
Tretze dies per ‘omplir-se’
de festa major
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El 25 de juliol arrancarà la 
festa major de Vilanova, un 
cicle que aquest any s’allar-
garà durant 13 dies, amb una 
vuitantena d’actes. Omple’t de 
festa és el lema amb què els 
pabordes han organitzat un 
programa perquè en gaudei-
xi tota la ciutat.

Tradició, innovació, música, 
cultura i vilanovisme són els ei-
xos del programa. L’eix tradi-
cional es manté, com sempre, 
amb els cercaviles dels dies 4 
i 5 i la Cercavila de l’Imagina-

ri, que farà el dia 6 la desena 
sortida. Però el dia 26 se ce-
lebrarà els deu anys dels ta-
balers de la Geltrú, amb una 
cercavila amb 25 colles de 
tabals de tot Catalunya que 
es concentraran a la plaça de 
la Vila. El Correfoc sortirà el 
dia 1, amb el Ball de Diables 
de Tarragona i el de Sant Pere 
de Ribes com a colles convi-
dades. El dia 2, a l’exhibició 
castellera participen la Vella 
dels Xiquets de Valls i la Jove 
dels Xiquets de Tarragona. 
I, en el marc dels 10 anys 
dels Falcons, el dia 3 hi hau-
rà exhibició amb la Nova 
Muixiganga d’Algemesí.

I el mateix dia, una nove-
tat: els infants que vulguin 
superar l’etapa del xumet, la 
podran donar a qualsevol de 
les mulasses, en una tradició 
que ara s’institucionalitza.

Des d’un punt de vista 
més institucional, aquest any 
serà el poeta Miquel Desclot 
l’encarregat de fer el Convit 
a la Festa, el dia 4. 

La música pren protago-

Moritz
és l’empresa patrocina-
dora de la festa major de 
2008. És la primera vegada 
que la festa major comp-
ta amb un patrocinador 
principal i, a més, de fora 
de la ciutat. Amb tot, els 
set pabordes de 2008 han 
agraït el suport de les em-
preses i comerços de la 
ciutat que han col·laborat 
a la festa i també de les di-
ferents entitats, des de la 
gent del Manani, o les so-
cietats La Gavina, Can Pis-
traus, Foment, Talaia,  CF 
Vilanova, entre d’altres, 
que se sumen al progra-
ma amb les seves pròpies 
activitats.

L’apunt

els set pabordes, després de presentar la festa major del 2008 fèlix

Una vuitantena 
d’actes completen 
una festa que vol 
ser per a tothom

La lluna i el mar, 
el blanc i el blau, 
identifiquen la festa 
major del 2008

des sortiran pels carrers del 
centre a fer la tradicional 
capta de festa major. Serà de 
deu a dues, al matí.

S’hi podrà adquirir algu-
nes peces de les que s’han 
tret aquest any: el cartell, el 
programa, les samarretes, 
una bossa de mà, tasses amb 
la imatge de la festa major, 
els domassos o les figuretes 
de plom, aquest any, la Carpa 
i el Porró.

De la imatge de la festa 
s’ha encarregat Nyls Leroy. 
De la llegenda de la lluna en 
un cove i del caràcter medi-
terrani de la ciutat, Leroy 
n’ha agafat els elements grà-
fics –la lluna i el mar– i els 
colors –el blanc, el blau– que 
identificaran la festa major 
de 2008. Un cartell detallista 
i oníric que aglutina arqui-
tectura i festa, sobre la lluna 
i arran de mar.

El programa, que pren 
la forma d’agenda festiva 
d’agost de 2008 a juliol de 
2009, inclou vuit contes en-
carregats pels pabordes a di-
ferents vilanovins.

Un dels primers actes 
de la festa major de 2008 
és el concert que Estopa 
oferirà a les pistes d’at-
letisme en la seva gira 
Allenrok.  El concert co-
mençarà a dos quarts 
d’onze de la nit del di-
vendres 26, i una hora 
abans s’obriran les por-
tes del recinte.

El ritme de venda 
de les entrades és bo, 
segons han confirmat 
des d’Ona Produccions 
i Music From Tamarit, 
organitzadores de l’ac-
te, en coordinació amb 

Titolorum

l’equip de pabordes, i ja 
s’ha venut la meitat de 
les 6.000 entrades que 
es posaran a la venda. 
De fet, el concert de 
Vilanova té l’exclusivi-
tat per a les comarques 
de Tarragona de la gira 
dels de Cornellà, una 
gira que s’està confir-
mant com la més reeixi-
da de l’Estat, amb la del 
Canto del Loco. Allen-
rok és el cinquè disc i 
l’homenatge que els 
germans José Manuel i 
David fan a la ciutat on 
van néixer.

Bon ritme de vendes per al 
concert d’Estopa

Vilanova
Queixes a la plaça de la Mediterrània
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Desperfectes a 
la plaça, un any 

després de la seva 
inauguració
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nisme amb concerts cada dia. 
Entre d’altres, Estopa, el dia 
26; Sabor de Gràcia i la Metro-
pol, al Ball de les Set Hores; el 
programa del Manani Rock, 
amb Discípulos de Otília o 
Lamatumbà, entre molts 
d’altres, i propostes com Pep 
Sala i Pau Riba; l’Omple’t de 
sorra, un cicle de concerts 
organitzats pels Xiriguintos 
durant la setmana, blues al 
Foment, o un concert amb 
grups locals al Parc de Ribes 
Roges. Hi haurà revista, el 
dia 1, amb Regina do Santos i 
Josep Guardiola, havaneres, 
lírica i concerts de banda.

Dins de les activitats per 
a la canalla i la família, els 
pabordes destaquen la ma-
crogimcana  dels dies 2 i 3 a 
la plaça de la Mediterrània 
amb el títol Troba les figure-
tes de la cercavila. Hi haurà 
també espectacles de carrer 
i tallers a la Biblioteca Ar-
mand Cardona i a La Sala. 
Es recuperen les excursions 
a peu, aquest any als Colls, 
i amb bicicleta, aquest any 
amb banys al final; el Cine-

ma a la Fresca, l’enlairada de 
globus aerostàtics o el sopar 
popular.

Pel que fa a les exposici-
ons, destaca la que el dia 26 
s’inaugura a la Sala, Les arrels 
de la festa. Imatges de la festa 
major de Vilanova i la Geltrú 
199-1950, compilades pel 
fotògraf Ramon Saumell. 
Al voltant d’aquesta expo-
sició hi haurà una tertúlia 
i encara se’n farà una altra 
sobre La Casa de la Festa, els 
dies 29 i 30, respectivament. 
A més, hi haurà l’exposició 
de fotografies de la Trobada 
de Falcons, al Toc, i la de la 
Cercavila de l’Imaginari, 
a La Carpeta Moderna. I la 
festa es tancarà amb Omple’t 
d’imatges, una projecció dels 
millors moments de la festa 
major, a càrrec de Carles Cas-
tro, el dia 5 d’agost.

La Capta de Pabordes, 
demà al matí
El programa, com també 
la resta de material editat 
aquest any, es pot aconseguir 
demà al matí, quan els pabor-


