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Festa de Sant Joan 2014
Ja estem arribant a la nostra Festa Major i com cada any volem fer-vos
partícips de l’alegria i ganes de passar-nos-ho bé que aquesta associació
de veïns, que és la vostra, té.
Entre tots hem preparat jocs infantils perquè la nostra canalla també té
dret a gaudir, la Festa és per a tothom, pels que viviu en aquest barri i pels
que veniu d’altres llocs, aquí no s’exclou a ningú, tothom hi és convidat.
Som a les portes de l’estiu, els dies més llargs i les nits més curtes i,
aquesta nit és per riure, tirar coets, menjar coca, beure, estar amb els
amics i familiars i ballar, ballar, ballar fins que les forces ens diguin prou...

2014

Sabem que no tot són flors i violes, però per això hem de gaudir-la amb
més ganes, per oblidar, ni que sigui per unes hores, els moments que
estem vivint.
Des de l’associació de veïns us animem a participar, a col·laborar, a invitar
als vostres familiars i amics que s’acostin aquests dies a viure la nostra
festa, així entre tots serà més lluïda.
VISCA LA FESTA DE SANT JOAN!!!
VISCA LA FESTA DELS PAISOS CATALANS!!!
L’Associació de Veïns de Sant Joan.

Agraïment:
Volem fer arribar el nostre agraïment a en Joan Guasch per fer la portada i a tots els
socis i socis protectors perquè sense la seva col·laboració desinteressada no podríem tirar
endavant les activitats que es fan en la nostra, perquè és de tots, Associació de Veïns. Donem
les gràcies, doncs, molt sincerament, a tota la gent que dia rere dia ens fan costat i ens
encoratgen a fer de la festa de Sant Joan una de les festes grans de Vilanova i la Geltrú. Entre
tots seguirem endavant.
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L’AV de Sant Joan et recorda els serveis que t’ofereix
Problemes de via pública del barri

Nit de foc

Reunions amb l’ajuntament:

Revetlla de Sant Joan

Temes importants de la ciutat
Consell Municipal de Medi Ambient

2014

Campionat de petanca
Havaneres

Consell Municipal d’Associacions de Veïns

Rom cremat

Cursos de tardor primavera estiu i hivern

Carnaval:

Enviat de Ses Majestats Reis d’Orient

Arrivo

Festa de Sant Joan de Vilanova i la Geltrú:

Xatonada

Per a un
barri millor
fes-te soci

Festival infantil

Comparses

Fes-te jove de Sant Joan

Secció fotogràfica:

Sortida a anar a buscar la Flama del Canigó

Col·lectiu fotogràfic Fotoítaca de l’AV Sant Joan

Concurs de dolços de Sant Joan

Exposicions, xerrades...

Concurs fotogràfic de Sant Joan
Per més informació pots entrar al nostre facebook “av sant joan”

Salutació
Ja som a les portes de les festes del solstici d’estiu, una festa que ens
porta a un moment molt especial del calendari festiu de la nostra ciutat.
La Festa Major de Sant Joan és una festa d’àmbit nacional, que ens porta
la Flama del Canigó, que baixa del seu cim per anar a arreu del país,
que ens fa participar i endinsar-nos en la nostra cultura, en les nostres
tradicions, en la nostra manera de fer i ser.
La nit de Sant Joan uneix aquests elements i per això és tan especial per
a tots nosaltres. Una nit que és màgica perquè integra natura, foc, terra,
personatges vius i amagats en llegendes centenàries... una nit que ens fa
sentir el contacte amb la natura en tota la seva màxima expressió.

I tot això serveix per fer relació social, amb la finalitat de fer una ciutat més agradable.

Estem vivint moments molt difícils, moments de crisi econòmica i també
de crisi de valors. Però és en moments com aquests, que la societat civil
sempre agafa el lideratge per mantenir la cultura, les tradicions, per
mantenir i conservar el patrimoni material i immaterial que ens conforma
com a poble i societat. Per això, la tasca de l’AV de Sant Joan és digna
del nostre màxim reconeixement, aquesta tossuderia any rere any per
mantenir la festa, per trobar l’equilibri entre tradició i nous temps, per
no defallir en fer de Sant Joan un punt de referència per a tots nosaltres.
A totes i a tots, moltes gràcies per mantenir la festa, però també per
la vostra tasca quotidiana de millora del barri, per aquest treball de
cohesió social que feu dia rere dia, amb diàleg i amb un projecte comú
il·lusionador, que és de barri, però que també és un projecte col·lectiu
de ciutat.
El solstici d’estiu ens fa sentir la vida quan encenem en fogueres el foc
purificador i regenerador, quan sentim com la força de la natura ens
colpeja fins travessar-nos, quan sentim la força i el poder d’aquesta nit
màgica.
Vivim la festa, vivim la Festa Major de Sant Joan!
Neus Lloveras
Alcaldessa
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Manifest de la
Flama del Canigó 2014
“Vida sens llibertat no és vida.” Així parla Brutus, personatge d’una de les
joies del teatre barroc català,“Lucrècia”, del menorquí Joan Ramis i Ramis.
Vivim en un país estrany, paradoxal. En el “minúscul territori” del poeta de
Roda de Ter, res no és el que sembla ni les coses són com esperaríem que
fossin.
Vivim en un país en què ens poden dir, sense avergonyirse’n, que votar és
antidemocràtic i il·legal; un país esquarterat de manera perversa per dalt,
per baix i pels dos costats; un país en què una sola família pot imposar en
quina llengua ha de formar-se un grup sencer (i no cal anar gaire lluny per
veure-ho); un país en què és un jutge i no un pedagog qui decideix quin
percentatge de temps s’ha de dedicar a cada llengua a les aules; un país que
vol superar una crisi provocada per l’especulació i la construcció indiscriminada presentant absurds projectes d’urbanització faraònica; un país en què la
violència de les anomenades “forces de l’ordre” no troba altra resposta que
la impunitat; un país que rescata els poderosos i desnona els que no tenen
res; un país que, malauradament, molts voldrien lliure sense que s’hi notés
gaire el canvi.
Afortunadament, però, també som un país que ha estat capaç de convertir
tres-cents anys d’ocupació en tres segles de resistència i que ha fet de la desobediència, la tenacitat i la lluita, la seva millor arma. I per això hem arribat
fins aquí, a punt de convertir en realitat la vella utopia a la qual ha dedicat la
seva vida tanta gent durant tants i tants anys. I ho farem, sigui com sigui i peti
qui peti, d’aquí a molt pocs mesos, tal com s’ha de fer: amb una papereta i
una urna.
“Tinc pressa, / arribo al mar que em portarà ben lluny.” Aquests versos de la
poetessa Montserrat Abelló il·lustren quin és el nostre sentiment i el nostre
desig en aquest moment que pretenem històric. Tenim pressa, moltíssima
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pressa, volem alliberar-nos sense esperar ni un sol segon més de la càrrega
que ens oprimeix des de fa tres segles. I volem fer-ho, no per aturar-nos,
ben al contrari. Ho desitgem per encetar el camí cap a un país on la justícia
social, la igualtat i la solidaritat siguin la norma i on la nostra llengua i la
nostra cultura esdevinguin la base de la convivència. Talment com si fóssim
un país com els altres. “Vida sens llibertat no és vida. / Sí que és mort.”
Per això, perquè volem viure plenament en llibertat, seguirem endavant; és
per això, que no ens aturarem. I ens hi acompanyarà sempre aquesta flama
–la Flama del Canigó–, símbol de la unitat dels Països Catalans, que ens
anima, any rere any, a no defallir i a continuar treballant fins que, de Salses
a Guardamar i de Fraga a Maó, no siguem res més que això: persones lliures en una terra lliure. Potser sí que és veritat que som ingenus, idealistes,
utòpics, inconformistes, somiadors, il·lusos… I tant que sí!
Ara i sempre, fins a la victòria!
Visca la Flama del Canigó!
Visca la llengua catalana!
Visca els Països Catalans!
Visca la terra!
Vilanova i la Geltrú, 23 de juny de 2014
Sant Joan, Festa Nacional dels Països Catalans

Associació Cultural Desperta!
Lluita i cultura a Vilanova i la Geltrú
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Xiringuito
Xoriguer
Plaça Xoriguer, s/n · Vilanova i la Geltrú · Tel. 93 893 49
86

La teva clínica dental de confiança
A VILANOVA I LA GELTRÚ ens trobaràs a:
LLibertat, 89 · Tel. 938 105 858
Condicions especials per als socis de l’AVV Sant Joan
Vine i comprova-ho!
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Programa d’actes Festa de Sant Joan 2014
DIVENDRES

6 DE JUNY
20h
presentació del programa de la

Festa

de

Sant Joan

Al centre cívic Sant Joan

DIJOUS 19 DE JUNY

19h

mira què fem!
Presentació d’activitats

de l’associació de

veïns i de totes les entitats
del

Centre Cívic Sant Joan

DISSABTE 14 DE JUNY

17 h
Tabalada

popular

L’Associació cultural Ball d’Enveja per commemorar el seu
Xè aniversari farà una tabalada pel centre de Vilanova
amb els Diables de la Collada – Sis camins, el drac de la
Geltrú, els Tronats de mar, les diablesses de la Geltrú, els
Diables de Sant Pau d’Ordal i els diables de l’Alforja.
Inici a la plaça de les Cols i finalitzarà a la plaça Soler i Carbonell amb una breu actuació per part de cada colla.
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Programa d’actes Festa de Sant Joan 2014

Programa d’actes Festa de Sant Joan 2014

DISSABTE 14 DE JUNY

DISSABTE

Fes-te

jove de

21 DE JUNY

Sant Joan!

21h
Fideuà

18h
Activitats

participatives d’oci

21h
Botifarrada

popular

Preu: 5€

23h Concert

de

Punxa

i botifarrada

Sopar solidari de la parròquia de Sant Joan
En benefici de la mensa del cor i l’Hort Humà
Adults: 12€
Nens: 8€
Venda de tiquets:
Despatx parroquial:
dilluns i divendres de 19.30 a 20.30 hores.
Secretaria de l’AV Sant Joan:
de dimarts a dijous de 18 a 20 hores.

discos de

grups comarcals

Als Jardins de Francesc Macià
Organitza: ARRAN Vilanova
Col·labora: AV Sant Joan

DIUMENGE

DIUMENGE

22 DE JUNY
Sortida

15 DE JUNY
5ª Trobada d’intercanvi

de

plaques de cava

al

Canigó

3 membres de l’AV de Sant Joan, faran el cim del Canigó
per dur-nos la Flama amb què encendrem la foguera
d’aquesta nit màgica.

A la plaça Olivella
Organitza: La Disbauxa Vilanovina
Col·labora: AV Sant Joan
Horari: de 10 a 14 hores

DISSABTE

21 DE JUNY
16.30h

Petanca
A les pistes de petanca dels jardins de Francesc Macià
Es farà una melé
Cal inscripció prèvia

18:00h a 21h
Tarda infantil

Al Parc de la Quadra d’Enveja
Activitats infantils per a la canalla
Concurs de dibuix pels més petits
Carrera de relleus amb aigua
Carrera de sacs (a partir dels 12 anys)

Organitza: Grup de Petanca Gent del Barri / Col·labora: AV Sant Joan
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Programa d’actes Festa de Sant Joan 2014
DIUMENGE

22 DE JUNY

Programa d’actes Festa de Sant Joan 2014
DILLUNS

20h
2n Concurs

de dolços

Al Parc de la Quadra d’Enveja
T’agrada fer magdalenes, galetes, pastissos, coques... i et surten
boníssims? Vine que ho comprovarem!
És necessària inscripció prèvia. Les persones inscrites que presentin el seu producte entrarà en un sorteig i serà premiat amb un
regal cedit per Vng Viatges.
La preinscripció serà del 2 al 18 de juny
Places limitades.

23 DE JUNY
11h
Tabalada

La colla de la Ball d’Enveja faran una tabalada pels carrers
del barri. Començaran el recorregut al centre cívic Sant
Joan i faran un petit cercavila fins a la Torre d’Enveja.

12h
Llançament

dels

A la torre d’Enveja

12

tradicionals

morterets

Premis - Cedits per gentilesa de VNG Viatges
Per atorgar el premi es tindrà en consideració:
· El millor gust, la decoració i l’originalitat (pel que fa als ingredients, la presentació, la forma…)
En cas de participar en el concurs entre un mínim de 25 i un màxim
de 50 participants, VNG Viatges atorgarà 3 premis:
· 1r classificat: Un cap de setmana amb encant per a dues persones
· 2n classificat: Una maleta de cabina
· 3r classificat: Una bossa de mà de viatge
El jurat estarà compost per:
Lina Alvarez (Lina dels dansaires i cap de cuina de can Gatell)
Eva Bolaño (professora de cuina)
Abraham Martínez (pastisser professional)
(Adjuntem les bases del concurs)

21h a 24h
Sopar a la

19h
Arribada

de la

Flama

22.30h
Nit de Correfoc
fresca

Al parc de la quadra d’Enveja
Vols sopar a l’aire lliure a la fresca amb la teva família i
amics? Doncs vine, t’esperem!
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del

Canigó

Als jardins de Francesc Macià, es farà la lectura del Manifest a càrrec de l’entitat Desperta! i seguidament una
actuació dels Falcons i dels Bordegassos de Vilanova i la
Geltrú.
Més tard es durà la Flama del Canigó fins a la torre
d’Enveja per encendre la gran foguera.
Tots els que vulgueu podeu venir a buscar la Flama de
la festa dels Països Catalans, per poder gaudir d’ella en
aquesta nit tant especial.

Sortiran la colla de la Ball d’Enveja amb colles convidades
des dels Jardins de Francesc Macià fins al Parc de la quadra
d’Enveja, fent un recorregut pel barri, amb un espectacular
correfoc, acompanyant la Flama del Canigó amb la posterior escenificació de la Llegenda de la Torre d’Enveja i
l’encesa de la foguera.
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Programa d’actes Festa de Sant Joan 2014
DILLUNS

23 DE JUNY

Programa d’actes Festa de Sant Joan 2014
DIMARTS 24 DE JUNY

13h
Actuació

23.45 a 24h
Encesa de la foguera

de

Ball d’enveja

A les 12h faran una ofrena a la parròquia de Sant Joan i
posteriorment representaran el seu ball.
A la plaça de la parròquia, al carrer Joan Llaveries

Les colles de Ball d’Enveja encendran la foguera amb la
Flama del Canigó.

24.15h     
Revetlla

20h
Havaneres

Actuació de l’orquestra ENIGMA
Al parc de la Quadra d’Enveja de Vilanova i la Geltrú.
Servei de bar durant tota la nit

i rom cremat

A càrrec del grup d’havaneres HAVANA XICA
A la plaça del Xoriguer

Organitza: AV de Sant Joan

Concurs

DISSABTE 28 DE JUNY
fotogràfic

La nit de Sant Joan, durant el correfoc de la colla de Ball
d’Enveja, us animem a participar al concurs fotogràfic
mitjançant twitter o Instagram. Hi podrà participar
tothom qui vulgui, fes la teva foto i penja-la a qualsevol
de les dues aplicacions amb l’etiqueta #CorrefocBDE14. El
guanyador s’endurà un lot de productes de marxandatge
de la colla de Ball d’Enveja.
Organitza: Associació cultural Ball d’Enveja

DIMARTS 24 DE JUNY

11.30h
Missa solemne

A la parròquia de Sant Joan

19h
Missa Gospel

A la Parròquia de Sant Joan

DIVENDRES 11 DE JULIOL

19.30h
Inauguració i lliurament de premis
11è Concurs Fotogràfic Sant Joan
Concurs Nacional de Fotografia

del

Al Centre Cívic Sant Joan
Consulteu les bases d’aquest concurs a la següent pàgina
d’aquest programa i animeu-vos a participar-hi
Organitza: Col·lectiu Fotogràfic Fotoitaca de l’AV de Sant Joan
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Programa d’actes Festa de Sant Joan 2014
DISSABTE

12 DE JULIOL

2n concurs de dolços
de la Festa de Sant Joan
Si t’agrada la cuina i els dolços, participa-hi!

Dinar

popular

El Ball d’Enveja com agraïment d’haver format part de la
seva història faran un dinar popular a la Torre d’Enveja
convidant també a exmembres i recordar tot allò que han
viscut.
La inscripció del sopar serà el 30 de juny fins el 4 de juliol a
les 18h al local de l’Associació Cultural Ball d’Enveja, situat
al carrer Sant Josep 11, baixos (al costat del bar Apolo).
Organitza: Associació cultural Ball d’Enveja

BASES DEL CONCURS
El concurs de coques i dolços se celebra en el marc de la festa de Sant Joan, el diumenge dia
22 de juny, a la Torre d’Enveja, a les 20 hores.
1. Poden participar-hi tots els veïns i veïnes de Vilanova i rodalies.
2. No s’hi poden presentar professionals de la pastisseria
3. Només s’hi pot presentar un dolç per participant (una coca, pastís, magdalena o
galetes...).
4. Els membres del jurat no podran ser participants del concurs.
5. Els participants hauran de fer una preinscripció prèvia a l’AV Sant Joan. Caldrà donar les
dades següents: nom i cognoms, telèfon i adreça de correu electrònic.
Les persones participants que s’hi hagin presentat rebran un número d’inscripció i
participaran en un sorteig en el qual rebran un regal sorpresa cedit per VNG Viatges.
6. La preinscripció serà del 2 de juny fins el 18 de juny.
7. Places limitades
8. Les coques i els pastissos seran de 6 racions com a mínim, i podran ser de qualsevol
forma.
9. Els dolços han de ser d’elaboració pròpia. No s’hi acceptarà cap tipus de menjar precuinat
o comprat en una fleca o pastisseria.
10. Els ingredients comestibles que s’hi presentin, no hauran de necessitar refrigeració per a
la seva conservació. No podran tenir crema com a ingredient, ni qualsevol altre ingredient
que es pugui fer malbé.

Organitza

En conveni

11. Cal portar un sobre amb indicació a l’exterior del nom de la coca, magdalena, galeta,
pastís.... i a l’ interior, tancat, un paper amb:
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El número atorgat amb la preinscripció
Nom del dolç
Nom, cognoms i edat del mestre pastisser
Relació d’ingredients, a fi que tothom els conegui i així evitar possibles al·lèrgies
alimentàries (per exemple: fruits secs).
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Premis - Cedits per gentilesa de VNG Viatges
El premi al guanyador del concurs: Un cap de setmana amb encant per a dues persones
Per atorgar el premi es tindrà en consideració:
 El millor gust, la decoració i l’originalitat (pel que fa als ingredients, la presentació, la
forma…)
En cas de participar en el concurs entre un mínim de 25 i un màxim de 50 participants, VNG
Viatges atorgarà 3 premis:
 1r classificat: Un cap de setmana amb encant per a dues persones
 2n classificat: Una maleta de cabina
 3r classificat: Una bossa de mà de viatge
Jurat
El jurat estarà format per 3 persones de contrastada solvència i experiència, que seran
escollides per l’Organització.
Acceptació de les bases
Els participants accepten aquestes bases i cedeixen els seus pastissos i dolços per a la
degustació lliure i gratuïta dels assistents al sopar popular de la Festa de Sant Joan, així
com del jurat i la seva decisió. No podran ser objecte d’impugnació les decisions que
prengui el jurat, el qual estarà facultat per resoldre qualsevol situació no prevista en les
bases de la manera que consideri oportuna.

ORGANITZA:

PATROCINA

HI COL·LABORA:

11è Concurs Fotogràfic “SANT JOAN”
PARTICIPANTS: Tothom que ho vulgui serà benvingut/da.
TEMA: Lliure.
OBRES: Se’n poden presentar un màxim de tres per concursant en blanc i negre, en color,
virades i amb qualsevol tècnica.
Format: La imatge fotogràfica serà de mida lliure.
PRESENTACIÓ: Les obres aniran muntades amb suport de 30x40 cm, en sentit vertical
obligatòriament. (suport
cartolina o cartró dur).
Es podran presentar: els feiners de dilluns a divendres d’11 a 13 hores i de 17 a 20 hores
fins a les 20 hores del dia
25 de juny de 2014 o bé per correu tot indicant CONCURS FOTOGRÀFIC DE SANT JOAN
a:
Col·lectiu Fotogràfic Fotoitaca de l’AV de Sant Joan
Jardins de Francesc Macià s/n
08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
IDENTIFICACIÓ: al dors de cada obra s’indicarà el nom, l’adreça, el telèfon de l’autor i
també el títol de les obres.
Els socis de la FCF faran constar l’agrupació a la qual pertanyen i el número de soci de la
FCF.
DRETS D’INSCRIPCIÓ: gratuïts.
JURAT: estarà format per tres persones reconegudes per la Federació Catalana de
Fotografia (FCF).
VEREDICTE: tindrà lloc el dia 27 de juny de 2014, a les 18:00 hores, al Centre Cívic Sant
Joan; jardins de Francesc
Macià, s/n, 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

www.vngviatges.com
facebook.com/vngviatges
twitter.com/VNGviatges

Av. Francesc Macià, 133
Vilanova i la Geltrú
Tel. 938156903
informacion@vngviatges.com

LLIURAMENT DE PREMIS I EXPOSICIÓ: el dia 11 de juliol de 2014, a les 19.30 hores, al
Centre Cívic Sant
Joan; jardins de Francesc Macià, s/n, 08800 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona). La
exposició romandrà oberta al
públic fins el dia 25 de juliol de 2014.
DEVOLUCIÓ DE LES OBRES: A partir del 19 de setembre de 2014. Pel mateix conducte
en què es van rebre.
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CONSIDERACIONS GENERALS:
Tots els premis nacionals quedaran en poder del Col·lectiu Fotogràfic Fotoítaca de l’AV de
Sant Joan.
No es concedirà més d’un premi per autor.
El jurat qualificador no podrà declarar cap premi desert.
Si per causa greu comesa per un autor s’ha de desqualificar la seva obra, el possible premi
atorgat recaurà, a tots els
efectes, en el següent concursant.
L’organització tindrà cura de les obres i de la seva conservació i no es farà responsable de
qualsevol accident o
robatori que pogués ocórrer.
La participació en aquest concurs suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases.
Qualsevol cas no previst serà resolt per l’entitat organitzadora.
Els participants es responsabilitzaran totalment que no hi hagi drets de tercers en les obres
presentades, i que no es
puguin fer reclamacions per drets d’imatge. També es responsabilitzaran de les
reclamacions que puguin presentar
les entitats de drets de propietat intel·lectual (SGAE, VEGAP, etc.), a les quals els
participants poden estar adscrits.
L’entitat es reserva el dret de reproduir les obres premiades i de fer una selecció de les
obres a exposar.
Aquest concurs és puntuable per a l’obtenció de les distincions AFCF, MFCF, EFCF i MCFCF
per a als membres de la Federació Catalana de Fotografia amb el núm. 2014/42
PREMIS
CLASSIFICACIÓ NACIONAL
Vuit premis nacionals que rebran un trofeu per premi.

PATROCINAT PER:

ORGANITZA:
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Pl. Beatriu de Claramunt, local 1
08800 VILANOVA I LA GELTRÚ
Tel./Fax: 93 810 55 52

HI COL·LABORA:

Bona Festa Major

