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És Festa Major!

Q

uan s’acaba l’agost comença la Festa Major de Pineda de Mar.
I aquest any, amb més festa que mai, amb sis dies d’activitats
programades, del 25 al 30 d’agost.

És temps de passar-ho bé amb la família, amb els amics, amb els veïns...
Compartim junts els bons moments que ens porta la nostra celebració. És
Festa Major!
Us convido a sortir als carrers, a les nostres places i a ser part activa
de la festa. Aquí teniu el programa de Festa Major i veureu que hi ha
activitats a totes hores i per a tots: grans, joves i petits.
Agraeixo l’esforç de totes les persones, associacions i entitats que fan
possible la festa gran de Pineda de Mar.
A tots us desitjo una molt bona Festa Major!
Xavier Amor i Martín
Alcalde
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Engalanament del carrer Major del 25 al 30 d’agost.
Exposició ‘El futur comença avui’ de la Fundació Vicente Ferrer. 15
testimonis d’homes, dones, nenes i nens per conèixer el futur de l’Índia rural.
A la Biblioteca M. Serra i Moret fins al 23 d’agost. Del 25 al 31 d’agost,
l’exposició es podrà visitar a la Fundació Tharrats a Can Comas.

Dijous, 25
A les 18 h, a la Biblioteca M. Serra i Moret, espectacle
familiar La veritable història d’en Cagallufes, a
càrrec de Cia. Patawa. Espectacle que ens parla del valor
de l’amistat i dels poders d’una paraula màgica.

A les 20 h, a l’església de Santa Maria, Ofrenes de les entitats al
Sant Patró per demanar bons auguris per als pinedencs i pinedenques.
A les 21 h, a l’església de Santa Maria de Pineda de Mar, Repicada de
campanes, Encesa del campanar i Esclat de Festa Major.
A les 21.10 h, Batucada a càrrec de Diabolus Musicae. Sortida:
església de Santa Maria. Arribada: plaça de Catalunya.
A les 21.30 h, des del balcó de la Casa de la Vila, Pregó de Festa
Major a càrrec de Jordi LP.
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A les 22 h, a la plaça de Catalunya, Correfoc a càrrec de les Forces
Infernals de Poblenou (per motius de seguretat és prohibit tirar
aigua als participants). I, en acabar, Ruixada Popular a la rotonda de
l’estació.
Recorregut: plaça de Catalunya i carrer de Mar fins a la rotonda de l’estació.
A les 23 h, a la plaça d’Espanya, Concert a càrrec de Derrumband.
A partir de la 1 h, a la platja dels Pins, Festa Jove amb
l’actuació de l’Orquestra Girasol. Obertura del recinte a les 23 h.

Divendres, 26
A les 10 h, a les pistes de Pinemar, Campionat
Infantil de Petanca per a nens i nenes de 7 a 14 anys.
A les 11.15 h, Batucada a càrrec de Petits
Musicae Sortida: plaça de les Mèlies, carrer de la Vila i
plaça de Catalunya.
Mini Esclat de Festa Major (Globatada i Xupinadeta).
A les 12 h, a la plaça de Catalunya, Pregó de
la FESTAXIC a càrrec de Guillermo Las Heras
Tebar, col·laborador de Clan TV.
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En acabar, es farà la Presentació dels
candidats i candidates a Pubilleta i Hereuet de
Pineda de Mar 2016.
A les 12.30 h, a la plaça de Catalunya, Festa de
l’Escuma i Animació a càrrec de Cavall de Cartró.
La mainada que hi participi serà obsequiada amb barres
de gel de sabors (Flash).
A les 12.30 h, al pati de Can Comas, Taller de
Vaixells de Vela.
De 17 a 20 h, A la plaça de les Mèlies:

• Tallers i jocs diversos Ludivers: creació d’un espai de joc amb diferents
àrees i materials per a totes les edats on el joc, la creativitat i l’enginy pren
tot el seu protagonisme i els infants podran trobar propostes per a totes les
edats. Dins d’aquest espai es podrà provar, descobrir i jugar. Tots els espais
estaran dinamitzats per especialistes en el món lúdic i creatiu.
1. Espai de Joc: jocs de taula moderns per a tota la família.
2. Espai de Jocs de Construcció: jocs amb materials orgànics
(fusta, suro, cartró...) i jocs d’enginy, circuits de baletes.
3. Espai Nadó: jocs simbòlics per als més petits sobre moqueta
gran amb materials de fusta i ecològics. Manipulació,
experimentació, descoberta.
4. Espai de Cartró: jocs gegants de cartró
5. Espai de Tallers Creative Wokshops: tallers i activitats
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creatives imaginatives per a tota la família on tot el
protagonisme és per a l’experimentació i la creativitat.
• Casteller per un dia
• Geganter per un dia
• Play and learn in English (Juga i aprèn en anglès)
A les 18 h, a la plaça de les Mèlies, XX Transpinedenca.
Inscripcions fins al dia 24 d’agost a caudepineda@hotmail.com i el
mateix dia a la plaça de les Mèlies a partir de les 16 h. Premis per als
tres primers equips guanyadors. Inscripcions: 4 € per persona. Equips de
8 persones majors de 16 anys. Més informació a www.caudepineda.cat.
A les 18 h, a la plaça de les Mèlies, Tirades de
bitlles infantil.

A les 19.30 h, a la plaça de Catalunya, Assaig obert dels Castellers
de l’Alt Maresme.
A les 19.30 h, a la plaça de Sant Pere Pescador, Sardanes a càrrec de
la Cobla Jovenívola de Sabadell, amb Exhibició de la Colla Encís
de Manlleu.
A les 20 h, a la plaça d’Espanya, Concert
infantil a càrrec de Pop per Xics.

A les 21.30 h, al pati de Can Comas, espectacle musical Me quedé sin
blanca, a càrrec de Les Mèlies Teatre del Casal d’Avis Mèlies.
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A les 22h, a l’escola Sant Jordi, espectacle d’humor a càrrec de Luis
Piedrahita, dins de la programació Arts d’Estiu 2016.
A les 23.30 h, a la plaça d’Espanya, espectacle Sing Sing Sing a càrrec
de Divinas.
A partir de les 23 h, a la platja dels Pins, Festa Jove amb les
actuacions de Timón y Rumba, Dalton Bang i Mashroom.

Dissabte, 27
A les 9 h, a les pistes de Pinemar, Campionat Social de Petanca,
tripletes mantingudes.
A les 9 h, a la platja de la Riera, Tirada de l’art de pesca.
A les 9 h, a la plaça de les Mèlies, X Torneig de Partides Ràpides
d’Escacs “Festa Major de Pineda de Mar U16”, obert a tots els
jugadors nascuts a partir de l’1-01-2000. Inscripcions: de 9.15 a 10 h.
Màxim 90 jugadors per rigorós ordre d’inscripció. Trofeus per als tres
primers classificats i per als tres primers classificats ELO inferior a 1600.
De 10 a 20 h, a la plaça de les Mèlies, Taller de
Dibuix i Pintura Infantils a càrrec del Banc del
Temps .
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De 10 a 21 h, a l’Espai Sara Llorens, XI Trobada d’Art al Carrer amb
el Cercle Artístic de Pineda de Mar.
A les 11 h, a la plaça de la Pubilla, XX
Xeringada del Cau de Pineda amb l’animació
d’Oriol Bargalló. Es poden dur estris per ruixar.
En acabar, Vermut Solidari pel Sàhara. Preus
populars.

A les 12.30 h, a la platja dels Pescadors, a l’espai de la Confraria,
Subhasta del peix com es feia antigament.
A les 16.30 h, al pavelló Nino Buscató, Partit de Festa Major
d’exjugadores de la UER.
A les 17 h, al camp municipal de futbol Can Xaubet, Partit de Festa
Major: C. F. Pineda de Mar - Lloret C. F.
A les 17.30 h, a l’Espai Sara Llorens, Gimcana Fotogràfica de
Festa Major. Inscripcions al mateix lloc. Bases a www.facebook.
com/fotografspineda, www.instagram.com/igerspineda i a www.
fotografsdepineda.com.
A les 18 h, al pavelló Nino Buscató, Partit de Festa Major
d’exjugadors de la UER.
A les 18.30 h, a la plaça de Sant Pere Pescador, XXX Trobada
Gegantera, Plantada de Gegants.
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A les 19 h, a la plaça d’Espanya, Concert de Festa Major a càrrec de
l’Orquestra Metropol.
A les 19.30 h, Cercavila gegantera amb les colles de Canet de Mar, Santa
Susanna, Sant Feliu de Guíxols, la Bisbal d’Empordà, Palafolls, Sant Adrià de
Besòs, Malgrat de Mar, Argelers de la Marenda (Catalunya del Nord), Santa
Coloma de Gramenet, la Roca del Vallès, Tuïr (Catalunya del Nord) i l’amfitriona
Pineda de Mar. En acabar, Ball de gegants i Lliurament dels records de la
trobada. Recorregut: plaça de Sant Pere Pescador, avinguda de Montserrat, Dr.
Bertomeu, plaça de les Mèlies, carrer Roig i Jalpí / Mèlies / Espanya.
A les 22 h, al carrer Major, Sopar de germanor i Ball.
A les 22.45 h, a la plaça d’Espanya, Taller gratuït de Balls llatins a
càrrec de Salsa Dance Studio.
A les 23.45 h, a la plaça d’Espanya, Ball de Festa Major a càrrec de
l’Orquestra Metropol.
A partir de les 23 h, a la platja dels Pins, Festa Jove, amb les
actuacions de A Palo Seco i DSlum’s DJ’s.

Diumenge, 28
A les 9 h, a la plaça Sant Pere Pescador, Sardinada Popular, en el decurs de la
qual hi haurà una Cantada d’Havaneres a càrrec de Son de l’Habana.
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A les 9 h, 9è Crono de Festa Major “Memorial Antoni
Rodríguez”. Sortida: pg. Hortsavinyà / carrer Santa Susanna.
A les 9 h, a la plaça de les Mèlies, XXXVIII Torneig de Partides
Ràpides d’Escacs “Festa Major de Pineda de Mar”. El torneig és
obert a tots els jugadors. Lloc: plaça de les Mèlies, al davant de l’antiga
Biblioteca. Inscripció: 9.15-10 h. Màxim 90 jugadors per rigorós ordre
d’Inscripció. Trofeus per als tres primers classificats i per als tres primers
classificats amb ELO inferior a 1900.
De 10 a 20 h, a la plaça de les Mèlies, Taller de Dibuix
i Pintura Infantils a càrrec del Banc del Temps.

De 10 a 21 h, a l’Espai Sara Llorens, XI Trobada d’Art al Carrer amb
el Cercle Artístic de Pineda de Mar.
D’11 a 14 h, al pati de Can Comas, Bombolles
de sabó gegants.
A les 11 h, a l’Espai Sara Llorens, Concurs de
Pintura Ràpida Infantil a càrrec del Cercle Artístic
de Pineda de Mar .
A les 17 h, al carrer Major, festa infantil El
Encierro amb la col·laboració especial de Les Manoles
de Les Meliets. En acabar, Xocolatada Popular.
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A les 17 h, a la plaça de la Pubilla, Torneig de Bitlles Catalanes, A
Pineda fem bitlla. Incripcions: tel. 636469603 o bitllespineda@gmail.com.
A les 18 h, a la plaça de Catalunya, Proclamació de la Pubilla,
l’Hereu, la Pubilleta i l’Hereuet de Pineda de Mar 2016.
A les 19 h, a la Sala Gran del Centre Cultural i Recreatiu, representació
de teatre Servei a Domicili, a càrrec de la Companyia del CCR.
Preu: 6 € (numerades). Ja podeu comprar les entrades a www.ccrpineda.com
i també a les taquilles una hora abans de la funció.
A les 19 h, al barri de Can Cornet, XIII Cursa de Trastos de Pineda
de Mar. Bases i inscripcions: Punt d’Informació Juvenil (PIJ) Can Jalpí,
N-II, s/n, o bé pij@pinedademar.cat.
A les 19.30 h, a la plaça de Catalunya, Diada castellera amb les colles Castellers
de l’Alt Maresme, Capgrossos de Mataró i Castellers de Santpedor.
A les 19.30 h, a la plaça de les Mèlies, Sardanes a càrrec de la Cobla
Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.
A les 23 h, a la plaça d’Espanya, espectacle Fussion a càrrec de Mago Sacha.
A partir de les 23 h, a la platja dels Pins, Festa Jove amb les
actuacions de Kalabranda, Pelukass i Imperial Jade.
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Dilluns, 29
A les 11 h, a l’església parroquial, Ofici Solemne en honor de Sant
Joan Baptista amb la participació de la Cobla Orquestra Girona i la
Coral Juvenil de Santa Maria.
En acabar, a la plaça de Catalunya, Ballada del contrapàs i dansa
de Pineda i Quatre sardanes manresanes, a càrrec de la Cobla
Ciutat Girona.

A les 18 h, a la plaça de Sant Pere Pescador,
Juguipop, jocs populars gegants per a tota la família.

A les 19 h, a la plaça d’Espanya, Concert a càrrec de l’Orquestra Maravella.
A les 23 h, a la plaça de Catalunya, Serenata a càrrec de l’Orquestra
Maravella.
A les 0.15 h, a la plaça d’Espanya, Ball de Festa Major a càrrec de
l’Orquestra Maravella.
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Dimarts, 30
A les 17.30 h, a l’església de Santa Maria, Concert a càrrec de la Coral
Juvenil de Santa Maria i Fildegospel.
A partir de les 17,30 h, al pati de Can Comas, actuacions de Balls:
De 17.30 a 18.30 h, Balls en línia i Playback, Animació i Cultura.
De 18.30 a 19 h, Passo’s balls en línia.
De 19.30 a 20 h, Sevillanes, AAVV Carme, sota la direcció de Matilde Abellán.
De 20 a 20.30 h, Balls en línia, Associació de Ball Esportiu Licoya Alt Maresme
A les 19 h, a la plaça de Sant Pere Pescador,
espectacle d’animació Zum a càrrec de La Tresca i la
Verdesca.

A les 20.30 h, a la plaça d’Espanya, espectacle Amor Eterno a càrrec
de María Muñoz y Mariachi Internacional Barcelona.
A les 23.10 h, a la platja dels Pescadors, davant de la plaça Sara Llorens,
Gran Fi de Festa Major, amb Castell de Focs d’Artifici a càrrec
de Pirotècnia Igual.
www.pinedademar.cat

#FestaMajorPineda
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Notes i recomanacions
per gaudir de la festa

Els escenaris se situen a la plaça d’Espanya, plaça de la Pubilla, plaça
de les Mèlies, pati de Can Comas, plaça de Sant Pere Pescador i
plaça de Catalunya. L’entrada és lliure a tots els actes organitzats per
l’Ajuntament de Pineda de Mar. Les persones amb mobilitat reduïda
poden adreçar-se al personal d’organització per tal d’ocupar l’espai
reservat a tal efecte.
Al passeig Marítim hi haurà el Recinte Firal del 22 al 30
d’agost (ambdós inclosos) amb la instal·lació de casetes i amb la
participació de diverses entitats locals.

FESTAXIC: activitats infantils
BARRAKES PINEDA
Podreu trobar el Programa de la Festa Major al web de l’Ajuntament:
http://festamajor2016.pinedademar.cat i al de Ràdio Pineda:
www.radiopineda.cat.
L’etiqueta a Twitter és #FestaMajorPineda. Així mateix, si feu qualsevol
fotografia i la pengeu o bé a Instagram o bé a Flickr amb l’etiqueta
#FestaMajorPineda, les podrem anar referenciant automàticament al
web de la Festa Major.
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Perquè tots els ciutadans i ciutadanes, visitants i gent del barri gaudeixin
de la festa i puguin passar-s’ho d’allò més bé, cal que tots respectem
unes normes de conducta. Durant l’estiu, i especialment en els dies de
Festa Major, gaudeix de Pineda amb civisme:
Estima’t Pineda!
1. Respecta els espais i les persones.
2. No llencis a terra papers, burilles, xiclets...
3. Modera el soroll.
4. Respecta els consells de seguretat.
5. Intenta no utilitzar el cotxe per desplaçar-te.
6. Aparca correctament.
7. Mantingues la platja neta.
8. Porta el teu gos lligat i recull-ne els excrements.
9. Respecta el descans dels veïns.
10. No deixis mobles a la via pública (fes servir la deixalleria).
11. Recordem que es prohibeix la venda i el consum de begudes
alcohòliques als menors de 18 anys.
12. Compte amb el correfoc. Porta un vestuari adequat: roba de cotó
de coll tancat; màniga llarga; mocador de coll; barret; calçat flexible,
lleuger i tancat; i taps a les orelles. Si vas acompanyat d’infants, no els
portis a les primeres files.
Amb civisme i seguretat, tots podem gaudir molt més de la Festa Major!
A Pineda de Mar, el civisme ets tu! VIU PINEDA!!!
La Festa Major de Pineda de Mar és organitzada per l’Ajuntament de
Pineda de Mar amb la col·laboració d’entitats i particulars del municipi.
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