PROGRAMA
DIMARTS 3 de Juliol de 2012
11:00h Roda de premsa de presentació oficial del Family Pride a l’Hotel Cèsar de Vilanova i la
Geltrú (Carrer Isaac Peral 10)
DIVENDRES 6 de Juliol de 2012
16:30h Trobada lúdica a la Platja de Ribes Roges, en el xiringuito número 2.
17:30h Anem plegats a la platja per...
Els menuts: volada d’estels
Els grans: partit de futbol a la sorra
Tothom: concurs de castells de sorra
20:00h Festa familiar de benvinguda a la Platja de Ribes Roges, en el xiringuito número 2,
amb sardinada popular. Les inscripcions s’efectuaran en el formulari d’inscripció on-line del
Family Pride. El pagament es farà amb un abonament al número de compte 2100-301283-2200463641 detallant el nom de la persona ordenant. Així mateix, cal enviar comprovant
de pagament al correu ampgyl@ampgyl.org
Preu tiquet adults: 10 euros
Preu tiquet infants i menors de 16 anys: 6 euros
DISSABTE 7 de Juliol de 2012
Durant tot el matí. Esports a la platja, estació nàutica, activitats en família.... i tallers per a
infants i joves LGTB.
17:00h Projecció i estrena a Vilanova del film “Right2Love”, a la Biblioteca Museu Víctor
Balaguer (Avg./ Víctor Balaguer, s/n – just davant de l’estació de RENFE) El film és un
documental dirigit per l’Adaia Teruel i produït per la FLG que ens explica la vida de 7 famílies
europees i la seva situació legal i familiar. Les famílies tenen en comú una història d’amor i
que estan formades per dues mares o dos pares. Explica quina és la situació i/o desprotecció
legal en que es troben les filles i els fills de lesbianes i gais segons sigui el país europeu on els
ha tocat néixer i viure, una Europa comú per moltes coses... però encara no pels drets
igualitaris de les persones.
Visita al museu Víctor Balaguer.
Al finalitzar la projecció, es podrà visitar el museu VICTOR BALAGUER de forma lliure, amb
entrada gratuïta (no inclou visita guiada).
El museu recull una important collecció d’art (pintures del Greco, Sorolla, art modern...) i
també diverses sales amb colleccions, com l’egípcia, on trobarem una petita mòmia, la Nesi.
Una visita interessant i apte per tots els públics i edats!

19:00h Tallers i jocs diversos per joves i infants (bombolles de sabó gegants, jocs
tradicionals...) A la plaça de les Neus. A partir de les 19.00 hores ens trobarem per jugar
plegats grans, mitjans i petits!
(Després es segueix amb el sopar a la Plaça de les Naus)
20:00h Sopar del Family Pride a la Plaça de les Neus. Un cop acabat el sopar, els joves que
ho desitgin podran anar als actes centrals del Gay Pride de Sitges.
Les inscripcions s’efectuaran en el formulari d’inscripció on-line del Family Pride. El pagament
es farà amb un abonament al número de compte 2100-3012-83-2200463641 detallant el nom
de la persona ordenant. Així mateix, cal enviar comprovant de pagament al correu
ampgyl@ampgyl.org
Preu tiquet adults: 10 euros
Preu tiquet infants i menors de 16 anys: 6 euros
DIUMENGE 8 de Juliol de 2012
12:00h Concentració en el monòlit del President Francesc Macià (Avda. Francesc Macià S/N) i,
a continuació passejada-manifestació al llarg de tot el passeig marítim amb el lema: “LA
FAMÍLIA SOBRE RODES”. Us recomanem venir amb patins, patinets, bicicletes, cotxets de
nadons... La marxa acabarà davant de la escultura de la Pasifae, on hi haurà la lectura del
manifest que s’escoltarà a totes les platges de Vilanova i la Geltrú. Al finalitzar, bany-remullada
collectiva a la platja de Ribes Roges.
Com arribar a Vilanova i la Geltrú?
Si veniu des de la zona de Barcelona o Girona
En cotxe
Per l'autopista C-32 Túnels del Garraf (45 Km..)
Per la carretera C-31 (Costes de Garraf)
Per l'autopista AP-7 direcció Tarragona fins a Vilafranca del Penedès (sortida 29) i seguint per
la C-15 fins a Vilanova i la Geltrú (14 Km.)
En tren
Rodalies des de les estacions de Clot-Aragó, Passeig de Gracia o Sants (totes a Barcelona
ciutat), línia C2 Barcelona - Sants - Vilanova - Sant Vicenç
També en trens Regionals, des de la Estació de França (Barcelona ciutat), que van fins a
Lleida i tenen parada a Vilanova i la Geltrú.

En avió
Tren Aeroport fins a la estació d'El Prat, y fer transbordament amb trens Rodalies Renfe línia
C2 Barcelona - Sants - Vilanova - Sant Vicenç
Si veniu des de la zona de Tarragona
En cotxe
Per l'autopista AP-7 direcció Barcelona fins a Vilafranca del Penedès (sortida 29) i
seguint per la C-15 fins a Vilanova i la Geltrú (14 Km.)
Per l'autopista Pau Casals C-32
Per la carretera de la costa C-31
En tren
Ca 1 Tortosa-Tarragona-Vilanova i la Geltrú-Barcelona (ATENCIÓ: No tots els trens tenen
parada a Vilanova i la Geltrú).
Ca 3 Riba-Roja d'Ebre-Reus-Tarragona-Vilanova i la Geltrú-Barcelona. (ATENCIÓ: No tots els
trens tenen parada a Vilanova i la Geltrú).
També es pot venir des de Tarragona per la linia Ca 4 Lleida - La Plana Picamoixons Tarragona - Vilanova i la Geltrú - Barcelona.
Si veniu des de la zona de Lleida
En cotxe
Per l'autopista AP-2 fins el peatge de El Vendrell, després per la AP-7 direcció Barcelona fins a
Vilafranca del Penedés (sortida 29), i seguint per la C-15 fins a Vilanova i la Geltrú (14 Km..)
En tren
Per la linia Ca 4, Lleida - La Plana Picamoixons - Tarragona - Vilanova i la Geltrú - Barcelona.
Per la linia Ca 4b, Lleida - Manresa - Barcelona. Al arribar a Barcelona cal agafar un Rodalies
fins a Vilanova i la Geltrú.
Hotels (Tarifes en règim d’allotjament i esmorzar i IVA inclòs)
Hotel Cesar (C/Isaac Peral 4. Telf. 938 15 11 25)
Habitació Doble: 99€ (-15% de descompte= 86€)
Llit supletori nens: GratuïtLlit supletori adult: 10€

Esmorzar: 8,10€ per persona.
Hotel Solvi (Passeig Marítim de Ribes Roges 1. 938 15 12 45)
Habitació Doble: 79€
Habitació Triple: 94€
Atenea Park (Apartaments) (C/Juan Sebastián Elcano 4. Telf. 93.815.06.38)
Habitació Doble: 140€
Habitació Triple: 150€
Habitació Quàdruple: 160€
Hotel Ceferino (Passeig de Ribes-Roges 2,3. Telf. 93 815 17 19)
Habitació Individual: 85€
Habitació Doble: 110€
Habitació Triple: 130€
Habitació Quàdruple: 142€
Esmorzar: 9€
Hotel Ribes Roges ( C/ Joan d’Àustria 7, Telf. 93 815 03 61)
Habitació Doble (Bed and Breakfast) 88,56€
Vilanova Park (Camping) (Ctra. Arboç 2,5- BV2115 Telf. 938 93 34 02)
Diversa tipologia de bungalows, amb preus especials per al “Family Pride”. Informació
en el mateix Camping.

