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Acabada la Festa Major de Vilanova i la Geltrú, el veïnat de La Geltrú 
pren les regnes de la festa. Durant molts mesos, des de l’associació de 
veïns i veïnes s’ha treballat intensament per preparar un farcit programa 
d’actes que fa olor d’espígol i també de pólvora.

La Festa Major de la Geltrú, en honor a Santa Maria, és de les més 
esperades. S’acosten dies de viure al carrer, de trobar-se a les places  i els 
carrers d’aquest barri emblemàtic gaudint de la festa.

La festa major convida tothom a trencar rutines, a guarnir l’ambient, a 
celebrar uns dies de festa i germanor entre la gent del barri i amb tot 
aquell que s’hi vulgui acostar per gaudir de les tradicions i costums, 
algunes mil·lenàries.

Cercaviles amb tradició, costums recuperats, sopars al carrer, foc, 
activitats infantils... omplen un programa d’actes del petit poble de la 
Geltrú.

Veïns, veïnes, forans, petits i grans, celebreu i gaudiu d’aquesta gran 
festa! 

Molt bona Festa Major!!

 

Neus Lloveras i Massana 

Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú

SALUTACIÓ
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Geltrunecs i Geltrunenques, ja fa olor a Festa Major!!!
Arriben dies d’escoltar gralles i timbals, dies per “fer-la petar” als ver-
muts y cercaviles;  nits al carrer, sopant a la fresca, amb  il·luminades 
d’espurnes, foc i pólvora. Que els sons , els colors, la gastronomia i 
l’alegria, espantin els petits i grans problemes quotidians i gaudiu de la 
Festa Major, cada dia, a cada acte i a cada petit recó del nostre poble de 
la Geltrú. 
Enguany en aquesta segona Festa Major de la  junta, us presentem no-
vetats. Podreu observar nous actes com una cursa popular, el concert 
de divendres i ball Festa Major; desitjant que els mateixos, es puguin 
integrar en el conjunt d’actes de la festa.  Per altra banda mantenim 
l’essència, i donem cabuda a totes les edats i col·lectius, esperant que 
sigui una festa integradora per tothom. 
Veïns i veïnes, així doncs fem una crida a la participació a tots els actes, 
per fer créixer aquesta Geltrú que es mou amb tu. 
VISCA LA FESTA MAJOR DE LA GELTRÚ!!

JAUME GUXENS

SALUTACIÓ

Agraïments
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Agrupació de Balls Populars de Vilanova i la Geltrú
Associació Amics del Drac de la Geltrú
Associació de Cultura Santa Maria de la Geltrú
Associació de Sacaires i flabiolaires Costa de Ponent
Centre d’Esplai de la Geltrú
Colla de Geganters de Vilanova i la Geltrú
Ball de Bastons de la Geltrú
Cotonines
Diablesses de la Geltrú
Diables de Vilanova
Drac de Vilanova i la Geltrú
Grup de recollidors de l’espígol
Club Bitlles Sant Martí Sarroca 
Joan Gibert
Juanitu “ el barber”
La treva
Als Grallers

Lotus
Llorens Llibres
Llibreria La Mulassa
Supermercats JR
Moixiganga de la Geltrú
Mossèn Pere Milà
Noni
Policia Local
A la Comissió de Festes de l’ A.V. 
A qui no són ningú
A tots els veïns i veïnes que han fet possible els 
actes de la nostra Festa Major
Als patrocinadors i col·laboradors
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PROGRAMACIÓ

   CONCURS DE FOTOGRAFIA  DEL 9 D’AGOST AL 
16 D’AGOST

DIA 9  D’AGOST  
DIJOUS     

  19:00 CONVIT  PREGÓ  MEDIEVAL 
 Els Feudals Ulderich i Guisla sortiran del Castell de la Geltrú 

per rebre al senyor de Margalló, l’encarregat de pregonar que a 
la Geltrú comença la Festa Major.

 BREU  ESCENIFICACIÓ MEDIEVAL PER CONVIDAR  A
 TOTHOM A GAUDIR DE LA FESTA GELTRUNENCA.
 LLOC: PLAÇA FONT I GUMÀ
 ORGANITZA: Assoc.D’amics del Drac de la Geltrú

   19:30 PREGÓ DE FESTA MAJOR 
 LLOC: PATI CASTELL DE LA GELTRÚ 
 A CÀRREC DE SALVI  ALBA             
 TOT SEGUIT HISSADA DE LA SENYERA AL  CAMPANAR AMB 

ELS TABALERS DEL DRAC DE  LA GELTRÚ.
  ORGANITZA: AVV. La Geltrú 
 COL-LABORA: Assoc.D’Amics del Drac de la Geltrú

   22:30 TEATRE 
 OBRA D’ ÀLEX PEREIRA 
 “UN FUTUR MILLOR “
 LLOC: PLAÇA DE L’ASSUMPCIÓ  
 ORGANITZA: AVV LA GELTRÚ
 COL-LABORA: ÀLEX PEREIRA            
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DIA 10 D’AGOST     
DIVENDRES

   11:00 /18:00  FIRA DE VINILS/VERMUT MUSICAL 
 LLOC: PLAÇA  LLEDONERS       
 ORGANITZA: LOTUS I PERE ORIOL ANTIGUITATS          
                                                                                         

   20:15 /21:15 CURSA DE LA GELTRÚ
                                                           
                                                         

 RECORREGUT: 
 CURSA 1 KM: Pl. Assoc. Alumnes Obrers,C.Providència,
 C. Sant Cristòfol, C. Sitges, Pl. Portal de Sitges, Rbla.Sant 
 Jordi i Pl. Assoc. Alumnes Obrers.
 CURSA 5 KM: Pl. Assoc. Alumnes Obrers,C. Providència,
 C. Sant Cristòfol, C.Roques,C. de la Rectoria, Pl. Assumció,
 C.Mossèn Narcís Font, C. Arengaders,C. Ravalet, C. Bonaire,
 C. de la Creu, C. de les SÍnies, C. Creu de Xirivía, Rbla. Sant 
 Jordi i Pl. Assoc. Alumnes Obrers.
 INSCRIPCIONS I RECOLLIDA DE DORSALS
 A  KAIZEN RUNNING  RLBA. CASTELL, 31
 PREU D’INSCRIPCIÓ  3 €    
 PREMI AL 1er CLASIFICAT
 ORGANITZA: KAIZEN RUNNING 
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Rambla Castell 88-90 bxs
08800 Vilanova i la Geltrú

www.finquesvng.com
info@finquesvng.com
tel.: 93 893 51 78

CASA DE MENJARS
Arquebisbe Armanyà, núm. 8

08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 938 142 145

   21:30 TRONADA INFERNAL DE 
 DIABLESSES DE LA  GELTRÚ.                                                           
 PARTICIPEN COLLA JOVE DE RIBES, DIABLES DE 

CANYELLES I DIABLESSES DE LA GELTRÚ. 
 RECORREGUT: Pl.Font i Gumà,C. Arquebisbe Armanyà, Pl. 

Sagrat Cor, C. de les Roques, C.Rei Jaume I, C. del Castell, Pl. 
Assumpció, C.Mossèn Narcís Font, C. Arengaders, C. Ravalet, 
C. Bonaire C. del Fanaler, C.Muralla, C. Mascaró,C. Bonaire, Pl. 
Portal de Sitges.

 ORGANITZA: DIABLESSES DE LA GELTRÚ      

     23:45 CONCERT JOVE 
 ACABAMOS DE LLEGAR 
                                                         

  
 LLOC: PL. ASSOC. ALUMNES OBRERS     
 ORGANITZA: AVV. LA GELTRÚ        
                                             

DIA 11 D’AGOST 
DISSABTE                                                               
                         

    10:30 / 13:30   MATÍ INFANTIL   
 AMB JOCS TRADICIONALS, JOCS D’AIGUA ETC.
  LLOC: PL. ASSOC. ALUMNES OBRERS 
 ORGANITZA: AVV. LA GELTRÚ  
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* Escanejats
* Plastificats
* Còpies de plànols
* Targetes de Visita
* Servei de Plotter
* Enquadernacions
* Treballs d’Impremta
* Impressió de Documents
* Lones
* Vinils

Tel. 938 938 152
Mòbil 622 958 839
C/ Santa Eulàlia núm. 15
Vilanova i la Geltrú
info@aluminiosnixa.es

Cervesa Guines
Cerveses Internacionals
Mojitos

Dos Ambients
Festes Particulars

 20:00  TRONADA  I NFERNAL D E  D IABLESSES                                                                                                                                       
INFANTILS

 PARTICIPEN:
 DIABLES INFANTILS DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ, DIABLES 

INFANTILS DE CANYELLES I DIABLESSES PETITES DE 
 LA GELTRÚ.
 RECORREGUT: Pl. Font i Gumà,C.Arquebisbe Armanyà, 

Pl. Sagrat Cor,C.Roques,C.Jaume I, C.del Castell, 
C.Terrissaires, C.Ravalet, C.Bonaire, C.Fanaler, 
C.Muralla, C.Mascaró,C.Bonaire i Portal de Sitges.                                                                                                                                          
               

                                                 

   20:00 PLANTADA DEL BESTIARI PARTICIPANT 
 AL TOMB DE FOC:
 VÍBRIA DE TARRAGONA “LA SERRALLENCA”, DRAC LO 

CARRANCO BILANDÓ DE CERVERA, AU FÈNIX DE LA POBLA 
DE MAFUMET, DRAC DE LA GELTRÚ I DRAC  PETIT DE LA 
GELTRÚ.

 LLOC: PATI DEL CASTELL DE LA GELTRÚ

 22:00 ESPECTACLE INFERNAL, HOMENATGE 
ALS 40 ANYS DEL DRAC TIGRE DE LA GELTRÚ.

 AMB EL CABRÓ, LA MALÈFICA I ALTRES ÉSSERS. 
                 LLOC: PLAÇA FONT I GUMÀ / CASTELL DE  LA GELTRÚ.
                 TOMB DE FOC PELS CARRERS DE LA GELTRÚ AMB LES 

BÈSTIES I ÉSSERS, TABALERS I TABOO  PERCUSSIÓ, ENCESA 
FINAL I ESPECTACLE PIROTÈCNIC.

 RECORREGUT: Pl. Font i Gumà,C. Arengaders, Verger del 
Mestre Toldrà, Pl. Assumpció,C. del Castell, C. Terrissaires,Pl. 
Sagrat Cor, C. Roques, Pl. Lledoners, C. Bonaire, Pl. Portal de 
Sitges, C. de Sitges, Rbla. Castell, C. Cristòfol Raventòs i 

 Pl. Assoc. Alumnes Obrers.             
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MENJAR PREPARAT PER EMPORTAR
PAELLES I FIDEUAS

PICA-PICA (APERITIUS)
MENÚS

COMUNIONS I BATEJOS
CÀTERING

MENÚ DIARI 7’25€

SALÓ DE BELLESA
Almu

C/ Llibertat, 7 - Vilanova i la Geltrú
93 010 88 08 - 692 62 79 28
hmsalondebelleza@yahoo.es

 00:00 BALL DE FESTA MAJOR 
               DUO: RAY BAND
 LLOC: PL. ASSUMPCIÓ
 ORGANITZA: AVV. LA GELTRÚ

DIA 12 D’AGOST     
DIUMENGE                                                              

  10:00 / 15:00 TIRADA DE BITLLES CATALANES,               
 CONCURS DE TRUITES   I  VERMUT POPULAR
 LLOC: PORTAL DE SITGES 
  ORGANITZA: AVV. LA GELTRÚ
  CO L-LABORA: CLU B B ITLLES S ANT M ARTÍ S ARROCA                                                                     

    21:30 JORDI  VIDAL     
                                                         
 

 LLOC: PL. ASSUMPCIÓ   
 ORGANITZA: AVV. LA GELTRÚ
                        

 00:00 DJ  DE  PROXIMITAT    
 LLOC: PL. ASSUMPCIÓ 
 ORGANITZA: LOTUS
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DIA 13 D’AGOST
  DILLUNS  

 10:00 CAMPIONAT  DE BOTIFARRA   
  LLOC: PLAÇA LLEDONERS
  ORGANITZA: AVV LA GELTRÚ
 COL-LABORA: LA BARBERIA
 INSCRIPCIONS: DE L’ 1 AL 10 D’AGOST (A LES TARDES)
 PREU:  50 € PER PARELLA AMB DINAR INCLÒS
 30 € PER PARELLA SENSE DINAR   

   19:00  HAVANERES 

  
 GRUP LA VELLA LOLA     
 LLOC: PL. ASSOC. ALUMNES OBRERS 
 ORGANITZA: AVV LA GELTRÚ

  23:00 CINEMA A LA FRESCA                                                       
 

PEL-LÍCULA: “SUPER AGENTE 86 “
 LLOC: PL. ASSUMPCIÓ 
 ORGANITZA: AVV. LA GELTRU
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DIA  14 D’AGOST
DIMARTS  

  12:00 LLANÇAMENT DELS DOTZE MORTERETS
 PLAÇA DE FONT I GUMÀ                                                             
 ORGANITZA: AVV. LA GELTRÚ
 TOT SEGUIT

  EL REPTE   (CURSA DE MULASSES)
 PARTICIPEN ELS GEGANTS DE VILANOVA, GEGANTS DE    
 LA  GELTRÚ, MULASSA PRESUMIDA DE VILANOVA,   
 MULA GUITA DE LA GELTRÚ. 
 RECORREGUT: Pl. Font i Gumà,C.Arquebisbe Armanyà, Pl. Sagrat 

Cor, C. Roques, Pl. Lledoners, C. Bonaire i Pl. Portal de Sitges.
 ORGANITZA: AVV. LA GELTRÚ
 COL-LABORA: COLLA GEGANTERS I COLLA MULASSES
 DE VILANOVA I LA GELTRÚ.

  21:00 SOPAR AL CARRER
 LA GELTRÚ SOPA AMB TU   
 LLOC: CARRERS I PLACES DE LA GELTRÚ
 ORGANITZA: AVV. LA GELTRÚ

 00:00 KARA O KEASE   
 GRUP DE VERSIONS ON EL PÚBLIC PUJA A L’ESCENARI I 
 CANTA ACOMPANYAT PELS MÚSICS.
 LLOC: PL. ASSUMPCIÓ 
 ORGANITZA: AVV. LA GELTRÚ           
 COL-LABORA: LOTUS           
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NOTES !!

- S’anima al veïnat a engalanar balcons, carrers i places i a treure porrons 
durant les matinades, i la cercavila de l’espígol

- Normes de seguretat per a les  cercavila de la Tronada Infernal, Tomb 
de foc i Cercavila de l’Espígol: protegir vidres de portes i finestres; treure 
la roba estesa; no tirar aigua des dels balcons; eliminació de qualsevol 
vehicle aparcat, retirar tendal o elements que puguin ser inflamables 
o malmesos en contacte amb les espurnes del material pirotècnic. Els 
participants han d’anar amb barret de palla, calçat esportiu ben lligat i 
amb roba de cotó.

-L’organització es reserva el dret de suspendre o modificar qualsevol acte 
si per causes imprevistes ens veiéssim obligats a fer-ho, tot anunciant-
ho, en cas de ser possible, als mitjans de comunicació locals.

DIA 15 D’AGOST  
  DIMECRES    
                           

 08:00 MATINADES DE FESTA MAJOR  
 PELS CARRERS DE LA GELTRÚ AMB DIVERSOS
 GRUPS DE GRALLERS.
                        

  09:30 TRUC A LA FESTA 
 A CÀRREC DEL DRAC DE LA GELTRÚ I GRUP DE TABALERS 

DE  LES DIABLESSES DE LA GELTRÚ.
                              

 10:30 OFICI SOLEMNE EN HONOR A LA
 MARE DE DÉU.

 

 12:00 CERCAVILA DE L’ESPÍGOL 
 a càrrec de Diables de Vilanova,Dracs de la Geltrú,
 Bessons de la Geltrú, Diablesses de la Geltrú,
 Diablesses petites de la Geltrú, Gegants petits de 

Vilanova, Gegants de la Geltrú, La Carpa i el Porró
 Carpes petites, Mula Guita de la Geltrú, Ball de 
 Bastons , Moixiganga i Cotonines de la Geltrú
 
 RECORREGUT:    
 Pl. Assumpció, C. Castell, C. Bonaire, Pl. Portal de Sitges,
 C. Sitges, Rbla. Castell, C. Providencia, C. Correu, Pl. Miró de
 Montgrós, C . S anta E ulàlia, P ujada d el C into i Pl . Ll edoners                                                    
 ORGANITZA: AVV. LA GELTRÚ
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Sant Sebastià, 12
Vilanova i la Geltrú - 93 814 16 06

info@llorensllibres.com

www.llorensllibres.com

 19:30 SARDANES                                                            
                                                                   

COBLA CATÀNIA   
                                                                   LLOC: PL. ASSUMPCIÓ 
                                                                  ORGANITZA: AVV. LA GELTRÚ
                        

  22:30 PLAY BACK   
 ELS FANTÀSTICS
               
 

 LLOC: PL. ASSUMPCIÓ 
 ORGANITZA: AVV. LA GELTRÚ

DIA 16  D’AGOST 
DIJOUS            

  19:00 DIA DEL GOS
 MANIFEST CANÍ
                                                        
                                                        L

 LLOC: CONCENTRACIÓ Rbla. Sant Jordi 
 (Davant Portal de Sitges)
 ORGANITZA: AVV.LA GELTRÚ
                                                             

                                                        
                                                        L
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CONCURS DE FOTOGRAFÍA: 
“LA GELTRÚ ES MOU AMB TÚ”  
DEL DIA 9 AL 16 D’AGOST 
1-Poden participar en aquest concurs totes les persones que u desitgen, 
tan amateurs com professionals.Les fotografies poden ser en color o blanc 
i negre, diürnes o nocturnes, i poden ser preses amb càmera fotogràfica, 
mòbil o tableta, es poden enviar tantes fotos com es vulgui fetes en qualse-
vol del mitjans indicats. El tema de las imatges serà la Festa Major de La 
Geltrú  2018 Les fotografies tindran que indicar el nom del autor. 

2-Previament a la presentació de fotografies els concursants tindran que 
remetrà un correu electrònic com inscripció al concurs a la aavvlageltru@
gmail.com amb les següents dades, nom i cognoms, telèfon de contacte i 
nom d’autor que figurara en les fotografies.Les imatges a presentar tin-
dran que ser realitzades entre els dies 10 al 15 d’Agost 2018.Les imatges 
seran originals e inèdites.
Les fotografies es remetran per correu electrònic a aavvlageltru@gmail.
com, fins el dia 16/08/2018 a les 09,00 hores.Es poden presentar tantes 
fotografies com es vulguin fetes amb qualsevol dels sistemes de captura 
indicats.

3-S’estavleixen els següents premis.
Un primer premi, trofeu, dinar del guanyador i acompanyant juntament 
amb la Organització i Jurat el dissabte 25/08, per gentilesa de L’Arangada 
i la utilització de la imatge guanyadora com a cartell de la Festa Major la 
Geltrú 2019
Les obres premiades passaran a ser propietat de la AAVV LA GELTRÚ que 
es reserva tots els drets sobre elles i podrà utilitzar-les amb fins culturals, 
artístics o publicitaris indicant sempre el nom del autor, d’acord amb lo 
que disposa la llei de propietat intel·lectual. La designació de la fotografia 
guanyadora és farà públic en un acte/vertmout que tindrà lloc al Lotus el 
25/08/18 on seran convocats el tres finalistes.

4-El jurat serà designat per la AAVV LA GELTRÚ. El jurat es reserva el 
dret de la interpretació de les presents bases i de la resolució dels ca-
sos no contemplats d’acord amb el seu millor criteri el veredicte del jurat 
sera fet public  dia 25 d’Agost 2018 i serà inapel·lable.El jurat es posara 
amb contacte amb els finalistes.
La mera participació en aquest concurs implica la acceptació total de les 
present normes.
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Pregó de Festa Major 2017
Eulàlia Soria

Autoritats, veïns i veïnes, gran i petits, molt bona tarda.
En primer lloc voldria donar agrair a la junta de l’Associació de Veïns  que 
tingués a bé demanar-me de fer aquest pregó. No voldria enganyar-vos, 
estic salivant d’emoció però amb un nus tibant a l’estómac.
Em precedeixen 10 pregoners de primera línia. Persones que coneixien 
de primera mà la recuperació de la festa, la història de la Geltrú, periodis-
tes del paper i de l’audiovisual. 
I jo, com podré explicar el que es per a mi la Geltrú?
Quan vaig començar a pensar en l’encàrrec del pregó --com el podria fer, 
què podria explicar, no se pas tantes coses, la meva història es recent de 12 
anys-- em vaig adonar que els meus sentiments respecte a les persones, la 
cultura i la manera de fer de la Geltrú s’acostaba molt a la meva gran passió,  
teixir, eren com un gran cercle de llanes de colors, de punts diferents, uns 
més atapeïts altres més flonjos, una bufanda llarga i rodona que ens escalfa 
a tots a l’hivern, que ens cobreix les espatlles les nits de primavera.
I així vaig decidir començar la nostra bufanda. A la primera  volta faré  
“punt rococó” un punt antic, medieval, aquell que ens recorda el castell, 
l’església, els carrers d’artesans, la casa del Feudal, uns carrers petits 
i acollidors on els nens poden jugar a pilota i on els veïns s’asseuen a la 
fresca les nits d’estiu.
 I ara faré  el meu carrer i els meus veïns. Per la Rosita faré un punt floral, 
ella que des del primer any que vaig arribar cada 15 d’agost em portava 
l’espígol perquè em donés sort i protecció  a casa. A la Concha, un punt bu-
cle, sempre estava a munt i avall del carrer i del barri, la recordo deixant 
el pa dur penjat en una bossa a la porta de casa meva per a un conill que 
tenia la meva filla quant era petita. A l’Anna li faré un doble punt alt, un 
punt  fort com era ella i com ens ho va demostrar quan la malaltia la va 
desafiar. Per tancar aquesta volta un punt de ret perquè sigueu  on sigueu 
ens pugeu veure i saber el que fem.
Ara cal fer el punt per als meus veïns del carrer. Impossible fer-ne un de 
sol. En faré un d’estrella,  un de bucle, un d’escata, un trenat... Són un 
amalgama tan gran, tan diferent... però jo no  els canviaria per cap altre, 
són els meus, veïns els que sempre són allà per ajudar, per riure per deba-
tre, per rondinar.....



Les següents passades seran de “punt alt triple”. La Rambla del Castell i 
carrers del voltant, el que per a nosaltres, es la Geltrú Nova --que ara ja 
no ho es-- però que per a nosaltres ho serà sempre. És un punt fort que no 
es desfà fàcilment, que consolida  la  bufanda, donarà cos i força  al teixit. 
Força com la  de la Carmen Rodríguez, la Carmen de la Parròquia, la dels 
congelats. Una dona que va lluitar sempre de valent. Fins que ens va dei-
xar ens va ensenyar mil coses, sobretot de la parròquia. Ella era l’enllaç 
de la parròquia amb l’associació, ens reservava el primer banc per anar 
ofici el dia de Festa Major i era la persona més feliç quan compartíem amb 
ella la seva fe.
Ara un “punt trena” trenes de diferents color, com diferents són les perso-
nes que a poc a poc han arribat a questa zona del barri, persones d’altres 
ètnies i altres cultures però que s’han integrat al nostre barri.
Punt de Drac, dedicat a l’Abel, l’Enric, dos nens que aquell estiu del 77, 
cansats de jugar a xapes i voltar pels carrers de la Geltrú, se’ls va passar 
pel cap que podrien divertir-se construint un animal de fusta. Farien un 
dofí d’aquells que els parlaven a l’escola. Ells creien que amb quatre llis-
tons que tenien a casa de l’Abel això estava resolt, però va ser una mica 
més difícil tot plegat, Al final, amb l’ajuda del Salvador (pare de l’Abel) i 
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de son germà gran, varen acabar fent un Drac que va prendre el nom del 
carrer que el va veure néixer, el Tigre. Aquell que cada vegada que sortia 
s’havia de treure les frontisses de la porta per poder passar.
 El “Punt I” grega. No us sembla que el  Km 43, els pisos de l’Olià, els de la 
Renfe i les casetes de Cal Marquès, són una de les potes de la I grega, i la 
Bòbila és l’altra i la rambla Sant Jordi es la base llarga de la lletra fins als 
Mossos i el pavelló? Aquets tros de barri que no sabem com serà perquè la 
crisi ens va deixar una gran rambla buida de persones, i plena de cotxes 
aparcats i en moviment, però que a poc a poc s’ha anat habitant. Uns veïns 
que des del primer estiu d’estar al barri s’han integrat a la festa fent el 
sopar a la fresca.
“Punt onada” per aquell tros de barri que toca al mar. Recordeu aquell 
mar que ens va portar el Moro Manani que va estabornir el Maginet a 
la seva barca per venir al castell a menjar-se tots els torrons i neules de 
Nadal?
Ara començaré a teixir records. 
Unes ratlles de “punt kumbaià”, per la nostra etapa de l’escoltisme, per 
homenatjar la bombolla de llibertat que va ser la parròquia aquells anys 
difícils de la dictadura, quan teníem vetada la llengua, la cultura, la lliber-
tat...
Ara toca el torn a les festes, i començaré amb “punt de ret” perquè pels 
forats puguin passar totes aquelles coses que es feien als inicis de la demo-
cràcia. Oficialment  no es feien, però tots sabíem que es feien, com quan la 
comissió del moment va tenir l’atreviment de portar Antaviana, o quant 
al 76 la Marxa de la Llibertat passa per la plaça de l’Assumpció just al 
final de la ballada de sardanes, amb la Santa Espina, el desplegament de 
la bandera catalana i la carregada de la guàrdia civil contra els presents. 
Quan un jove Lluís Llach es lamentava que a ell no li censuraven les 
cançons i que en pensava fer una que li censurarien. I, dit i fet, va compo-
sar L’Estaca. Ja ho crec que l’hi varen censurar,  i crec que encara ens la 
censuren ara.
O quan, ja l’any 2008, vàrem fer un foc de camp al mig de la plaça amb els 
fills dels que el 76 corrien davant la guàrdia civil. I vàrem donar pa amb 
vi i sucre a la mitja part. Quin esglai, uns perquè feia anys que no en men-
jàvem, i els altres per si els nens en menjaven i es marejaven amb el vi.
El record de ser un barri amb gegants propis gràcies  a uns joves tossuts 
que als anys 70 varen fer-ne uns. I quan als 2000 un altres joves tossuts 
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varen fer un ball de festeig per als gegants i uns anys després vestits nous, 
que donaran més prestància als nostre gegants. 
Les presentacions del programa de mà a cal Juanitu barber, a cal Noni, a 
la Ploma, al Campanar, a la Peixateria, el ... I aquell programa que sobre-
sortia de les bústies, que no cabia enlloc però que anunciava l’arribava de 
la Festa Major de la Geltrú. 
Les tardes de nens, la cercavila dels sentits, les vetllades musicals, el con-
curs de botifarra. Recordo que el primer any del concurs de botifarra, es 
van quedar els participants sorpresos quant el record per endur-se a casa 
era mitja botifarra blanca i mitja de negra i els primers premis unes ciste-
lles per fer un bon berenar.
Un gran record es la recuperació del teatre. No podrem portar Antaviana, 
però la Rositeta de la Lurdes Capdet va ser la primera, Monoleg del Dafnis 
Balduz, un Matrimoni de Boston, El Nom, El carrer Franking  del grup 
L’Escotilló...
El Tomb de Foc del Drac de la Geltrú , i la Carretillada de Les Diablesses.
L’alegria dels naixements de nous entremesos populars: les Cotonines, els 
bessons del Drac de la Geltrú, la Mula Guita, i les Diablesses Petites.
El dia dels gos, aquell dia que es va inventar el Simó: què es pot fer el 
darrer dia de la festa? Doncs el gos si a més és sant Roc, que sempre es 
representa amb un gos als peus, dons ens ve tot perfecte.
I per sobre de tot els sopars al carrer i la Cercavila de l’Espígol, allà on 
ens trobem tots: grans petits, veïns i veïnes, amics per omplir el carrers 
d’alegria, de record de nostàlgies.
Un espígol que omple els carrers i places d’una olor màgica, que ens anun-
cia un ofici de Festa Major, ple d’alegria que dóna cabuda a tothom per 
renovar la seva devoció a Santa Maria. Aquests espígol que ens protegeix 
tot l’any.
Una Festa que vàrem voler fer petitona i adequada als nostres carrers, 
diferent de la Festa Major de Vilanova, de les festes de barri. Vàrem voler 
donar-li personalitat pròpia perquè si ens havien deixat el llegat de ser la 
Festa Major de Catalunya no podíem fallar. Les nostres juntes hem inten-
tat fer una festa tradicional i el temps i vosaltres ens jutjareu. 
Però l’estiu passa i arriba la tardor i abans de que l’hivern sens tiri al 
damunt, tenim la Festa Major d’Hivern, Santa Gertrudis, “Punt de flor de 
tardor”. Una Santa Gertrudis que, en realitat és Santa Cecília. Doncs sí, 
l’any de la recuperació de la festa,  la processó fa els honors a una estampa 
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antiga de Santa Gertrudis que es guarda a la rectoria, però això no acaba 
de satisfer la comissió i es comença a treballar de cara a l’any següent i 
tenir una imatge per a la processo. L’única imatge que hi ha de la  Santa 
es una talla de Josep Maria Camps i Arnau que hi ha al retaule major de 
l’església i no era pas el cas de treure-la oi? Tot fent una batuda per tots 
els racons,  a les golfes de la rectoria apareix una Santa Cecília i l’Abel 
Massana la restaura i reconverteix en Santa Gertrudis. El que ara dirí-
em d’optimitzar recursos, nois es que sembla ser que les imatges de poca 
fama són molt més  cares que les més habituals.

El 1992 es recupera la processó de Corpus, festa que any rere any ha anat 
a més, ha tingut més carrers amb catifes, major participació a la proceso, 
més ressò. 
L’Ou com balla s’ha passat a les escales del castell, des d’on dóna la benvin-
guda a la Geltrú a tots aquells que ens volen visitar en tarda tant senyalada.
Ja queden poques voltes, una per donar-vos les gràcies i fer-vos un petó 
molt fort a tots els companys i companyes que he trobat al camí aquests 
darrers 12 anys. Sou molts i sou els millors sens dubte.
“Punt il·lusió”, per a la nova junta de l’Associació de Veïns  que arriba re-
novada,  amb ganes de fer coses, de fer un barri millor, a ells gracies per 
anticipat per la feina que fareu.
I per tancar la nostra bufanda un punt que es pot tornar a obrir mil vega-
des per seguir acollint totes les persones que aniran venint. 
Que es pugui obrir als coneixements, a la tolerància, a la convivència, als 
valors, a l’acolliment, a la llibertat de decidir, i tot allò que cada un de no-
saltres hi vulguem posar.
El teixit es conclòs, jo us vull dir gràcies, Geltrú, per ser el millor barri del 
món, per  fer-me sentir un orgull infinit de pertànyer-hi. 
Ara us demano:
Geltrunencs i Geltrunenques
Fem Festa
Fem-ho amb alegria, amb música amb ball i bons àpats
Fem participar i participem
Fem que tothom se senti part del nostre col·lectiu
Fem que sigui temps de respecte i igualtat
Fem que ningú estigui sol
Ara cridemt tots: Visca Catalunya i Visca la Festa Major FESTA 

RESTAURANT - PIZZERIA

IL FORNO
des de 1989 el teu restaurant

Reserves:
Tel. 93 893 02 75
      93 814 31 12

C/ Llibertat, 11
08800 VILANOVA I LA GELTRÚ

Servei a domicili gratuït

Bona Festa Major!

C/ Dr Fleming, 28
Tel. 93 815 15 61

08800 VILANOVA I LA GELTRÚ

VIDRES I ALUMINIS

CARLETS

Venda i col.locació de vidres 
Fustería d’alumini
Vidreria artística

Mampares de bany
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MANIFEST DE LA GELTRÚ PELS DRETS 
DELS GOSSOS I LES GOSSES

Els gossos i les gosses de la Geltrú, de la resta del pobles del Garraf, de 
Catalunya i del món, per boca del nostres cuidadors, mal anomenats 
mestresses i amos, manifestem:

1. PRIMER: Tenim dret a ser estimats i a conviure en bona harmonia 
amb altres sers vius, ja siguin altres gossos o gosses, gats o gates, 
homes o dones, nens o nenes. No volem estar sòls, ni en espais 
tancats. Ens agrada viure en grup!

2. SEGON: Tenim dret a ser correctament alimentats, amb aliments 
sans i saludables, espacialment pensats per a gossos i gosses.

3. TERCER: Tenim dret a gaudir d’una bona salut, supervisada per 
veterinaris/es, amb el nostre correcte carnet de vacunació i el xip 
d’identificació. No volem sostenir paràsits -ni puces ni paparres!-, 
ni volem estar malalts.

4. QUART: Tenim dret a que ens treguin a passejar dos o tres cops 
al dia, en espais on poder córrer lliurement i fer les nostres 
necessitats fisiològiques -pixar i cagar!-, sense molestar a cap 
veí ni veïna. Espais tancats, amplis i nets, on puguem jugar i 
relacionar-nos amb altres amics canins i altres humans amants 
dels animals. 

Per tot això, els gossos i les gosses de LA GELTRÚ, reivindiquem una 
ciutat que faciliti la vida i la convivència entre els humans i els 
animals, especialment gossos i gosses, que tingui suficients espais 
o parcs tancats, nets i amplis, on poder córrer i relacionar-nos amb 
altres gossos/es i humans amants dels animals.
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C/ SANT SEBASTIÀ, 3
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www.multiopticas.com
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RECORDS
VINILS ANYS 70, 80 i 90

Carrer de la Unió 23 baixos
08800 Vilanova i la Geltrú (BCN)

Tels. 627 215 486 - 93 811 52 64
antiguitats@pereoriol.com - www.pereoriol.com

Pere Oriol
Compra-Venda



SERVEI TÈCNIC
Rambla del Castell, 73

Tel. 93 814 50 60

EXPOSICIÓ - VENDES
RECANVIS I ACCESSORIS

Avda. Garraf, 32
Tel. 93 893 05 35

08800 Vilanova i la Geltrú
madgas.moto@gmail.com

c/ Unió, 90 baixos · 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Tel. 93 814 44 22 - Fax 93 814 44 11



Perruqueria i Estètica
938933326

Plaça de la Vila, 2 - Vilanova i la Geltrú

Carrer dels Caputxins, 40
Tel. 935 189 944

08800 Vilanova i la Geltrú

Millor forner del Mòn per la UBIC

US OFEREIX:
-Tota classe de vidres i miralls.
- Polits i bisellats.
- Gravats a l’àcid i a la sorra.
- Talles i vidrieres artístiques.
- Mampares de bany i dutxa.
- Decoració amb vidre i mirall.
Instal·lacions comercials i industrials.

       I US DESITJA

 BONA FESTA MAJOR
 
 C/ Àncora 33, Nau 15
 08800 Vilanova i la Geltrú
 Tel 93 814 47 33
 vidresmateo@hotmail.com
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Us desitja 
una bona

Festa Major

c/ Unió, 40
08800 Vilanova i la Geltrú
www.discoarcs.com

Cada 15 min.
directe a BCN
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Barcelona
St. Pere de Ribes

Barcelona
Vilanova i la Geltrú

Barcelona
Sitges

www.monbus.cat · tel. 938 937 060

MON-BUS
UNINT EL TERRITORI




