ACTIVITATS DESTACADES
CAP DE SETMANA
Del 6 al

Del 18 al 20 de setembre de 2020
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MERCAT AMBULANT DE DIVENDRES
Mercadal de Mar
37 parades amb diversitat d’articles com roba, marroquineria,
regals i alimentació entre d’altres.
De 9 a 14 h, Rambla de la Pau amb carrer de l’Àncora
VISITA A LA LLOTJA DEL PEIX
Visita a la subhasta de les 8 del matí i tast de sardines
Cal reserva prèvia a espaifar@vilanova.cat o al telèfon
600 509 223. Gaudiu d’una experiència amb sabor mariner!
De 8 a 10 h, Llotja de peix
MÚSIQUES DEL RETAULE
L’Associació d’Amics del Retaule de Santa Mª de la Geltrú
AMICRET organitza la quarta edició de Músiques del Retaule,
amb la participació del Cor de Cambra Francesc Valls sota
la direcció de Pere Lluís Biosca. Entrades a la venda dijous
17 a la rectoria de la parròquia de Sant Antoni i una hora
abans de l’espectacle.
A les 20.30 h, església de Santa Mª de la Geltrú
MUSEU ROMÀNTIC CAN PAPIOL
Recordeu horaris: de maig a octubre, divendres, dissabte
I diumenge d’11 a 14 h i de 17 a 19 h. Les visites a la casa
són sempre guiades i a les hores en punt. La darrera visita és
una hora abans del tancament del museu.
Cal reservar al 93 8930382 o bé al correu museupapiol@vilanova.cat
Carrer Major, 32
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MERCAT NO ALIMENTARI DE DISSABTE A BAIX-A-MAR
Des del passat dissabte 13 de juny, el Mercat Ambulant no
alimentari del Centre, s'ha reiniciat en la seva totalitat de parades
al Parc de Baix-a-mar. Les parades d’alimentació són al lloc de
sempre, al voltant del Mercat del Centre
De 9 a 14 h, Parc de Baix-a-Mar
HORA DEL CONTE EN FRANCÈS: BOUCLE D’OR ET LES TROIS OURS
A càrrec d’Esther Bruna, de la xarxa de biblioteques municipals.
Activitat familiar a partir dels 3 anys. Places limitades, cal reserva
al 93 893 20 39 o al correu b.vilanovag.jo@diba.cat
De 12 a 12.30 h, Biblioteca Municipal Joan Oliva
LES PINTURES DEL CAFÈ FOMENT
Visita temàtica al voltant del conjunt d’obres que l’any 1925 van
pintar Mir, Ricart, Cabanyes i Torrents per a la decoració del cafè
del Foment Vilanoví. Cal reservar al 93 8154202 o bé al correu
informació@victorbalaguer.cat
De 12 a 13 h, Museu Víctor Balaguer
MUSEU DEL FERROCARRIL DE CATALUNYA
Nous horaris: des del 14 de setembre i fins al 30 de gener, el Museu del Ferrocarril obrirà divendres, dissabte i diumenge de 10 a
14.30 h. Les tardes de dissabte de 16 a 19.30 h (setembre i octubre) i de 16 a 18.30 h (novembre, desembre i gener)
Plaça d’Eduard Maristany, s/n, al costat de l’estació

ACTIVITATS DESTACADES
CAP DE SETMANA
Del 6 al
MERCAT DE BROCANTERIA DELS DIUMENGES
Cada 1r, 3r i 5è diumenge de mes trobareu aquest mercat amb 13
expositors que faran d'aquest espai un interessant punt de trobada
per a tots els amants de les antiguitats i el col·leccionisme (monedes,
postals, xapes de cava, discos...).
De 10 a 20 h, Rambla de la Pau amb carrer de l’Àncora

Del 18 al 20 de setembre de 2020
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LA VILANOVA ANTIGA
La Vilanova del s.XIX és, sens dubte, un dels moments cabdals de
la història de la ciutat. Quina relació té Vilanova i la Geltrú amb
Amèrica? Com i quan va arribar el ferrocarril a la ciutat? Aquestes
i moltes més preguntes tindran resposta en aquest interessant itinerari
Cal reserva prèvia trucant al 639 868 491 o bé, info@arccultural.cat
D’11 a 12 h, Plaça de Font i Gumà
CIRCUIT DE TRENS EN MINIATURA
Xiquets i xiquetes, el diumenge toca fer un tomb amb les locomotores i
trenets del circuit en miniatura d’AFEVI, els amics del Ferrocarril de
Vilanova i la Geltrú!
D’ 11 a 14 h, Parc de Ribes Roges
MASIA D’EN CABAYES
Visita descoberta del Centre d’Interpretació del Romanticisme, el
Llegat Cabanyes i l’Espai Goya: dissabtes i diumenges a les 11h, 12h
i 13 h. Cal reservar al correu masiadencabanyes@ccgarraf.cat o
al telèfon 93 8115715.
D’11 a 14 h, Camí Ral, s/n
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SUGGERIMENTS
FIRA DEL VEHICLE D’OCASIÓ

RUTA DE TAPES STREEAT SAN MIGUEL

Amb més de 300 vehicles entre cotxes,
furgonetes i micro-cotxes, tots revisats i
garantits! Control d’aforament i higiene.

Ruta gastronòmica en la qual 19 locals de la
ciutat oferiran tapes i menús exclusius
elaborats amb ingredients de proximitat

Sorteig d’un iPad entre tots els assistents!

Des del 17 de setembre fins al 4 d’octubre

De 10 a 14 h i de 16 a 20 h, dissabte 19 i
diumenge 20 de setembre, Plaça del Port

www.gremivng.com

Oficina Municipal de Turisme - Parc de Ribes Roges, s/n
Punt d’Informació Turística - Plaça de la Vila, 11

+34 93 815 45 17
turisme@vilanova.cat
www.vilanovaturisme.cat

Segueix-nos a:
facebook.com/vilanovaturisme

instagram.com/vilanovaturisme

twitter.com/vilanovaturisme

