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Pòrtic
Amb el lema Els carrers seran sempre nostres estrenem el Carnaval de Vilanova i la Geltrú 2018. Una frase
que molts ens hem fet nostra i que manifesta en gran
part l’esperit del nostre Carnaval. La vida al carrer durant
tots els actes i dies de Carnaval està en mans de tots
nosaltres i cal preservar aquesta vida al carrer i fer que
aquesta essència tan característica del nostre Carnaval,
la nostra cultura, sigui perdurable en el temps.
Amb aquest objectiu, l’actual Junta de la FAC creu fermament en la necessitat de reconèixer la participació de
les escoles, instituts, entitats, el centre obert de Vilanova,
associacions de veïns, veïns i veïnes particulars i establiments, en el guarniment de carrers de la nostra vila.
El programa del Carnaval d’enguany pretén desvetllar
l’herència històrica del guarniment de carrers. En aquest
sentit, la Francesca Roig, el Xevi Orriols, el Xavier López i
l’Àngels Parés ens analitzaran, a través de l’article Vestir
la ciutat, la naixença i la situació actual d’aquest esdeveniment.
També el Taller de la Història a les nostres mans. Dones
amb memòria ens parlen del guarniment de carrers a

partir de l’article escrit per Judith Barbacil Aixequeu el
cap. D’aquesta manera tornen a participar del programa
amb els seus records i vivències personals del Carnaval.
Com a Junta volem donar explícitament les gràcies a la
Judith, a la Francesca, al Xevi, a l’Àngels i al Xavier pel
gran treball de recerca realitzat i a totes les entitats que
un any més, i a contra rellotge, han contribuït a construir
aquest programa i a la vegada a vetllar pel patrimoni del
Carnaval.
No ens podem oblidar tampoc de donar les gràcies a tots
i totes els vilanovins i vilanovines, de totes les edats, que
al llarg dels anys han invertit el seu temps, les ganes i la
dedicació en el guarniment dels carrers de Vilanova, sense
ells i elles res d’això hauria estat possible. Us animem a
seguir participant de la festa guarnint i lluint els carrers i
places de la ciutat.

I a tots vosaltres, gràcies!
La Junta de la FAC
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Salutació de l’alcaldessa
Si teniu el programa del Carnaval a mans, és indici que la festa ja és molt a prop. Cada dia, cada hora, cada minut
que passa, s’accelera paral·lelament l’emoció, el neguit i també, és clar, la finalització dels últims detalls de tots
els preparatius. Ens posem a punt per celebrar, un any més, el millor Carnaval.
És així, els vilanovins i les vilanovines vivim el Carnaval amb intensitat i en primera persona: no deixem que
ens l’expliquin. I és que, justament, l’ànima del carnaval vilanoví és la multitudinària participació. Pràcticament la
totalitat de la població ens hi lliurem d’una manera o altra, prenent part en l’organització dels actes o gaudint-ne
com a públic, de forma individual o col·lectiva, fent-nos-el nostre, en definitiva.
És per això, que el nostre vell Carnaval manté l’essència que el fa tan singular, fins al punt de despertar l’interès de
persones i mitjans de comunicació d’arreu. I és que, sens dubte, el Carnaval és un dels elements patrimonials més
potents per oferir als visitants una experiència holística de la nostra ciutat: no es pot obtenir una percepció integral
de la personalitat i el dinamisme de Vilanova i la Geltrú, si no es coneix de primera mà com vivim el Carnaval.
Per tot plegat, una vegada més vull agrair de tot cor a tothom qui fa possible la festa. En primer lloc, la junta
de la FAC, un equip de persones que dediquen pràcticament tot l’any a organitzar i coordinar la festa de tots,
garantint-ne la pluralitat, l’actualitat i alhora la preservació. També, és clar, a totes les entitats que hi promouen
activitats i canalitzen la participació de la ciutadania en els actes. I també tinc molt present un agraïment a les
empreses i comerços que, conscients de la importància de la festa a la ciutat, s’hi aboquen i hi col·laboren.
D’altra banda, vull destacar especialment el paper de les escoles, que ens engalanen els carrers, però sobretot,
el més important: contribueixen a infondre en els infants i joves la vinculació i la pertinença a la nostra festa
més emblemàtica i, per extensió, a la ciutat. Aquest és un gran valor del nostre Carnaval, que també fomentem
cadascú a casa nostra, mostrant a les generacions més joves la nostra manera de viure i sentir la festa. És en
els infants i els joves, que garantim el futur del nostre Carnaval.
Us animo, doncs, a rebre el Rei Carnestoltes amb tota la passió, amb tota l’emoció i l’estima, i a seguir les seves
sàvies i experimentades indicacions. Són dies de rauxa i celebració, per Carnaval tot s’hi val! Això sí, sempre
mantenint el civisme i el respecte perquè tothom pugui gaudir-ne.
Vilanovines i vilanovins, sortim al carrer, cantem, saltem, riem!
La plaça és de tots i totes!
Bon Carnaval!

Neus Lloveras i Massana

Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú
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Salutació de regidora de cultura
Vilanova i la Geltrú és una ciutat que viu el Carnaval de forma intensa. Tant és així que des de les escoles, les
entitats, les associacions, les institucions o des de cada casa, fem que carnaval sigui un dels eixos conductors
de la nostra expressió col·lectiva, una manifestació de pertinença a les nostres festes tradicionals i populars i un
element de cohesió i arrelament a la nostra ciutat i societat.
Aquest compromís de la ciutat amb el Carnaval és fruit de l’esforç al llarg dels anys de moltes persones, entitats
i de la pròpia institució municipal. És en aquest espai comú on vull reconèixer el treball, l’esforç i la dedicació de
la Federació d’Associacions pel Carnaval, la FAC, que any rere any basteix un programa, combinant la tradició amb
la innovació. Una FAC que sempre està alerta perquè el Carnaval de Vilanova i la Geltrú no perdi les seves arrels
però, alhora, s’adapti en tot moment al temps present.
Una tasca gens fàcil, que requereix d’una feina constant per trobar consensos entre totes les parts implicades.
Consensos que sorgeixen de respectar aquesta espontaneïtat combinada amb la necessària organització que tota
festa comporta.
Estic convençuda que des del diàleg, des del compartir, des de l’intercanvi d’idees i models, entre totes i tots
trobarem el camí per seguir gaudint i vivint el Carnaval de Vilanova i la Geltrú com la festa que mostra la part
més genuïna de la manera de fer i ser de les vilanovines i vilanovins.
Ara ens toca viure el carnaval, ens toca fruir d’aquesta festa que modifica la nostra quotidianitat i ens fa oblidar
per uns dies les nostres activitats habituals. Gaudim i participem intensament de tots i cadascun dels actes,
gaudim dels carrers engalanats, de les olors particulars, de la música, d’aquesta alegria col·lectiva que ens fa sentir
el moment però també ens evoca records i imatges arrelades a la nostra memòria.
Per aquest motiu us encoratjo a participar i gaudir de les diferents activitats que amb tanta il·lusió i cura han
preparat la FAC i les diferents entitats i associacions de la ciutat.
Visca el Carnaval de Vilanova i la Geltrú!!

Teresa Llorens Carbonell

Tercera tinenta d’alcaldia i regidora de Cultura,
Convivència i Equitat
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Salutació de la Federació d’Associacions pel Carnaval
La junta de la FAC us saluda i us dóna la benvinguda al Carnaval 2018. Des que va acabar el Carnaval 2017 que ja
tenim el cap i les idees encarades cap al Carnaval d’enguany. No ha estat un any fàcil, ja que se’ns han plantejat
diverses situacions, que s’escapaven de les nostres mans i que han dificultat el nostre ritme de treball. Però hem
tirat endavant i ens n’hem sortit!
El nostre lema aquest any és Els carrers seran sempre nostres. Tal i com us dèiem al Pòrtic és una frase que molts
ens hem fet nostra i que manifesta en gran part l’esperit del nostre Carnaval. La vida al carrer durant tots els
actes i dies de Carnaval està en mans de tots nosaltres preservar-la i fer que aquesta essència tan característica
del nostre Carnaval, la nostra cultura, sigui perdurable en el temps.
Tal i com ja vam fer l’any passat hem anat treballant amb les entitats i l’ajuntament per poder fer possible la
realització de tots els actes amb la qualitat que es mereixen. Estem molt contents novament de la participació
en els diferents actes i de la participació en les comissions de preparació. Hem de fer esment de la comissió de
Comparsa que desinteressadament ha invertit el seu temps per tal d’establir una normativa i bases de millora;
així com la comissió de Coros, que també s’ha anat reunint per tal de reflexionar sobre l’acte i mirar possibilitats
de millora i de canvi.
I és que ja us ho dèiem l’any passat tenim clar que el Carnaval no el farem sols, us necessitem a tots i a totes.
Us convidem i animem a participar del màxim d’actes que pugueu, que en gaudiu, i que us feu vostres els carrers.
I això si! Us animem a viure la festa amb respecte. Un Carnaval de tolerància zero amb el sexisme i la violència.
Ompliu carrers i places, feu-vos vostra la vila, feu vostres els actes, feu vostra la sàtira, i feu vostre el Carnaval!
Visca el Carnaval! I visca els carrers i la sàtira!
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Vestir la ciutat de Carnaval
Els guarniments de carrers, una iniciativa de més de quaranta anys.

Article escrit per Àngels Parés, Xavier López i Francesca Roig
Obrim de nou la porta del Carnaval. Quan es presenti el programa, aquest programa, la Festa estarà ja a la
cantonada, la flaire dels caramels, els sons del Turuta, i els colors de les disfresses ens envoltaran i els carrers
lluiran les seves gales: els veïns i els escolars hauran treballat de valent per transformar els carrers de la ciutat
en espais de festa, de divertiment per tal de rebre un any més el Carnaval. I del guarniment de carrers és just
del que volem parlar aquest any.

Des quan s’engalanen els carrers? Quin carrer fou el primogènit, qui li donà forma?
Com ha evolucionat? Tot això i molt més és el que intentarem explicar en aquest estudi de recerca.
L’engalanament dels carrers més cèntrics de la ciutat ha tingut alts i baixos. Per tal de poder fer aquest document
ens ha calgut fer diverses cerques mitjançant la premsa local, les actes de la Comissió del Carnaval i de la FAC
després i sobretot contactar amb les persones que, al llarg dels anys, han liderat aquesta iniciativa popular. Amb
tota la informació obtinguda us oferim aquest text, que vol ser una primera informació sobre el “guarniment de
carrers”. L’estudi no està tancat pas sinó que obre les portes a posteriors recerques sobre aquest acte carnavalesc.
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Les decoracions efímeres faciliten la transformació de l’espai quotidià en acollidor marc festiu.
L’endreça i sobretot el guarniment, sigui l’enramada, les banderoles, les garlandes o els domassos,
són el senyal indicatiu que la comunitat està de festa i que es tracta d’una festa extraordinària.

Les Comparses a la Plaça de les Cols, 1910 aproximadament. – Arxiu Roig Galceran

El Carnaval, per la seva naturalesa dispersa, espontània i anàrquica, que s’escau sempre a l’hivern i el fred convida
a celebrar en recintes tancats, no ha estat tradicionalment un exemple d’ornamentació externa ni d’engalanament generalitzat de la vila. Tanmateix s’acostumava a abillar per a la festa l’espai més emblemàtic, que en els
carnavals vuitcentistes i fins el trencament de la guerra civil del 1936 al 1939 havia estat la plaça de les Cols.
Amb l’extraordinari creixement del nostre carnaval a partir de la dècada dels setanta del segle XX, paral·lel al
creixement demogràfic de la ciutat, la decoració efímera carnavalesca s’estendrà a d’altres carrers i places de la
geografia urbana.

Comencem
En el “Diario de Villanueva y la Geltrú” del set de març de 1976 s’informava que En bastantes calles se apreciaba
el engalanamiento de balcones. L’any següent Diego Santos, president de la Comissió del Carnaval, en la roda de
premsa feta al saló de plens de l’ajuntament feia una crida als vilanovins per tal que s’animessin a guarnir els
carrers. El “Diario” ho recull així: ADORNO CALLES.— Se apela al vilanovismo de los ciudadanos para que con su
espíritu tradicional ayuden a conservar estas fiestas, haciendo posible el adorno de las calles por donde desfilarán
las “comparsas” (“Diario de Villanueva” del dotze de febrer de l’any 1977).

Ens trobem per tant que cap als anys setanta del segle passat, Vilanova iniciava una altra activitat
per tal d’enbellir la ciutat i visualitzar encara més la Festa.
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L’Origen
D’on sortí però la iniciativa? Quins carrers posaren els primers engalanaments? Per saber-ho entrevistem Mª
Mercè Menéndez, coneguda al carrer de l’Aigua com de ca la Violeta, nom de la merceria que regentava fins a la
seva jubilació.

La Mercè amb un entusiasme increïble recorda la iniciativa. Fou l’any 1972. El carrer de l’Aigua
és un carrer que va de la plaça de les Neus al carrer Pare Garí, és un carrer llarg i amb dues
personalitats. El tram comprès entre la plaça de les Neus i el carrer Santa Anna té una característica diferent a la del tram situat entre el carrer Santa Anna i el Pare Garí, en aquest darrer
espai hi vivien famílies menestrals, pageses i amb uns forts llaços de veïnatge. L’altre era com més
senyorial. Mercè Menéndez explica que normalment les processons i els Tres Tombs no arribaven
mai a passar per tot el carrer, quan eren a l’alçada o bé del carrer Santa Anna o de Sant Francesc tombaven i ells es quedaven amb un pam de nas, així que i per no perdre’s les festes, els veïns
organitzaven les seves festes de barri com la festa major amb gegants inclosos, curses de sacs …
Podríem dir que aquell bocí de carrer durant molts anys va ser “un petit poble dins d’un poble
més gran”. Festes que darrerament han recuperat fent un sopar de veïns al carrer.
I com que volien oferir la seva capacitat organitzativa a tota la ciutat, l’ any de 1972, quatre
veïnes, liderades per la Mercè, van idear guarnir el seu tram de carrer i van convidar les entitats que aleshores sortien a la Comparsa a visitar-lo. Aquesta va ser la pedra de toc de l’inici del
guarniment de carrers. La Talaia, el Pòsit, el Coro, la Penya barcelonista i el Foment acceptaren
la invitació i aquell any totes les seves comparses passaren per sota els “mantonets de paper” que
anaven de banda a banda del carrer. Els veïns ajudaren entusiàsticament a fer possible aquests
“mantonets” fets amb papers de colors comprats a la Gasela i uns flamants serrells. El finançament fou el de la tradicional capta veïnal.
Les quatre veïnes, l’Elena Rius de la Cansaladeria i Queviures Ripoll, L’Angelita Garcia, la
Maria Teresa Soler (de can Pere Negre) i la Mercè Menéndez, havien aconseguit el seu objectiu.
El carrer de l’Aigua era i és pas obligat del Carnaval.
L’article Vint-i-cinc anys de Carnaval del “Programa de 1981” fa un repàs any per any dels distints esdeveniments
carnavalescos i en parlar de 1972, l’articulista “jo, el Carnaval” diu:

Malgrat tot, hi haguren també coses bones, perquè els vilanovins pel seu cantó també en feien
de les seves, especialment els del carrer de l’Aigua, que el saberen guarnir amb tot els ets i uts.
I aquesta iniciativa es repeteix els anys següents. Mesos abans de la data carnavalesca es reunien a cal Mario
Montesó (c/ de l’Aigua 58), un bon grup de veïns com en Joan Alentorn, l’Antonio Arruebo (de can Contreras), la
Carme Canela, en Jaume Sendra, la Cion i l’Antonio Laguna, en Joan Pijuan, la Isabel Macià i la gent del bar Capri,
i allí pensaven, dibuixaven i confeccionaven el guarniment de l’any.
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El seu exemple, tal i com hem llegit al “Diario” va ser motiu d’elogi i de model d’ altres carrers que s’afegiren a la
iniciativa. Els diversos presidents de la Comissió del Carnaval, Diego Santos (Pòsit, 1977), Xavier Capdet (Talaia,
1978) o Salvador Martí Gavaldà (La Penya barcelonista 1979), es fan seva la idea i encoratgen altres veïns a
seguir el seu exemple. Salvador Martí en l’entrevista que li va fer el “Diari de Vilanova”, publicada el disset de
febrer de 1979 explicava...

... que seria motiu de goig i satisfacció, tant per nosaltres els vilanovins, com per tots aquells que
venen a admirar la Festa nostra, de qualsevol punt mes o menys distant, que prenent exemple
d'uns pocs carrers de Vilanova, del que destaca el carrer de l'Aigua, engalanéssim els nostres
carrers amb l'únic desig i il·lusió de millorar el seu caire festiu.

1980 any de l’oficialització
Xavier Capdet, membre de la Comissió, explica en l’entrevista, feta el tretze de novembre de 2017, que veient
l’entusiasme del carrer de l’Aigua i d’alguns altres carrers, va proposar de fer un concurs amb premis per tal incentivar la participació i la proposta es materialitzà el 1980, any en què es van fer les primeres bases del Concurs.
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I per agrair als pioners de l’engalanament dels carrers, aquell any és col·locà una placa a la façana de la sra.
Mercè Menéndez (carrer de l’Aigua núm 82-84 ). I es convidà els veïns del carrer a participar en l’acte (Acta de
la Comissió del Carnaval del vint-i-quatre d’octubre de 1979). L’acte se celebrà el dissabte quinze de febrer i es
publicità al programa de Carnaval, on llegim:

“A les vuit del vespre tindrà lloc al carrer de l’Aigua l’acte de descoberta d’una placa d’agraïment
als veïns d’aquest carrer pel seu interès en guarnir-lo. Aquesta placa està atorgada per la comissió”.
El concurs durà de 1980 a 1989, tot i que costà d’arrencar. L’any 1981 llegim al butlletí “Foment vilanoví” del
vint-i-quatre de febrer una crítica vers la poca incidència:

Sembla que s'han encarregat milions de metres de serpentines per a guarnir el carrer de l'Aigua.
Aquest carrer sembla que ha pres molt seriosament això de l'ornamentació. Ja va bé això. Caldria
però que altres carrers seguissin el seu exemple. Potser així donaríem una nova motivació a la festa. De fet

no foren pas les serpentines que ompliren el carrer de l’Aigua sinó uns “vanos” dissenyats per l’artista Eduard
Ruiz de Castanyeda.
I de mica en mica altres carrers s’engalanen. Els anys 1984 i 1985 el carrer del Mig va guanyar el primer premi i
per això l’any 1986 es va fer una festa i es col·locà una placa al carrer (“Plaça de la Vila ,núm 12, gener de 1986).
L’any 1987, Jordi Casas agraïa l’augment de carrers guarnits i constatava que:

Les Comparses també premien aquests carrers. Connecten més amb el veïnat. En algun cas aquesta connexió ha estat tan espontània que els comparsers han reconegut amb aplaudiments aquest
esforç, fet del qual hem estat testimonis. Les Comparses, amb la col·laboració del veïnat del carrer
del Mig -i tants altres carrers vilanovins-, tenen una nova dimensió, una etapa de més lluïment, en
definitiva, viuen un nou· esplendor popular. [“Foment vilanoví”, núm 47]
Amb el pas dels anys però l’engalanament dels carrers s’enllagueix, potser perquè els veïns es fan grans, canvien
de domicili, i un factor que segurament va desanimar els veïns a continuar amb l'engalanament va ser la destrucció
dels elements decoratius per part de brètols que les nits de Carnaval envaïen els carrers de la vila. I el 1989 deixa
de fer-se el concurs, de fet però no és fins l’any 1990 que per acord de tots els membres de la FAC s’anul·la el
concurs de carrers amb quinze vots a favor de l’anul·lació i un en contra (Acta de la FAC del quinze de febrer de
1990).

13

1996 - 2006 La segona represa
L’any 1996 es recupera, gràcies de nou a l’empenta de Xavier Capdet i la bona acollida de la FAC. La voluntat
d’oferir una imatge festiva de la ciutat fa que es busquin propostes per tal que els veïns s’animin a lluir engalanaments. Malgrat l’entusiasme de la FAC no tot són flors i violes i llegim en l’Acta del dotze de març de 1998
que l’intent de guarnir la plaça de la vila amb domassos pel Carnaval de 1997 no va tenir prou èxit perquè molts
propietaris dels habitatges a l’entorn de la plaça no van voler penjar-ne i que la plaça Enric Cristòfol Ricart no es
va poder guarnir per manca de domassos.
L’any 1998 la Junta de la FAC reuneix els veïns per recollir les seves inquietuds i opinions i s’acordà no fer premis
sinó sis mencions: tres per als carrers estrets i tres per als amples i places i un accèssit per a complements:
edificis, balcons i botigues (Acta del disset de desembre).
L’any 1999 hi ha canvi de format. Els carrers es divideixen en dues categories: els carrers amples com el Balears
i Bruc i els estrets com el Puig i Cadafalch, Casernes, Aigua i el del Mig.
El 2000 s’amplia a aparadors, façanes i balcons. En aquest any sembla, per la documentació consultada, que hi ha
com a dues convocatòries. Una liderada per l’associació de veïns de Baix a Mar i una altra per la FAC. L’associació
atorga el primer premi de carrers al carrer Balears i el segon al Canàries i inclou el d’aparadors, que guanyen la
botiga Espígol, l’escola Teresa Carulla i la Merceria del carrer Soler, i el de balcons, del qual en són guanyadors
els carrers Llibertat, 141, 1r.1ª; Passeig Marítim 104, 1r 1ª i Balears 29, 1r. Els premis de la FAC són per als carrers
amples Casernes, Balears, Canàries i Bruc i els estrets els del Mig i de l’Aigua.
L’Associació de veïns de Baix-a-Mar també va ajudar força en els guarniments de carrers i balcons del barri.
Xavier Escofet recorda l’any de les Olimpíades (1992) o l’any d’unes barretines gegants que va lluir el carrer del
Gas. La Núria i la Pilar Cabosa, la Mª Àngels Albet, la Lídia Benages foren algunes de les persones que esmerçaren
temps i treball per tal que els carrers estiguessin ben engalanats.
L’any 2003 s’inclouen les places però segueix havent-hi poca participació. Malgrat tot el concurs es manté fins
el 2006, any que la FAC treu del concurs els carrers perquè valora que són difícils de penjar els guarniments i
només inclou façanes i balcons.
Potser de tots aquests anys cal destacar el Carnaval de 2003, any de la Guerra d’Irak, l’inici de la qual coincidí
amb el Carnaval. Molts carrers s’engalanaren amb domassos de “no a la guerra”. I el 2005 els protagonistes foren
els membres del jurat que visitaren els carrers dalt d’unes motos cedides per la Moto Club Penya Motorista.

Anys deserts
Entre 2006 i 2014 els carrers, façanes i balcons deixen d’engalanar-se. Això no vol pas dir que els veïns, particularment, no posin domassos o mantons als seus balcons, però col·lectivament s’abandona el projecte. De fet
l’any 2009 només el Foment i la Talaia van guarnir els seus balcons i façana. Llegim: El primer que sorprèn és
que gairebé no hi ha cap carrer guarnit, al centre de la ciutat. Ni els veterans del carrer de l’Aigua s’han animat
enguany (“Diari de Vilanova” del vint de febrer del 2009)
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A dalt Carrer del Mig (1988), (2000) i Carrer de Santa Madrona (1988),
a baix Carrer del Mig (anys noranta) Carrer de la Unió (1981) – Arxiu Rosa Mª Farriol Pascual.
Carrer de l’Aigua (1985) – Arxiu Jaume Sendra

Passat...
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...Present

Pares, mestres i nens treballen en el guarniment de carrers del Comerç,
Caputxins, del Mig i Llibertat.
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2014 La Represa, anem a mirar carrers!
Feia ja uns quants anys, com hem dit, que la tradició de guarnir els carrers per donar més presència de Carnaval
havia perdut força i s’havia acabat. Xavier Escofet, membre de la FAC entre 2013-2016, recorda que quan era
petit la mare els duia a “anar a mirar carrers” i enfilaven la Rambla des de Baix-a-Mar. La primera parada era al
carrer del Gas, i amunt cap a la vila cercant els carrers guarnits.
Escofet, bon deixeble de la tradició vilanovina, ha estat l’ànima de la recuperació dels guarniments amb el suport de
la Junta de la FAC presidida per Pep Cendrós. Escofet explica que calia recuperar la tradició perquè sinó “hi hauria
una generació perduda” perquè no haurien vist ni haurien participat mai en cap guarniment, per tant calia posar
de nou fil a l’agulla i buscar una nova fórmula de participació i la idea, molt encertada per cert, va ser implicar
els centres educatius, una manera d’integrar els infants i els joves en la festa. I la tasca fou àrdua: Escofet visità
les escoles i inatituta i els presentà el projecte. I tingué èxit.
Pel que fa als premis, en aquesta primera edició es va fer un lot de llibres per als centres educatius guanyadors,
ofert per les llibreries Abacus, Llorens i la Mulassa. A partir del segon any (2015), es va optar per no fer competir
els centres i donar una petita ajuda econòmica a tots ells per poder posar nou cablejat o per material divers i un
petit obsequi, explica Escofet.
El primer any (2014) es guarniren quatre carrers i una plaça.
• Carrer de l’Aigua, a càrrec de les escoles Cossetània, Margalló i Escola Pia.
• Carrer de Sant Gregori, a càrrec de l’escola Volerany.
• Carrers del Teatre i del Jardí, a càrrec de l’escola Canigó.
• Carrer de Sant Sebastià, a càrrec de l’institut F.X. Lluch i Rafecas.
• Plaça dels Cotxes, a càrrec de l’escola el Cim.
Cristina Cosculluela, directora de l’escola Volerany, ens explica que des del primer any s’ha intentat implicar tota
la comunitat educativa i es treballa conjuntament:

“La tasca és complexa, treballem amb materials de rebuig, paper cartró i després deixem llibertat
un cop pensada la temàtica. El nostre centre està molt implicat amb el Carnaval, es treballa la
festa dins i fora de l’escola, i la part exterior des del 2014 va lligada a l’engalanament de carrers.
Com a escola hem fet mans i mànigues per tirar endavant el projecte encomanat per la FAC,
el nostre carrer és molt llarg, amb poc cablejat permanent, i amb dificultat per penjar-lo. Pares,
mares i mestres fem tot el que podem per penjar els elements, però és una qüestió que hauríem de
resoldre millor ja que hi dediquem moltes hores. Amb els veïns hi tenim poca relació, però si que
en tenim amb algunes botigues del carrer que ens ajuden en petites coses que demanem.
El següent any la xifra de carrers engalanats era de quinze i de mica en mica s’arriba a l’actualitat. Escofet creu
que aquest 2018 serà un any espectacular. I la tenacitat i la feina desinteressada dels vilanovins al llarg d’aquests
més de quaranta anys, es va veure reconeguda amb el “premi a la millor innovació del Carnaval del Penedès per la
recuperació del guarniment de carrers”. En definitiva, l’enllaç centres educatius i veïns ha estat, en aquest sentit,
un element clau per a la introducció dels centres escolars a la festa, i per recuperar la participació dels veïns en
el guarniment de carrers i places de la vila.
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Des de 1976 fins avui, hem pogut veure a grans trets quina ha estat l’evolució d’aquest esdeveniment col·lectiu
que s’ha executat socialment primer per veïns i ara per escoles, instituts i comerciants. Després de fer aquest
repàs històric es pot constatar que el factor veïnal ha estat important per tirar endavant aquest bonic acte, sent
aquest l’aparador de la festa, i el que fa que realment es respiri olor de Carnaval a la ciutat. Un engalanament
que ha anat més enllà dels carrers ja que en molts períodes, grups de veïns i comunitats han vestit les seves
façanes i balcons de maneres totalment divertides i amb un fort component satíric. En aquest sentit, la FAC des
dels anys noranta, com van fer els pabordes amb la Festa Major, va promoure els domassos de Carnaval que des
d’aleshores vesteixen balcons i finestres de molts edificis.

	
  

Carrer de la Llibertat any 2000 – Arxiu Rosa Mª Farriol Pascual

Creiem que els recursos dedicats als guarniments han estat pocs, i per això un acte que demana tant esforç
-i on no tot ve fet- ha tingut anades i vingudes. Ara, per fi, sembla que el lligam escoles i veïns pot ser vital per
una recuperació definitiva. Com a vestigi dels primers anys en queden moltes plaques als carrers: de l’Aigua, del
Mig, del Gas, Santa Madrona... entre molts d’altres, que recorden aquest inici veïnal. Vilanova i la Geltrú ha crescut
i carrers i places que no s’havien engalanat en els primers anys ara s’hi han sumat, i és que vestir la ciutat de
Carnaval fa que la festa es percebi, es noti i es visqui.

Agraïments
Rosa Mª Farriol.
Jaume Sendra.
Ma Mercè Menéndez.
Xavier Capdet.
Xavier Escofet.
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PROGRAMA D’ACTES DEL

CARNAVAL 2018

27 gener
dissabte

A 2/4 de 7 de la tarda PLAÇA DE LES NEUS

PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA I CARTELL
Sota la direcció d’art i disseny de Laia Garcia i Oscar Civit
Seguidament

Inauguració dels ANTIFAÇOS

DE LA RAMBLA i concert amb

JOAN COLOMO I LA RADIOFÓRMULA
Organitza: FAC
A partir de 12 de la nit BAR ITÀLIA

FESTA D’INICI DEL CARNAVAL

31 gener
dimecres

A 2/4 de 7 de la tarda PLAÇA DE LES NEUS

TRADICIONAL PRESENTACIÓ CARNAVALESCA
Organitza : AV Centre Vila

1 febrer
dijous

A les 7 de la tarda BIBLIOTECA ARMAND CARDONA TORRANDELL

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: “Mamà Brou“

Conte il·lustrat de caràcter eròtic, sensual i sentimental. Presentació a càrrec de
Francesc Pasqual, poeta i professor. Lectures a cura de Teresa Izquierdo, membre
de la companyia Titelles Guinyol Didó, amb la participació de l’autora del llibre Maijo
Ginovart, i de Montse Virgili de Drudis i Virgili editors.
Organitza: Xarxa de biblioteques Municipals de Vilanova i la Geltrú
De 7 a 9 del vespre Del 1 al 2 de febrer, a LA UNIÓ VILANOVINA
recollida de material del joc La Pastanaga del Rei,
Organitza: La Unió Vilanovina
Col·labora: FAC
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2 febrer

divendres
Durant el matí

GUARNIMENT DE CARRERS
Organitza: FAC

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer

Major – Els Diables de Vilanova i la Geltrú
Bonaire – Els Bordegassos de Vilanova
Col·legi – Escola Ítaca
Col·legi – Escola Santa Teresa de Jesús
Comerç – A.E. Talaia
Caputxins – Escola El Cim
del Mig - Escola Pompeu Fabra
de la Lluna – Escola Pia
de l’Aigua - Veïns i Veïnes
Sant Gregori – Escola Volerany
Sant Gervasi – Institut Manuel de Cabanyes
Sant Onofre – Llar d’Infants Xaloc
Santa Madrona – Centre Obert
Sant Sebastià - Institut Lluch i Rafecas
Jardí – AV Centre Vila
Llibertat – Escola Arjau
Major – Escola Divina Providència
Mercaders – El Foment Vilanoví
Nou i Comerç – Escola Ginesta

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carrer Premses – Institut Dolors Mallafré
Carrer Sant Joan – Institut Baix a Mar
Carrer Sant Pau- Institut Joaquim Mir
Plaça dels Cotxes – Escola El Cim
Plaça dels Carros – El Guixot
Plaça del Pou i Palmerar – La Unió Vilanovina
Plaça de les Cols - FAC
Plaça la Sardana - AV Plaça la Sardana
Plaça Lledoners – La Migranya i el Lotus
Plaça Pau Casals – Can Batadet i David Pla
instal·lacions
• Pont del Carrer Llibertat – Veïns i Veïnes
• Rambla Arnau de Vilanova – Can Sandàlia
• Rambla de la Pau – Estel Platja i Escola Llebetx
• Rambla Principal – Artistes Vilanovins

A partir de 2/4 de 9 LOCAL SOCIAL
del vespre Inauguració de l’exposició “60
Organitza: AE Talaia

anys sortint a les comparses”
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3 febrer

dissabte de Ball de Mantons
A les 12 del migdia BIBLIOTECA ARMAND CARDONA TORRANDELL

HORA DEL CONTE: En Dolcet, el caramel que volia
anar a la comparsa
A càrrec de Montse Panero, actriu.
Vine a cantar i ballar la cançó del Dolcet.
Activitat adreçada a infants a partir de 3 anys.
Organitza: Xarxa de biblioteques Municipals de Vilanova i la Geltrú
A les 12 del migdia CENTRE CÍVIC DE LA GELTRÚ
Taller “Aprèn a ballar les danses de Vilanova”
Organitza: La Colla de Geganters i el Grup de Dansa de Vilanova
A les 6 de la tarda LOCAL SOCIAL

BALL DE MANTONS INFANTIL
Organitza: Els Bordegassos

A la nit

BALL DE MANTONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’Agrupació de Balls Populars, a l’Orfeó Vilanoví amb Taxman
El Sarau, al Restaurant Ànima Bistró amb Dj’s
El Foment Vilanoví, al local social amb l’Orquestra Melodia
AV Centre Vila, al local social amb Disco-Mòbil
La Confraria de Pescadors, al local social amb Duet D’ambient
La Gran Penya, al local social
La Gavina, al Restaurant Mas Roquer amb Dj’s
Festuc, a la nau del Museu del ferrocarril amb Dj’s
Els Llunàtics, al Restaurant La Cucanya amb el grup Lorent
El Tast, al local social
Els Indianus, local social
La Unió Vilanovina, a La Sala amb l’orquestra Enigma
Els Dansaires Vilanovins, al local social amb el grup Supernova
La Penya Barcelonista, al local social
La Colla, a la Sidreria amb Dj’s
AV Molí de Vent i AV Plaça la Sardana, al Centre Cívic Molí de Vent
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4 febrer

diumenge de Competències Musicals
De 9 a 2 del migdia 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 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 2/4 de 6 CENTRE CÍVIC DEL MOLÍ DE VENT
de la tarda

CARNAVAL INFANTIL AMB ANIMACIÓ
Berenar i guerra de confeti.
Organitza: AV Molí de Vent

A les 6 de la tarda LOCAL SOCIAL

BALL DE DISFRESSES INFANTIL
amb la Cia Lagralla
De 2 a 12 anys
Organitza: El Foment Vilanoví
A partir de les 6 ORFEÓ VILANOVÍ
de la tarda

CARNAVAL INFANTIL

Organitza: L’Agrupació de Balls Populars
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6 febrer
dimarts

A 2/4 de 6 de la tarda PLAÇA DEL MERCAT

El Centre Obert Vilanova organitza una comparsa pels
carrers i places del centre amb infants i monitors
Recorregut: Plaça del Mercat, Francesc Macià, Plaça de la Vila, Plaça dels Cotxes,
Carrer Santa Madrona, Plaça de les Cols, Carrer Sant Gregori i Plaça de les Neus
Organitza: Centre Obert de Vilanova
A les 9 del vespre PEIXATERIA VELLA

EL REPTE

Organitza: Els Falcons de Vilanova, Endimari i els Llaguts

7 febrer
dimecres

A 2/4 de 7 del vespre LOCAL SOCIAL

INAUGURACIÓ DELS GUARNIMENTS DEL
CARRER JARDÍ
Organitza: AV Centre Vila
A les 8 del vespre TEATRE PRINCIPAL

MÀSCARA D’OR 2018

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.
Venta d’entrades online: www.elprincipal.cat
Aforament limitat
Organitza: Cineclub Sala1
Col·labora: FAC

LA PASTANAGA DEL REI

De les 8 del vespre de
Dijous Gras fins Joc d’entitats (consulteu les bases del concurs al final del programa)
l’acabament de l’Enterro Organitza: La Unió Vilanovina
de la Sardina Col·labora: FAC
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8 febrer

dijous Gras
A la tarda

LA MERENGADA

A partir de 2/4 de 6 DAVANT LA PASTISSERIA BLANCH
de la tarda (Avinguda de Francesc Macià, 43)

CONCENTRACIÓ DE
LA MERENGADA
Organitza: Pastisseria Blanch
Tot seguit 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
Es recomana portar impermeable, calçat adient, roba per embrutar-se i ganes de
participar-hi.
Edats: de 5 a 12 anys
A partir de les 9 del
vespre

XATONADA I LECTURA DELS SERMONS
DELS ENVIATS DEL REI CARNESTOLTES
Entitats i llocs:

L’Agrupació de Balls Populars al local social, el Drac de la Geltrú al Centre Cívic de la Geltrú, el Sarau a l’Ànima Bistró, els Bordegassos de Vilanova al local social, els Borregos de
Vilanova a l’Orfeó Vilanoví, el Grup de Dansa al Centre Cívic de la Geltrú, els Indianus al
local social, La Medusa al local social, AV Molí de Vent al Centre Cívic del Molí de Vent,
el Foment Vilanoví al local social, La Puput al local social, la Colla de Geganters al Centre
Cívic de la Geltrú, AV Centre Vila al local social, La Gran Penya al local social, La Migranya
al Lotus, els Pocassoltes a la granja Piscolabis, el Círcol Catòlic al local social, Can Pistraus
al local social, AE 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, els Falcons de Vilanova a la
Peixateria Vella, La Vinagreta a Can Pistraus, AV Sant Joan al Centre Cívic de Sant Joan,
la Penya Barcelonista al local social, La Ben Plantada a local social, els Diables de Vilanova i
la Geltrú al local social, La Colla a la Sidreria, l’Orfeó Vilanoví al local social, AV la Geltrú al
Centre Cívic de la Geltrú, la Confraria de Pescadors al local social, AV Plaça de la Sardana
al Centre Cívic de la Sardana, Endimari a l’Ateneu i els Llaguts al restaurant Machuca.
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A les 12 de la nit PLAÇA DE LES COLS

MERENGADA NOCTURNA

Amb amenització abans, durant i després de la guerra
Organitza: Endimari
Col·labora: FAC

9 febrer

divendres de Carnaval
A 2/4 de 6 de la tarda

70 ANYS DE L’ARRIVO DE “LO DRACH”

Cercavila dels 70 anys de la recuperació del Drac de la ciutat després de la guerra.
Recorregut: Estació del ferrocarril, plaça Eduard Maristany, Av Víctor Balaguer,
Rambla Exposició, plaça Gumà i Ferran, Rambla Principal, Plaça de les Neus, Carrer
Sant Gregori, Plaça de les Cols, Carrer dels Caputxins i Plaça de la Vila.
Organitza: El Drac de Vilanova
Col·labora: l’Agrupació de Balls Populars i el Ball de Diables de Vilanova

ARRIVO DE SA MAJESTAT EL REI
CARNESTOLTES
A les 6 de la tarda PLAÇA DE LA VILA

BALL DE BENVINGUDA DE SA MAJESTAT

Amb el grup de tradipatxanga “MORENA”
A les 7 del vespre PLAÇA DE LA VILA

ARRIVOCRÀCIA, ÉS L’HORA DEL POBLE!!
LECTURA DEL SERMÓ DE SA MAJESTAT EL REI
CARNESTOLTES
Organitza: La Colla de Geganters de Vilanova
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.
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En acabar, des del Carrer de la Unió cantonada amb la Rambla de Josep Tomàs
Ventosa ARRIVO DE SA MAJESTAT EL REI CARNESTOLTES
Recorregut: Carrer de la Unió, Carrer de Narcís Monturiol, 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, l’Agrupació de Balls Populars, La Roma Roja, el Drac de la Geltrú,
El Sarau, els Bordegassos de Vilanova, la Colla de Geganters de Vilanova, Festuc, AV La
Collada-Els Sis Camins, La Medusa, AV Molí de Vent, AV Centre Vila, la Confraria de Pescadors, la Gran Penya, els Indianus, l’Anònim Vilanoví, Totsival, Can Pistraus, els Llaguts,
els Llunàtics, els Marítims, el Tast, la Unió Vilanovina, els Dansaires Vilanovins, AV Tacó,
Espavila, els Nens de Vilanova, AV Sant Joan, el Ball de Diables La Collada-Els Sis Camins,
La Migranya, els Diables de Vilanova, la Penya Motorista de Vilanova, La Colla, els Boters de
Mar, l’Apol·lo, AV la Geltrú, La Puput, la Faràndula, AV Plaça la Sardana i la Penya Filatèlica.

Tot seguit PLAÇA DE LA VILA

BALL DE L’ARRIVO
Amb The Tallboys,
Organitza: FAC

Dj Blndkid i Dj Serrallonga & Mamba Negra

10 febrer

dissabte de Mascarots
A les 10 del matí BIBLIOTECA JOAN OLIVA

LLIURAMENT DE RECONEIXEMENTS A LES ESCOLES I
CARRERS PARTICIPANTS DEL GUARNIMENT DE
CARRERS 2018
Organitza: FAC

A 2/4 d’11 del matí BIBLIOTECA JOAN OLIVA

LLIURAMENT DE PREMIS DE L’ANOMALIA
Organitza: Viu Comerç
Col·labora: FAC

A les 11 del matí PER LES PLACES I MERCATS DE LA CIUTAT

MERCAT SOSTENIBLE

Organitza: La Colla de Geganters de Vilanova
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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 la xaranga: Atilik’s
Entitats participants:

La Pitonga, Can Sandàlia, La Castanya, La Disbauxa, l’Agrupació de Balls Populars, el Ball
d’Enveja, La Roma Roja, el Drac de la Geltrú, els Falcons de Vilanova, El Sarau, els Bordegassos de Vilanova, el Guixot, els Borregos de Vilanova, AV Molí de Vent, La Puput, la Colla
de Geganters de Vilanova, AV Centre Vila, els Indianus, la Confraria de Pescadors, La Gran
Penya, l’Anònim Vilanoví, La Nyora, AV Tacó, Totsival, els Boters de Mar, AV Plaça de la
Sardana, els Pocassoltes, el Círcol Catòlic, AE 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, AV Sant Joan, l’UPC, la Penya Barcelonista, AV Nucli Antic, AV de la Geltrú, La
Vinagreta, La Colla, La Faràndula, Endimari, SARC i els Llaguts.

A les 11 del matí PLAÇA DE LA VILA

XXIIIª CARNAVALADA POPULAR
Organitza: Els Borregos de Vilanova
Col·labora: La Colla de Geganters de Vilanova
A 2/4 de 12 del matí BIBLIOTECA JOAN OLIVA

HORA DEL CONTE: En Xató

A càrrec de Josep Roca, actor amateur.
Amb la presència de l’autora, Glòria Fort Mir.
El senyor Xavier era un mestre cuiner d’allò més reputat, reconegut i guardonat. Un
bon dia va sortir del seu restaurant i en un tres i no res es va plantar a Vilanova i
la Geltrú. Tastant d’aquí i tastant d’allà, i d’una manera extraordinària i divertida, va
elaborar un plat ben estrany. En deixar-lo tastar a la gent del poble, es va adonar que
tothom el coneixia i li deien XATÓ.
Activitat adreçada a infants de 3 anys.
Organitza: Xarxa de biblioteques Municipals de Vilanova i la Geltrú

A les 12 del migdia
A 1/4 d’1 del migdia
A la 1 del migdia
A 2/4 de 2 del migdia

BALL DE MALCASATS
PLAÇA
PLAÇA
PLAÇA
PLAÇA

PAU CASALS
MIRÓ DE MONTGRÓS
DELS COTXES
DELS CARROS

acompanyats d’un grup de música tradicional
Organitza: L’Agrupació de Balls Populars
Col·labora: FAC
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A 1/4 d’1 del matí BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ

TALLER INFANTIL DE CARNAVAL: Engalana el teu balcó!

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 15 de gener.
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
A les 2/4 d’1 del migdia PLAÇA DE LES NEUS

ACTE ESPORTIU

Organitza: La Unió Vilanovina

A les 2 del migdia PLAÇA DE LA VILA
El Rei Carnestoltes i el seu concubinat, amb el seguici de les banderes, presidirà el

7è CONCURS DE BANDERERS DEL CARNAVAL DE
VILANOVA
Consulteu les bases a www.carnavaldevilanova.cat
Organitza: els Borregos de Vilanova

A partir de les 5 de la A LA PLAÇA DE LA MEDITERRÀNIA
tarda i fins les 7 del CARNAVAL INFANTIL amb “La Cargolina, la Reina Marina”
vespre
Organitza: AMPA de les Escoles: Llebetx, Ítaca, El Margalló, Arjau i Llar d’Infants Gavot
A les 5 de la tarda concentració infantil a PLAÇA DE SOLER I CARBONELL (PLAÇA DEL MERCAT)

I 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: Els Dansaires Vilanovins
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A partir de les 6 A LA RAMBLA PRINCIPAL,51
de la tarda BOTIFARRADA DEL SARAU
Organitza: El Sarau
A 2/4 de 7 de la PELS CARRERS DE LA CIUTAT
tarda ACTE ESPORTIU
Organitza: Els Bordegassos de Vilanova
A 2/4 de 7 de la DES DE L’ESGLÉSIA DELS JOSEPETS
tarda CERCAVILA DELS GEGANTS DE LA CUYNA VELLA
Pels carrers de la vila acompanyada per la Fanfàrria dels Gegants de la Cuyna Vella,
Organitza: La Colla de Geganters de Vilanova
Col·labora: FAC

BALL DE MALCASATS

A 3/4 de 7 de la tarda PLAÇA DEL CASTELL
A les 2/4 de 8 i a les 8 PLAÇA DELS CARROS (dues actuacions)
del vespre acompanyats d’un grup de música tradicional.
Organitza: L’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: L’Orfeó Vilanoví
Col·labora: FAC
A partir de les 8 del RAMBLA PRINCIPAL
vespre

NIT DE MASCAROTS

A partir de les 8 del PEL CENTRE DE LA CIUTAT
vespre fins les 12 de la nit RUTA DE L’ORDI
Organitza: Els Marítims

De 9 a 11 de la nit PELS CARRERS DEL NUCLI ANTIC

RUTA DEL PETRICÓ
Organitza: AV Nucli Antic

A les 9 de la nit LOCAL SOCIAL

SOPAR DEL REI EMÈRIT
Organitza: AV Centre Vila
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A les 9 de la nit

LA TASCA

SOPAR BALL DE DISFRESSES
Organitza: La Nyora

A les 2/4 d’11 de la nit 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 FOMENT VILANOVÍ

BALL DE MASCAROTS
Organitza: La Medusa
Col·labora: el Foment Vilanoví

11 febrer

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 amb la banda

SUBURBAND

Entitats participants:
La Pitonga, Can Sandàlia, La Castanya, La Disbauxa, l’Agrupació de Balls Populars, Mala Mar,
el Ball d’Enveja, La Roma Roja, el Drac de la Geltrú, El Sarau, els Bordegassos de Vilanova,
Festuc, el Guixot, els Borregos de Vilanova, els Llaguts, AV La Collada-Els Sis Camins, La
Medusa, AV Molí de Vent, La Puput, la Colla de Geganters de Vilanova, AV Centre Vila, la
Confraria de Pescadors, els Indianus La Gran Penya, Joves Tric, l’Anònim Vilanoví, La Nyora,
els Boters de Mar, AV Plaça de la Sardana, els Pocassoltes, La Ben Plantada, La Gavina, el
Círcol Catòlic, Can Pistraus, Totsival, AE 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, La Vinagreta, els Falcons de Vilanova, AV Sant Joan, l’UPC, la Penya
Barcelonista, la Penya Filatèlica, AV de la Geltrú, La Migranya, la Penya Motorista de Vilanova, AV Nucli Antic, Apol·lo, La Colla, La Faràndula i Endimari.

A 3/4 d’ 11 del matí PLAÇA DE LA VILA
Passada de les barquetes i bótes amb els comparsers i comparseres més menuts
A 2/4 de 12 del migdia PLAÇA DE LA VILA

1a GUERRA INFANTIL
(fins als 7 anys)

A les 12 del migdia PLAÇA DE LA VILA

2a GUERRA INFANTIL
(dels 7 fins als 12 anys)
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A 3/4 d’1 PLAÇA DE LA VILA
del migdia 1a GUERRA

A 2/4 menys 5 de 3 PLAÇA DE LA VILA
de la tarda 5a GUERRA

A 1/4 menys 5 de 2 PLAÇA DE LA VILA
del migdia 2a GUERRA

A 3/4 i 5 de 3 PLAÇA DE LA VILA
de la tarda 6a GUERRA

A 2/4 i 5 de 2 PLAÇA DE LA VILA
del migdia 3a GUERRA

A 1/4 de 4 PLAÇA DE LA VILA
de la tarda 7a GUERRA

A les 2 del migdia

PLAÇA DE LA VILA

4a GUERRA

Durant el matí LOCAL SOCIAL (BAR OLIVELLA)

LLAÇADA COMMEMORATIVA DEL SEU 15é ANIVERSARI
a totes les entitats que estiguin interessades
Organitza: La Disbauxa

A partir de les 5 de la LOCAL SOCIAL
tarda TARDA DE SWING
Organitza: Els Bordegassos de Vilanova
A les 6 de la tarda LOCAL SOCIAL

BALL DEL COMPARSER
Organitza: El Foment Vilanoví

A partir de 2/4 de 7 LOCAL SOCIAL
del vespre BALL DEL COMPARSER Amb l’Orquestra Combo 91, entrada gratuïta,
Organitza: Els Bordegassos de Vilanova
A les 7 de la tarda PLAÇA DE LES COLS

LES DANSES DE VILANOVA I BALLS VUITCENTISTES
amb la Cobla Maricel
Dirigida per: Jordi León
Organitza: El Foment Vilanoví
Col·labora: FAC

A partir de les 7 del PÒSIT DE PESCADORS
vespre BALL DEL COMPARSER Amb el grup Duet d’Ambient
Organitza: La Confraria de Pescadors
A partir de les 9 del NAU DEL MUSEU DEL FERROCARRIL
vespre BALL DEL COMPARSER
Organitza: La Unió Vilanovina i els Falcons de Vilanova
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12 febrer

dilluns de Carnaval
A partir del les 11 del PLAÇA DELS COTXES
matí

EL VERMUT DEL REI

Amb PD Whopper, PD Fontxica i PD Convidat
Organitza: La Colla de Geganters de Vilanova
A les 5 de la tarda PLAÇA DE LA VILA

BALL DEL PAPERET

Organitza: Comissió del Carnaval Infantil
Col·labora: FAC
A partir de les 7 de la PELS CARRERS DE LA VILA
tarda

COROS DE SA MAJESTAT
EL REI CARNESTOLTES
per diferents places de Vilanova
Entitats participants:
L’Agrupació de Balls Populars, El Sarau, Festuc, els Llaguts, La Medusa, la Colla de
Geganters de Vilanova, Can Pistraus, els Marítims, la Unió Vilanovina, Naltrus, C.E.Drac
Màgic, el Grup de Dansa, els Dansaires Vilanovins, els Falcons de Vilanova, la Penya
Filatèlica, els Boters de Mar, Bullanga, el Círcol Catòlic, Apol·lo, La Colla, Espavila, La
Migranya, La Faràndula, l’Anònim Vilanoví, Bastards i els Pereira.

A partir de les 8 del TEATRE DEL CÍRCOL CATÒLIC
vespre

CANTADA DE COROS
Aforament limitat
Preu: 2 euros
Organitza: El Círcol Catòlic
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A partir de les 8 del TEATRE PRINCIPAL
vespre

CONCENTRACIÓ DELS COROS

Aforament limitat
Venda anticipada d’entrades al Teatre Principal a partir de les 7 del vespre
Preu: 2 euros
Organitza: FAC
SOPARS AMB LA VISITA DELS COROS DE SA MAJESTAT
EL REI CARNESTOLTES
- La Migranya, al Lotus
- El Sarau, a la Vermuteria
- La Nyora, al restaurant la Tasca
- Endimari, a l’Ateneu
- La Penya Barcelonista, al local social
- El Foment Vilanoví, al local social
- Els Bordegassos de Vilanova, al local social
- L’Agrupació de Balls Populars, al local social

13 febrer

dimarts de Vidalot
A les 11 del matí PELS MERCATS DE VILANOVA

VINE AL MERCAT REINA

Visita del Rei Carnestoltes i el seu seguici als Mercats de Vilanova.
Organitza: La Colla de Geganters de Vilanova
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: La Colla de Geganters de Vilanova
Col·labora: FAC
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A les 6 de la tarda A LA PLAÇA CAL GANETA, PLAÇA PAU CASALS I PLAÇA FONT I GUMÀ

CONCENTRACIÓ DE LES COMPARSES DEL
VIDALOTamb les xarangues ZeBRASS Marching Band,
This-Tracció i Atilik’s
A les 7 de la tarda PLAÇA DE LES NEUS

INICI DE LES COMPARSES DEL VIDALOT
Entitats participants:
L’Agrupació de Balls Populars, la Unió Vilanovina, El Sarau, els Borregos de Vilanova, La
Migranya, AV Centre Vila, AE Talaia, els Dansaires Vilanovins, Vinagre Autèntic, La Vinagreta,
AV Nucli Antic, els Bordegassos de Vilanova, els Falcons de Vilanova, AV la Geltrú, La Faràndula, la Confraria de Pescadors, Festuc, AV la Sardana, AV Molí de Vent, la Gran Penya,
Els Pocassoltes, el Ball d’Enveja i l’Anònim Vilanoví.

Organitza: La Unió Vilanovina, l’Agrupació de Balls Populars, Festuc i La Faràndula
Col·labora: FAC
A les 9 del vespre PLAÇA DE LA VILA

CONCURS DE DISFRESSES
(consulteu les bases al final del programa)
Organitza: Vinagre Autèntic
Col·labora: FAC
Tot seguit PLAÇA DE LA VILA

BALL DEL VIDALOT
amb Gertrudis,

Seguirem (Tribut a Obrint Pas)
i None Sound Tipus dj’s
Organitza: FAC

A 2/4 de 10 de la nit LOCAL SOCIAL

SOPAR I ESPECTACLE DEL VIDALOT

Espectacle escrit i dirigit pel guionista vilanoví Pau Escribano i les actrius Ann
Perelló i Irene Jódar
Organitza: El Foment Vilanoví
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14 febrer

dimecres de Cendra
A les 11 del matí

ADOCTRINAMENT A LES ESCOLES

Visita del Rei Carnestoltes i el seu seguici a les escoles de Vilanova
A les 6 de la tarda TEATRE PRINCIPAL

CASA MORTUÒRIA
A 2/4 de 7 de la
tarda

TRASLLAT DE LES
DESPULLES DE SA MAJESTAT

Recorregut: sortida del Teatre Principal, Rambla Principal, carrer d’en Francesc
Macià i Plaça de la Vila
A les 8 del vespre PLAÇA DE LA VILA

LECTURA DEL TESTAMENT DE SA
MAJESTAT I ENTERRO DE LA SARDINA
Organitza: La Colla de Geganters de Vilanova
Col·labora: FAC

A la Plaça de la Vila 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 PLAÇA DEL POU
l’Enterro de la Sardina

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

LOCAL SOCIAL

SARDINADA

Organitza: La Penya Barcelonista
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17 febrer
dissabte

Al vespre LOCAL SOCIAL

SOPAR DE QUARESMA

Organitza: L’Agrupació de Balls Populars
A 2/4 de 9 del CENTRE CÍVIC DE SANT JOAN
vespre

XIRIGOTES

a càrrec del grup de la Casa d’Andalusia
Organitza: AV Sant Joan
A partir de les 9 del NAU DEL MUSEU DEL FERROCARRIL
vespre

XXI NIT DELS ÒSKARS
Organitza: AV Tacó

A partir de les 11 de LOCAL SOCIAL
la nit

BALL DE CLOENDA

Organitza: Els Dansaires Vilanovins
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Aixequeu el cap!
Taller de la Història a les nostres mans – Dones amb Memòria

Article escrit per Judith Barbacil
No és casualitat que haguem volgut començar aquest article amb la recuperació
del programa de Carnaval de 1980. Si us el mireu bé, observareu que el tema
principal és el guarniment d’un carrer, lloc de trobada en temps de festa. Aquell
any fou el de l’oficialització d’una pràctica que havia sorgit de manera espontània
quatre anys abans gràcies a l’empenta d’unes veïnes del carrer de l’Aigua. Fou
també l’any 1980 el de l’inici del concurs al millor carrer guarnit que molts de
vosaltres encara recordareu.
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Malauradament, els anys i les diferents sinèrgies van portar aquesta activitat a la seva desaparició, quasi una
dècada després. Posteriorment, vingueren aparicions i desaparicions que ja s’han assenyalat a l’article Vestir la
ciutat per Carnaval.
L’any 2014 però, marca novament un punt d’inflexió en aquesta iniciativa tan preuada perquè es va endegar amb
molta força una nova recuperació. Ja al 2018 i passats quatre anys del retorn d’aquest acte, el programa d’enguany
vol fer una mirada al passat, present i futur del guarniment dels carrers i balcons, i de la seva importància per
demostrar que el Carnaval és festa gran.
Una vegada més, el Taller de la Història a les nostres mans. Dones amb memòria torna a tenir l’oportunitat de
posar al damunt de la taula, records i vivències personals del nostre Carnaval. Recordarem aquests orígens assenyalats de finals dels setanta i de la dècada dels vuitanta de la mà d’algunes talleristes que visqueren aquells
anys en primera persona. Aquest exercici de recordar ens ajuda, novament, a teixir la història de la ciutat, la dels
vilanovins i vilanovines.
Tots estarem d’acord a afirmar que l’arribada del Carnaval implica festa. La festa porta celebració, la celebració
dóna pas a sortir al carrer i exterioritzar la festivitat, i és aquí d’on surt disfressar-se i engalanar carrers i balcons.
El CARNAVAL BÉ QUE S’HO VAL!
Dels primers anys de guarnir carrers, al taller tenim moltes companyes que els recorden i que hi van participar
activament. Hem de remarcar que aquest acte es considerava una de les accions de Carnaval més valorades, i
d’aquí que hagin perviscut alguns d’aquells carrers engalanats en la memòria i en la retina de molts de nosaltres.
D’aquelles èpoques en queden algunes plaques commemoratives de victòries en el concurs que s’organitzava cada
any. D’aquell període les Dones amb Memòria recorden especialment, els carrers on elles vivien o van ajudar a
guarnir.
El carrer Col·legi de la Ma. Àngela, el carrer Santa Madrona de la Neus, el carrer Colom de la Carme i la Magda, el
carrer Sant Onofre de la Pili, el carrer de l’Aigua de l’Antònia i la Montserrat o l’intent fallit de la Rambla Castell
de la Irene, l’Esther, la Rosa i la Pepita seran alguns exemples que us explicarem. Perquè creiem que és així com
s’han d’anomenar els carrers i les accions que s’hi porten a terme.

Els carrers són el nostre entorn, són per on anem, passegem i arribem a les nostres cases. És
l’espai més propi que et sents quan tanques la porta del teu portal. Aquest espai diari és el que
en alguns casos es transforma, en una data tan assenyalada com el Carnaval, en l’escenari de la
festa més festiva de la ciutat.
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D’aquells anys les talleristes recorden especialment les
dificultats de la Rambla Castell, un carrer molt ample que
no posava fàcil el seu guarniment. La seva complexitat,
tot i les energies del veïnat, fou tanta que l’activitat va
durar un any, això sí, es recorda de manera molt viva
perquè el carrer va ser engalanat amb parelles de comparsers de fusta molt vistoses. Tot i l’abandonament,
molts balcons es reivindicaren i es guarniren per mostrar
que el Carnaval també havia arribat a la Rambla Castell.
Perquè el que hem de recalcar és que carrer i balcó sovint s’han convertit en un binomi.
Balcó de la Rambla Castell, 1978
	
  
D’aquells anys també es comenta que un cop acabava
Nadal, els veïns ja s’hi posaven, com a mínim a pensar... que a l’hora de fer apuraven una mica més. Assenyalen
també que el cost del guarniment anava a càrrec dels veïns i que la “tarifa” més normal era de 1000 pessetes
per veí, que en aquella època era força i que ara són només 6€...no fa falta afegir cap comentari.

Un altre fet que es vol subratllar és que majoritàriament eren dones les que confeccionaven els engalanaments.
L’ànima de la festa respirava en femení. La Camèlia ens recorda que a Baix-a-Mar es reunien a casa d’una modista
que es diu Pilar. A Baix-a-mar es guarnien els carrers Balears, Llibertat i Gas. Moltes famílies de la vila descobrien
l’engalanament d’aquests carrers el cap de setmana, que era quan baixaven.

	
  

Balcó engalanat a Baix-a-mar i Carrer del Gas guarnit (1993)

Per una altra banda, l’Antònia ens comenta que havia anat a ca la Violeta (lloc de trobada) a cosir per als guarniments del carrer de l’Aigua i que era ben normal emportar-se barrets i elements per cosir a casa, per anar
avançant perquè després s’havien de penjar al carrer. Precisament, molts recordarem el carrer de l’Aigua com un
dels carrers que històricament havia tingut els millors guarniments.
Un altre carrer amb història és el carrer Col·legi de la Ma. Àngela. Primer es va començar a guarnir el carrer amb
papers de diari i formes de mantó. Però el veïnat es va anar animant i es van anar fent coses més elaborades,
fetes amb robes, fustes, cartrons o plàstics, però no reciclats com ara. Hi va haver un any que van fer uns ninots
de neu i van comprar el porexpan a la Glass.
Tanmateix, pel carrer Col·legi no passava cap comparsa, tot i els esforços dels veïns en el guarniment. En no haver
una gran resposta el sentit de l’esforç va anar disminuint.
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Però la base de funcionament per l’engalanament de carrers era la mateixa. Tots els carrers tenien un espai de
trobada, els veïns cobrien les despeses amb les aportacions, les dones eren majoritàriament les que confeccionaven els engalanaments i les que es convertien en els pilars de la tradició. Els homes posaven la logística i la
part tècnica. Un element que podia fer canviar aquesta estructura era si en aquell carrer hi havia alguna entitat
propera. Per exemple, el Foment marcava el carrer Sant Madrona o a la Peixateria Vella hi havia el local de sortida
de les comparses de l’AA.VV de la Geltrú.
Altres records de l’època són que al final hi van acabar participant sempre els
mateixos veïns, que molts d’ells es van començar a desentendre, que d’altres,
tot i els esforços – el carrer Col·legi durant uns 8 anys- després les comparses
no hi passaven i semblava que no se’ls hagués valorat la iniciativa. Més tard
s’hi van afegir les bretolades. De mica en mica, el globus de guarnir els carrers
es va anar desinflant fins a desaparèixer, però d’aquella època en queden mil
anècdotes, rialles, hores de feina, moltes fotos i alguns records. Com ara els dos
mantons del carrer Sant Onofre que encara guarda la Pili a casa. Elles però no
van deixar i no han deixat mai de guarnir i guarnir, ho porten a la sang... i sinó
mireu els seus balcons!
Per acabar, només volem constatar que en aquests darrers quatre anys, la recuperació d’aquesta pràctica ha estat un fet. Les complicitats s’han aconseguit 	
  Carrer del Col·legi (anys vuitanta)
gràcies a la FAC, que en pren la iniciativa, i la bona predisposició de les llars
d’infants, escoles, instituts, col·lectius de veïns i entitats de la ciutat. Demostrant, novament, que quan el Carnaval
de Vilanova s’hi posa, s’hi posa de veritat.
És així, doncs que carrers com el Jardí, Santa Anna, Sant Gregori, Sant Gervasi o el de l’Aigua, entre molts d’altres, estan vivint una segona joventut pel que fa als guarniments per Carnaval. Però hem de tenir en compte que
portar a terme aquesta activitat no és senzilla perquè els protagonistes són molts i la feina és considerable, així
també es testimonia des d’aquest article. Pensar en la idea de l’engalanament, tenir els diners per portar-la a la
pràctica, aconseguir els materials i sobretot coordinar les il·lusions de les persones... són moltes tasques a lligar.
Aquest any tornarem a veure com el centre de la ciutat és engalanat amb criteris del segle XXI, és a dir, realitzats
amb material reutilitzat i sostenible. Els materials quotidians prenen el protagonisme i els envasos, les ampolles
de plàstic o els tetrabrics viuen una segona vida, a part d’altres materials. Aixequeu el cap i mireu, remireu, lloeu
i comenteu!
El taller La Història a les nostres Mans. Dones amb Memòria us ha apropat als anys més efervescents del guarniment dels carrers, però també ha avisat que donar-ho per fet, sense reconeixements i valoracions positives porta
al desgast i a la desmotivació. Des d’aquest article us donem ànims als que guarniu i animem els espectadors a
no escatimar en elogis.
La Federació d'Associacions del Carnaval ha consolidat la recuperació d'aquesta tradició, que havia desaparegut
pràcticament fa uns anys. Esperem i desitgem que el guarniment de carrers sigui per molts anys més. Endavant
i visca el Carnaval de Vilanova i la Geltrú!
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Artistes autors dels antifaços
1. Guarniment de Carrers

7. Seguici de banderes

14. Danses de Vilanova

Armstrong produccions
irene@armstrongproduccions.com

irenegarzie@gmail.com

behance.net/espita

Irene Guallar

2. Ball de Mantons

David Puig

Advand
www.advandstudio.com
3. Competències
musicals

Raúl Ramos

www.cocolia.cat
4. Merengada

Gerard Marin

www.gerardmarin.com
5. Xatonada

Toni Cabrera i Carles Hernàndez
Mistercärtön
mistercarton.net
6. Arrivo

Ester Sánchez

Pipiripip Studio
www.pipiripipstudio.com

Irene Garzie

Espe Escudero

8. Ball de Malcasats

15. Ball del Paperet

cargocollective.com/thelorious

Alleoa67@gmail.com

Joan Thelorious

Albert Lleó

9. El Caramel

16. Coros

www.davidricartandreu.com

AH! Design
www.ahdesign.es

David Ricart Andreu

Amaia Hernández

10. Gegants de la Cuyna
Vella

17. Vidalot

mestresgasso@gmail.com

Judith Antolín Studio
www.judithantolin.com

Àlex Mestres

11. Ball de Mascarots

Núria Porras

nuriaporraspages@gmail.com
12. La Moixona

Fab Llanos

Fab.llanos@laperiodica.com
13. La Comparsa

Jordi Caba i Roger Calvet
www.jordicaba.com
rcalvetm@gmail.com

Patrocinadors
CONSTRUCCIONS
CONTRERAS 1945, S.A.

Judith Antolín

18. Enterro

Oscar Civit

www.oscarcivit.com
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Presentacions i exposicions
DEL 29 DE GENER AL 17 DE FEBRER, A LA BIBLIOTECA ARMAND CARDONA TORRANDELL,

EXPOSICIÓ DE CARNAVAL: Disfresses originals

Què té en comú un aqüeducte, bolets, pingüins, una cabina de la Once, un submarí i Don Quijote? El Carnaval!
Podràs veure aquestes i moltes altres disfresses originals. Quina serà la teva aquest any? Porta’ns una fotografia a la Biblioteca o fes-la arribar mitjançant les xarxes socials mentre duri l’exposició.
Les fotografies seleccionades són del fons fotogràfic municipal i de l’arxiu de la FAC conservat a l’Arxiu Comarcal del Garraf, i col·laboradors.
Organitza: Xarxa de biblioteques Municipals de Vilanova i la Geltrú
Col·labora: Arxiu Comarcal del Garraf i la FAC

DEL 29 DE GENER 7 DE FEBRER, A LA BIBLIOTECA ARMAND CARDONA TORRANDELL,

CONCURS: Disfresses originals

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 Disfresses originals.
Organitza: Xarxa de biblioteques Municipals de Vilanova i la Geltrú
Col·labora: FAC

Bases dels concursos del Carnaval 2018

LA PASTANAGA DEL REI
Us presentem la tercera edició del joc de La Pastanaga del Rei, un joc que es farà durant el Carnaval de Vilanova
i la Geltrú d’aquest any 2018, 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 hi 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.
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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, 13 de febrer de 2018, 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 després de la finalització del
concurs.
El jurat pot declarar el premi desert, si ho considera oportú.

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.

Accessos 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.
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Entitats federades
1. Agrupació de Balls Populars
2. Agrupació Excursionista Talaia
3. Amics Voramar
4. Amics dels Barrufets
5. Apol·lo
6. Associació Coral Rierola
7. Associació Cultural Ball d’Enveja
8. Associació Cultural El Tast
9. Assosiació Cultural Totisival
10. Associació d’Amics del Drac de la Geltrú
11. Associació d’Amics Els Borregos de Vilanova
12. Associació de Joves Espavila
13. Associació de Joves Tric
14. Associació Esportiva Llaguts Confraria de Pescadors
15. Associació Lúdico-cultural i Esportiva Endimari
16. Associació Mala Mar
17. AV Centre Vila
18. AV Fondo de Somella
19. AV La Geltrú
20. AV Nucli Antic Vilanova
21. AV Molí de Vent
22. AV Plaça de la Sardana
23. AV Sant Joan
24. AV Tacó
25. AV La Collada-Els Sis Camins
26. Ball de Diables de Vilanova i la Geltrú
27. Ball de Diables de la Collada-Els Sis Camins
28. Campus UPC Vilanova
29. Can Sandàlia
30. Casa de Castilla i León
31. Centre Juvenil la Fita-Joves Cristians de Vilanova
32. Círcol Catòlic de Vilanova i la Gletrú
33. Club Nàutic Vilanova
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 Colla
54. La Carnavalera
55. La Disbauxa Vilanovina
56. La Faràndula
57. La Medusa
58. La Migranya
59. La Pitonga
60. La Roma Roja
61. La Unió Vilanovina
62. La Vinagreta
63. Moto Club Penya Motorista Vilanova
64. Olímpic Tracatrà
65. Omnium Cultural-Garraf
66. Orfeó Vilanoví
67. Penya Barcelonista de Vilanova
68. Penya Filatèlica de Vilanova i la Geltrú
69. SARC
70. S.E.P.C. La Gavina
71. Societat Cultural la Gran Penya
72. Societat Cultural La Puput
73. Societat Cultural Recreativa La Castanya
74. Societat Cultural Recreativa L’Anònim Vilanoví
75. Societat el Guixot
76. Societat la Nyora
77. Societat Sardanista Dansaires Vilanovins
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Agraïments
-

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: Xevi Orriols, Judith Barbacil, Francesca Roig, Xavier López i Àngels Parés
A la Rosa Maria Farriol, al Jaume Sendra, a la Maria Mercè Menédez, al Xavier Capdet i Xavier Escofet pels
artícles del programa
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, Caprabo i Bon Preu
A l’Agrupació de balls populars, Festuc, La Faràndula i la Unió Vilanovina per tirar endavant el Vidalot
Al Miquel Alemany, Joan Ricard, Josep Lluis Lopez, Noelia Andreu, Laila Hammam, Miquel Àngel Soto, Rosa
Luque, Yolanda Sámchez i Manoli Guerrero com a representants de les seves entitats per la comissió de les
comparses 2018
Agraïm a les entitats que desiteressadament han col·laborat amb la FAC a la comissió de coros: Can Pistraus,
Agrupació de Balls Populars, Bastards, la Unió Vilanovina i al Jaume Martí com a membre del Canal Blau
Als artistes dels antifaços de la Rambla: Irene Guallar, Joan Thelorious, Oscar Civit, Irene Garzie, Jordi Caba
i Roger Calvet, Espe Escudero, Ester Sánchez, Toni Cabrera i Carles Hernández, Albert Lleó, David Puig, Gerard
Marin, Raúl Ramos, David Ricart, Judith Antolín, Àlex Mestres, Núria Porras, Amaia Hernández i Fabiola Llanos
I un molt especial agraïment al Xavier Escofet, per la seva incansable feina i implicació amb el Carnaval, és
un membre més d’aquesta Junta

I sobretot, a les escoles i als veïns de la vila que han fet possible, un any més, el guarniment de carrers
I a tothom que treballa per procurar mantenir el Carnaval que ens van ensenyar els nostres avis i àvies
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La Junta de la FAC
Presidenta

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

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

Direcció d’Art i disseny gràfic
Laia Garcia i Oscar Civit
Coordinació: Marta Pagès i Lara Vera
Drets de les Imatges: Arxiu de la FAC, Arxiu
virtual de la FAC, Arxiu Roig i Galceran, Arxiu Rosa
Maria Farriol, Arxiu Jaume Sendra
Il·lustracions: Oscar Civit

La botiga del Carnaval
Podeu rebre informació i adquirir material a la Botiga del Carnaval:
•
•
•
•
•

Programa i Cartell del Carnaval de Vilanova 2018 (Laia Garcia i Oscar Civit).
La figura del Carnaval 2018 (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.
• Bosses de roba, litografies i antifaços, dels antifaços de la Rambla, a càrrec dels artistes
Vilanovins.

HORARI BOTIGA
A la RAMBLA PRINCIPAL, cantonada amb l’Avinguda de Francesc Macià.
• El 3 de febrer de 10-13:30 hores
A la PLAÇA DE LES COLS,
• El 4 de febrer de 10–13:30 hores
Al TOC, carrer de Sant Sebastià, 11.
• Del 5 al 14 de febrer de 17-20 hores

