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portic
El Carnaval 2019
seguirà el lema

#FEMCarnaval!

un joc de paraules entre
el fer i el feminisme, una
declaració d'intencions
en aquest últim
mandat de Carnaval
de la nostra Junta, on
majoritàriament som
dones.

El programa d’enguany tracta sobre les
campanyes de prevenció que s’han fet al
llarg dels anys. Àngels Pares i Xavier López
reflexionen sobre el lema Per Carnaval tot s’hi
val, fins a quin punt és cert aquest lema? Com
es viu el Carnaval a la nostra ciutat en aquest
aspecte? Com entenem aquest lema?

Com podreu veure també hi ha unes campanyes de prevenció
acabades de sortir del forn. Seguint els lemes de les campanyes
que Ajuntament i algunes Entitats van crear, els i les alumnes de
gran part dels centres d’educació secundària i el centre obert de
la ciutat s’han bolcat per donar-los una imatge. Han sigut moltes
i variades les propostes, no n’hi ha cap d’igual, però totes són
propostes vàlides i fantàstiques. L’objectiu era que els i les joves
s’impliquessin i donessin el seu punt de vista sobre les agressions
sexistes, el consum d’alcohol i el civisme. Creiem que ho han assolit i
han aconseguit unes produccions dignes de felicitació. Volem agrair
sincerament la implicació per part del professorat que va rebre amb
els braços oberts aquest projecte, així com l’alumnat que l’ha fet
possible.
Com a junta volem donar també les gràcies a l’Àngels Parés i
el Xavier López per la recerca i els articles que acompanyen el
programa de Carnaval; al Taller de la història a les nostres mans.
Dones amb memòria i la Judith Barbacil pel seu article Carnaval
sense barra lliure; participant així amb els seus records i vivències.
Us convidem a participar del Carnaval de Vilanova amb tota
l’energia possible, gaudint la festa però vivint-la amb respecte, i fent
cas de les diferents campanyes de prevenció, per tal que el Carnaval
d’enguany sigui recordat per la festa, l’alegria i el bon savoir-faire de
vilanovins i vilanovines de totes les edats.

Ha estat un plaer.
Estem molt agraïdes!
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la lc a l d e s s a
Neus Lloveras i Massana

"No ens hauria de sorprendre, llunàtics com
se suposa que som, que ens identifiquem de
tal manera amb una festa que ve indicada
pel calendari lunar"
Vilanovines i vilanovins, em plau aprofitar
l’oportunitat d’aquestes ratlles per fer-vos un
anunci: del 28 de febrer al 6 de març, cedeixo
la representació de màxima autoritat civil de
Vilanova i la Geltrú en favor de Sa Majestat
el Rei Carnestoltes. Ho heu llegit bé, la nostra
estimada ciutat esdevindrà un reialme governat
pel més poca-solta dels monarques, on la festa i
la gresca s’imposaran a cop de reial decret.
Tinc el ple convenciment, benvolguts
conciutadans i conciutadanes, que us feu el
càrrec de la meva admiració pel rei del Carnaval.
Durant uns dies, aconsegueix crear una mena
d’efecte hipnòtic, que fa que tota una ciutat
com la nostra s’uneixi per viure la festa, cadascú
a la seva manera, contribuint entre totes i tots
a fer-la única, a reconèixer-la com la festa del
poble.
Efectivament, el secret del Carnaval de
Vilanova i la Geltrú és el seu caràcter popular i
participatiu. Des de fa mesos, entitats, escoles,
comerços i ciutadania en general, tenim a
la ment les dates carnavalesques i fem els
nostres respectius comptes enrere per enllestir
els preparatius a temps. No ens hauria de
sorprendre, llunàtics com se suposa que som,
que ens identifiquem de tal manera amb una
festa que ve indicada pel calendari lunar.
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Tinc tota la confiança que durant el mandat
d’en Carnestoltes la ciutat estarà en les millors
mans. De fet, us animo a deixar-vos captivar
pels seus encants i a seguir els seus preceptes,
posant-hi, això sí, una petita dosi de mesura,
que ja sabeu que Sa Majestat sol extralimitar-se
en l’exuberància. Disfresseu-vos, salteu, canteu,
balleu, feu sàtira i rieu de tot amb tothom,
perquè la diversió sempre és més gran quan és
més compartida.
Sortiu al carrer, guarniu finestres i balcons,
imbuïu-vos de la festa, sempre amb respecte i
civisme, perquè d’aquesta manera en podrem
gaudir totes i tots. Participeu a tots els actes
que pugueu i gasteu el que us quedi de forces
llençant caramels a les Comparses. Enguany el
nostre acte més emblemàtic esdevé exemple
d’una evolució necessària, incorporant
caramels sostenibles.
Des d’aquí vull transmetre tot l’agraïment a la
junta de la FAC, per la seva passió i generositat
envers la nostra festa, amb iniciatives per
adaptar-la als temps actuals i alhora per
preservar-ne l’essència i l’autenticitat; i també,
pel seu compromís ferm per organitzar una
festa per a tothom: el millor Carnaval del món.

Vilanovins i vilanovines, us desitjo molt
bon Carnaval. La plaça és vostra!
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a
Adelaida Moya Taulés

"Des d'aquí vull fer arribar el meu
reconeixement i profund agraïment
a la FAC, per aquest treball incansable
aglutinador i d'organització de la Festa!"
Vilanova i la Geltrú té en el seu Carnaval una
de les seves festes populars i tradicionals més
estimades. Perquè per a Vilanova i la Geltrú
parlar del seu Carnaval és parlar d’història viva
i en constant evolució, és sentir entusiasme,
és submergir-se en emoció profunda des del
compartir per esdevenir espai d’arrelament i
d’identitat.
Des d’aquí vull destacar el valor patrimonial
que el Carnaval té per a la nostra ciutat.
Un valor que es reafirma any rere any des
de la construcció col·lectiva, compaginant
coneixement, saber popular, rituals ben
marcats, formes d’expressió per totes i tots
conegudes i fent de l’espai, tant el públic com
el privat, el seu marc d’articulació. És tan
característic, tan identitari, tan nostre que
ha estat declarat “Festa Patrimonial d’Interès
Nacional” des de l’any 1985.
És un Carnaval organitzat per la societat civil,
un carnaval que no es pot entendre sense les
entitats i associacions de la ciutat i la Federació
d’Associacions pel Carnaval. Vilanova i la Geltrú
té un model cultural propi i singular, un model
cultural que es nodreix de compaginar l’acció
dels moviments associatius i de les institucions
públiques. Des d’aquí vull fer arribar el meu
reconeixement i profund agraïment a la FAC,
per aquest treball incansable aglutinador i
d’organització de la Festa!
Tota festa tradicional i popular evoluciona
per adaptar-se als moments i reptes que el

temps comporta. Per aquest motiu, des de la
FAC s’ha treballat molt i molt intensament per
mantenir els trets característics i d’identitat de
la Festa, no pot ser d’altra forma, però també
per saber evolucionar en l’organització, per fer
front a l’augment de la participació, als canvis
de format de determinats actes, en acollir la
vinguda de persones d’arreu del territori, en
adaptar-se a les noves normatives de seguretat
i a la implementació d’accions de prevenció,
etc.
Sensible a les realitats de la nostra societat, la
FAC, conjuntament amb els instituts de la ciutat,
ha impulsat una campanya contra la violència
de gènere feta per joves d’aquests instituts.
Una campanya que vol sensibilitzar i contribuir
a eradicar aquesta xacra social i fer present que
“no, és no”. Des d’aquí vull felicitar a la FAC i als
instituts de la ciutat per aquesta iniciativa i per
involucrar el jovent en la seva acció i creació.
El Carnaval és temps de gresca, de gatzara, de
diversió, de compartir, de transformació, de
celebració i de participació total en totes les
activitats programades, però cal que ho fem
des del respecte i des del civisme, perquè és
des d’aquest lloc on la festa, la nostra festa, es
converteix, també, en símbol de convivència i
de cohesió social.

			Bon carnaval 2019!
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F e d e r a c i o d 'A s s o c i a c i o n s
p e l C a r n ava l

La Junta de la FAC us saluda i us dóna la
benvinguda al Carnaval 2019. Tal i com dèiem
sempre un cop acaba un Carnaval ja estem
pensant en el següent, aquest 2019 per a
nosaltres serà diferent. Enguany es el nostre
últim Carnaval com a junta, i podem dir que
hem gaudit de poder formar-ne part
i n'estem orgulloses i contentes.

Aquest 2018 s’han celebrat els 30 anys de la
FAC. Fer un carnaval no és fàcil, i la feina feta
moltes vegades no està prou reconeguda, és per
això que volem agrair i fer un reconeixement
a tots i totes els qui heu format part de la FAC
en algun moment o altre de les vostres vides.
Esperem que darrera nostre algú s’animi i tiri
endavant una altra junta, per poder seguir
sumant anys i Carnavals.
Un tret identificatiu de la nostra junta han
estat els cartells que hem presentat aquests
3 anys, que hem volgut que tinguessin un toc
reivindicatiu i vinculat a fets que haguessin
marcat la vida de la societat i de la ciutat. El
2017, el nostre lema va ser No fem lluentons,
fem sàtira; el 2018 Els carrers seran sempre
nostres; i enguany 2019 FemCarnaval! Tal i com
us dèiem al Pòrtic és un joc de paraules entre el
fer i el feminisme, una declaració d’intencions
en aquest últim mandat de Carnaval de la nostra
junta, on majoritàriament som dones.
Volem recordar les aportacions que any rere
any hem fet al nostre Carnaval, i que no
hauria estat possible sense tota la gent de les
diferents entitats que a través de l’assemblea
i les comissions de treball ens ha donat suport
i tothom que ens ha acompanyat durant tot
aquest temps. L’organització de les Comparses,
gràcies a la comissió que va establir una
nova normativa i unes bases de millora; el
nou funcionament dels coros al Principal; els
antifaços que decoren la Rambla abans i durant
el Carnaval, i que han passat a ser patrimoni
material de la ciutat; la força que hem seguit
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donant al Vidalot i a la decoració dels carrers;
el caramel sostenible, que ajudarà a tenir cura
del medi ambient; les campanyes de prevenció
d’enguany que també passaran a formar
part de la història del Carnaval i del seu arxiu
històric. Ens han quedat coses per fer, però com
us deiem abans, estem orgulloses de la feina
feta.
Al llarg de la preparació dels diferents
Carnavals, a més a més de les entitats, hem
tingut el recolzament dels tècnics, que ens
han hagut d’aguantar moltes vegades, de
l’alcaldessa, que sempre que ho hem necessitat
ens ha atès i escoltat, així com les diferents
regidores de cultura que hem conegut durant
el nostre mandat. Hem pogut establir bones
relacions i hem pogut augmentar un xic el
pressupost, que esperem que pugui seguir
creixent per poder fer front als propers
Carnavals.
Estem molt contentes de la resposta i
participació de tothom qui fa possible el
Carnaval de Vilanova, d’aquesta manera fem el
Carnaval més gran i fem que llueixi amb orgull
el títol de Festa Patrimonial d’Interès Nacional.
Us convidem doncs a gaudir de la festa, a
participar del Carnaval de Vilanova amb el
respecte que es mereix; disfresseu-vos, ompliu
places i carrers de colors i sobretot de vida!

Visca el Carnaval de Vilanova i la Geltrú!

LA JUNTA
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PERCarnaval,

Diu la dita que
per Carnaval
tot s’hi val.
Certament tot
s’hi val?

o potser caldria
preguntar-nos què
entenem per "tot
s'hi val".
I d'aquest "tot s'hi
val" va l'escrit
d'aquest any.

Tallers de Carnaval a la plaça de la Vila, 1991 –
Arxiu Comarcal del Garraf
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tot s’hi val?
per Àngels Parés i Xavier López

El Carnaval vilanoví té unes arrels molt antigues i
forma part de l’adn de la societat vilanovina. Els set
dies de festa hom els viu amb joia i gatzara i petits
i grans omplim les places i carrers cercant els actes
que més ens agraden i podem gaudir a ple dret.
Però perquè aquest gaudi sigui bo cal que hi hagi
gent al darrere que organitzi el calendari d’activitats
i en tingui cura i cal també, i sobretot, que la gent
de Vilanova i la Geltrú senti, conegui, estimi i faci
seu “l’esperit” del nostre Carnaval.

Als anys vuitanta el dia més polèmic era el dissabte
al vespre, força gent forastera visitava la ciutat
atreta per la fama que tenia. En aquells dissabtes
es produïen actes vandàlics, destrosses d’alguns
carrers guarnits com les de l’any 1989 i l’alcohol feia
els seus efectes, per la qual cosa calia un fort control
policial. La massificació va fer que molta gent de
Vilanova deixés de sortir el dissabte, reservant-se
per als altres dies: l’Arrivo, la Comparsa , el Moixó
Foguer, els Coros i el Vidalot.

El Carnaval, tal com el coneixem avui, s’ha anat
construint, modificant i regenerant amb el pas del
temps. Queden lluny els carnavals del segle XIX,
els de la dictadura franquista i fins i tot els primers
carnavals de la “recuperació”, els de la democràcia,
però no hem d’oblidar l’esperit, l’essència i els
valors del Carnaval.

Tots aquests actes festius, de mica en mica, han
anat aplegant força gent, perquè el Carnaval és
una festa oberta a tothom que ho vulgui, però com
dèiem abans, perquè tot rutlli cal que hi hagi gent
que organitzi i vetlli per la pau i la bona entesa. Tant
l’administració local com les distintes comissions
(Comissió del Carnaval i després la FAC, 1989) tenen
com a prioritat vetllar per la Festa, però no només
han de ser elles les que en tinguin cura sinó que la
societat que la fa també ha de ser-ne responsable. I
d’aquesta responsabilitat i col·laboració apel·lava ja
l’any 1987 el batlle.

El Carnaval és transgressió, és sàtira, crítica i humor.
I creiem que aquests són els trets distintius del
nostre Carnaval.
Entrem però en el contingut de l’article i fem un
repàs de la seva evolució des de la perspectiva dels
aspectes polèmics i negatius de la Festa. D’aquest
Per Carnaval tot s’hi val (?).

Aquest mateix any, la Comissió va crear els mossos
del Cartabó per tal que vigilessin la festa i […]
evitar que els disfressats tirin aigua o colònia o
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vinagre a tort i a dret . La Comissió de Carnaval
aconsellava també als participants que es limitessin,
en el Vidalot i Vidalet, a tirar el típic gra i que
per la Comparsa no es llencessin els caramels
expressament als vidres i fanals ni tirar-los d’un en
un […] No degueren tenir gran èxit perquè no se’n
sap res més d’aquests mossos.
Recuperem aquest “tot s’hi val”. Forma part de
l’esperit carnavalesc trencar vidres a cop de caramel
i fer petar les alarmes el diumenge de la Comparsa?
Apallissar la gent durant el Vidalot? En el Ban del
Carnaval de 1989 publicat al Diari de Vilanova, es
demanava que Aquest any, si us plau, NO. Ni ous, ni
escuma d’afaitar […] la tradició és amb merengues.
Cal fer ús de les nostres tradicions, i en cap cas,[…]
tirar els elements gastronòmics de la festa contra les
façanes dels edificis. […]. Pel que es dedueix de la
lectura del Diari de Vilanova de la setmana següent,
aquest ban no va donar gaire bons resultats perquè
recull les crítiques de la Unió de botiguers que
creu que el Carnaval està degenerant en violència i
demana mesures de control perquè fan mal i dóna
mala imatge de la ciutat i en un altre article
llegim ¿Fiesta popular o masacre? I també la
columna de “Clara d’Ous” titula Festa i Violència
(Diari de Vilanova 17-02-1989).

Però no tot foren crítiques
negatives, sinó que pel bé de
la festa es va fer una crida als
estaments implicats: comissió,
administració, escoles… per
tal d’analitzar el tema amb la
voluntat de mirar endavant. I
certament després d’aquesta
crida de 1989 que demanava
explicar la festa, el per què i
perquè cal respectar-la per no
trencar-ne l’encant s’ha anat
treballant en distints formats
per corregir errors, enriquir
la festa… però costa i l’any
següent -1990- la FAC integrada
per divuit societats expressava
de bellnou la voluntat d’implicar,
l’any vinent les escoles i
associacions per evitar diverses
deformacions de l’esperit del
Carnaval.
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Deformacions llegim al Diari del 23 de febrer com
el llançament de lleixiu amb esprai i les pallisses
indiscriminades del Vidalot o el trencament dels
retrovisors dels cotxes amb caramels i fins i tot el
Diari explicava que un supermercat va vendre, una
setmana abans, un lot de pots d’escuma a preu
d’oferta per a la Merengada de Dijous Gras, i durant
la festa dels més joves es produïren actes vandàlics,
amenaces i insults als comerços del centre de la
ciutat. I fins i tot petits robatoris encoberts amb
l’amenaça de deixar la botiga plena d’escuma.
Aquests fets van obligar la Unió de botiguers a
plantejar-se de tancar els comerços el Dijous Gras
a la tarda. En una entrevista al president de la UBV,
Enric Ferrer (Diari 2-03 1990), aquest demanava
dues mesures: 1. Que els col·legis no tinguin
festa dijous a la tarda i 2. Que els pares han de
conscienciar als seus fills per tal que no pensin en el
dijous gras com a dia en què tot s’hi val.
Aquests fets reiterats any rere any van obligar a
partir de 1991 a augmentar el control policial en
la zona comercial i aquest any es requisaren força
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pots d’escuma i només es van registrar accions
vandàliques aïllades. Sembla per tant que la
Merengada començava a estar controlada. Cal
constatar que a partir d’aquell any es van dur a
terme un seguit d’iniciatives a les escoles per tal de
fer pedagogia de la festa entre els més menuts.
A partir de 1994 trobem al Diari de Vilanova una
notícia que s’anirà reiterant en els següents dos
Carnavals, i és la pèrdua del reforç dels mossos
d’esquadra a tota la festa. Més endavant el febrer
de 1995 el mateix Diari impulsava una xerrada
d’àmbit local que portava per nom Quin Carnaval
volem? I pretenia fer una reflexió del sentit de
la festa i de conductes que podrien millorar o
reconduir-se durant el Carnaval, i en l’editorial del
mateix mes, titulada Tot s’hi val? s’hi argumentava:
Any rere any es renova la polèmica sobre el model
del Carnaval que cal seguir, especialment a Sitges i
a Vilanova i la Geltrú i reneixen els debats sobre la
violència d’aquestes festes [...] El Carnaval no pot
ser una festa monolítica on no hi hagi lloc per a la
improvisació. La festa no pot estar en mans d’uns
pocs sinó de tots.
En aquests greuges, les violències que es generen
en alguns actes de Carnaval, se centraran bona
part dels debats sobre la festa en aquests anys,
en el mateix Diari s’afegeix els joves es queixen de
la violència, sobretot les noies. Amb l’excusa de
la merengada s’han produït agressions i fins i tot
intents de violació. NO hi ha control. Salvador Martí
apuntava aquell mateix any que la FAC n’estava
prenent nota i que entre les mesures preses per
la mateixa Federació, hi ha campanyes dirigides
a les escoles a través de notes i altres mitjans per
explicar als infants les bones conductes a la festa,
sobretot a l’acte de la merengada. En aquest mateix
sentit, Encarna Ferrando en una entrevista el 1999
exposava que calia fer pedagogia de tot, sobretot
del Vidalot, que molts nens i nenes no coneixien
i que després de les últimes edicions calia fer-lo
entendre amb claredat als més joves.

A partir de 1998 apareix altre cop el Ban
dels Ous que s’anirà publicant a diverses
publicacions de caire local i a les escoles,
signat pel Rei Carnestoltes i per l’alcalde
(Orriols, Moral, Elena..)
I amb el Vidalot què va passar?

Doncs que les pallisses indiscriminades i l’abús
de productes no tradicionals van fer que els
espectadors es quedessin a casa i moltes colles de
disfresses anessin directament al ball deixant la
Rambla deserta i sense música, així de contundent
és el titular del Diari del 26 de febrer de 1993,
iniciant la seva decadència. Però la ciutat es
resisteix a bandejar el Vidalot i la Merengada i
des del Diari s’organitza un debat el 5 de març
11
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del mateix any -1993- amb el títol El Carnaval de
Vilanova, a debat avui al Club d’Amics del Diari.
El debat va comptar amb l’assistència de la FAC,
les societats que participen en el Carnaval, els
responsables del gremi d’Hosteleria, pastissers,
Federació de Comerç, els responsables municipals
i estudiosos i coneixedors de la festa. Tots ells van
posar sobre la taula els problemes i mancances i van
proposar solucions. En el debat es reconeixia que
els dos dies conflictius són la Merengada i el Vidalot
i es deia que s’esta perdent l’esperit satíric d’alguns
actes com l’Arrivo.

Malgrat els debats, els bans i les
voluntats de les distintes juntes de la FAC
els problemes segueixen i es continuen
cercant solucions.
Pel que fa a la Merengada, el 2006 s’inicien des
de l’Ajuntament diverses accions preventives i

els de 2010 quan un grup de joves ocasionaren
greus incidents que els valgué una sanció en
forma de “serveis comunitaris” (Diari 25-06-2010).
Des d’aleshores l’ajuntament ha tirat endavant
polítiques de prevenció focalitzades als comerços
perquè no venguin ous durant la Merengada.
També, des d’aleshores l’ajuntament envia una carta
als establiments recalcant la infracció que suposa
la venda d’alcohol a menors i es treballa a fons en
campanyes de prevenció no tan sols de l’ús indegut
dels ous sinó també en la necessitat de moderació
en els consums d’alcohol i evitar violències i
conductes incíviques que ajudin a que la festa sigui
bona per a tothom.
I si fins als anys noranta els dos actes polèmics han
estat la Merengada i el Vidalot, a partir d’inicis del
segle XXI és l’Arrivo el que recull crítiques negatives,
potser perquè el Vidalot va anar esllangint-se fins
emmudir gairebé totalment.
I quin és també el problema de l’Arrivo? Pel que
es desprèn dels articles del Diari de Vilanova i de
l’observació directa dels amants de la Festa és de
bellnou l’abús de l’alcohol, (Diari, 11-03-2011), per
la qual cosa la FAC recomanava als responsables de
les entitats que no portin alcohol a l’Arrivo .

I arribem al present.
Comptem amb el “decàleg del bon comparser” (FAC
2014) i el 2018 la FAC revisa la normativa de l’Arrivo
que tracta aspectes d’organització, recomanacions i
pautes per a un bon desenvolupament de l’acte. Des
de fa uns 3 anys, l’Ajuntament instal·la el PUNT DE
SALUT a l’Arrivo, al Ball de Mascarots i al Vidalot. I
l’any 2015 tots els tècnics de Joventut de la comarca
van decidir actuar junts amb el tema d’igualtat i
violència de gènere amb la campanya “no tot s’hi
val” que a Vilanova es va traduir en un cartell a la
façana de l’ajuntament “Per Carnaval no tot s’hi
val”. Com a novetat cal destacar que a partir del
Carnaval d’aquest any, hi haurà també un PUNT
LILA durant el Carnaval gestionat conjuntament per
les tècniques municipals i voluntàries de les entitats.

llegim un nou cal redefinir la merengada, la Ruta
de la Merenga que havia assolit unes quotes d’èxit
impensables havia caigut, a partir de 2002, en
declivi malgrat les reiterades campanyes “NI POTS,
NI OUS” insistents a l’alumnat d’escoles i instituts.
És per això que el 2008 canvià de format i des
d’aleshores, potser, ha assolit una certa estabilitat,
tot i que segueixen havent incidents aïllats com
12

Des de fa uns 20 anys que l’ajuntament durant
l’any fa més de vuitanta-cinc tallers a escoles i
instituts, centrats en: prevenció, drogues, tòxics i
estupefaents, foment de la igualtat de gèneres i de
prevenció de la violència masclista. Incrementant
per Carnaval campanyes de difusió i prevenció.
Des de fa poc les entitats han pactat uns lemes per
promoure la igualtat, que apareixen en les festes i
en diversos espais.
Deixeu-nos acabar amb aquesta cita extreta del
llibre El Carnaval vilanoví, dades per a la seva
història d’Oriol Puig Almirall (El Cep i la Nansa
edicions, 2002) que en l’apartat Civisme i Seny
recull la valoració de 1860 que diu: … han reinado la
alegria más expansiva y el desorden más ordenado.

Carnaval de Vilanova i la Geltrú 2019
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Serem capaços d’aconseguir-ho? Sí, si cadascú de
nosaltres respecta la llibertat de l’altra persona,
llibertat entesa, en el cas del Carnaval, com el dret
de passar-s’ho bé, jugar amb la sàtira i la ironia,
sense haver de renunciar-hi i perquè això sigui

possible cal entendre que passar-s’ho bé no vol dir
agafar una ampolla de vi el dijous gras i no deixar-la
fins dimecres de cendra i sobretot respectar l’altri i
la nostra ciutat.
Sapiguem fer de la Festa un espai de llibertat.

Salut! I molt bon i feliç Carnaval 2019!

14

Carnaval de Vilanova i la Geltrú 2019

El Carnaval a Vilanova i la Geltrú té
una llarga tradició. Tothom qui ho desitja
participa en els actes que el composen:
la Merengada, l'Arrivo, el Ball de
Mantons, la Comparsa, la Xatonada, el
Caramel...

El 24 de gener de 1985 va ser
declarada Festa Tradicional
d’interès Nacional i reclassificada
com a Festa Patrimonial d'Interès
Nacional per la Generalitat de
Catalunya l'any 2010.

PERQUÈ TOTES I TOTS
ENS MEREIXEM VIURE EN PAU,
SENSE CAP TIPUS DE VIOLÈNCIES
I GAUDIR DEL

MILLOR CARNAVAL DEL MÓN....
I DE LA

vida
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programa d’actes del

CARNAVAL
2019

DISSABTE 16 DE FEBRER

A 2/4 de 7 de la tarda, PRESENTACIÓ DEL
a la Plaça les Neus, PROGRAMA I CARTELL
Sota la direcció d’art i disseny de Fab Llanos,
Mariajosé Rosales i la il·lustradora Maliki

SEGUIDAMENT... PRESENTACIÓ DE LES CAMPANYES DE

PREVENCIÓ CREADES PELS DIFERENTS
CENTRES DE LA CIUTAT
ENCESA DELS ANTIFAÇOS DE LA
RAMBLA + DUEL DELS DJ MATUKE V/S
REYES TORÍO

Organitza: FAC

A partir de les 00h, FESTA INICI DEL CARNAVAL
al BAR LA MORENA
DIMARTS 19 DE FEBRER

De 2/4 de 6 a 2/4 de 8 de TALLER: “VIQUIPÈDIA”
càrrec de Pere Coll, treballador de la Xarxa de
la tarda, a la Biblioteca ABiblioteques
Municipals de Vilanova i la Geltrú.
Armand Cardona Torrandell

Curs intensiu per aprendre a introduir
continguts a la Viquipèdia. Aquesta activitat està
relacionada amb la Viquimarató de Carnaval.
Inscripció prèvia a la Biblioteca a partir del 21 de
gener.
Gratuït
Organitza: Xarxa de biblioteques Municipals de
Vilanova i la Geltrú
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DIMECRES 20 DE FEBRER

A les 6 de la tarda, TRADICIONAL PRESENTACIÓ
al local social CARNAVALESCA
Organitza: AV Centre Vila

Del 20 al 22 de febrer de RECOLLIDA DE MATERIAL DEL JOC “LA
7 a 9 del vespre, PASTANAGA DEL REI”
a la Unió Vilanovina Organitza: La Unió Vilanovina
Col·labora: FAC

A les 8 del vespre, TALLER “APRÈN A BALLAR LES DANSES
al local social DE VILANOVA”
Assessorament: MONTSE SANTACANA
Organitza: AE TALAIA

DIJOUS 21 DE FEBRER

A les 8 del vespre, TALLER “APRÈN A BALLAR LES DANSES
al local social DE VILANOVA”
Assessorament: MONTSE SANTACANA
Organitza: AE TALAIA

DIVendreS 22 DE FEBRER

Durant el matí G UARNIMENT DE CARRERS
Organitza: FAC

Carrer Major – Els Diables de Vilanova i la Geltrú i Escola Aragai
Carrer Montserrat – Escola Ítaca
Carrer Col·legi – Escola Santa Teresa de Jesús
Carrer Comerç – A.E. Talaia
Carrer Correu – La Colla
Carrer dels Caputxins – Escola El Cim
Carrer del Mig- Escola Pompeu Fabra
Carrer Escolapis - Llebetx
Carrer de la Lluna – Escola Pia
Carrer de l’Aigua- Veïns i Veïnes
Carrer Sant Gregori – Escola Volerany
Carrer Sant Gervasi – Institut Manuel de Cabanyes
Carrer Sant Onofre – Llar d’Infants Xaloc
Carrer Santa Madrona – Centre Obert
Carrer Sant Sebastià - Institut Lluch i Rafecas
Carrer Jardí – AV Centre Vila
Carrer Llibertat – Escola Arjau
Carrer Major – Escola Divina Providència
Carrer Mercaders – El Foment Vilanoví
Carrer Nou i Comerç – Escola Ginesta
Carrer Premses – Institut Dolors Mallafré
Carrer Església- La Fita
Carrer Sant Joan (Rambla a Caputxins)– Institut Baix a Mar
Carrer Sant Joan ( Caputxins a Correus) - Institut Joaquim Mir

17

Carnaval de Vilanova i la Geltrú 2019

Carrer Sant Pau - Institut Joaquim Mir
Plaça dels Cotxes – Escola El Cim i la Colla
Plaça dels Carros – El Guixot
Plaça de les Cols - FAC
Plaça Llarga – Apol·lo
Plaça la Sardana - AV Plaça la Sardana
Plaça Lledoners – La Migranya i el Lotus
Plaça Pau Casals – Can Batadet i David Pla instal·lacions
Plaça les Casernes – Bordegassos de Vilanova
Pont de la Llibertat – Veïns i Veïnes
Rambla Arnau de Vilanova – Can Sandàlia
Rambla de la Pau – AV Baix a mar
Rambla Principal – Artistes Vilanovins

A partir de 2/4 de 9 del vespre, XERRADA “30 ANYS DE LA FEDERACIÓ

al local social D’ASSOCIACIONS PEL CARNAVAL”
A càrrec de: XAVIER LÓPEZ, HISTORIADOR
Col·labora: AE TALAIA

DISSABTE 23 DE FEBRER,

Ball de

Mantons
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De 10 a 2 del migdia, “VIQUIMARATÓ: CARNAVAL”
Xarxa de Biblioteques amb la col·laboració
a la Biblioteca Armand La
de la Federació d’Associacions pel Carnaval
Cardona Torrandell organitza aquesta activitat oberta a tothom, per
tal de nodrir l’enciclopedia lliure, Viquipedia,
amb informació sobre el Carnaval de la ciutat.
Deixa la teva empremta! Inscripció prèvia a la
Biblioteca a partir del 21 de gener.

Organitza: Xarxa de biblioteques Municipals de
Vilanova i la Geltrú
col·labora: Amical Wikimedia i la FAC.

a les 12 del migdia, HORA DEL CONTE: “EN DOLÇET, EL
a la Biblioteca Armand CARMEL QUE VOLIA ANAR A LA
Cardona Torrandell COMPARSA”

Vine a cantar i ballar la cançó del Dolcet.
Activitat adreçada a infants a partir de 3 anys
A càrrec de: Montse Panero, actriu
Organitza: Xarxa de biblioteques Municipals de
Vilanova i la Geltrú

A la nit BALL DE MANTONS
L’Agrupació de Balls Populars i la Unió Vilanovina, a La Sala amb
Jordi Gómez i The Aguateques
El Sarau, al Ceferino
AV Centre Vila, al local social amb música en directe
La Confraria de Pescadors, al local social amb Duet D’ambient
La Gran Penya, al local social
Els Llunàtics, al Restaurant La Cucanya amb el grup Lorent
El Tast, al local social
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
Colla de Geganters de Vilanova, a la Masia d’en Frederic
Joves Tric, a la Morena
Olímpic Tracatrà, al Restaurant Marina-Coll amb Dj Peke
Club Nàutic, Daurada amb música disco
La Nyora, a la Cucanya
Nowa Reggae, a la Nau del Ferrocarril, 23F Cops de Mantons
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DIUMENGE 24 DE FEBRER
De 9 a 2 del migdia, TROBADA DE PLAQUES DE CAVA

a la plaça Olivella

Organitza: La Disbauxa

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

A càrrec de la Banda de l’Escola de Música
Mestre Montserrat de Vilanova i la Geltrú contra
la Banda de Música de Artajona
Coordina l’acte: Joan Ignasi Gómez
Organitza: FAC

A 5 de la tarda, CARNAVAL INFANTIL AMB ANIMACIÓ
al Centre Cívic del Berenar i guerra de confeti
Molí de Vent Organitza: AV Molí de Vent
A partir de les 6 CARNAVAL INFANTIL
de la tarda, a la Sala Organitza: L’Agrupació de Balls Populars
DIMARTS 26 DE FEBRER

A les 9 del vespre, “EL REPTE”
al local dels Llaguts Organitza: Els Falcons de Vilanova i els Llaguts
DIMECRES 27 DE FEBRER

A 6 de la tarda, INAUGURACIÓ DELS GUARNIMENTS
al local social DEL CARRER DEL JARDÍ
Organitza: Av Centre Vila
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A 2/4 de 8 del vespre,
a l’Auditori Eduard Toldrà

MÀSCARA D’OR
2019
Enguany és continua atorgant
els premis anuals per difondre,
promocionar i valorar el potencial
creatiu dels millors vídeos, actors i
artistes del teixit social carnavalesc
vilanoví
Venda d’entrades online:
www.auditoritoldra.cat
Aforament limitat
Col·labora: FAC

DIjouS (gras) 28 DE FEBRER
LA PASTANAGA DEL REI
De les 12 del migdia fins Joc
(consulteu les bases del concurs al
l’acabament de finald’entitats
del programa)
l’Enterro de la Sardina Organitza: LA UNIÓ VILANOVINA
Col·labora: FAC

A partir de 2/4 de 6 de la LA MERENGADA
tarda,davant de la Organitza: Pastisseria Blanch
pastisseria Blanch,

(Avinguda de Francesc Macià, 43)

Tot seguit, GRAN EMPASTIFADA I FI DE FESTA*
a la Plaça del Mercat 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
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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 al local social, els Bordegassos de Vilanova
al local social, 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, 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, Festuc 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, els Amics de les Nits al Barcaoba, els
Falcons de Vilanova a la Peixateria Vella, 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, la Confraria de Pescadors al local
social, Club Nàutic al local social, AV Plaça de la
Sardana al Centre Cívic de la Sardana, Endimari a
l’Ateneu i els Llaguts al restaurant Machuca

A les 12 de la nit, MERENGADA NOCTURNA
amenització abans, durant i després de la
a la Plaça de les Cols Amb
guerra
Organitza: Endimari
Col·labora: FAC

1 DE MARÇ,

DIVENDRES DE CARNAVAL!
A ¼ de 7 de la tarda, COMUNICAT I SORTIDA DEL SEGUICI DE
al Castell de la Geltrú LA REVOLTA CARNAVALERA
Organitza: Av La Geltrú
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Arrivo De
Sa Majestat

El Rei
Carnestoltes
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A les 7 del vespre, Lectura del Sermó de
a la Plaça de la Vila Sa Majestat el Rei
Carnestoltes
Organitza: AV la Geltrú
Col·labora: FAC

La Unió Vilanovina prepararà i servirà les
Botifarres del Rei, que participants i espectadors
de la festa podran tastar amb un got de vi del
Penedès.

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

CARNESTOLTES

Recorregut: inici a la Plaça del Pou, Carrer de
la Unió, Rambla Josep Tomas Ventosa, 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, Amics Voramar,
Penya Barcelonista, Festuc, AV La Collada-Els Sis
Camins, La Medusa, AV Molí de Vent, AV Centre
Vila, la Confraria de Pescadors, la Gran Penya,
Totsival, Can Pistraus, els Llaguts, els Llunàtics,
Olimpic Tracatrà, 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 i el Nucli Antic.

TOT SEGUIT, Ball de l’Arrivo
a la Plaça de la Vila Amb Dj Blindkid
i Dj Serrallonga & Mamba Negra
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2 DE MARÇ

DISSABTE DE MASCAROTS
A les 10 del matí, LLIURAMENT DE RECONEIXEMENTS
a la Biblioteca Joan Oliva A LES ESCOLES I CARRERS

PARTICIPANTS DEL GUARNIMENT DE
CARRERS 2019
Organitza: FAC

A 2/4 d’11 del matí, LLIURAMENT DE PREMIS DE
a la Biblioteca Joan Oliva L’ANOMALIA
Organitza: Viu Comerç
Col·labora: FAC

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

ACOMPANYAT PEL SEG UICI
DE LES BANDERES DE LES
SOCIETATS VILANOVINES
I visitaran places i mercats.
Acompanyats per les xarangues: ZeBRASS
Marching Band i This-Tracció
Entitats participants:

La Pitonga, la Fita, Can Sandàlia, La Castanya,
La Disbauxa, l’Agrupació de Balls Populars,
el Ball d’Enveja, La Roma Roja, el Drac
de la Geltrú, els Pirates de la costa del
Garraf, els Falcons de Vilanova, El Sarau, els
Bordegassos de Vilanova, el Guixot, AV Molí
de Vent, La Puput, Motorclub, AV Centre
Vila, la Confraria de Pescadors, La Gran
Penya, l’Anònim Vilanoví, Penya Filatèlica,
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, Voramar, el Tast, La Ben Plantada,
la Unió Vilanovina, Olimpic Tracatrà, Club
Nàutic, els Dansaires Vilanovins, Espavila,
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 Faràndula i els Llaguts.
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A les 11 del matí, a la ACTE ESPORTIU
Plaça Enric Ricard Organitza: ELS DANSAIRES VILANOVINS
A 2/4 de 12 del matí, OLIMPIADES DELS JOCS ESTÚPIDS
a la Plaça de la Vila Organitza: La Colla
A les 12 del migdia,
a la Plaça Pau Casals
A 2/4 d’1 del migdia,
a la Plaça Miró de Montgrós
A la 1 del migdia,
a la Plaça dels Cotxes
a 2/4 de 2 del migdia,
a la Plaça dels Carros
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BALL DE

malcasats

Acompanyats d’un grup de música tradicional
Organitza: L’agrupació De Balls Populars
Col·labora: FAC
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A partir del les 12 del EL VERMUT DEL REI
migdia, a la plaça Lledoners Amb el DJ

Organitzen: AV La Geltrú i el Lotus

A les 2/4 d’1 del migdia, ACTE ESPORTIU
a la Plaça de les Neus Organitza: La Unió Vilanovina
El Rei Carnestoltes i el seu concubinat, amb el seguici de les banderes, presidirà el

8è CONCURS DE BANDERERS
DEL CARNAVAL DE VILANOVA
a la Plaça de la Vila. Consulteu les bases a www.carnavaldevilanova.cat
Organitza: LA COLLA

A partir de les 5 de la tarda CARNAVAL INFANTIL
i fins les 7 del vespre, a la amb “La Cargolina, la Reina Marina”
Plaça de la Mediterrània Organitza: Ampa de les Escoles: Llebetx, Ítaca, El
Margalló I Escola La Pau

A les 5 de la tarda, CONCENTRACIÓ INFANTIL I ARRIBADA
a la Plaça de Soler i DEL CARAMEL I BALL AMB PEP LÓPEZ I
Carbonell (Plaça del Mercat) 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.
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A les 6 de la tarda, RUTA DEL PORRÓ
pels carrers de la ciutat Organitza: Els Dansaires Vilanovins
A 2/4 de 7 de la tarda, ACTE ESPORTIU
pels carrers de la ciutat Organitza: Bordegassos de Vilanova
A 2/4 de 7 de la tarda, CERCAVILA DELS GEGANTS
LA CUYNA VELLA
des de l’església dels Josepets DE
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

A 3/4 de 7 de la tarda,
a la Plaça del Castell
A 2/4 de 8 del vespre,
a la Plaça dels Carros
A les 8 del vespre,
a la Plaça dels Carros
A les 7 de la tarda,
des de la Plaça de la
Mediterrània

BALL DE

malcasats

Acompanyats d’un grup de música tradicional
Organitza: L’agrupació De Balls Populars
Col·labora: FAC

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 Acompanyats d’un
grup de música tradicional

Organitza: L’Orfeó Vilanoví
Col·labora: FAC

A partir de les 8 del vespre, NIT DE MASCAROTS
a la Rambla Principal
A partir de les 8 del vespre RUTA DE L’ORDI
fins les 12 de la nit, Organitza: Els Marítims
pel centre de la ciutat
A les 9 de la nit, SOPAR BALL DE DISFRESSES
a la Tasca Organitza: La Nyora
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A les 2/4 d’11 de la nit, BALL DE MASCAROTS
a la Plaça de la Vila Amb el grup BUHOS i DJ PATATA
Organitza: FAC
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3 DE MARÇ

DIumengE DE carnaval

Les Comparses

A les 9 del matí, SORTIDA DE LES
des de les seus de les entitats COMPARSES

A la Plaça de la Vila, totes les guerres seran
amenitzades amb la banda SUBURBAND
Organitza: FAC
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 Llaguts, 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,
AV Plaça de la Sardana, els Pocassoltes, La Ben
Plantada, La Gavina, el Círcol Catòlic, Voramar,
Can Pistraus, Totsival, AE Talaia, els Llunàtics,
els Marítims, El Tast, la Unió Vilanovina, els
Dansaires Vilanovins, Penya Filatèlica, AV
Tacó, els Amics de les Nits, Espavila, els Nens
de Vilanova, el SARC, La Vinagreta, els Falcons
de Vilanova, Olimpic Tracatrà, AV Sant Joan,
l’UPC, la Penya Barcelonista, AV de la Geltrú,
La Migranya, la Penya Motorista de Vilanova
,AV Nucli Antic, Apol·lo, La Colla, Club Nàutic,
La Faràndula i Endimari.

A 3/4 d’ 11 del matí, PASSADA DE LES
a la Plaça de la Vila BARQUETES I BÓTES

AMB ELS COMPARSERS
I COMPARSERES MÉS
MENUTS
1a GUERRA INFANTIL

A 2/4 de 12 del migdia,
a la Plaça de la Vila (fins als 7 anys)
A les 12 del migdia, 2a GUERRA INFANTIL
a la Plaça de la Vila (dels 7 fins als 12 anys)
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A 3/4 d’1 del migdia
A 1/4 menys 5 de 2 del migdia
A 2/4 i 5 de 2 del migdia
A les 2 del migdia
A 2/4 menys 5 de 3 de la tarda
A 3/4 i 5 de 3 de la tarda
A 1/4 de 4 de la tarda

1a GUERRA
2a GUERRA
3a GUERRA
4a GUERRA
5a GUERRA
6a GUERRA
7a GUERRA

'

la plaça
es nostra!
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A les 7 de la tarda, LES DANSES DE VILANOVA
a la Plaça de les Cols I BALLS VUITCENTISTES
Amb la Cobla Maricel
Dirigida per: Jordi León

Coordina l’acte: Xavier Orriols
Organitza: El Foment Vilanoví
Col·labora: FAC

A partir de les 7 del vespre, BALL DEL COMPARSER
al local social Amb música en directe
Organitza: Bordegassos

A partir de les 7 del vespre, BALL DEL COMPARSER
al Pòsit de Pescadors Amb el grup Duet d’Ambient
Organitza: La Confraria de Pescadors

A partir de les 9 del vespre, BALL DEL COMPARSER
a la nau del Museu Organitza: La Unió Vilanovina i els Falcons de
del Ferrocarril Vilanova
4 DE MARÇ

DIlluns DE carnaval
A les 5 de la tarda, BALL DEL PAPERET
a la Plaça de la Vila Organitza: Comissió del Carnaval Infantil
Col·labora: FAC

A partir de les 7 de la tarda, Coros de Sa
pels carrers i places de la vila Majestat

el Rei Carnestoltes

De les societats:
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, La
Vinagreta, el Grup de Dansa, els Dansaires
Vilanovins, els Falcons de Vilanova, la Penya
Filatèlica, els Boters de Mar, Bullanga, Apol·lo,
La Colla, Espavila, La Migranya, La Faràndula,
l’Anònim Vilanoví, Bastards i els Pereira.
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A partir de les 8 del vespre, CANTADA DE COROS
al Teatre del Círcol Catòlic Aforament limitat
Preu: 2 euros
Organitza: El Círcol Catòlic

DELS COROS
A partir de les 8 del vespre, CONCENTRACIÓ
Aforament limitat
al Teatre Principal 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
5 DE MARÇ

Els Bordegassos de Vilanova, al local social

DImarts DE vidalot
A les 6 de la tarda, CERCAVILA DELS GEGANTS DE LA
des de la Plaça de les Neus 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

A 2/4 de 6 de la tarda, CONCENTRACIÓ DE LES COMPARSES
a la Plaça Sant Antoni i DEL VIDALOT
a la Plaça Enric Ricard Amb les xarangues ZeBRASS Marching Band i
This-Tracció

A les 7 de la tarda, inici de les
a la Plaça de les Neus

Comparses del
Vidalot

amb les entitats:
L’Agrupació de Balls Populars, la Unió
Vilanovina, El Sarau, La Migranya, AV Centre
Vila, AE Talaia, els Dansaires Vilanovins,
Vinagre Autèntic, els Bordegassos de Vilanova,
els Falcons de Vilanova, la Cofranria de
Pescadors, Festuc, AV la Sardana, la Colla, la
Fita, AV Molí de Vent, Els Pocassoltes, el Ball
d’Enveja i l’Anònim Vilanoví.
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A les 9 del vespre, CONCURS DE DISFRESSES
a la Plaça de la Vila (consulteu les bases al final del programa)
Organitza: Vinagre Autèntic
Col·labora: FAC

Tot seguit, BALL DEL VIDALOT
a la Plaça de la Vila Amb Roba Estesa, Xavi Sarrià i El Cor de la
Fera i None Sound Tipus dj’s
Organitza: FAC

6 DE MARÇ

DIMECREs DE cENDRA
A les 6 de la tarda, CASA MORTUÒRIA
al Teatre Principal
A les 6 de la tarda, ELS NORMANDS EN BUSCA DEL SEU
per la rambla de la pau fins al REI
Teatre Principal
A 2/4 de 8 de la tardA TRASLLAT DE LES DESPULLES DE SA
MAJESTAT

A les 8 del vespre, Lectura del
a la Plaça de la Vila

testament de

Sa Majestat i
enterro de la
sardina
Organitza: Llaguts 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.
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Un cop acabat l’Enterro de LLIURAMENT DELS PREMIS DE LA IV
la Sardina, EDICIÓ DE LA PASTANAGA DEL REI
a la Plaça del Pou En acabar, al local social, pica-pica taronja
Organitza: La Unió Vilanovina
Col·labora: FAC

A la nit, SARDINADA
al local social Organitza: La Penya Barcelonista
9 DE MARÇ

DIssabte
Al vespre, SOPAR DE QUARESMA
al local de l’Agrupació de Organitza: L’Agrupació de Balls Populars
Balls Populars
A partir de les 9 del vespre, XXII NIT DELS ÒSKARS
a la Nau del Museu del Organitza: AV Tacó
Ferrocarril
A partir de les 11 de la nit, BALL DE CLOENDA
al local social Organitza: Els Dansaires Vilanovins
Comparsa del Vidalot a la Rambla – Arxiu de la FAC
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Carnaval

Taller de La Història a les nostres mans.

Dones amb Memòria

Un any més el taller
de La Història a les
nostres mans. Dones
amb memòria tenim
l’oportunitat de
participar en aquest
programa de Carnaval
que, de mica en mica,
va acumulant anys,
com nosaltres.
Com bé sabreu, som
més d’una setantena de
dones que cada dimarts
des de fa vint anys...
Per cert! Us anunciem
que aquest 2019 estem
d’aniversari. Fem 20
anyets! Doncs, el que
us explicàvem, que ens
trobem cada setmana
per parlar i recuperar
la vida quotidiana de
dècades passades per
després escriure-ho a
la nostra col·lecció de
llibres, que porta per
títol La Memòria del
Futur i que arriba a les
escoles i als institut
per a que els més
joves valorin el que
tenim ara i el que s’ha
aconseguit.
Per aquest motiu, el
tema que se’ns planteja
aquest any creiem que
és un dels més seriosos
que hem hagut de
tractar. Us explicarem
el per què:
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Venim d’uns temps on el Carnaval estava prohibit. La nostra
ciutat va ser de les poques que va mantenir “clandestinament”
aquesta celebració. Nosaltres , en èpoques de pocs recursos,
amb censures per donar i vendre, mai vam deixar que el Carnaval
desaparegués. Pensàvem i repensàvem les nostres disfresses, les
fèiem amb temps, intentàvem anar molt ben disfressats tot i les
mancances, no descartàvem llogar la disfressa i volíem aprofitar
per fer una mica de sàtira d’ algun tema de l’època.
Venim d’uns temps on la comparsa la van recuperar unes
parelles agosarades que van sortir de nit a fer una mica de
“passada”, venim de l’època de les “fiestas de invierno” i de la
“comparsera de honor” (se li regalava un mantó). Faldilla, mantó
de Manila ...
Aturem-nos un moment en el mantó. Sí, mantó de Manila. Sí,
aquell que en un principi, probablement venia de la capital de
Filipines i brodat a la Xina. Sí, aquell que havia estat comprat i
pagat a terminis -recordeu, si us plau, els anys de la postguerra- a
l’Africana, la Campanera, les Marxentones, Cal Jaumet, Cal Riera,
a les Pañerías Sabadell o a Cal Ricard, però mai en un basar per
5 euros. Continuem amb el vestuari de la comparsa: mocador
de farcell, barretina, faixa si s’esqueia , pantalons de vestir i
sabates eren els bàsics indiscutibles. Teníem la roba de cada dia
i els diumenges, o per les festes teníem roba de més d’arreglar,
però ens arreglàvem més tot i no tenir armaris plens de roba. Ni
teníem diners ni existien totes les botigues que hi ha ara, la roba
era cara si la comparem amb la d’avui dia i l’havíem de cuidar.
Venim d’una època en què anàvem en colla i li dèiem “maco”
a algú i ens en rèiem i ens ho passàvem bé, sense faltar al
respecte. Els balls normals començaven a les deu i a quarts de
dues ja érem a casa. Si sortíem, bevíem una copeta de Màlaga,
galetes, “grasiosa” (la gasosa normativa) i vi dolç a la mitja part.
Alguns cubalibres també els hem begut i el cava encara no es
deia així, per tant, bevíem xampany, això sí, semi que era dolcet.
Ara està de moda el brut i el brut nature, suposo que en deveu
estar al cas (gastem ironia amb l’edat, ens la podem permetre,
oi?)
Venim d’una època en què el carnaval infantil tal qual, no existia.
Els pares ens disfressaven i ens treien a donar un tomb, però no
hi havia cap acte fet expressament cap a la canalla.
Com a molt, hi havia el ball de les dues hores de les quatre
entitats de la ciutat, que començaven a les 7 i acabaven a les 9
. I es deia el de les “dues hores” perquè durava dues hores, i el
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sense barra
lliure

per Judith Barbacil i Mestres
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fèiem el dilluns i el dimarts de Carnaval, quan
sortíem del “col·legit”. Anàvem a casa a canviarnos i hi anàvem.
Bé, i passen els anys, arriba la Democràcia,
el Carnaval ja no és il·legal i amb il·lusió
recuperem la nostra festa. La ciutadania fa
seu el carrer i es pot tornar a celebrar el
Carnaval sense la censura i amb un ampli
programa d’actes, molts d’ells recuperats dels
temps d’abans de la guerra. Va ser el nostre
moment, el pas del negre i el gris al color de
la llibertat. Però com també deien a la nostra
època, una cosa és la llibertat i una altra cosa el
llibertinatge.

La llibertat es diferencia del
llibertinatge perquè aquest
últim suposa una invasió
de la llibertat de l’altre. Per
a nosaltres la llibertat és
la consciència dels propis
actes, respectar els altres,
també la diversió de ballar,
conèixer d’altres persones,
passar-ho bé... El llibertinatge
és la irresponsabilitat, la
inconsciència, l’alcohol en
excés, ser irrespectuós amb els
altres...
I és ara quan estem pensant en el model de
diversió i de relacions que s’estan veient des de
fa temps en el nostre Carnaval i no entenem el
per què.
Aquest no era el llegat que pensàvem deixar als
nostres nets i netes.
La vestimenta ha canviat molt. Hem perdut el
Vidalot per les “autèntiques” pallisses que es
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van acabar donant amb l’excusa d’anar amb
la cara tapada i s’ha hagut de fer un decàleg
de prohibicions i recomanacions per a la
majoria dels actes del programa. Que si els
comparsers no haurien d’anar amb vambes,
que les noies la faldilla és obligatòria, que el
mantó es porta a les espatlles i no lligat a la
cintura, que la merengada només merenga i res
d’ous ni escuma d’afaitar... em sembla que no
acabaríem mai amb la llista. És la incongruència
del Carnaval legal d’avui, has de posar
restriccions i prohibicions perquè la festa no
se’n vagi de mare. Nosaltres les restriccions i les
prohibicions les teníem de base i vam “salvar”
el Carnaval.
El món al revés?
Per tant, amics i amigues, arribades a aquestes
alçades de la vida i amb tants Carnavals de tot
tipus a les espatlles, ja ens podem permetre
donar uns consells:

Balleu i “disfruteu” fins a
rebentar. Rieu, disfresseu-vos
amb ironia i satiritzeu a tort i a
dret ... , però no feu malbé res i
respecteu els altres.
Recuperem de mica en mica la
nostra essència mediterrània
de concòrdia i de gaudir de la
festa, recuperem l’esperit de
finals dels 70, fem del Carnaval
de Vilanova i la Geltrú el mirall
dels altres.
I no ho diem com un desig per al futur, us ho
demanem des del seny per gaudir de la rauxa
i per a que tinguem una festa que duri anys i
anys. I com cada any us diem: Visca el Carnaval
de Vilanova i la Geltrú!
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CAMPANYES DE PREVENCIÓ

del

CARNAVAL

2019

Enguany, des de la Federació
d’Associacions pel Carnaval hem
proposat als i les adolescents de la ciutat que
siguin ells i elles les que dissenyin les imatges de
les campanyes de prevenció contra les agressions
sexuals, l’incivisme i el consum d’alcohol
descontrolat.
La iniciativa pretén fer pedagogia
entre els joves de tercer i quart
d’ESO i primer de Batxillerat,
de manera que el missatge que
s’emeti durant el Carnaval 2019
sigui molt més directe. Creiem que
fent-los partícips de la campanya
fem que ells i elles mateixes parlin,
reflexionin sobre el tema des de
les tutories i mostrin la seva visió
sobre les diferents problemàtiques.
Creiem que d’aquesta manera, es
pot generar més impacte.

Els centres que han
participat han estat:
els Instituts Manuel
de Cabanyes, F.X.
Lluch i Rafecas, Dolors
Mallafré i Baix a Mar,
i les escoles Divina
Providència, El Cim,
Escola Pia i Santa
Teresa de Jesús, així
com també el Centre
Obert.
A tots els centres els hem demanat
que treballin dues de les tres
temàtiques de prevenció que
volem difondre des de la FAC: les

agressions sexuals, l’incivisme i el consum d’alcohol. Si bé
una ha de ser obligatòriament sobre l’incivisme, la segona
temàtica és de lliure elecció.

A tots els joves se’ls dona via lliure
per desenvolupar la seva creativitat i
escollir el format final de al campanya.
L’única premissa que hem marcat
són els eslògans, en base a altres
campanyes ja conegudes a la ciutat.
D’aquesta manera, les campanyes sobre
el consum d’alcohol han de mostrar el
lema “Si et passes, se t’ha acabat la
festa”, mentre que s’haurà d’utilitzar
l’eslògan “Només sí vol dir sí” en
les campanyes sobre les agressions
sexistes. Per últim, els missatges sobre
el civisme hauran de ser “Evita els
vidres i llaunes”, “Utilitza els serveis
públics” o “Respecta qui no està de
festa”.
Les propostes definitives de tots els centres es mostraran
el dia de la presentació del cartell, i s’incorporaran al
programa de Carnaval, a la web de la FAC i tindran visibilitat
a la Plaça de la Vila durant els dies de Carnaval.
A continuació us presentem les campanyes seleccionades
pel diferents centres:
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NOMÉS SÍ VOL DIR SÍ

5
Campanya contra les
agressions sexistes
1 Centre Obert
2 Escola Santa Teresa de Jesús
3 Institut Baix a Mar
4 Institut Dolors Mallafrè i Ros
5 Institut Manuel de Cabanyes

4

SI ET PASSES

Campanya contra
l’incivisme i el
consum d’alcohol

descontrolat

=

1
1

SE T'HA
ACABAT LA
FESTA
2

Demostra que no necessites les
drogues per a divertir-te
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3

4

5

6
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7

8

1 El CIM
2 Institut Manuel de
Cabanyes
3 escola divina
providència
4 Escola Santa Teresa de
Jesús

9

5 i 8 Institut Francesc
Xavier Lluch i Rafecas
6 i 9 Escola Pía
7 Institut Dolors
Mallafrè i Ros
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presentacions
i Exposicions

DISFRESSES ORIGINALS
Del 29 de gener 7 de febrer, CONCURS:
Vols demostrar els teus coneixements sobre
a la biblioteca Armand la festa? Vols guanyar un lot de productes
Cardona Torrandell “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

Del 26 de febrer al 18 de març, EXPOSICIÓ DE CARNAVAL: 1R CONCURS
a la biblioteca Joan Oliva INFANTIL DIBUIXA LA FESTA
EXPOSICIÓ DE CARNAVAL: 1r Concurs infantil
Dibuixa la Festa

Del 28 de febrer al 6 de VIQUIMARATÓ FOTOGRÀFICA: Carnaval!
març, pels carrers de la Fotografia els diversos actes de Carnaval i els
personatges i opta a un dels premis. Les
ciutat seus
millors fotografies es penjaran a la Viquipèdia.
Inscripció prèvia a les biblioteques Joan Oliva i
Armand Cardona de l’11 al 28 de febrer.
Preu 3€.
Consulta les bases a les biblioteques.

Bases dels concursos

d e l C a r n ava l 2 0 1 9
La Pastanaga del Rei

Us presentem la sisena edició del joc de
La Pastanaga del Rei, un joc que es farà
durant el Carnaval de Vilanova i la Geltrú
d’aquest any 2019, 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,
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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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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 de Joves Espavila
12.Associació de Joves Tric
13.Associació Esportiva Llaguts Confraria de
Pescadors
14.Associació Lúdico-cultural i Esportva
Endimari
15.Associació Mala Mar
16.AV Centre Vila
17.AV ondo de Somella
18.AV La Geltrú
19.AV Nucli Antic Vilanova
20.AV Molí de Vent
21.AV Plaça de la Sardana
22.AV Sant Joan
23.AV Tacó
24.AV La Collada-Els Sis Camins
25.Ball de Diables de Vilanova i la Geltrú
26.Ball de Diables de la Collada- Els Sis
Camins
27.Campus UPC Vilanova
28.Can Sandàlia
29.Centre Juvenil la Fita-Joves Cristians de
Vilanova
30.Círcol Catòlic de Vilanova i la Gletrú
31.Club Nàutic Vilanova
32.Colla de Castellers Bordegassos de
Vilanova
33.Colla de Geganters de Vilanova i la
Geltrú
34.Confraria Boters de Mar
35.Confraria de Pescadors

F EDERADES

36.El Sarau, Associació Carnavalesca
37.Els Amics de les Nits
38.Els Indianus
39.Els Llunàtics
40.Els Nens de Vilanova
41.Els Pirates de la Costa del Garraf
42.Els Pocassoltes
43.Entitat Carnavalesca Els Marítims
44.Entitat Cultural i Festiva Can Pistraus
45.Escola de Ball Teresa Carulla
46.Falcons de Vilanova
47.Festuc
48.Foment Vilanoví
49.Grup de Dansa de Vilanova i la Geltrú.
50.La Ben Plantada
51.La Colla
52.La Carnavalera de Can Cucó
53.La Disbauxa Vilanovina
54.La Faràndula
55.La Medusa
56.La Migranya
57.La Pitonga
58.La Roma Roja
59.La Unió Vilanovina
60.La Vinagreta
61.Moto Club Penya Motorista Vilanova
62.Olímpic Tracatrà
63.Omnium Cultural-Garraf
64.Orfeó Vilanoví
65.Penya Barcelonista de Vilanova
66.Penya Filatèlica de Vilanova i la Geltrú
67.SARC
68.S.E.P.C. La Gavina
69.Societat Cultural la Gran Penya.
70.Societat Cultural La Puput
71.Societat Cultural Recreativa La Castanya
72.Societat Cultural Recreativa L’Anònim
Vilanoví
73.Societat el Guixot
74.Societat la Nyora
75.Societat Sardanista Dansaires Vilanovins

Accessos per a persones
amb

:

ENTITATS

m o b i l i tat r e d u i d a

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 de persones amb discapacitats.
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Podeu rebre informació i adquirir
material a la Botiga del Carnaval:

- Programa i Cartell del Carnaval de
Vilanova 2019 (Fab Llanos, Maria José
Rosales i Maliki).
- La figura del Carnaval 2019 (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

LA BOTIGA
del
C a r n ava l
2019
HORARI BOTIGA

A la RAMBLA PRINCIPAL, cantonada amb
carrer Cervantes
- El 23 de febrer de 10- 13:30 hores
A la PLAÇA DE LES COLS,
- El 24 de febrer de 10 – 13:30 hores
(A concretar)
- Del 25 al 2 de març de 17-20 hores

AGRAÏMENTS
A tothom qui treballa per procurar mantenir el Carnaval que
ens van ensenyar els nostres avis i àvies.
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: Judith Barbacil, Xavier
López i Àngels Parés,
A Endimari per tirar endavant la Merengada
Nocturna
A Jaume Blanch, per la gran Merenga
A la pastisseria La Mercè
A la pastisseria Abraham
A la pastisseria La Crème
A la pastisseria Hidalgo
Al forn de Pa Valls
Als Bombers de Vilanova
A David Pla, per les làmpades de la Plaça de les Cols
A Cinta Olegario, Alfons Màrquez, Miquel Alcaraz i
Carme Silvestre per facilitar-nos la feina
A Compex, per triturar els diaris pel Ball del Paperet
Al taller Història a les nostres mans - Dones amb
memòria, per la feina històrica i de memòria que
desenvolupen per la ciutat i, en aquest cas, pel
Carnaval de Vilanova i la Geltrú
A les entitats que ens han cedit el local per a les
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assemblees de la FAC
CSP Centre de dia Masbau - La Plataforma i el CSP
Centre de dia CAPI, per les llaçades
A Supermercats JR i Alcampo per apostar pel
Caramel Sostenible
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, Raul Ramos, David
Ricard, Judith Antolín, Àlex Mestres, Núria Porras,
Amaia Hernández i Fabiola Llanos.
A la Vinagreta i tot l’equip que ha dut a terme la
campanya del Caramel Sostenible: Alba Cruells, Alex
Mestres i Cèlia Yun Zhu.
Als instituts i a tots els alumnes de la ESO i del
Centre Obert que que han fet possible, el canvi
d’imatges de la campanya de prevenció per la nostra
ciutat.A totes les escoles, entitats i associacions
que han fet possible , un any més, el guarniment de
carrers.
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.
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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, 5 de març de 2019, 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.

www.carnavaldevilanova.cat
correu electrònic:
fac@carnavaldevilanova.cat
Twitter: @carnavalvng
Instagram: @carnavalvng
Direcció d’Art i disseny gràfic:
Fab Llanos
Il·lustracions:
Marcela Trujillo (Maliki)
Coordinació:
Marta Pagès i Lara Vera
Drets de les Imatges
Fotogràfiques:
Arxiu de la FAC, Arxiu virtual de la
FAC, Arxiu Roig i Galceran, Arxiu
Rosa Maria Farriol, Arxiu Jaume
Sendra
Material de circulació lliure, sota
condició expressa de citar les
autoríes.

La junta de

la Fac
Presidenta

Anna Candela, La Medusa

Vicepresident

Jordi Roca, Falcons de Vilanova

Tresorera

Mireia Contreras, A.E. Talaia

Secretària

Susanna Peinado, Diables de Vilanova i la
Geltrú

Vocals

Laura Candela, Endimari
Marta Pagès, Agrupació de Balls Populars
Lara Vera, La Unió Vilanovina
Andreu Pino, AV La Geltrú
Mariluz Mayné, Joves Tric
47

Carnaval de Vilanova i la Geltrú 2019

Síguenos y compártelo

TU WEB DE MODA

ONLINE

MUJER > HOMBRE > NIÑOS > MARCAS
HOGAR > COSMÉTICA & PERFUMERÍA

Oficinas centrales
Camí de les Oliveres núm 1. 08800
Vilanova i la Geltrú

Anuncio PRENSA Garraf_1/4 pag.indd 1

•
•
•
•
•

Plànols municipals i comarcals
Revistes anuals turístiques i de serveis
Revista i web mensual de fires, festes i esdeveniments
“turismediaOCI”
Web turística i de serveis: www.turismedia.info
Aplicacio per a dispositius mòbils “turismedia”

Per no perdre’s

info.turismedia.com - tel. 665 759 046 - 08720 Vilafranca del Penedès

29/1/19 12:45

La teva botiga de
roba per a nens i
nenes a Vilanova.
www.facebook.com/ireanvilanova/
Tel. 93 893 68 53
ireanvilanova@gmail.com
C/ dels Caputxins, 31
08800 Vilanova i la Geltrú
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NOVA COL·LECCIÓ
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TELES DE CARNAVAL
PER A TOTS ELS GUSTOS !
Envia'ns foto de la teva disfressa i
participa al concurs de tela.cat !
info@tela.cat

93 116 79 93

Aigua, 98

08800 Vilanova i la Geltrú
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Aprenentatge
experimental.

Cursos i tallers per nens i adults.
Extraescolars i suport a les
escoles de robò�ca, disseny 3D,
electrònica, programació,
fabricació digital, etc;

Think it make it!
Imprimim els teus models
tridimensionals! I disposem
de ﬁlament per la teva
impressora 3D, escàner 3D,
recanvis, etc;

Per qualsevol consulta envieu un mail al correu: �mi@�miprint o info@funlab.cat

C/Cuba num.1 bis. (Vilanova i la Geltrú) Tel:93 709 88 63

www.coworkingvilanova.com
hola@coworkingvilanova.com
610 950 841
Pl. Enric Cristòfol Ricard, 7 - 08800 Vilanova i la Geltrú
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·Belles Arts
·Manualitats
·Marcs a mida
·Miralls
·Quadres
·Tallers
C/ Menéndez Pelayo, 9 · 08800 Vilanova i la Geltrú · Tel./Fax: 936 571 261

irisart9@yahoo.es · www.irisart9.com

Las escapadas de invierno salen mejor cuando puedes
ir y volver sin preocupaciones. En tu Mercedes-Benz.
Con el chequeo de invierno de Mercedes-Benz, disfruta del invierno. Gracias a la revisión de invierno de Mercedes-Benz, tu Mercedes-Benz
estará preparado para la estación más fría del año. Este chequeo incluye la comprobación de las luces, el anticongelante del radiador, los frenos,
la calefacción y mucho más, para garantizar que tú y tu Mercedes-Benz paséis el invierno sin ningún contratiempo.

Autotaller J.J. S.A. Taller Autorizado Mercedes-Benz.

C/ Ronda de Europa, 73. 08800 Vilanova i la Geltrú. Barcelona. Tel.: 93 893 86 09. Fax. 93 814 04 96. www.mercedes-benz.es
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Renault KADJAR
Crossover BY Renault

REMM GUITART. Ronda Ibèrica, 6-8L. Vilanova i la Geltrú. Barcelona. T. 93 815 32 50. www.remmguitart.com

