Dilluns 22

Benvolguts veïns,
Quan parlem dels trets significatius del nostre municipi, pensem en el mar,
en la muntanya i, sobretot, en la manera com es viu a Pineda. Som un poble
tranquil en un país mediterrani i, per això, ens agrada viure el carrer, les
trobades amb la nostra gent, la festa... amb la major intensitat.
La Festa Major ens dóna l’oportunitat de gaudir d’un dies on els carrers
s’omplen amb multitud d’activitats, d’oci i de lleure, i de compartir amb
veïns, amics i visitants un esperit de poble que, en ocasions, queda amagat
per les presses del dia a dia. La pervivència de la Festa Major al pas dels
anys, és sense dubte la millor prova de la seva força com a manifestació d’un
sentiment col·lectiu.
Ens trobem en uns temps difícils, on les preocupacions sovint superen les
ganes de festa. L’Ajuntament és conscient d’aquesta situació, i per aquest
motiu ha programat una Festa Major on el més important no és la despesa en
grans actes, sinó la participació, més activa que mai, de ciutadans i entitats,
en els diferents esdeveniments.

A les 20.00 h, a l’Església de Santa Maria, Ofrenes al Sant Patró per demanar els bons
auguris pels pinedencs i pinedenques.
Organitza: Parròquia de Santa Maria

Dimarts 23
A partir de les 22.00 h, a la Zona Jove, concert a càrrec de Rafa Ariza, Jordi i Jairo Pereira.
Organitza: Amigos de Aitor Luna

Dimecres 24
A partir de les 20.00 h, a la Zona Jove, Nit de hip-hop, reggae i revival.
Organitza: Consell de Joves de Pineda de Mar
A les 22.30 h, al Centre Cultural i Recreatiu, espectacle Somriures i màgia a càrrec de Mag
Lari.
Organitza: Regidoria de Cultura i Ciutadania i el Centre Cultural i Recreatiu

Són molts els protagonistes de la Festa Major, però, com cada any, hem volgut
destacar-ne un. Enguany, el pregó anirà a càrrec dels amics de Ràdio Pineda,
que compleixen el seu 30è aniversari, i que d’aquesta manera posaran veu a
una Festa Major on sempre han tingut una presència destacada.

Del 26 al 29 d’agost

La Festa Major, encara que sigui per uns dies, ens ha de permetre desar al racó
més amagat de l’armari els nostres problemes quotidians. Busquem el nostre
millor ànim per gaudir amb un somriure de la Festa. Tots ens ho mereixem.

Dijous 25

Vivim junts la Festa Major!
Xavier Amor 			
Alcalde				

Sonia Moraleda
Regidora de Cultura

Guarniment del carrer Major.

A les 20.00 h, a la Sala Municipal d’Exposicions, inauguració de MARZO-MART (obra gràfica
del 1968 al 2011). Del 25 d’agost al 25 de setembre de 2011, dijous i divendres de 18.00 a 21.00
h i dissabtes i festius de 12.00 a 14.00 h i de 18.00 a 21.00 h, a la Sala Municipal d’Exposicions.
Organitza: Fundació Tharrats d’Art Gràfic
A les 21.00 h, a l’Església de Santa Maria de Pineda de Mar, repicada de campanes i encesa
del campanar per anunciar la Festa Major 2011.
A les 21.30 h, a la platja dels Pescadors, sopar popular i actuació de circ.
Organitza: Associació Cultural Murtra
A les 21.45 h, des del balcó de la Casa de la Vila, pregó de Festa Major a càrrec
de Ràdio Pineda, 94.6 FM amb motiu dels seus 30 anys de servei al municipi
de Pineda de Mar.
En acabar, cercavila des de la pl. Catalunya fins a la platja.
A partir de les 23.00 h, Nit de revetlles per tot arreu: Zona Jove, Zona
Marítima i Places del Municipi.
A partir de les 23.00 h i fins les 03.00 h, a la platja dels Pescadors, diferents
concerts i música amb PD.
Organitza: Associació Cultural Murtra
A partir de les 23.00 h, a la Zona Jove, Nit de rock.
Organitza: Consell de Joves de Pineda de Mar

Divendres 26
Jornada de portes obertes amb exposició de pintura, dibuix, manualitats i actuacions
musicals, a la seu de l’associació Gent Gran Art i Cultura Les Meliets (c/Major, 64).
A les 10.00 h, a les pistes del Club Petanca Pineda, Torneig Infantil de Festa Major.
Organitza: Club Petanca Pineda
A partir de les 10.00 h, invasió turca des de la platja dels Pescadors fins a l’església Santa Maria.
Organitza: Forces Infernals de Poblenou

A les 17.00 h, a la Plaça de les Mèlies, La Xarrupada! Gimcana, jocs d’habilitat, Ier concurs de
xuclada de flams... Equips de 2 persones o individuals a partir dels 16 anys. És recomanable
dur banyador. Premis pels guanyadors. Inscripció: 6€ per parella, una hora abans, o a
pinedatecau@hotmail.com o al facebook del Cau de Pineda.
Organitza: Agrupament Escolta i Guia Montpalau.

A les 18.00 h, al camp de futbol de Can Xaubet, Semifinals del Quadrangular de Festa Major.
Organitza: Club de Futbol Pineda de Mar

A les 18.00 h, a la plaça Mèlies, Cursa de Burros GP (obert al públic major d’edat). En acabar,
els més petits podran fer una passejada amb els burros.
Organitza: Regidoria de Cultura i Ciutadania.

A les 18.00 h, al carrer Major, festa infantil El Encierro. En acabar, Xocolatada popular.
Organitza: AVV carrer Major

A les 18.00 h, a la plaça del Mar, exposició de pintura realitzada amb la boca i altres
manualitats.
Organitza: Associació Las Mercedes
A les 18.00 h, al carrer Major, VI Mostra de puntes de coixí i dibuix i actuació musical a càrrec
de l’associació Gent Gran Art i Cultura Les Meliets.
Organitza: AVV carrer Major
A partir de les 18.00 h, a la platja dels Pescadors, animació infantil.
Organitza: Associació Cultural Murtra
A les 21.30 h, a la plaça de Catalunya, Correfoc a càrrec de les Forces Infernals de Poblenou.
No es permet tirar aigua als participants per motius de seguretat.
Recorregut: Plaça Catalunya, c/ de Mar, rotonda estació
Organitza: Regidoria de Cultura i Ciutadania.
A partir de les 22.00 h i fins les 03.00 h, a la platja dels Pescadors, diferents concerts i música
amb PD.
Organitza: Associació Cultural Murtra
A les 22.30 h, al pati de Can Comas, espectacle Con todos mis respetos a càrrec de Diego Cortés.
Organitza: Regidoria de Cultura i Ciutadania i el Centre Cultural i Recreatiu

A partir de les 18.00 h, a la platja dels Pescadors, animació infantil.
Organitza: Associació Cultural Murtra

A les 18.30 h, a la plaça del Mar, actuació Castellera.
Organitza: Colla de Geganters i Grallers de Pineda de Mar
A les 19.00 h, Cercavila Gegantera amb les colles participants. Recorregut: Pl. Del Mar, av.
Montserrat, c. Dr. Bertomeu, c. Roig i Jalpí, c. Major, pl. Catalunya, carreró de la Vila i pl. de
les Mèlies.
Organitza: Colla de Geganters i Grallers de Pineda de Mar
A les 19.00 h, al pati de Can Comas, espectacle Reugenio a càrrec de Reugenio.
Organitza: Regidoria de Cultura i Ciutadania i el Centre Cultural i Recreatiu
A les 19.00 h, a la plaça de les Mèlies, Sardanes amb la Cobla Ciutat de Mataró.
Organitza: Regidoria de Cultura i Ciutadania
A les 19.00h, al Pavelló Nino Busquetó, Festival de patinatge.
Organitza: Club Patinatge Pineda de Mar
De 19.30 a 23.00 h, a la plaça del Mar, Ballada de Country Line Dance.
Organitza: Associació Alt Maresme Country
A les 20.00 h, al camp de futbol de Can Xaubet, Semifinals del Quadrangular de Festa Major.
Organitza: Club de Futbol Pineda de Mar
A les 21.00 h, a la plaça de les Mèlies, Ball de Gegants.

A partir de les 23.00 h, a la Zona Jove, Nit de les joves promeses.
Organitza: Consell de Joves de Pineda de Mar

A les 21.00 h, al carrer Illes Balears, Sopar de Festa Major.
Organitza: Veïns carrer Illes Balears

A les 00.00 h, a la plaça d’Espanya, ball a càrrec de l’Orquestra Qué tal!
Organitza: Regidoria de Cultura i Ciutadania.

A partir de les 21.30 h i fins les 03.00 h, a la platja dels Pescadors, diferents concerts i música
amb PD.
Organitza: Associació Cultural Murtra

Dissabte 27

A les 22.00 h, sopar de veïns del carrer Major, a l’inici del qual es farà l’acte d’homenatge,
per part de l’Ajuntament de Pineda de Mar, a l’equip humà que ha portat a terme durant 32
anys l’engalanament del carrer Major.
Organitza: AVV Carrer Major

A les 9.00 h, a la plaça de les Mèlies, V Torneig de Partides Ràpides d’Escacs Festa Major de
Pineda de Mar U16. Obert a tots els jugadors nascuts a partir de l’1.1.1995.
Inscripció de 9.00 a 9.45 h. Màxim 40 jugadors, per rigorós ordre d’inscripció. Trofeus per als
tres primers classificats i per als tres primers classificats no federats.
Organitza: Club d’Escacs Pineda
A les 09.00 h, a la platja dels Pescadors, demostració de Tirada de l’art de Platja (art
tradicional de pesca).
Organitza: Associació de Barques a Vela Llatina El Mamelló i A tot drap
A les 9.00 h, a les pistes del Club Petanca Pineda, Torneig de Festa Major sèniors i fèmines.
Organitza: Club Petanca Pineda
A partir de les 09.00 h, a la plaça Catalunya, VI Trobada de pintors de Pineda i la zona.
Organitza: Cercle Artístic de Pineda de Mar, Art X Art i Galeria Gachi
Des de les 09.00 h fins les 11.00 h, vista d’ocell de Pineda de Mar des d’un Globus aerostàtic
des de la platja de Pins (antiga caserna guàrdia civil).
Organitza: Associació Cultural Mare Nostrum. Col·labora: UNNIM
A partir de les 11.00 h, a la plaça La Pubilla, mercat vintage i d’antiguitats.
Organitza: Associació de Discapacitats de l’Alt Maresme

A partir de les 23.00 h, a la Zona Jove, Nit de DJ’s i fusió flamenca.
Organitza: Consell de Joves de Pineda de Mar
A les 00.00 h, a la plaça d’Espanya, ball a càrrec de Santi Arisa i la Tribu.
Organitza: Regidoria de Cultura i Ciutadania

Diumenge 28
A les 9.00 h, a la plaça de les Mèlies, XXXIII Torneig de Partides Ràpides d’Escacs Festa Major
de Pineda de Mar. Obert a tots els jugadors. Inscripció de 9.00 a 9.45 h. Màxim 40 jugadors,
per rigorós ordre d’inscripció.Trofeus per als tres primers classificats i per als tres primers
classificats amb ELO inferior a 1900.
Organitza: Club d’Escacs Pineda
A les 9.00 h, al passeig Hortsavinyà, IV Contrarrellotge de Festa Major, Memorial Antoni Rodríguez.
Organitza: Club Ciclista Pineda

A les 17.30 h, a la plaça del Mar, Plantada de Gegants.

A les 9.00 h, Sardinada popular a la plaça Sant Pere Pescador en el decurs de la qual hi haurà
una Cantada d’havaneres a càrrec d’Els Rogers.
Organitza: Xarxa d’Iniciatives Pinedenques (XIP) i Regidoria de Cultura i Ciutadania

A les 18.00 h, a la plaça del Mar, l’Elecció de la Pubilla i l’Hereu 2011.
Organitza: Regidoria de Cultura i Ciutadania

Tot seguit, a la cruïlla del passeig Marítim amb av. Verge de Montserrat, acte homenatge, per
part de l’Ajuntament de Pineda de Mar, a les peixateres de la vila, pel seu treball i esforç que

durant dècades han dut a terme a Pineda de Mar.
Organitza: Regidoria de Cultura i Ciutadania
A les 9.00 h, al camp de futbol de Can Xaubet, VIII Torneig Penya Madridista de Festa Major.
Organitza: Penya Madridista de Pineda de Mar.
A les 10.30 h, al pavelló Nino Buscató, Partit de Festa Major de l’equip sènior.
Organitza: UER Pineda
A les 12.00 h, a la platja dels Pins, Festa de l’Escuma.
Organitza: Regidoria de Cultura i Ciutadania
A les 18.00 h, a la baixada de Sant Jaume, al barri de les Creus, VIII Cursa de Trastos de Pineda
de Mar. Bases i inscripcions al Punt d’Informació Juvenil (Can Comas).
Organitza: Regidoria de Joventut
A partir de les 18.00 h, a la platja dels Pescadors, animació infantil.
Organitza: Associació Cultural Murtra
A les 19.00 h, a la Sala Gran del Centre Cultural i Recreatiu, Teatre: La mainadera màgica, a càrrec
de la companyia titular del CCR.
Direcció: Ramon Costa i Alexandra Pérez.
Organitza: CCR de Pineda de Mar
Col·labora: Escola Municipal de Música
A les 19.00 h, VIII Cantada d’havaneres a càrrec del grup A tota Pela!
En acabar, hi haurà una degustació del clàssic cremat. Organitza: AVV carrer Major
A les 19.00 h, a la plaça Espanya, concert a càrrec de l’Orquestra Maravella.
Organitza: Regidoria de Cultura i Ciutadania
A partir de les 22.00 h, a la platja dels Pescadors, música a càrrec de PD Capità i La Gralla.
Organitza: Associació Cultural Murtra
A les 23.00 h, a la plaça de Catalunya, Serenata a càrrec de l’Orquestra Maravella.
Organitza: Regidoria de Cultura i Ciutadania.
A les 00.00 h, a la plaça d’Espanya, ball a càrrec de l’Orquestra Maravella.
Organitza: Regidoria de Cultura i Ciutadania.
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A les 11.00 h, a l’església parroquial, Ofici Solemne en honor de Sant Joan Baptista.
A les 12.15 h, a la plaça Catalunya, Ballada del Contrapàs de Pineda.
Organitza: Escola Teatre Artur Iscla i CCR
En acabar, inauguració d’una placa commemorativa en record de la XVa trobada de Penyes
Barcelonistes del Maresme i del 35è Aniversari de la Penya Barcelonista de Pineda de Mar.
Organitza: Ajuntament de Pineda de Mar i Penya Barcelonista de Pineda
A les 16.30 h, a la Plaça de la Pubilla, XVI Xeringada amb l’espectacle de gran format “Anima’tXop!”.
Organitza: Agrupament Escolta i Guia Montpalau.
Tot seguit, a les 18.00 h, a la Plaça de la Pubilla, Vermut solidari pel Sàhara.
Organitza: Col·lectiu de Joves pel Sàhara de Pineda
A les 18.00 h, al pati de Can Comas, exhibició de balls en línia, country i animació.
Organitza: Associació Balls Esportius Licoya Alt Maresme
A les 18.00 h, a la plaça Espanya, exhibició i concurs caní. Premis al més simpàtic, al més guapo,
al millor pèl i al més obedient.
Organitza: Regidoria de Cultura i Ciutadania i Clínica Veterinària Rosvet
A les 23.10 h, a la platja dels Pescadors, davant de l’Arbre Verd, gran fi de Festa Major, amb castell
de focs d’artifici, a càrrec de Pirotècnia Igual, patrocinat per COPISA.
Organitza: Regidoria de Cultura i Ciutadania

Notes:

Els escenaris se situen a la plaça d’Espanya, plaça del Mar, plaça la Pubilla, plaça Mèlies,
pati de Can Comas, plaça Sant Pere Pescador, platja dels Pescadors i a la platja dels
Pins. L’entrada és lliure a tots els actes organitzats per l’Ajuntament de Pineda de Mar.
La sardinada té un preu popular d’1 €.
Al passeig Marítim se situarà el recinte firal del 21 al 29 d’agost, amb la instal·lació de
casetes i amb la participació de diverses entitats locals.
La Zona Jove s’ubica a la platja dels Pins.
Del 25 al 29 d’agost, l’Associació de Restauradors de Pineda de Mar elabora un Menú
Especial FESTA MAJOR 2011.
Als Punt d’Informació Turística de la plaça Catalunya i del passeig Marítim i als
establiments adherits a Pineda Turística, es posaran a la venda Mocadors de Festa
Major a benefici de l’Associació Marpi, 2 € i Bosses de Festa Major amb material
reciclat, al preu de 10 €.
A la pàgina web http://festamajor2011.pinedademar.org podreu trobar-hi el
programa de la Festa Major.
Un cop més, aquest any hem posat en marxa a la mateixa pàgina el Fotolog de la
Festa Major. L’objectiu és poder aprofitar les noves tecnologies i tenir un recull amb
les fotografies relacionades amb la Festa Major 2011 de Pineda de Mar. Les fotografies
les pot enviar qualsevol ciutadà a festamajor@pinedademar.org Les fotos han d’estar
relacionades amb els actes festius de la Festa Major.
També podeu accedir al programa de la Festa Major a través de Ràdio Pineda.

