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SALUTACIó
DE L'ALCALDE
La Festa Major és una de les grans 

cites del calendari cultural que no 

us podeu perdre. Cultura, família, 

diversió, tradició… la nostra festa 

té tots els ingredients per a pas-

sar-ho d’allò més bé. El programa 

d’activitats està pensant per a 

totes les edats i neix, un any més, 

gràcies a l’empenta de la ciutada-

nia i de les seves entitats. 

Les festes que són a punt de co-

mençar ens permeten gaudir de 

manera intensa de tota aquesta 

capacitat participativa tant ca-

racterística del municipi i assabo-

rir-la col·lectivament al carrer, en 

l’espai cívic que compartim totes i 

tots plegats.

Mentre nosaltres estem de cele-

bració, altres persones necessi-

ten de la nostra ajuda. Per tercer 

any consecutiu, la nostra Festa 

Major també té la seva samar-

reta solidària. La   d’enguany va 

dedicada a la casa d’acollida que 

té la Fundació Infantil Ronald 

McDonald a Barcelona, per a 

famílies desplaçades del seu do-

micili habitual amb infants que 

estan rebent tractament mèdic. 

Per només 4 euros, us animo a 

col·laborar en un gran projecte 

solidari! 

Ja se sent per arreu l’emoció de 

la Festa Major de Pineda de Mar. 

Us animo a viure-la a fons i a gau-

dir-la com el que és, una expres-

sió col·lectiva d’estima al nostre 

poble que, any rere any, entre 

totes i tots, aconseguim que sigui 

més gran i més profunda. 

Us desitjo una molt bona Festa 

Major!

Xavier Amor
Alcalde de Pineda de Mar

@xavieramor
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  A les 21 h

Repicada de campanes, Encesa del 

campanar i Esclat amb foc de Festa 

Major. 

  Església de Santa Maria

Dimecres, 23
  A les 23 h

Albercocks i 

Orquestra Maribel. 

 Platja dels pins

Dijous, 24
  A les 23 h

 El Club de las Muñecas, 

La Málaga i Balahits.

 Platja dels pins

A la Fundació Tharrats, exposició De l’Aura 

Persistent. Exposició de pintura contemporània 

catalana amb obres de Josep Maria Avilés, Anna 

Comellas, Uwe Geest, Lluís Ivern, Manel Marzo-Mart, 

Adelaida Murillo, Agustí Penadès i Pilar Perdices, i el 

suport del filòsof i crític d’art Arnau Puig. 

DEL 26 
AL 29

De 10 a 14 h 
i 18 h a 20 h

Divendres, 25
  A les 20 h

Ofrenes de les entitats al Sant 

Patró per demanar bons auguris. 

  Església de Santa Maria

  A les 21.10 h

Batucada a càrrec de 

Diabolus Musicae

  Església de Santa Maria. 

  Pl. de Catalunya

DV. 25

Ens hem engalonat,
visita’ns!

Del 25 al 
29 d’agost



5



6

  A les 21.30 h

Pregó de Festa Major 

a càrrec de Mag Lari. 

  Ajuntament

   A les 22 h

Correfoc* a càrrec de les Forces 

Infernals del Poblenou . 

 Pl. de Catalunya

   rotonda de l’estació. 

I, en acabar, Ruixada Popular 

*per motius de seguretat és prohibit 
tirar aigua a les persones participants.

  A les 23 h

Luís Flores (cantant D’Lujo), 

Tributo Extremoduro i La Loca 

Histeria. 

  Platja dels Pins

   A les 22.30 h

«El arte de la magia» amb Jorge Blas

  A les 23 h

Espectacle «The Little Night 

Cabaret» a càrrec de la 

Companyia NSDansa.

  Pl. d’Espanya

Dissabte, 26
  A les 9 h

Tirada de l’art de pesca. 

  Platja de la Riera

   A les 9 h

XI Torneig de Partides 

Ràpides d’Escacs «Festa Major 

de Pineda de Mar U16»*, obert 

a tots els jugadors nascuts a 

partir de l’1-01-2001. Trofeus 

per als tres primers classificats 

i per als tres primers classifi-

cats ELO inferior a 1600

I Torneig de Partides Ràpides 

d’Escacs «Festa Major de 

Pineda de Mar S60»*, obert a 

tots els jugadors nascuts abans 

de l’1-01-1957. Trofeus per 

als tres primers classificats i 

per als tres primers classificats 

amb ELO inferior a 1800

*Inscripcions: de 9.15 a 10.00 h. 
Màxim: 90 jugadors per rigorós 
ordre d’inscripció.  
  Pl. Mèlies

DV. 25 / DSS. 26
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  A les 10 h

per a infants de 8 a 14 anys, 

Campionat Infantil de Petanca.

  Pistes Pinemar

  A les 11 h

Batucada a càrrec de Petits 

Musicae. 

  Pl. de les Mèlies

  Pl. de Catalunya. 

En acabar, Mini Esclat de 

Festa Major amb Globatada i 

Xupinadeta.

  A les 11.30 h

Pregó-Espectacle de la 

FESTAXIC a càrrec de 

Showmag. 

  Pl. de Catalunya

En acabar, Presentació dels 

candidats i candidates a 

Pubilleta i Hereuet de Pineda 

de Mar 2017. 

  A les 12.30 h

Bombolles de sabó gegants. 

  Pati de Can Comas

  A les 12.30 h

Subhasta del peix com es feia 

antigament. 

  Platja dels Pescadors, a 

l’espai de la Confraria

  A partir de les 16.30 h

Partits de Festa Major de la 

UER. 

  Pavelló Nino Buscató

  A les 17 h

Tirada Infantil de Bitlles 

Catalanes.

  Pl. de la Pubilla

  A les 17.30 h

II Ral·li Fotogràfic de Festa 

Major. Inscripcions al mateix 

lloc. Bases a:

    @fotografspineda

    @igerspineda 

www.fotografsdepineda.com.

  Espai Sara Llorens

DSS. 26

FESTAXIC

FESTAXIC

FESTAXIC

FESTAXIC
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  A les 18 h

Espectacle familiar «Els colors 

del Tic-Tac» a càrrec de la 

Companyia NSDansa. 

  Pati de Can Comas

  A les 18.30 h

XXXI Trobada Gegantera i 

Plantada de Gegants. 

  Pl. de Sant Pere Pescador

  A les 19 h 

Concert a càrrec de l’Orques-

tra Venus. 

  Pl. Espanya

  A les 19.30 h

Cercavila gegantera amb les 

colles de Canet de Mar, Hortsavinyà, 

les Borges Blanques, Lloret de Mar, 

Malgrat de Mar, Palafolls, Ripoll, 

Roda de Ter, Salt, Santpedor, Sant 

Adrià de Besòs, Sant Iscle de Vallalta, 

Sant Vicenç de Castellet, Tuïr, Verdú 

i l’amfitriona Pineda de Mar. En aca-

bar, Ball de gegants i Lliurament 

dels records de la trobada. 

  Pl. Sant Pere Pescador, av. 

Montserrat, c. Dr. Bertomeu, pl. 

Mèlies, c. Roig i Jalpí, pl. Mèlies i 

pl. d’Espanya. 

  A les 21 h

Sopar de germanor i Ball ame-

nitzat per Versió Original. 

  C/ Major

  A les 22 h 

Concert a càrrec de Jarabe 

de Palo

  A les 22.45 h

Taller gratuït de Balls llatins a 

càrrec de Salsa Dance Studio. 

  Pl. d’Espanya

  A les 00.00 h. 

Slum’s DJ. 

  Platja dels pins

  A les 23.45 h, 

Ball de Festa Major a càrrec de 

l’Orquestra Venus. 

  Pl. Espanya 

DSS. 26

FESTAXIC
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Diumenge, 27
  A les 9 h, 

XXXIX Torneig de Partides 

Ràpides d’Escacs «Festa Major 

de Pineda de Mar»*. El torneig 

és obert a tots els jugadors. 

Trofeus per als tres primers 

classificats i per als tres 

primers classificats amb ELO 

inferior a 1900

*Inscripció: de 9.15 a 10.00 h. 

Màxim: 90 jugadors per rigo-

rós ordre d’Inscripció. 

 Pl. Mèlies

  A les 9.30 h, 

Sardinada Popular i Cantada 

d’Havaneres a càrrec de Barca 

de Mitjana. 

 Pl. Sant Pere Pescador

  A les 9 h, 

10è Crono de Festa 

Major «Memorial Antoni 

Rodríguez». 

  Pg. Hortsavinyà - C/ Santa 

Susanna 

  De 10 a 20 h, 

Taller de Dibuix i Pintura Infantils 

a càrrec del Banc del Temps. 

 Pl. Mèlies

  De 10 a 21 h, 

Fira d’Artistes i Concurs de 

Dibuix per a infants de 5 a 12 

anys amb el Cercle Artístic de 

Pineda de Mar.

 Espai Sara Llorens

  A les 11 h,

XXI Xeringada del Cau de 

Pineda amb l’animació de 

Rovell d’Ou. Es poden dur estris 

per ruixar. En acabar, Vermut 

Solidari pel Sàhara.  

Preus populars. 

 Pl. de la Pubilla

  A les 17 h, 

Torneig de Bitlles Catalanes, 

A Pineda Fem Bitlla.

Inscripcions: tel. 636 46 96 03 

o bitllespineda@gmail.com 

 Pl. d’Orient

FESTAXIC

FESTAXIC

DG. 27
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  A les 18h

XXI Transpinedenca. 

Inscripcions fins al dia 

24.08.2017 a 

caudepineda@hotmail.com 

i el mateix dia a la plaça de 

les Mèlies a partir de les 

17.00 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. 

 Pl. Mèlies

  A les 18 h

Proclamació de la Pubilla, 

l’Hereu, la Pubilleta i l’Here-

uet de Pineda de Mar 2017. 

 Pl. Catalunya

  A les 18 h, festa infantil El 

Encierro amb la col·laboració 

especial de Les Manoles de Les 

Meliets. En acabar, Xocolatada 

Popular per als nens assistents. 

 C/ Major

  A les 19 h 

Concert a càrrec de l’Orquestra 

Titanium. 

 Pl. d’Espanya

  A les 19 h

Representació de teatre «El 

Florido Pensil», a càrrec de la 

Companyia del CCR. 

  6 €. 

Venda d’entrades a 

www.ccrpineda.com i la taqui-

lla una hora abans. 

   A la Sala Gran del Centre 

Cultural i Recreatiu

  A les 19.15 h 

XIV Cursa de Trastos de 

Pineda de Mar. Bases i inscrip-

cions: PIJ Can Jalpí, N-II, s/n, o 

bé pij@pinedademar.cat. 

 Al barri de Can Cornet

DG. 27
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  A les 19.30 h

Cercavila dels Castellers de 

l’Alt Maresme. 

  Recorregut: pl. Mar, c. 

Dr. Bertomeu, pl. Mèlies, 

ptge. Pare Coll, c. Mar, pl. 

Catalunya. 

  A les 20.15 h 

Diada Castellera amb les 

colles Castellers de l’Alt 

Maresme i Capgrossos de 

Mataró, amb la participació es-

pecial de la Muixeranga de Pego 

(País Valencià).

 Pl. Catalunya

  A les 21.45 h

espectacle musical «Tal com 

som», a càrrec Les Mèlies 

Teatre del Casal d’Avis Mèlies. 

 Pati de Can Comas

  A les 23.30 h

Ball de Festa Major a càrrec de 

l’Orquestra Titanium 

 Pl. d’Espanya 

Dilluns, 28
  De 10 a 14 h i de 17 a 21 h

Campanya de donació de sang 

«Especial Festa Major». 

 Pl. Mèlies

  De 10 a 20 h

Taller de Dibuix i Pintura Infantils 

a càrrec del Banc del Temps. 

 Pl. Mèlies

  De 10 a 21 h, 

Fira d’Artistes i Concurs de Dibuix 

per a infants de 5 a 12 anys amb 

el Cercle Artístic de Pineda de Mar.

 Espai Sara Llorens

  A les 12 h

Espectacle de circ del Sud de 

Brazil, “Laçadores” a càrrec de Los 

Gauchos. 

 Pati de Can Comas

  A les 12.30 h

Festa de l’Escuma i Animació a 

càrrec de Cavall de Cartró. 

 Pl. de Catalunya

DLL. 28

FESTAXIC

FESTAXIC

FESTAXIC
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  De 17 a 20 h

 Pl. Mèlies

Tallers i jocs diversos 

Ludivers: trobareu un espai 

de jocs de taula i espais de joc 

lliure i d’experimentació amb 

diferents àrees i materials 

per a totes les edats; un espai 

de tallers creatius que girin 

entorn la gastronomia i l’art i 

un darrer espai dinàmic amb 

artefactes ecològics.

Espai de Joc: jocs de taula 

moderns per a tota la família.

Espai de Jocs d’Enginy: jocs 

de construcció amb materials 

i jocs d’enginy, amb materials 

orgànics (fusta, suro, cartró...) i 

circuits de baletes. 

Espai Nadó: jocs simbòlics per 

als més petits sobre moqueta 

gran amb materials de fusta 

i ecològics. Manipulació, 

experimentació, descoberta. 

Elements de psicomotricitat i 

de relax.

Espai de joc Brio: peces de Brio 

per poder construir conjunta-

ment grans circuits de trens 

de fusta.

Espai Gastrolúdics: tallers 

creatius entorn la cuina i els 

aliments. Xocolata, fruites, 

verdures, amanides de colors...

Espai Articrea: art i creativitat 

on tothom podrà realitzar ta-

llers pictòrics i escultòrics molt 

imaginatius amb materials 

suggerents i idees sorpre-

nents. Espai on tot el protago-

nisme a l’experimentació i a la 

creativitat.

Espai Ecoxoc: Hi pot participar 

tota la família. Artefactes sem-

blants als autos de xoc que uti-

litzen només la nostra energia, 

empenyent-los amb els peus.

 

FESTAXIC

DLL. 28
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  A les 19 h

Concert a càrrec de l’Orquestra 

La Principal de la Bisbal. 

 Pl. d’Espanya

  A les 23 h 

Serenata a càrrec de l’Orques-

tra La Principal de la Bisbal 

 Pl. de Catalunya

  A les 0.15 h 

Ball de Festa Major a càrrec 

de l’Orquestra La Principal de la 

Bisbal. 

 Pl. d’Espanya

Dimarts, 29
  De 10 a 20 h

Taller de Dibuix i Pintura 

Infantils a càrrec del Banc del 

Temps. 

 Pl. Mèlies

  A les 11.00 h

Ofici Solemne en honor de 

Sant Joan Baptista amb la par-

ticipació de la Cobla Orquestra 

Girona i la Coral Juvenil de Santa 

Maria. 

 Església de Santa Maria

En acabar, a la plaça de 

Catalunya, Ballada del contra-

pàs i dansa de Pineda i Quatre 

sardanes manresanes, a càrrec 

de la Cobla Ciutat Girona.

Actuacions de Balls: 

 Pati de Can Comas

  De 17.30 a 18.15 h

Balls en línia i Playback, 

Animació i Cultura. 

DT. 29

FESTAXIC
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  De 18.15 a 19 h

Balls en línia, Passo’s.

  De 19.00 a 19.45 h

Sevillanes, AVV Carme, sota la 

direcció de Matilde Abellán.

  De 19.45 a 20.15 h

Balls en línia, Associació de Ball 

Esportiu Licoya Alt Maresme. 

  A les 19 h

Taller infantil de Castells. 

 Pl. Catalunya

  A les 19.30 h

Sardanes a càrrec de la Cobla 

Jovenívola de Sabadell

 Pl. Sant Pere Pescador

  A les 20 h 

Gòspel per a Xics a càrrec de 

Dreamkids. 

 Pl. d’Espanya

  A les 20 h

Assaig general obert dels 

Castellers de l’Alt Maresme. 

 Pati de l’Escola Sant Jordi

  A les 23.10 h 

Gran Fi de Festa Major, amb 

Castell de Focs d’Artifici a 

càrrec de Pirotècnia Igual. 

  Platja dels Pescadors, da-

vant de la plaça Sara Llorens

FESTAXIC

FESTAXIC

DT. 29

      Per poder comprar les 

entrades d’Arts d’Estiu,  

podeu fer ho al  web:  

www.artsdestiu.com/entrades
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L’entrada és gratuïta a tots 

els actes organitzats per l’Ajun-

tament 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 19 al 29 

d’agost (ambdós inclosos) amb 

la instal·lació de casetes i amb 

la participació de diverses 

entitats locals. 

   laborables, de 17 a 1 h* ; 

festius, de 17 a 2 h*.

* S’ha d’apagar la música 

una hora abans de tancar les 

casetes

Notes i recomanacions 
per gaudir de la festa

En els concerts i balls de Plaça 

d’Espanya només es pot reser-

var 2 cadires per persona. 

  Pl. Mèlies.  

  Punt de venda samarretes 

solidàries FM 2017. 

Preu 4€ 

  11 a 14 h i de 18 a 21 h.

Podreu trobar el Programa de 

la Festa Major a:

www.pinedademar.cat 

#pdmfm17

#pinedademar

A les atraccions de la 
fira el dimecres 25

2x1
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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, cal-

çat flexible, lleuger i tancat, i taps a les orelles. Si vas acompa-

nyat 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! #viupineda!

 

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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RECOMANACIONS PER 
PASSAR-S’HO BÉ A BARRAQUES

1.  Ho hem preparat tot per fer que t’ho passis bé, fes cas a aquestes 

normes i al personal d’organització i seguretat.

2.  Si a barraques algú et molesta, no ho vulguis arreglar tu sol, parla 

amb el personal de seguretat.

3.  Hi haurà molta gent, és fàcil que algú es despisti i agafi coses que 

no són seves. Tingues sempre les teves pertinences controlades.

4.  Si ets menor, no et servirem alcohol, però et deixarem ballar 

sense parar (i et pots prendre un refresc)!

5.  Si un menor et demana que li compris alcohol, digues que no. No 

li fas cap favor!

6.  No pots accedir amb ampolles al recinte de barraques, tant la 

música com les begudes les trobaràs a dins.

7.  Si prens alcohol, fes-ho amb responsabilitat: assaboreix la begu-

da, recorda que has d’haver sopat i, si pots, beu també una mica 

d’aigua per hidratar-te durant la nit.

8.  Si no et trobes bé i el cap et roda, tens personal sanitari al teu 

servei per ajudar-te.

T’esperem cada nit, del 23 al 26 d’agost, a la platja dels Pins de 

Pineda de Mar.

El recinte s’obrirà una hora abans que comencin els concerts.
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