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Les festes nadalenques ja han arribat i el nostre 
municipi està preparat per viure un any més un 
període de tradicions arrelades, de celebracions, 
d’il·lusió, de bons desitjos i de retrobament amb 
familiars i amics. Els carrers guarnits amb els llums 
nadalencs conviden a passejar-hi i a gaudir dels 
nostres comerços i de les activitats que s’han pro-
gramat conjuntament amb les entitats i associa-
cions, que contribueixen amb el seu dinamisme a 
fer que aquestes dates siguin especials.

Aquest programa recull les activitats que es fan a 
Pineda, des de la Fira de Nadal fins a la tradicional 
cavalcada de Reis. Una diversitat d’activitats que 
ajudaran a compartir aquells petits moments amb 
tota la família. 

Un   Nadal   inoblidable
Us animem a sortir al carrer, als mercats, a les pla-
ces dels barris. A posar-vos l’abric i visitar la fira 
d’artesania, a acompanyar els infants a les cercavi-
les i a les actuacions de dansa i música en directe. 
A participar dels tallers infantils diferents organit-
zats per als més petits, a gaudir de les actuacions a 
l’Auditori o a venir a patinar a la plaça d’Espanya. 
A convidar un amic a veure els Pastorets al Centre 
Cultural i Recreatiu, a descobrir antics oficis amb 
els avis o a comprar regals als nostres comerços.

Gaudeix de les amistats, de la família. Compar-
tim somnis. Contribueix a crear un Nadal per a 
tothom, un Nadal inoblidable. Bones festes i feliç 
2018!

Xavier Amor i Martín
Alcalde
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Programaci  Nadal 
2017 - 2018

De l’1 de desembre fins al 2 de gener, 
Campanya de recollida de joguines de Reis 
a Ràdio Pineda, Creu Roja-Alt Maresme 
i Càritas Pineda,. Horari de recollida a Ràdio 
Pineda (carrer Justícia, 23-25), de dilluns a diven-
dres, de 9.00 h a 14.00 h i de 17.00 h a 19.00 h; 
dissabtes i dimarts 2 de gener, de 9.00 h a 13.00 h

Del 4 de desembre al 6 de gener, a la Bibli-
oteca M. Serra i Moret,  Lots Nadalencs amb 
sorpresa. Llegir té premi. Fins a exhaurir 
existències

Del 16 de desembre al 15 de febrer, a la 
Fundació Tharrats d’Art Gràfic, Exposició de 
fotografies, Sentir-LES, Àfrica, sentir les 
emocions, autor: Quim Fàbregas, textos: Ángela 
Paloma

Fins el 15 de desembre, de 17.00 h a 20.00 h       
Recollida de roba a l’Associació Comparsa 
Tribala (carreró de la plaça, 29)

Del 27 de desembre al 5 de gener, a Can 
Xaubet, Campus Esportiu de Nadal. Inscrip-
cions a partir de l’1 de desembre. Informació a 
www.canxaubet.cat o al telèfon 93 762 72 62

Del 27 de desembre al 5 de gener, al Pavelló 
de Can Xaubet, Campus de Nadal de Tecnifi-
cació Futbol Sala, a càrrec del Racing Pineda 
Futbol Sala

XXXIII Concurs de pessebres Jonàs i Mata-
ties. Data límit d’inscripcions: 22 de desembre 
(inscripcions limitades, tel. 620 105 391, Sr. Toni 
Soldado). Organització: Assoc. Cultural Timbalers 
de l’Alt Maresme

De l’1 de desembre al 7 de gener Pista de 
patinatge a la plaça d’Espanya (1 de desembre 
al 7 de gener)

Del 2 al 3 de desembre Espai d’entorn 
rural a càrrec de la Fundació Marpi a la plaça 
de les Mèlies i circuit amb carro i cavall (2 i 3 
desembre)

De l’1 de desembre al 7 de gener Parc de 
Nadal 2017 a la plaça de les Mèlies 

Del 2 al 3 de desembre. “Emporta’t el Na-
dal a casa, visita a Plaça Espanya el Photocall 
de Gent de Pineda &  Fotògrafs de Pineda. Fest-te 
una foto i emporta’t el moment de record a casa

D E S E M B R E
Divendres, 1
A les 17.00 h a la Plaça del Pilar, xocolatada 
popular a càrrec de l’AAVV Unió de Poblenou

A les 17.30 h a la Plaça del Pilar, Encesa amb 
animació dels personatges Disney i el Pare 
Noel a càrrec de Gent de Pineda

De 17.00 a 17.30 h a Plaça Espanya, cantada 
de nadales a càrrec de la Coral infantil de la 
Parròquia de Santa Maria de Pineda de Mar

De 17.30 h a 18.30 h a Plaça Espanya, els 
pastorets en titelles

A les 18.00 h a la Biblioteca de Poblenou, Ta-
ller infantil: Muntem l’arbre de Nadal a la 
Biblioteca, per a nens i nenes de 5 a 12 anys. 
Cal inscripció prèvia, places limitades.
III Edició encesa llums
L’Encesa

A les 18.30 h a la Plaça Espanya, encesa ofi-
cial de la campanya de Nadal i, inauguració 
de la pista de patinatge a càrrec del Club de 
patinatge artístic de Pineda de Mar i castell de 
focs

A partir de les 18.30h xocolatada a càrrec 
de Gent de Pineda i visita del Pare Noel

VIII FIRA NADAL a la plaça d’Espanya, plaça de 
les Mèlies, carrer Dr. Bertomeu, carrer Roig i Jalpí 
i carrer de la Vila
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Dissabte, 2 
De 10.00 a 13.00 h a la plaça Espanya, taller 
de Suport Vital Bàsic i DEA 

De 10.00 a 13.00 h Degustació de cafè i coca 
al carrer Roig i Jalpí i productes ecològics 

De 10.00 a 21.00 h Tió gegant a la plaça d’Es-
panya (Rebost i Rober Solidari)

De 11.00 a 12.00 h Acte 50è aniversari empre-
ses de Pineda a la Sala de Plens.

De 11.00 a 12.30 h a plaça Espanya, batucada 
inaugural amb els Timbalers

De 11.00 a 14.00 h  a la plaça Espanya, taller 
de cupcakes, taller de campanetes, taller de 
tovalloners de Nadal, taller de galetes, taller 
Hortplant, taller de pessebres i taller de joguines 
reciclades

De 11.00 a 14.00 h al carrer Roig i Jalpí : 
Exhibició, taller i demostració d’ofici: bufador de 
vidre, cistelleria, torn i ceràmica, llauner, ferro i 
forja, fibres naturals i teler, pirogravat en fusta, 
pessebre pop-up, terrisser, pica pedrer, taller de 
tions i taller de baldufes

De 11.00 a 14.00h a plaça Mèlies: Taller Blat 
i Foc “Fes el teu pa ecològic”

De 11.30 a 14.00 h al carrer Bertomeu, Juga-
circ “Tasta el món del circ”

De 11.30 a 13.30 h Passejada dels perso-
natges Disney: Fes-te una foto al Photocall de 
Pineda de Mar

De 12.00 a 14.00 h a Plaça Espanya Taller de 
marcapàgines nadalenc

De 12.00 a 14.00 h espectacle itinerant Xan-
quer i Clown. Animació de carrer itinerant , 
pluja de confetti , cucaferes amb la mainada per 
passar sota les llargues cames del xanquer , ma-
labars i tot el que pugui sortir de la maleta del 
“punt”  i la “i”

De 16.00 a 19.30 h al carrer Bertomeu, Juga-
circ “Tasta el món del circ”               

De 17.00 a 19.00 h a la plaça Espanya, taller 
de cupcakes, taller de campanetes, taller de 
tovalloners de Nadal, taller galetes, taller infantil 

d’higiene bucal, taller d’Hortplant, taller de 
pessebres i taller de joguines reciclades

De 17.00 a 20.00 h al carrer Roig i Jalpí: 
Exhibició, taller i demostració d’ofici: bu-
fador de vidre, cistelleria, torn i ceràmica, 
llauner, ferro i forja, fibres naturals i teler, 
pirogravat en fusta, pessebre pop-up, ter-
risser, pica pedrer, taller de tions i taller de 
baldufes

De 17.00 h a 20.00 h al carrer Roig i Jalpí, de-
gustació de copa de cava i productes ecològics

De 17.00 a 20.00 h al carrer Bertomeu, 
Jugantots “Jocs gegants per tota la família”

De 18.00 a 19.00 h a la plaça d’Espanya 
COMBO a càrrec de l’Escola Municipal de 
Música de Pineda de Mar

De 18.00 a 19.00h a plaça Mèlies: Taller 
Blat i Foc “Fes el teu pa ecològic”

De 18.00 a 19.30 h a Plaça Mèlies: Música 
en directe i taller acústic 

De 19.00 a 20.00 h a Plaça Espanya: Per-
formance “Pas a Pas”  escola de dansa 
amb Núria Grima en directe al violí

Diumenge, 3  
De 10.00 a 20.00 h  a la plaça Espanya, Tió 
gegant (Rebost i Rober Solidari)

De 11.30 a 12.30 h Cercavila, Petits Musi-
cae i actuació de Diabolus Musicae

De 11.30 a 14.00 h al carrer Bertomeu, 
Jugantots “Jocs gegants per tota la família”.

De 11.30 a 13.30 h Passejada dels perso-
natges Disney: Fes-te una foto al Photocall 
de Pineda de Mar.

De 11.00 a 14.00 h  a la plaça Espanya, 
taller de cupcakes, taller de campanetes, taller 
de tovalloners de Nadal, taller de galetes, 
taller infantil d’higiene bucal , taller Hortplant, 
taller de pessebre i taller de joguines recicla-
des.

De 12.00 h a 14.00 h a Plaça Espanya Ta-
ller de marcapàgines nadalenc
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De 12.00 a 14.00 h espectacle itinerant Xan-
quer i Clown. Animació de carrer itinerant , 
pluja de confetti , cucaferes amb la mainada 
per passar sota les llargues cames del xanquer 
, malabars i tot el que pugui sortir de la maleta 
del “punt”  i la “i”

De 12.00 a 13.00 h a Plaça Mèlies, Taller 
Blat i Foc “Fes el teu pa ecològic”

De 11.00 a 14.00 h al carrer Roig i Jalpí : 
Exhibició, taller i demostració d’ofici: bufador de 
vidre, cistelleria, torn i ceràmica, llauner, ferro i 
forja, fibres naturals i teler, pirogravat en fusta, 
pessebre pop-up, terrisser, pica pedrer, taller de 
tions i taller de baldufes

De 13.00 a 14.00 h Espectacle ‘La cagada 
del tió: La llegenda de l’Oncle Buscall’ a 
la plaça d’Espanya

A les 14.00 h Cagatió per a tots els nens i 
nenes. 

De 16.00 a 19.30 h al carrer Bertomeu, 
Jugantots “Jocs gegants per tota la família”

De 17.00 a 19.00 h  a la plaça Espanya, 
Taller de cupcakes, taller de boles nadalenques 
de sabó, taller de fanalets de Reis, taller de 
galetes, taller de joguines reciclades i taller de 
pessebres i taller Hortplant

De 17.00 a 20.00 h al carrer Roig i Jalpí : 
Exhibició, taller i demostració d’ofici: bufador de 
vidre, cistelleria, torn i ceràmica, llauner, ferro i 
forja, fibres naturals i teler, pirogravat en fusta, 
pessebre pop-up, terrisser, pica pedrer, taller de 
tions i taller de baldufes

A les 18.00 h a l’Auditori, cinema: La Bella 
i la Bèstia. Preu: 3€. Venda d’entrades 1 hora 
abans a l’Auditori

A les 18.00 h a la Parròquia del Barri de Les 
Creus, Concert de Nadal, a càrrec de la Coral 
Laetare i diferents solistes lírics

Dissabte, 9
A les 18.00 h a la Plaça del Carme, Inaugu-
ració del pessebre, a càrrec de l’AAVV del 
Carme

A les 22.00 h a l’Auditori, teatre: Art. 
Preu: 20€. Venda d’entrades a Can Comas, 
de dilluns a divendres de 10h a 13h i de 
17h a 20h a través de www.tictactiquet.
com i en cas que en quedin 1 hora abans a 
l’Auditori

Dimecres, 13
De 15.30 h a 19.30 h al gimnàs de l’Escola 
Aloc, campanya de Nadal de Donació de 
Sang, a càrrec de l’ABS Pineda de Mar, or-
ganitzada pels alumnes de 5è de Primària de 
l’escola Aloc

Divendres, 15
A les 18.00 h a la Biblioteca de Poblenou, 
Taller infantil: Vols venir a muntar el pes-
sebre?, per a nens i nenes de 5 a 12 anys. Cal 
inscripció prèvia, places limitades

Dissabte, 16
A les 12.00 h a la plaça Espanya, Caga Tió 
a càrrec de la Penya Barcelonista de Pineda de 
Mar

A les 19.30 h a l’Auditori, Espectacle de 
Nadal: La màgia del Nadal, a càrrec de 
Salsa Dance Studio, en benefici de La Marató 
de TV3

A les 20.00 h a l’església parroquial de Santa 
Maria, Concert de Nadal, a càrrec de la Coral 
Pinedenca amb la Coral del Remei d’Arenys de 
Munt

A les 21.00 h a l’església parroquial Sant Joan 
Baptista de Poblenou, Concert de Nadal a 
càrrec de Fildegospel

Diumenge, 17
De 10.00 h a 15.00 h a la plaça Catalunya 
i al pati Can Comas, Celebració dels actes 
vinculats a La Marató de TV3 (més informa-
ció a www.pinedademar.cat)
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A les 18.00 h a la plaça Catalunya, Arribada de 
la Llum de la Pau, a càrrec de l’AEiG Montpalau

A les 18.00 h a l’Auditori, Teatre Musical: 
Aladdin #the pop musical. Preu: 5€. Venda 
d’entrades a Can Comas, de dilluns a divendres 
de 10h a 13h i de 17h a 20h a través de 
www.tictactiquet.com i en cas que en quedin, 1 
hora abans a l’Auditori

Dilluns, 18
A les 17:00 h al Centre Cívic Poblenou, Taller 
dolç de Nadal. Inscripció prèvia del 4 al 15 de 
desembre

Dimarts, 19
A les 17.30 h al Centre Cívic de Poblenou, Ta-
ller de manualitats infantil: garlandes de 
Nadal. Inscripció prèvia del 4 al 15 de desembre

Dimecres, 20
A les 17.30 h al  Pavelló de Can Xaubet, Caga 
Tió i Xocolatada, a càrrec del Racing Pineda 
Futbol Sala

Divendres, 22
A les 17.00 h al Centre Cívic Poblenou,  Festa 
d’Hivern

A les 18.00 h a la Biblioteca de Poblenou, Ta-
ller infantil: Targeta Nadalenca, a càrrec de 
Jèssica Hinostroza. Per a nens i nenes de 5 a 12 
anys. Cal inscripció prèvia, places limitades

A les 19.30 h a l’Auditori, Espectacle de 
Nadal: La màgia del Nadal, a càrrec de Salsa 
Dance Studio, en benefici de La Marató de TV3

Dissabte, 23
A les 16.00 h  a la plaça Nova, Caga Tió a 
càrrec de l’AAVV Unió de Poblenou

A les 17.00 h a la plaça Nova, Zambombá 

(Cantada de Nadales), a càrrec de l’Hdad. 
Ntra. Sra. del Rocío de Pineda de Mar

A les 19.00 h a l’Auditori, Concert de  Na-
dal amb l’Orquestra de Cambra de l’Empordà 
(OCE). Gratuït
 Aforament limitat. Es podran recollir les in-
vitacions a Can Comas de 15h a 20 h fins  a 
exhaurir-les, i si en queden, 1 hora abans a 
l’Auditori
Concert de Nadal
Orquestra de Cambra de l’Empordà (OCE)
Un any més, no faltarà el concert de Nadal. 
Aquesta vegada, és el torn de l’Orquestra de 
Cambra de l’Empordà que combinarà algunes 
de les tradicionals peces del concert de polques 
i valsos de Cap d’Any amb alguna sorpresa

Diumenge, 24
A les 13.00 h a l’església parroquial Sant 
Joan Baptista de Poblenou, Concert de Na-
dal a càrrec de la Coral Pinedenca

Missa del Gall

A les 22.00 h a la capella de les Creus

A les 23.00 h a l’església parroquial Sant 
Joan Baptista de Poblenou

A les 00.00 h a l’església parroquial de Santa 
Maria

Dilluns, 25
Missa de Nadal 

A les 10.00 h a la capella de les Creus.

A les 11.00 h a l’església parroquial de Santa 
Maria, amb la participació de la Coral Juvenil 
Santa Maria de Pineda de Mar

A les 19.00 h a la Sala Gran del Centre 
Cultural Recreatiu, Els Pastorets de Pineda. 
Venda d’entrades a www.ccrpineda.com o al 
telèfon 93 762 33 23
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Dimecres, 27
A les 18.00 h a la Biblioteca M. Serra i Moret, 
Hora del conte: Escudella de contes de 
Nadal, a càrrec d’Assumpta Mercader

A les 18.00 h al Centre Cívic Poblenou, Contes 
en família: Contes que fan bullir el calder 
de la iaia Maria, a càrrec d’Eva González

Dijous, 28
A les 18.00 h a la Biblioteca M. Serra i Moret 
18h. Taller infantil: Taller oficial de cartes 
a SSMM els Reis d’Orient, a càrrec de Cia. 
Taleia. Cal inscripció prèvia, places limitades. Per 
a nens i nenes fins a 12 anys

A les 18.00 h al Centre Cívic Poblenou, Tast 
de vins, a càrrec de Taca de vi. Inscripció prèvia. 
Preu: 8€

 

Divendres, 29 
De 9.30 h a 13.30 h al Pavelló municipal 
Nino Buscató, XIII Memorial Josep Arago-
nès, organitzat per la UER Pineda de Mar

A les 11.00 h a la Biblioteca M. Serra i Moret, 
Taller de modelatge: Els Tres Reis d’Orient, 
a càrrec de JumpingClay Barcelona Poblenou. 
Cal inscripció prèvia, places limitades. Per a nens 
i nenes de 7 a 11 anys

A les 18.00 h a la Biblioteca M. Serra i Moret, 
Fem una partida?: vine, juga i descobreix nous 
i divertits jocs de taula, a càrrec de David Garcia 
de la botiga especialitzada Ben Jugat. Per a nens 
i nenes de 7 a 11 anys. Vine amb els teus amics 
Cal inscripció prèvia.

Dissabte, 30 
A les 12.00 h a Mas Rafat, Arribada del Pat-
ge Reial, a càrrec de l’AAVV Les Creus.

A les 18.00 h a la Sala Gran del Centre Cultural 
Recreatiu, Els Pastorets de Pineda. 

Venda d’entrades a www.ccrpineda.com o al 
telèfon 93 762 33 23

Diumenge, 31
A les 11.30 h a la plaça Nova, Arribada 
del Patge Reial,  a càrrec de l’AAVV Unió de 
Poblenou

A les 12.00 h a la plaça Catalunya, Audició 
de Sardanes, a càrrec de l’Associació Cultural 
Mare Nostrum.

A les 12.00 h al pati Can Comas, Arribada 
del Patge Reial

A les 00.00 h a la Plaça Catalunya, Celebra-
ció de Cap d’any. 
Música, raïm i cava

 

G E N E R
Dilluns, 1
A les 12.00 h a la Platja dels Pescadors, 
Banyada de Cap d’Any a càrrec de La Colla 
dels Valents 

A les 18.00 h a la plaça del Carme, Arriba-
da del Patge Reial, a càrrec de l’AAVV del 
Carme

Dimecres, 3
A les 17.00 h al Centre Cívic Poblenou, Ac-
tivitat familiar: Risoteràpia, a càrrec de 
l’Associació GONG

Dijous, 4
A les 18.00 h al Centre Cívic Poblenou, Es-
pectacle infantil: Peumayen, el somni de 
colors, a càrrec de la Companyia Nauhen

Divendres, 5
A les 17.30 h a la plaça Nova, Xocola-
tada popular, a càrrec de l’AAVV Unió de 
Poblenou
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A les 17.30 h Cavalcada de Reis

A les 18.00 h a la plaça de les Creus, 

Adoració dels Reis Mags d’Orient al 
pessebre

A les 19.00 h a la plaça del Carme, 

Adoració dels Reis Mags d’Orient al 
pessebre vivent

En arribar a la plaça de Catalunya, Par-
lament de SSMM els Reis d’Orient 
amb traducció en llenguatge de signes i 
Pilar de Reis per lliurar la clau màgica 
a SSMM els Reis d’Orient a càrrec dels 
Castellers de l’Alt Maresme

A les 19.30 h  al Pati de Can Comas, 

L’Estrella màgica i la ninfa de la nit 
a càrrec de ROVELL D’OU

Dissabte, 6
A les 18.00 h a la Sala Gran del Centre 
Cultural Recreatiu, Els Pastorets de Pine-
da i comptarem amb la visita de SSMM els 
Reis d’Orient.
Venda d’entrades a www.ccrpineda.com o al 
telèfon 93 762 33 23

Diumenge, 7
A les 18.00 h a la Sala Gran del Centre 
Cultural Recreatiu, Els Pastorets de Pine-
da. 
Venda d’entrades a www.ccrpineda.com 
o al telèfon 93 762 33 23

Diumenge, 14
A les 18.00 h a la Sala Gran del Centre 
Cultural Recreatiu, Els Pastorets Solidaris 
de Pineda. 
Venda d’entrades a www.ccrpineda.com 
o al telèfon 93 762 33 23
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