors de l’Escala.

1 AG · 6 AG
D’11 a 14 h i de 18 a 21 h

7 AG · 13 SET
De dimarts a dissabte de 19 a 
21 h. Dissabtes, diumenges i 
festius d’11 a 14h. Dilluns tancat

CENTRE D’ART 
CONTEMPORANI LA SALA
ENCOMANA’T DE FESTA!
Exposició, a la Sala de les Voltes, de 
les figures i elements participants a la 
cercavila del Vot del Poble de la Festa 
Major de Vilanova. A la sala annexa po-
drem gaudir d’elements de la Cercavila 
de l’Imaginari, les antigues llegendes 
locals als ulls dels infants.

Tota la programació de Festa Major és gratuïta, però s’ha 
d’adquirir invitació per assistir als actes, pel control dels 

seus aforaments limitats.

Màxim 5 entrades per persona.

Tots els recintes tenen garantides les mesures de 
seguretat i higiene en motiu de la COVID-19. 

Us demanem la vostra col·laboració. 

1. Per adquirir l’entrada anticipadament:
• Al web www.auditoritoldra.cat: des de les 9 h

del 30 de juliol al 5 d'agost (fins a 2 hores abans
de l'acte o l’espectacle)

• A la taquilla del Teatre Principal, de 17 a 20 h, del 30 de 
juliol a l’1 d’agost

2. Per adquirir l’entrada el dia de l’espectacle, a la taquilla
del recinte corresponent.
Sempre que en quedin de disponibles.

• Al web www.auditoritoldra.cat: fins a 2 hores abans de
l’espectacle

• Recinte de la plaça del Port: des de 2 hores abans de
l’espectacle

• Auditori Eduard Toldrà: des de 2 hores abans de l’espec-
tacle i 1 hora abans en el cas del Convit a la Festa

• Plaça Sant Antoni: des d’1 hora abans de l’Ofici

3. S’han de respectar els horaris d’accés (30 minuts abans) i
cal fer una sortida esglaonada.

4. Els seients respecten la distància de seguretat i no es
podran moure.

5. Cal netejar-se les mans amb gel desinfectant en entrar i
sortir i cada cop que sigui necessari.

6. És obligatori l’ús de mascareta.

7. No es pot accedir a cap recinte amb símptomes, contacte
o diagnòstic de COVID-19.

A l’exposició de La Sala s’hi pot accedir en l’horari 
establert i sense inscripció prèvia.

FESTA MAJOR 
VILANOVA I LA GELTRÚ

CONDICIONS 
GENERALS

AMB ENTRADA!AMB ENTRADA!

AMB ENTRADA!

AMB ENTRADA!

AMB ENTRADA!

AMB ENTRADA!

AMB ENTRADA!

AMB ENTRADA!

AMB ENTRADA!

AMB ENTRADA!

AMB ENTRADA!

Segueix-nos! 

Compra les entrades aquí

www.fmvng.cat
https://www.facebook.com/fmvng/
https://www.instagram.com/fmvilanovailageltru/
https://twitter.com/fmvng
http://www.auditoritoldra.cat/index.php
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