
 
               



Salutació de l’alcaldessa per les Festes de Sant Pere 2021                                                      

 

El barri de Mar es posa a punt per celebrar les Festes de Sant Pere, aquest és un bon 
símptoma de què progressivament recuperem tot allò que la pandèmia ens ha 
aturat; de mica en mica Vilanova i la Geltrú es va reactivant.  

 
Per aquest motiu, tot i que la celebració no podrà comptar amb tota la programació 
amb què ens solia obsequiar, i que els actes estaran adaptats a les mesures 

sanitàries, enguany ens fa una il·lusió molt especial. La gent de mar, així com els 
vilanovins i les vilanovines en general, anhelem tornar a celebrar les nostres festes, 
reprendre el nostre cicle festiu, que ens recorda any rere any qui som i d’on venim.  

 
La festa és un element essencial en la construcció 
de les societats, fidel reflex de la seva cultura i 

valors, que promou la relació i la cohesió entre els 
individus que en formen part. En el cas de les 
Festes de Sant Pere, es tracta d’un esdeveniment 

que manifesta el caràcter mariner de Vilanova i la 
Geltrú, que reflecteix la nostra cultura al voltant 
del mar i ens brinda l’oportunitat d’homenatjar-la 

i mantenir-la viva.  
 

Permeteu-me una nota personal, si us dic que les 
Festes de Sant Pere em transporten a records 
entranyables de la infantesa, a dies molt especials 

per a les famílies marineres, de descans de 
l’activitat pesquera, d’homenatge al patró i, sobretot, de trobada i diversió 
col·lectiva. Històricament, les festes de Sant Pere han estat un element de connexió i 

de retrobament de Vilanova i la Geltrú amb el mar.  
 
Per això, vull agrair a les persones, entitats i col·lectius que fan possible la festa 

major del barri de Mar, sobretot en aquest any de represa després del lapsus 
indesitjat del 2020. I d’una manera molt especial, penso en la Confraria de 
Pescadors, en el seu paper impulsor, dinamitzador i cohesionador de la vida al barri i 

de les pròpies festes.  
 
El col·lectiu pescador viu moments complexos, accentuats, com ha passat en tants 

d’altres, pels efectes de la pandèmia. Per això, i especialment enguany que la 
Confraria compleix 100 anys, els vull agrair que mantinguin la seva vocació de 
contribuir a preservar i potenciar la nostra cultura popular i la nostra tradició 

marinera, al propi barri de Mar i també al conjunt de la ciutat.  
 
Veïnes i veïns de Mar, vilanovins i vilanovines, us animo a celebrar i gaudir les festes 

de Sant Pere, amb el desig que enguany esdevinguin un agradable tast per tornar-
les a viure plenament l’any que ve.  
 

Bona festa major! 
 
Olga Arnau i Sanabra 

Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú 



Salutació del Patró Major 

  

 
Com a patró major de la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú, quan arriben 
aquestes dates sempre és un honor convidar-vos a tots, pescadors , gent  del barri i 

de la vila, a les festes de Sant Pere. 
 
Aquest és un any molt especial, recordem que l’any passat no vàrem poder celebrar 

cap acte amb la vostra participació. Venim de passar un fort temporal, el Covid-19, i 
ara tot just comencem a albirar la calma. Com diu la dita on hi ha patró no mana el 
mariner, i en aquest tema el patró és el Procicat i hem d’obeir les seves directrius, 

així que només podem fer els actes que encaixin en aquest marc que ara ens toca 
trampejar. 
 

L’any 1921 es va constituir la Confraria de Pescadors, ara fa cent anys. La Confraria 
es caracteritza per ser una organització transparent, inclusiva i acollidora amb tota la 

gent del barri de Baix a Mar, per això 

una celebració  sense vosaltres no té 
gaire sentit per a nosaltres, per això 
hem decidit ajornar l’acte de 

celebració del centenari fins que ho 
creiem oportú.  
 

La Confraria de Pescadors us desitja 
unes bones festes de Sant Pere i 
encoratjar-vos a complir amb les  

recomanacions de les autoritats, així  
esperem deixar per la popa aquest 
mal son. Per més que ara tenim 

molts reptes a afrontar en aquest nou 
escenari, mantenir les tradicions i la 
nostra cultura sempre serà una de les 

nostres prioritats. 
 
 

 
 
Tingueu unes bones festes de Sant Pere 2021! 

 
                              
Jaume Carnicer i Mas  



NEUS LLOVERAS I MASSANA 

Pregó de benvinguda  

 

Una dels senyals de identitat més accentuat de la Neus és la seva proximitat, aquest 

tarannà que avui en dia costa de trobar en persones que s’allunyen massa sovint de 
les seves arrels un cop han accedit a un càrrec de responsabilitat pública. 
 

La Neus, sempre que ve el cas, fa gala de les seves arrels marineres per part del seu 
pare, en Joan de la nissaga dels Bullu, i 
això per a nosaltres té molt de valor.  

 
Nascuda a Vilanova i la Geltrú en la 
dècada  dels seixanta. El seu pare Joan 

LLoveras i Sorni , fou un artista 
reconegut arreu, tenor de gran valia que 
el portà a actuar per tot el món. Així que 

la Neus, de molt petita, va viure en 
diferents indrets com Tel Aviv ,Essen, 
Hamburg a més de fer estades en 

diverses altres capitals. 
 
Als anys vuitanta la família torna a 

establir-se altre cop a Vilanova i la 
Geltrú, llavors la Neus de molt jove va 
començar a cuidar i fer créixer les arrels 

que mai havia tingut oblidades. Treballà 
per millorar l’entorn, la societat i la consciència de país, fins arribar a ser la primera 
dona alcaldessa de la ciutat i diputada al Parlament de Catalunya. 

 
És un honor tenir la Neus LLoveras i Massana entre nosaltres i agrair-li la seva 
amistat. 

 
  



JORDI SANTACANA I BRUGUET 
Les tres de la tarda, l’hora de l’esperança 

 
 

Un pintor vilanoví actual que ja ha deixat empremta a  Vilanova i la Geltrú és sens 

dubte Jordi Santacana, amb un estil propi, barreja de impressionisme i figuració 

colorista, i una força desmesurada en la seva pinzellada que el fan únic. 

Un dels pocs pintors de cavallet que avui 

treballen directament de la natura és en 

Jordi. Cada sessió que ell fa de qualsevol 

tema pictòric és una veritable obra d’art, 

ara a l’estiu el veiem sovint pintant 

temes mariners, els Colls, Sant Gervasi, 

el port... 

Barques, cel i mar és una barreja d’una 

vellesa excelsa , però que en mans 

inexpertes acostuma a deixar molts 

nàufrags  artístics. Saber construir obres 

d’art està en mans de pocs privilegiats i 

el Jordi és un d’ell. A base de picar 

pedra, al llarg d’una carrera ja molt 

dilatada de més de quaranta anys, crea 

verdaderes obres d’art en cada tela on 

plasma un racó de la nostra platja. 

Per tot això, i per ser una gran persona 

compromesa amb l’ecologia del nostre 

entorn, hem convidat En Jordi Santacana 

a formar part de la col·lecció  d’artistes 

que van il·lustrant les nostres festes de 

Sant Pere. 

 

Gràcies, Jordi. 

  



ACTES PREVIS 

 

Divendres 11 de juny 

 
A les 18:30 h, a la Sala Pòsit 

   
  PRESENTACIÓ DEL CARTELL obra de l’artista Jordi Santacana, i  
  PROGRAMA DE  LES FESTES DE SANT PERE 2021 
  Acte gratuït, aforament limitat 

  Cal reserva prèvia https://bit.ly/3uOWlrd  
  Organitza: Confraria de Pescadors        

 

Del 7 a 18 de juny  
 

 

 Al CAPI Baix-a-mar 

 

  CONCURS DE DIBUIX INFANTIL FESTES DE SANT PERE 

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

 

Del 10 al 14 de juny 

 

  7ª EDICIÓ D'EL ROTLLO D'EN ROIG  
  ret homenatge al personatge que el va inspirar. En motiu del centenari 
  del naixement d’en Francesc Roig Toqués, del 10 al 14 de juny els  

  participants tindran 100 hores per idear i gravar els curtmetratges. 
 Els curtmetratges guanyadors es donaran a conèixer el dissabte 26 de 

  juny en la gala de projecció que tindrà lloc al centre Neàpolis de Vilanova 

  i la Geltrú. 
 tota la informació a www.elrotllo.org 
 

 

  

https://bit.ly/3uOWlrd
http://www.elrotllo.org/


FESTES DE SANT PERE 

DEL 18 DE JUNY AL 4 DE JULIOL DE 2021 
 

 

Divendres 18 de juny 
 

  

 A les 19 h, a la Sala Pòsit 

 

PREGÓ DE SANT PERE  
El noi de la platja, 120 anys de la història d’un barri a càrrec de  
NEUS LLOVERAS I MASSANA 
Actes organitzats segons mesures COVID, respecteu les indicacions de l’organització 

 Cal reserva prèvia https://bit.ly/3uOWlrd 

  
 Organitza: Confraria de Pescadors 

  

 a continuació, 
  

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ   
 Mas i el mar, una mirada marinera  

Exposició organitzada per l’Arxiu Comarcal del Garraf amb la 
col·laboració de la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú en el 
marc de la celebració dels 100 anys del naixement del fotògraf vilanoví 

Jordi Mas i Morando.  

  Un recull de fotografies que ens conviden a un viatge en el temps amb 
  Vilanova i el mar com a protagonistes.  
   

 

  

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

ENCESA DE LLUMS DE LA IMATGE DE SANT PERE  
   

        

https://bit.ly/3uOWlrd


Dissabte 19 de juny 

 

 A les 17 h i a les 18 h, a la sala Pòsit 

   

 

  PROJECCIONS, ART I CONFINAMENT  
  O com l’experiència artística  
  pot ajudar a elaborar les  

  vivències d´aquests mesos a 
  infants i adolescents. Tres  
  curtmetratges sobre algunes 

  propostes que el  Taller dels 
  Sentits va dur a terme  
  després del confinament, al  

  taller i a escoles de Vilanova i 
  la Geltrú.  
  Filmacions d’Isaac Carbonell i 

  Roger Bayerri. 
 

  Cal reserva prèvia:   

  - projecció a les escoles, a les 17 h 
  http://entrapol.is/FvbsU 

  - projecció a les famílies del taller, a les 18 h  
  https://www.entrapolis.com/entrades/art-i-confinament-families 

  Organitza: Taller dels Sentits amb el suport de la Confraria de Pescadors de Vilanova 
 

  

 A les 18 h, a l’Espai Far 
 

  PROJECCIÓ DE CURTMETRATGES 
  Els fars de la costa catalana i el seu entorn, en motiu del llibre 15  

  itineraris a peu pels fars de Catalunya, de Cecília Lorenzo  
  Entrada gratuïta 
  Cal fer reserva prèvia al 600509223 o bé al correu espaifar@vilanova.cat 

  Organitza: Espai Far  
 

 A les 19,30 h, a la sala Pòsit 
 

TEATRE 
He vingut a fer l’amor  
A càrrec de la Companyia Celisol, és una mostra de vint 

poemes que parlen del circ, dels quatre elements 
presocràtics -aigua, aire, terra i foc- i d’altres textos que 
ens ajuden a penetrar el món màgic de l’orfisme i la 

poesia de caire metafísic. Seran recitats, comentats i 
contextualitzats per dues rapsodes, Mariona Farreras i 
Carla Pocchiola, i amanits amb la música de piano de 

Marc Mariner. La selecció de textos i guió és a càrrec de 
Jordi Condal.  
Entrada gratuïta 
Cal fer reserva: http://entrapol.is/5ZANx 
Organitza: Companyia Celisol amb el suport de la Confraria de 

Pescadors  
 

http://entrapol.is/FvbsU
https://www.entrapolis.com/entrades/art-i-confinament-families
http://entrapol.is/5ZANx


Diumenge 20 de juny  
  

A les 19 h, a la Sala Pòsit  
 
CONCERT DE JAZZ I BOSSA NOVA  

Un mar de pomes 
sensualitat, música i pomes 
VEU: Eva Pérez Benaiges 

GUITARRA: Peter Lemberg 
TROMPETA: Lluís Figuerola 
CONTRABAIX: Barbarito Sánchez 

BATERIA: Joan Carles Lausín 
Preu: 8€ 
Cal reserva prèvia   

https://www.entrapolis.com/entrades/concert-de-jazz-
un-mar-de-pomes 

Organitza: Confraria de Pescadors  

 
 

 
 
Divendres 25 de juny  
  
 De 18 h a 20 h, al  Tint   

   
  JORNADA DE PORTES OBERTES 

 Has visitat mai el Tint? Saps com i per què tintaven les xarxes els  

 pescadors? Vine a conèixer l’antic Tint en aquesta visita guiada  
 Cal reserva prèvia https://bit.ly/3uOWlrd    
  Organitza: Confraria de Pescadors 

 

 
 A les 19 h,  a la platja de la República  

                      

DEMOSTRACIÓ EN PÚBLIC DE L’ANTIC ART DE PLATJA 
Art de pesca de platja d’arrel tradicional que es practicava  antigament a 
Vilanova i la Geltrú 

  Organitza: Associació Esportiva Llaguts de Vilanova 

 

 A les 19,30 h, a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer 

  VISITA COMENTADA:  

  Temple maçònic? misteris i símbols 

  Visita comentada al voltant de l'arquitectura i el simbolisme de l'edifici de 

  la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, amb atenció als esgrafiats de la  

  façana. 
  Preu: 4 €/persona 

  Cal fer reserva prèvia al 93 815 42 02 o bé al correu informacio@victorbalaguer.cat 

  Organitza: Biblioteca Museu Víctor Balaguer 
 

 

https://www.entrapolis.com/entrades/concert-de-jazz-un-mar-de-pomes
https://www.entrapolis.com/entrades/concert-de-jazz-un-mar-de-pomes
https://bit.ly/3uOWlrd
mailto:informacio@victorbalaguer.cat


Dissabte 26 de juny  

 

 De 10 a 12,30 h, iniciant a l’Espai Far 

 

  LA GIMCANA DE BAIX A MAR  

  Adreçat a infants de 6 a 12 anys 

  En Pere és un pescador molt despistat que ha perdut tots els seus  

  objectes a diferents llocs de Baix-a-mar. Ajuda'l a trobar-los! 

  Preu: 3 €/infant 

  Cal fer reserva prèvia al 600509223 o bé al correu espaifar@vilanova.cat  

  Organitza: Espai Far 

 

A partir de les 11 h i fins a les 13:30 , a la platja de Ribes Roges 
(davant canal sortida d’embarcacions) 
 

REGATES D’EXHIBICIÓ DE LLAGUT CATALÀ 

entre els equips de l’Associació Esportiva Llaguts Vilanova 
 

 a continuació 

 
 PORTES OBERTES, BATEIG DE MAR 

per aquelles persones que vulguin iniciar-se al rem en llagut 
 Organitza: AE Llaguts de Vilanova 
 

 A les 17 h, al  Museu Romàntic Can Papiol 
   

  VISITA TEMÀTICA Tot torna: moda i tendències al segle XIX 
   Les estances nobles de Can Papiol són una mostra de la moda i els  

  gustos de la societat del 1800: mobiliari, indumentària i ornamentacions 
  d’una època que té encara molta relació amb els nostres dies.  
  PREU: 4€ per persona 

  Cal fer reserva prèvia al tel. 93 893 03 82 o bé al correu museupapiol@vilanova.cat 
 Organitza: Museu Romàntic Can Papiol 
 

 

 De 17 h a 20 h, als  jardins de l’Espai Far 

   

  PRESENTACIÓ Colla Dimonis Baix a Mar     

  Acte d'estrena de la nova colla infantil de dimonis. Actuació dels seus  
  integrants i presentació de la seva indumentària. 
  Cal fer reserva prèvia, aforament limitat. 

  Reserva a https://www.entrapolis.com/entradas/presentacio-dimonis-baix-a-mar 

  Organitza: Dimonis Baix a Mar amb la col·laboració de l’Espai Far 
 

  

  

  

mailto:museupapiol@vilanova.cat
https://www.entrapolis.com/entradas/presentacio-dimonis-baix-a-mar


A les 18 h, al passeig Marítim, davant de la  Casa del Mar 

 
49è CONCURS D’ALL CREMAT 

Plat emblemàtic de la platja de Vilanova, els concursants cuinen a la 

vista del públic utilitzant vells fogons de carbó i ventafocs. Hi participen 
25 parelles i a la parella guanyadora li serà lliurat el títol de “Patró d’All 
Cremat”. 

 
  Acte organitzat segons mesures COVID, respecteu les indicacions de l’organització 

Organitza: Confraria de Pescadors 

Diumenge 27 de juny 
 

 De 10 a 12,30 h, iniciant a l’Espai Far 

 

  LA GIMCANA DE BAIX A MAR  

  Adreçat a infants de 6 a 12 anys 

  En Pere és un pescador molt despistat que ha perdut tots els seus  

  objectes a diferents llocs de Baix-a-mar. Ajuda'l a trobar-los! 

  Preu: 3 €/infant 

  Cal fer reserva prèvia al 600509223 o bé al correu espaifar@vilanova.cat  

  Organitza: Espai Far 

Dimarts 29 de juny, diada de SANT PERE PESCADOR  

 
  

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

  JORNADA DE PORTES OBERTES A L’ESPAI FAR 
  Amb motiu de la diada de Sant Pere Pescador, visites gratuïtes. Visita 
  comentada a les 11 h  
  Organitza: Espai Far 

 



 

ACTES EN HONOR A SANT PERE,  

PATRÓ DELS PESCADORS 
 

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

 

 MISSA CANTADA EN HONOR DE SANT PERE PESCADOR 
Missa cantada pel Cor Parroquial en honor a Sant Pere, patró dels 
pescadors i copatró de Mar, oficiada pel Mossèn Àlvar Pérez Marqués. 
Durant la missa es recitaran els goigs de Sant Pere, escrits per gogistes 

del Penedès 
 

A les 11.30 h, a la plaça del Port 
 

 HOMENATGE ALS MORTS A LA MAR 

Oració i oferiment de corones de llorer a la mar, amb notes musicals.  
Tot seguit es farà la Benedicció d’Embarcacions, Arts de Pesca i 
Ormejos a càrrec de Mn. Àlvar Pérez Marqués, rector de la Parròquia de 

Mar, segons costum que data del segle XVIII 
 
 

a continuació,  al monument al pescador  

 
 OFRENA FLORAL A LA GENT DE LA MAR  

  Reconeixement a l’esforç i la lluita diària de la gent de la mar, amb  

  lectura poètica a càrrec de la poetessa Dolors Juan Ill. 
  Actes organitzats segons mesures COVID, respecteu les indicacions de l’organització 

Organitza: Confraria de Pescadors de Vilanova 

 

  



Dijous 1 de juliol 
  
 A la Masia d’En Cabanyes, a partir de les 18 h 

  
 VIDA FESTIVAL 2021 

Actuacions: Vetusta Morla, Hinds, Rigoberta Bandini, Joe Crepúsculo, 

The new Raemon&Paula Bonet, entre d'altres. 
Més informació i venda d’entrades a: www.vidafestival.com 

  Organitza Vida Festival amb la col·laboració de la  Confraria de Pescadors 

 

 

Divendres 2 de juliol 
 

A la Masia d’En Cabanyes, a partir de les 18 h 

  
 VIDA FESTIVAL 2021 

Actuacions: Nathy Peluso, Stay Homas, Maria Arnal i Marcel Bagés, 

Ferran Palau, Pau Vallvé, Ladilla Rusa, Mazoni entre d'altres. 
Més informació i venda d’entrades a: www.vidafestival.com 

 Organitza Vida Festival amb la col·laboració de la  Confraria de Pescadors 

 

 
 

Dissabte 3 de juliol 

 De 10 h a 13 h, al carrer Carlets núm 4   

   

  JORNADA DE PORTES OBERTES AL TINT 
  Has visitat mai el Tint? Saps com i per què tintaven les xarxes els  
  pescadors? Vine a conèixer l’antic Tint en aquesta visita guiada  
  Cal reserva prèvia https://bit.ly/3uOWlrd    

   Organitza: Confraria de Pescadors 
 

 

 

 

http://www.vidafestival.com/
http://www.vidafestival.com/
https://bit.ly/3uOWlrd


A la Masia d’En Cabanyes, a partir de les 18 h 

  
 VIDA FESTIVAL 2021 

Actuacions: Love of Lesbian, Sen Serra, Clara Peya, María José 

Llergo, Mujeres, Núria Graham, El petit de Cal Eril, Eric 
Montefusco entre d'altres. 
Més informació i venda d’entrades a: www.vidafestival.com 

 Organitza Vida Festival amb la col·laboració de la  Confraria de Pescadors 
 

 

 

Diumenge 4 de juliol  
 
 A les 19 h, a la Sala Pòsit   

 

ESPECTACLE DE MÀGIA  
El mag ZAPPA MAGIC, presenta INTENSITY IMPACT,  

espectacle de màgia per a tota la família 
ACTE AMB ENTRADA GRATUÏTA I AFORAMENT LIMITAT 

  Cal reserva prèvia https://bit.ly/3uOWlrd    

   Organitza: Confraria de Pescadors  
 
 
 

  
 
  

http://www.vidafestival.com/
https://bit.ly/3uOWlrd


PRIMER DIUMENGE DE MES ALS MUSEUS: 
 

 
 De les 10 h a les 13 h i de 17 h a 20 h a l’Espai Far  

 

 PORTES OBERTES 
  Visites primer diumenge de mes a les 11 h, 12 h, 13 h, 17 h i 18 h 
  Cal reserva prèvia a espaifar@vilanova.cat i 600509223 

 Organitza: Espai Far 
 

 

 De les 11 h a les 14 h a la Biblioteca Museu Balaguer 
 
 PORTES OBERTES 

 Primer diumenge de mes 
 Organitza: Biblioteca Museu Balaguer 
 

 

 De les 11 h a les 18 h al Museu Romàntic Can Papiol 
 

 VISITES COMENTADES GRATUÏTES 
  Visites primer diumenge de mes a les 11 h, 12 h, 13 h, 17 h i 18 h 
  Cal fer reserva prèvia a www.museucanpapiol.cat 

 

 
 De les 18 h a les 21 h a la Torre Blava Espai Guinovart 

  

 PORTES OBERTES 
  Visites primer diumenge de mes, amb cita prèvia  
  Cal fer reserva prèvia a www.museucanpapiol.cat 
 
 

 

 
  

mailto:espaifar@vilanova.cat
http://www.museucanpapiol.cat/
http://www.museucanpapiol.cat/


...i a més a més 
 

 

Del 9 a l’11 de juliol  
 

A la Plaça del Port,   
 

 40è FIMPT, Festival Internacional 

 de Música Popular Tradicional 
El FIMPT de Vilanova i la Geltrú 
celebra aquest 2021 la seva 40ena 

edició, que va quedar ajornada a 
l’estiu del 2020.  

El festival s’ubicarà a la plaça del 
port, com ja s’ha fet en les últimes 
edicions. 

El recinte serà amb tancament 
perimetral, amb aforament limitat i 
s’haurà d’adquirir entrada per 

accedir-hi, per tal de seguir totes les 
mesures sanitàries establertes. 
A la programació 2021 hem volgut 

incorporar propostes de grups que en 
algun moment d’aquest 40 anys, ja 
han passat pel festival combinades 

amb propostes més actuals. 
Més informació: www.vilanova.cat/fimpt/       

Organitza Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  

 

 

Diumenge 25 de juliol 

A la Platja Adarró,   
 

 TRAVESSIES NEDANT A LA PLATJA 
 Proves de Natació en aigües obertes en distintes categories.  

  Més informació: www.clubnataciovilanova.cat o cnvilanova@hotmail.com 
 Organitza: Club Natació Vilanova 
 

 

 

http://www.clubnataciovilanova.cat/
mailto:cnvilanova@hotmail.com


EXPOSICIONS 

 
 

 A partir del 18 de juny al 4 de juliol 
 

   A la sala Pòsit 

 
  EXPOSICIÓ  

  Mas i el mar, una mirada marinera  

  Un recull de fotografies que ens conviden a un viatge en el temps 
  amb Vilanova i el mar com a protagonistes. En el marc de la  
  celebració dels 100 anys del naixement del fotògraf vilanoví Jordi 

  Mas i Morando. 
  Organitza: Arxiu Comarcal del Garraf amb la col·laboració de la Confraria de  
  Pescadors de Vilanova 
 

 
 

 A la Plaça Mediterrània,  CAPI Baix-a-Mar 
 

  EXPOSICIÓ  
  El mar com actiu de salut vist pels nens 

  Amb l'enunciat  “I tu, què menges del mar?” els nens i nenes  
  participants han  aportat els seus dibuixos entre el de l' 7 i el 18 de 
  juny al 2n CONCURS DE DIBUIX INFANTIL FESTES DE SANT PERE 

  Totes les obres participants s’exposen en una mostra de dibuixos al 
  CAPI de Baix-a-Mar 

   Organitza: CAPI de Baix-a-Mar     
 
 

  



Agraïments  

c 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú    
Arxiu Comarcal del Garraf 
Neus Lloveras 

Jordi Santacana 
Xavier Escofet    
Caves Llopart 

Ventura Peixos 
Ferran Ferrer Margalet 
Casa del Mar    

Olis Saba       
Gogistes Penedesencs   
Dolors Juan Ill 

Taller dels sentits 
Isidre Roset Juan 
M. Victòria Canyelles i Pastó 

Xavi Gámez 
Companyia Celisol 
Peix al Cove                                              

         
         
         

 
 

I totes les persones i entitats que col·laboren desinteressadament i fan 
possible les Festes de Sant Pere 
 

 
  



 
 

   

 


