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Viu Pineda,
viu la festa!
La Festa Major és, sens dubte, una
de les tradicions més arrelades en
el bagatge cultural i social del nostre
municipi; i malgrat això, cada any es
reinventa per trobar noves formes de
viure la festa. Perquè aquest és precisament el gran valor de les tradicions:
no que pervisquin en el record, sinó
que reneixin una i altra vegada, i formin part del nostre present, com si
fos el primer cop que les vivim.
Una renaixença on tenen un paper
protagonista, d’una banda, les noves
generacions, que obliden per un dia
la postmodernitat i gaudeixen dels actes com ho van fer, i ho fan, els seus
pares, avis...; i, de l’altra, les entitats
del municipi, que són les grans portadores d’aquest llegat que és la Festa
Major, i que participen directament en
l’organització d’una part molt important del seu programa.

Enguany, la Festa Major es renova
una vegada més, amb nous actes,
com la Diada Castellera, amb nous
espais, com la Plaça Espanya, i amb
nous espectacles, com el programa
de la Festa Xic, amb la que es vol incorporar els més menuts a la tradició
de viure la Festa Major. I, a la vegada,
continua sent la Festa de sempre,
amb el pregó, el correfoc, les sardanes, els balls, la fira d’atraccions i els
focs artificials.
La Festa Major, doncs, està més viva
que mai, i us proposa uns dies de
diversió, cultura i tradició, perquè els
visqueu amb l’alegria i l’orgull de ser
de Pineda.
Viu Pineda, viu la Festa!
Xavier Amor i Martín
Alcalde de Pineda de Mar

Dimecres, 27
A les 18.00 h, a la Biblioteca M. Serra i Moret, Lecturart: The Galop.
Per a nens/es d’entre 7 i 11 anys. Cal inscripció prèvia.
A les 20.00 h, a l’església de Santa Maria, Ofrena de les entitats al
Sant Patró per demanar bons auguris per als pinetencs i pinetenques.
A les 21.00 h, a l’església de Santa Maria de Pineda de Mar, Repicada
de campanes i encesa del campanar.
A les 21.15 h, Batucada Diabolus Musicae. Sortida: Església Santa
Maria. Arribada: Pl. Catalunya.
A les 21.45 h, des del balcó de la Casa de la Vila, Pregó de Festa
Major Escola Mare de Déu del Roser.
A les 22.30 h, a la plaça de Catalunya, Correfoc (Forces Infernals de
Poblenou). Per motius de seguretat, no es permet tirar aigua als participants. Recorregut: Plaça Catalunya, c. de Mar, rotonda estació.
A les 22.45 h, al pati de Can Comas, Musical “Las Becarias,” Les
Mèlies Teatre.
A partir de les 23.00 h, a la platja dels Pins, Festa Jove.
A les 00.00 h, a la plaça Espanya, Swing Party Hot Carajillo’s.

Dijous, 28
Tot el dia, FESTA XIC (Festa Major infantil)
• Batucada
• Tallers
• Xeringada
• Animació i música
• Contes
• Jocs
A les 12.30 h, a la plaça de la Pubilla, Vermut solidari pel Sàhara.
A les 19.00 h, al carrer Major, Campionat de Botifarra de Dats Donats. Inscripcions gratuïtes fins al 25 d’agost (informació: 636834126)

Divendres, 29
Jornada de portes obertes al Complex Esportiu de Can Xaubet.
A les 11.00 h Inflables aquàtics i Jocs a l’aigua.
A les 11.30 h. Aquagym.
A les 11.00 h, a l’església parroquial, Ofici Solemne en honor de Sant
Joan Baptista, amenitzat per la Cobla Orquestra Girona i la Coral Juvenil de Santa Maria.
En acabar, a la plaça Catalunya, Ballada del Contrapàs, Dansa de
Pineda i sardanes manresanes Cobla Orquestra Girona.

A les 19.30 h, a la plaça Espanya, Audició i exhibició sardanista.

A les 17.00 h, a la plaça Mèlies, Transpinedenca, “La Gimcana més
bèstia de la comarca”.
Inscripcions fins al dia 26 a caudepineda@hotmail.com i el mateix dia
a la plaça Mèlies. Premis per als 3 primers equips guanyadors. 3 € per
persona. Equips de 8 persones majors de 16 anys. Més info a www.
caudepineda.cat
A les 17.15h, a l’Hotel Paradís, Torneig de Bridge obert a tothom.
Informació: 669738840.
A les 18.00 h, a la plaça de la Pubilla, torneig de bitlles catalanes A
Pineda fem bitlla,
A les 19.00 h, a l’Escola Sant Jordi, Assaig casteller obert per a la
canalla.
A les 20.00 h, a l’Escola Sant Jordi, Assaig casteller obert al públic.

A partir de les 23.00 h, a la platja dels Pins, Festa Jove.

A les 19.00 h, a la plaça Espanya, Concert de Festa Major Orquestra
Selvatana.
A partir de les 21.00 h, a la plaça de l’Estatut, Rasons.
A les 21.00 h, Barrabarrenca (informació: PIJ, pl. Catalunya, 3).
A les 23.00 h, a la plaça de Catalunya, Serenata Òpera Show Allegro.
A les 00.00 h, a la plaça Espanya, Ball de Festa Major Orquestra
Selvatana.
A partir de les 23.00 h, a la platja dels Pins, Festa Jove.

Dissabte, 30
A les 9.00 h, a la plaça de les Mèlies, Torneig de Partides Ràpides
d’Escacs. El torneig és obert a tots els jugadors nascuts a partir de l’0101-1998. Inscripció 09.15-10.00.
A les 09.00 h, a la platja de la Riera, Tirada de l’Art de Pesca, a càrrec
de l’Associació de Barques a Vela Llatina El Mamelló.
A les 9.00 h, a la plaça Sant Pere Pescador, Sardinada Popular i Cantada d’havaneres Els Rogers.
De 10.00 h a 20.00 h, a la plaça Catalunya, Trobada de pintura al
carrer, amb el Cercle Artístic de Pineda de Mar.
A les 12.00 h, a la platja dels Pescadors, Subhasta del peix com es feia
antigament a càrrec de l’Associació de Barques a Vela Llatina El Mamelló.
A les 16.00 h, al pavelló Nino Buscató, Partit de bàsquet de veterans
de la UER.
A partir de les 17.00 h, al Camp de Futbol Can Xaubet, Torneig Triangular
de Fubol, amb el C.F. Pineda de Mar-U.E. Poblenou 2000 i un equip convidat.
A partir de les 18.00 h, al Pati de Can Comas, actuacions de Ball:
De 18.00 - 18.30 – Balls en Línia i Playback, amb Animació i Cultura.
De 18.30 - 19.00 – Balls en Línia, amb l’Associació de Ball Esportiu
Licoya Alt Maresme
De 19.00 - 19.30 - Sevillanes, amb l’Associació de Dones Pinedenques i AAVV Carme, sota la direcció de Matilde Abellán.

A les 18.00 h, a la plaça Mèlies, Elecció de la Pubilla i de l’Hereu de
Pineda de Mar 2014.
A les 19.00 h, al pavelló Nino Buscató, Partit de bàsquet sènior de
la UER.
A les 19.00 h, a la plaça Espanya, Concert Orquestra TITANIUM.
A les 19.00 h, a la plaça del Mar i av. Mare de Déu de Montserrat,
Plantada de gegants.
A les 20.30 h, Cercavila gegantera amb les 13 colles participants.
Recorregut: pl. del Mar, av. Montserrat, c. Dr. Bertomeu, pl. de les
Mèlies, c. Roig i Jalpí, c. Major, pl. Catalunya, carreró de la Vila i pl.
de les Mèlies.
A les 20.30 h, al pati de Can Comas, Festa del Pubillatge.
A partir de les 21.00 h, a la plaça de l’Estatut, Rasons.
A les 21.30 h, a la plaça de les Mèlies, Ball de gegants
A les 22.00 h, a l’Espai Sant Jordi, actuació del mag Antonio Díaz, amb
l’espectacle “La Gran Ilusión”, inclosa dins la programació Arts d’Estiu
2014. Entrades anticipades al Bar del Centre Cultural i a www.artsdestiu.com.
A les 22.00 h, al carrer Major, Sopar de germanor.
A partir de les 23.00 h, a la platja dels Pins, Festa Jove.
A les 23.00 h, a la plaça Espanya, Taller gratuït de balls llatins a càrrec
de Salsa Dance Studio.
A les 23.45 h, a la plaça Espanya, Ball Orquestra Titanium.

Diumenge, 31
A les 9.00 h. al pg. d’Hortsavinyà/Santa Susanna, Crono Memorial
Antoni Rodriguez, del Club Ciclista Pineda de Mar. Final: Can Pallofa.
Prova popular i gratuïta, les inscripcions es faran en el mateix recinte de
sortida. Informació: 658 955 982.
A partir de les 09.00 h, al Camp de Futbol Can Xaubet, Partit de
futbol Veterans UE Poblenou 2000.
A les 9.00 h, a la plaça de les Mèlies, Torneig de partides ràpides
d’escacs. Obert a tots els jugadors. Inscripció de 9.15 a 10.00 h.
Màxim 80 jugadors, per rigorós ordre d’inscripció. Trofeus per als tres
primers classificats i per als tres primers classificats amb ELO inferior
a 1900.

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.

A les 18.00 h, a la baixada de Can Moré, Cursa de Trastos . Bases i
inscripcions: PIJ (Pl. Catalunya, 3).
A les 19.00 h, al carrer Major, Festa infantil “El Encierro”. En acabar,
Xocolatada popular.
A les 19.00 h, a la pl. Mèlies, 1a. part de l’espectacle Sardanes ballades: “Com a Casa” Cobla La Principal de Llobregat. Activitat programada dins els actes del Tricentenari.

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:

Recomanacions
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A les 21.30 h, a la Base Nàutica, Focs des del mar. Visionat dels focs
artificials de fi de festa des del mar amb caiacs de mar i paddles surf, que
sortiran des de la base nàutica amb vestit de neoprè per a qui en vulgui,
les armilles salvavides, els monitors i guies acompanyants, els caiacs o
paddles i una polsera lluminosa de nit. Places limitades. Preu simbòlic de
5 €. Informació i reserves: Base Nàutica de Pineda de Mar, platja dels Pins
s/n, 658663282-

A les 18.00 h, a la plaça Catalunya, Diada castellera a càrrec dels
Castellers de l’Alt Maresme i la col·laboració dels Minyons de Santa
Cristina.

NOTES
Viu Pineda,
viu la festa!

A les 20.00 h, a la pl. Catalunya, 2a. part de l’espectacle Sardanes
ballades: “Com a Casa” (Coral Renaixença, Cor L’Aixa i La Principal de
Llobregat). Activitat programada dins els actes del Tricentenari.

Xarxes
Podreu trobar el programa de
la Festa Major a la pàgina web
de l’ajuntament http://festamajor2014.pinedademar.org i a la
de Ràdio Pineda www.radiopineda.cat

L’etiqueta a twitter és #PdMFM2014. Així mateix, si feu
qualsevol fotografia i la pengeu a
Instagram o Flickr amb l’etiqueta
#PdMFM2014, les podrem anar referenciant automàticament a la web
de la Festa Major.

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 els
excrements.
9. R espectem 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. Porteu 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 aneu
acompanyats d’infants, no els
porteu a les primeres files.
Espais
Els escenaris se situen a la plaça
d’Espanya, plaça la Pubilla, plaça
Mèlies, pati de Can Comas, plaça
Sant Pere Pescador, plaça de
l’Estatut, plaça Catalunya. L’entrada
és lliure a tots els actes organitzats
per l’Ajuntament de Pineda de Mar.
Al passeig Marítim se situarà el
recinte firal del 23 al 31 d’agost
(ambdós inclosos), amb la
instal·lació de casetes i amb la participació de diverses entitats locals.
Agraïment
L’Ajuntament organitza la Festa
Major de Pineda de Mar amb la
col·laboració i suport de nombroses
entitats i ciutadans del municipi,
als quals volem agrair molt sincerament el seu esforç desinteressat.
Fotografies
Cartell: Joan Ribot
Programa: Joan Legaz

