
La història de la FAC,
expositors, debats... i molt més!



IV SALÓ DE CARNAVAL   
Rambla de la Pau - carrer Any dels Negats

A la ciutat de Vilanova i la Geltrú, el Carnaval havia perviscut gràcies a les ce-
lebracions “a porta tancada”. Calia, però tornar la festa a peu de carrer, des del 
Dijous Gras fins Dimecres de Cendra.
Aquesta tornada de la Festa al carrer, ha estat conduïda fins avui, primer amb 
una Comissió del Carnaval i posteriorment, per la FAC. 
Enguany, 2018, l’estand del IV Saló de Carnaval es dedica a la trajectòria 
de 30 anys d’aquesta organització, la FAC, la Federació d’Associacions 
pel Carnaval.

L’estand del IV Saló de Carnaval d’enguany comptarà amb la decoració d’uns 
plafons amb descripció cronològica detallada de la trajectòria de la FAC al llarg 
dels seus 30 anys d’història i diversos Mantons de manil·la.

Acompanyaran el Saló de Carnaval, diferents especialistes constructors 
de figures de cartró com: Ventura & Hosta de Navata, Taller d’escultures 
Casserras de Solsona, Dolors Sans de Vilafranca del Penedès i Taller Sarandaca 
de Granolllers. També especialistes en viatges i llibres de Carnaval.

PROGRAMACIÓ
Rambla de la Pau - carrer Any dels Negats
i Foment Vilanoví (plaça de les Cols)

DIVENDRES 9

A les 10.30 hores
Obertura dels estands del Saló.
30 anys de la Federació d’Associacions del Carnaval.

Constructors de figures de cartró: Ventura & Hosta de Navata, Taller d’escul-
tures, Casserras de Solsona, Dolors Sans de Vilafranca del Penedès i Taller 
Sarandaca de Granollers.

Establiments vinculats a la festa: FG Viatges, El Talleret del Farcell, Tradillibreria 
i Leonor Viçon.

A les 19 hores
Tertúlia retransmesa en directe a l’estand veí de Canal Blau Ràdio,
amb els artesans de l’estand.



DISSABTE 10 

A partir de les 11 del matí (al Foment Vilanoví de la plaça de les Cols).

JORNADA - DEBAT SOBRE EL CARNAVAL: 
“L’actualitat del Carnaval en el segle de la comunicabilitat i globa-
lització dels costums”.
 
A les 11 hores
Obertura de les Jornades per la Regidora de Cultura de Vilanova i la 
Geltrú, la Sra. Adelaida Moya i Taulés.

A les 11.15 hores
Intervenció a càrrec de Manuel Delgado. Antropòleg i professor universitari.
Llicenciat en Història de l’art i doctor en Antropologia. Ha treballat especialment 
entorn la construcció de l’etnicitat i les estratègies d’exclusió en marcs urbans. 
S’ha interessat per les representacions culturals a la ciutat i les noves formes de 
culte al món contemporani. Forma part de la junta directiva de l’Institut Català 
d’Antropologia. També va ser membre de la Comissió d’Estudi sobre la Immi-
gració del Parlament de Catalunya

A les 12.30 hores
Intervenció a càrrec de Salvador Cardús. Sociòleg, periodista, escriptor, i 
doctor en Ciències Econòmiques. Ha estat Fellow Visiting del Fitzwilliam Colle-
ge de la Universitat de Cambridge. Actualment és professor titular de Sociologia 
a la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, de la qual fou degà entre 2009 i 2011.

A continuació debat. 

A les 17 hores
Intervenció a càrrec de Manuel Riu.
“El Carnaval de Cadis, rebel·lió o conformisme”. 
Escriptor i bloguer. Professor de llengua i literatura castellanes a l’Institut de 
Tremp. Ha editat, amb Mir Roy, “Em dic Mireia (i el meu cony es diu Carlitos)”. 

A les 18.30 hores / Informe de la FAC.

A les 19 hores / Debat general.




