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Salutació de l’Alcalde

La Festa Major de Pineda de Mar és la festa de tothom. És la festa 

dels veïns i veïnes de Pineda, dels qui vivim el dia a dia del nostre 

municipi i esperem aquestes dates al final de l’agost amb tota la 

il·lusió. És també la festa dels nostres veïns i veïnes d’estiu, que 

troben a Pineda un lloc de desconnexió i gaudi on retrobar-se 

amb aquelles amistats que només veuen en època estival, o bé de 

les seves arrels familiars. És la festa de qui ens visita des de fora, 

pels nostres paisatges però també per deixar-se sorprendre per la 

nostra cultura i tradicions. Indubtablement és també la festa de les 

entitats pinedenques, del seu esforç i implicació per tirar endavant 

totes les activitats organitzades.

Desitjo que viviu aquests dies de festa intensament, amb els valors 

que sempre ha transmès la Festa Major de Pineda: alegria, tradició, 

compromís, respecte, diversitat i tolerància. També solidaritat: un 

any més amb la samarreta solidària de la Festa Major, enguany 

dedicada a l’Associació ADIAM.

Bona Festa Major a tothom!

Xavier Amor i Martín
Alcalde de Pineda de Mar

@xavieramor
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DIMECRES, 28 

  A les 20.00 h.  
Ofrenes de les Entitats al Sant 
Patró, per demanar bons auguris 
per als pinedencs i pinedenques

 Església Parroquial de Santa 
Maria

 A les 21.00 h. 
Repicada de Campanes, Encesa 
del Campanar i Esclat amb Foc de 
Festa Major 2019 

 Església Parroquial de Santa 
Maria 

 A les 21.00 h. 
Batucada a càrrec de Diabolus 
Musicae

      Sortida: església de Santa 
Maria. Arribada: plaça de 
Catalunya.

Exposició «PERTEGAZ A 

PINEDA», 

a la Fundació Tharrats 
Horari de Festa Major:

       De 10 a 14 h. i de 18 a 20 h.

Del 28 d’agost 

a l’1 de setembre

ENGALANAMENT 
DEL CARRER MAJOR

 A les 21 30 h.
Pregó de Festa Major a càrrec de 
l’actor pinedenc Jaume Casals.  

 Des del balcó de la Casa de la 
Vila 

 A les 22.00 h. 
Correfoc a càrrec de les Forces 
Infernals del 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.

  Pl. de Catalunya.

| DIMECRES, 28
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 A les 23.30 h. 
Espectacle Lurrak (teatre, música 
i circ). L’escenari és una fàbrica al costat de la 

ria de Bilbao, a mitjans del segle XX, on diverses 

persones conviuen durant moltes hores del dia i de 

la nit en condicions properes a l’esclavitud. La feina 

en aquesta fàbrica és la música i el circ. Les accions 

es desenvolupen mitjançant números d’equilibri, 

bàscula i aeris, i estan pautades pel ritme que 

marquen els singulars instruments musicals bascos. 

Un espectacle musical de circ contemporani que 

explica la història d’una rebel·lió en una petita 

comunitat, un grup d’homes i dones que s’oposen 

als abusos en la seva feina. Els personatges es 

mouen entre l’absurd, la comicitat i la tradició 

obrera lligada a l’ambient fabril dels anys seixanta.

Lurrak és, sens dubte, una de les produccions de 

circ contemporani més grans creades al País Basc 

en els darrers anys, que uneix la música tradicional 

amb els llenguatges més rics del circ i el teatre.

 Plaça d’Espanya  

 De 21.00 a 5.30 h. 
Actuació de Punks & Company, 
Hotel Cochambre i Freekiss 
organitzada pel Consell de Joves.  

 Platja dels Pins

DIJOUS, 29

 A les 11.00 h.
Ofici Solemne en honor de Sant 
Joam Baptista amb la participació 
de la Cobla Ciutat de Girona i la 
Coral Juvenil de Santa Maria

 Església Parroquial de Santa 
Maria.
En acabar, a la plaça de Catalunya, 
Ballada de les Danses de Pineda 
(El Rotllet, La Bolangera, El Patatuf, 
el Contrapàs i La Dansa) i Quatre 
Sardanes Manresanes, a càrrec de la 
Cobla Ciutat de Girona. 

 A les 11.30 h.
Espectacle familiar, Txema Màgic 
The Postman.

 Pati de Can Comas

 A les 17.45 h
Espectacle Nius de Festa, a càrrec de 
Les Meliets, organitzat per l’AV Major.

  Carrer Major

 A les 18.00 h.
Campionat de Parxís organitzat 
per l’Associació de Comerciants 
Gent de Pineda.

 Plaça de les Mèlies

| DIJOUS 29
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 A les 19.00 h.
Concert a càrrec de l’Orquestra 
Maravella 

 Plaça Espanya

 De 21.00 a 5.30 h
Actuació de Disparaos, Bocamolls 
i Scaramouches Tribut a Queen 
Organitzada pel Consell de Joves. 

 Platja dels Pins

 A les 22.30 h.
Serenata a càrrec de l’Orquestra 
Maravella 

 Plaça de Catalunya

 A les 23.45 h.  

Ball de Festa Major a càrrec de 
l’Orquestra Maravella

 Pl. d’Espanya

DIVENDRES, 30

 De 10.00 a 14.00 h i de 17.00 
a 21.00 h
Campanya de Donació de sang 
“Especial Festa Major” 

 Plaça de les Mèlies.

 A les 11 h.  FESTAXIC

Batucada a càrrec de Petits 
Musicae. 

 Pl de les Mèlies
 Recorregut: plaça de les Mèlies, 

carrer de la Vila i plaça Catalunya. 
En acabar, Mini Esclat de Festa 
Major amb Globatada i Xupinadeta

 De 11. 30 h.
Pregó-Espectacle a càrrec de El 
Replà. 
En acabar, al voltant de les 12.15 
h, es farà la Presentació dels 
Candidats i Candidates a Pubilleta 
i Hereuet de Pineda de Mar 2019 

FESTAXIC

Lliurament de 500 polines, 
gentilesa de Bar-Cafeteria Can 
Comas.

 De 12. 30 h.   FESTAXIC

Bombolles Gegants de Sabó 
 Pati de Can Comas

 De 17.00 a 20.00 h  FESTAXIC

FESTAXIC

| DIJOUS, 29
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rul·los d’equilibris, barrets voladors, dapos, 

slackline, pals del diable (devil’s stick)...

JUGANTOTS.
És una col·lecció exclusiva de vint jocs gegants 

tradicionals de fusta. Construïts artesanalment, 

tots els jocs tenen la fusta com a element 

principal, fet que els fa molt atractius i 

agradables al tacte. Pintats a mà, amb colors 

alegres que inciten al joc i a la participació.

Joc de l’oca, tres en ratlla, qui és qui?, loopings, 

dòmino, punteria, aneguets, tangram, el penjat, 

mikado, la pesca, indiaca, parxís, dames, ox, golf, 

anelles, bitlles, jenga max, grand prix,... diferents, 

originals i divertits per a tota la família.

JUGUIPOP.
Col·lecció de jocs populars per a tota la família. És 

una barreja de diferents jocs lúdics i esportius:

Baldufes, Limbo, cursa de sacs, esquís 

cooperatius, ping-pong a 4, xanques, memory i 

baby memory, gauxo, mega connecta 4, pilotes 

saltarines, mini golf, hula hoops, Tragaboles, 

estirar la corda, punteria, la pesca...

LUDOBABY.
Racó de joc per a nadons per compartir, jugar 

i experimentar amb els pares. Els nens i les 

nenes hi aprendran a gaudir 

del joc, amb jocs simbòlics, educatius, sensorials 

i zona de piscina de boles. Apte per a nens i 

nenes de 0 a 3 anys. NOTA IMPORTANT: La 

Ludobaby és un espai de joc, no és un servei 

de guarderia: els pares o responsables de cada 

nen/a han de restar en tot moment al voltant 

de l’activitat.

 Plaça d’Espanya
El Laberint.
És una experiència col·lectiva per a totes les 

edats, capaç de transformar qualsevol espai 

quotidià en una trobada lúdica. Una insòlita 

xarxa de parets transparents, passadissos 

franquejats per enigmàtiques portes en què el 

que saps i el que fas crearà el teu propi camí. Una 

instal·lació de gran format que planteja el repte 

atemporal més excitant.

 Plaça de les Mèlies
Tallers i Jocs diversos Activijoc 
creació de diversos espais de joc, tallers creatius 

i artefactes de dimensions especials per a tota la 

família i, en especial, per als més petits de casa. 

Una proposta inclusiva, oberta, integradora, 

pensada per a tothom: infants, joves i famílies. 

Un projecte lúdic en què el joc, la creativitat i 

l’enginy pren tot el seu protagonisme i els infants 

podran trobar propostes per a totes les edats. 

Trobarem un espai de jocs de taula i espais de 

joc lliure i d’experimentació amb diferents àrees 

i materials per a totes les edats; en definitiva, un 

espai creatiu i de lleure.

JUGACIRC.
Espai de Jocs de Circ per a tota la família. Un 

tastet del món del Circ. Apte per a tots els públics.

Tots els participants poden practicar i demostrar 

les seves habilitats en les diferents tècniques 

de circ que tenim preparades. Malabars amb 

pilotes, mocadors, maces, anelles, plats xinesos, 

diàbolos, carioques, xanques de mà, xanques de 

peu, hula hoops, monocicle, pedals d’equilibri, 

       DIVENDRES, 30 |
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TALLER DE VAIXELLS DE VELA.
Taller infantil i familiar, fresc i divertit, per 

construir un simpàtic vaixell de vela, fet amb suro 

i planxa d’Eva.

El material de què està fet és totalment 

impermeable, fet que fa que aquest vaixell sigui 

impossible d’enfonsar. La realització és fàcil, 

divertida i cada nen i nena pot decorar-lo com 

més li agradi amb tots els elements que posem a 

la seva disposició.

Dins del taller també disposem d’un “banc de 

proves” on comprovar que els vaixells ja estan 

preparats per sortir a navegar.

*Activitat recomanada per a nens i nenes a partir 

de 6 anys i, menors acompanyats d’un adult.

TALLER DE VISERES EN 3D.
Construcció a partir de planxa d’Eva d’una 

divertida visera, on afegir objectes, imatges, 

el nom o el motiu de la festa. Cadascú podrà 

personalitzar el seu!

*Activitat recomanada per a nens i nenes a 

partir de 6 anys i menors acompanyats d’un 

adult.

ROCÒDROM.
Rocòdrom d’escalada monòlit de sis metres 

d’alçada per tres metres d’amplada i dues vies 

d’escalada. 

Per a edats de 3 a 16 anys. Participació: 60 

a 80 p/h.

 A les 19.30 h. 
Sardanes a càrrec de la Cobla 
Jovenívola de Sabadell, organitzat 
per l’Associació Cultural Mare 
Nostrum. 

 Plaça Sant Pere Pescador 

 A les 20.30 h. 
Assaig Obert Castellers de l’Alt 
Maresme  “Maduixots”

 Escola Sant Jordi

 A les 20.30 h. 
Espectacle Musical a càrrec Les 
Mèlies Teatre del Casal d’Avis 
Mèlies

 Pati de Can Comas

 A partir de les 21.00 h. 

Sopar de Germanor i Ball 
 Carrer Tribala

  De 21.00 a 5.30 h. 
Actuació de Senyor Peix, Cloud 
Covers i El Club de las Muñecas 
Organitzada pel Consell de Joves. 

 Platja dels Pins

 A les 23.00 h
Ball de Festa Major a càrrec de 
Centauro, La Grupestra.

 Plaça d’Espanya

|  DIVENDRES, 30 
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DISSABTE, 31

 A les 9.00 h.
Tirada de l’Art de Pesca a càrrec 
de l’Associació Amics de la Barca 
de Vela Llatina 

 Platja de la Riera

 A les 9.00 h.
IV Ral·li Fotogràfic de Festa 
Major, organitzat per l’Associació 
Fotògrafs de Pineda. Inscripcions: 
al mateix lloc. Bases a 

 @fotografspineda 
 @igerspineda
 www.fotografsdepineda.com

 Espai Sara Llorens

 A les 9.00 h.  
Organitzat pel Club d’Escacs Pineda: 
- XIII Torneig de Partides Ràpides 
d’Escacs «Festa Major de Pineda 
de Mar U16». El torneig és obert a 
tots els jugadors nascuts a partir de 
l’1-1-2003. Inscripció: de 9.15 a 10.00 
h. Màxim 90 jugadors per rigorós 
ordre d’inscripció als dos torneigs del 
dissabte. Trofeus per als tres primers 
classificats, per als tres primers 
classificats ELO inferior a 1.600 i per 
als tres primers no federats.

- III Torneig de Partides Ràpides 
d’Escacs «Festa Major de Pineda 
de Mar S60». El torneig és obert a 
tots els jugadors nascuts abans de 
l’1-1-1959. Inscripció: de 9.15 a 10.00 
h. Màxim 90 jugadors per rigorós 
ordre d’inscripció als dos torneigs del 
dissabte. Trofeus per als tres primers 
classificats, per als tres primers 
classificats amb ELO inferior a 1800 i 
per als tres primers no federats.

 Plaça de les Mèlies

 A partir de les 10.00 h.   FESTAXIC

Torneig Infantil Mixt de Petanca 
per a nens de 7 a 14 anys, 
organitzat pel Club Petanca 
Pineda 

 Pistes del Club de Petanca 
Pineda de Mar

 De 10.00 a 20.00 h. FESTAXIC

Taller de Dibuix i Pintura Infantils 
a càrrec del Banc del Temps

 Pl. de les Mèlies

|  DISSABTE, 31 
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 De De 10.00 a 20.00 h.
Concurs de Dibuix per a nens 
i nenes de 5 a 12 anys amb el 
tema «La Música», Confecció d’un 
mural participatiu «Pintem Pineda 
entre tots» i instal•lació artística 
a càrrec del Cercle Artístic de 
Pineda de Mar

 Espai Sara Llorens

  A les 12.30 h. FESTAXIC

Festa de l’Escuma i Animació a 
càrrec de Cavall de Cartró 

 Plaça de Catalunya

  A les 12.30 h. 
Subhasta de Peix com es 
feia antigament, a càrrec de 
l’Associació Amics de la Barca de 
Vela Llatina.

  A l’espai de la Confraria de la 
platja dels Pescadors.

 A les 16.30 h. 
Partit de Veterans i Veteranes de 
la UER PINEDA

 Pavelló Nino Buscató

  A les 17.00 h.
Torneig de Bitlles Catalanes, A 
Pineda Fem Bitlla, organitzat per 
l’Associació de Bitlles Catalanes. 

|  DISSABTE, 31 

Inscripcions: 
 636 46 96 03 
 bitllespineda@gmail.com 
 Plaça de Can Bepa (costat de 

l’skatepark)

 A les 17.30 h. 
Playback a càrrec d’Animació i 
Cultural

 Pati de Can Comas

 A les 18.30 h. 
XXXIII Trobada Gegantera i 
Plantada de Gegants, organitzada 
per la Colla de Geganters i Grallers 
de Pineda de Mar 

 Plaça de Sant Pere Pescador

 A les 19.00 h. 
IV Ral•li Fotogràfic de Festa 
Major, Recollida de fotografies 

 @fotografspineda 
 @igerspineda
 www.fotografsdepineda.com

 Espai Sara Llorens

 A les 19.00 h. 
Concert a càrrec de l’Orquestra 
La Chatta 

 Plaça d’Espanya
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 A les 19.30 h. 
Cercavila Gegantera amb les colles 
de Sant Andreu de Llavaneres, 
Sant Vicenç de Montalt, Sant Feliu 
de Guíxols, Tuir, Canet de Mar, 
Hortsavinyà, Palafolls, Malgrat de Mar, 
Sant Julià de Lòria, Vinaròs, Sant Adrià 
de Besòs, Sant Llorenç Savall i Pineda 
de Mar.
      Recorregut: pl. Sant Pere 
Pescador, av. Montserrat, 
c. Bertomeu i pl. Mèlies.
En acabar, Ball de Gegants i 
Lliurament dels Records de la trobada. 

 A les 21.00 h. 
Sopar de Germanor i Ball 
amenitzat per SoundMusic. 

 Carrer Major

 De 21.00 a 5.30 h. 
Actuació de DJ Slums
Organitzada pel Consell de Joves.

 A les 22.00 h. 
Taller gratuït de Balls Llatins a 
càrrec de Salsa Dance Studio

 Plaça d’Espanya

 A les 23.00 h. 
Ball de Festa Major a càrrec de 
l’Orquestra La Chatta

 Plaça d’Espanya

DIUMENGE, 1

 A les 9.00 h.   
XII Crono de Festa Major 
«Memorial Antoni Rodríguez», 
organitzat pel Club Ciclista Pineda

 Sortida: pg. Hortsavinyà / carrer 
Santa Susanna

 A les 9.00 h. 
XL Torneig de Partides Ràpides 
d’Escacs «Festa Major de Pineda 
de Mar», organitzat pel Club 
d’Escacs Pineda. El torneig 
és obert a tots els jugadors. 
Inscripció: de 9.15 a 10.00 h. 
Màxim 90 jugadors per rigorós 
ordre d’inscripció. Trofeus per 
als tres primers classificats, per 
als tres primers classificats amb 
ELO inferior a 1900 i per als tres 
primers no federats.

 Plaça de les Mèlies

 A les 9.00 h.  
Sardinada Popular.
En acabar, Cantada d’Havaneres a 
càrrec de Port Bo.

 Plaça de Sant Pere Pescador

|  DISSABTE, 31 
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 De 10.00 a 20.00 h. FESTAXIC

Taller de Dibuix i Pintura Infantils 
a càrrec del Banc del Temps.  

 Plaça de les Mèlies

 De 10.00 a 20.00 h. FESTAXIC

Concurs de Dibuix per a nens 
i nenes de 5 a 12 anys amb el 
tema «La Música», Confecció d’un 
mural participatiu «Pintem Pineda 
entre tots» i instal•lació artística 
a càrrec del Cercle Artístic de 
Pineda de Mar.

 Espai Sara Llorens

 A les 11.00 h. FESTAXIC

XXIII Xeringada del Cau de Pineda 
amb l’animació de Set de So, 
organitzada per l’AEG Montpalau. Es 
poden dur estris per ruixar. En acabar, 
Vermut Solidari pel Sàhara.
Preus populars.

 Plaça de la Pubilla

 A les 12.00 h. 
Cercavila dels Castellers de l’Alt 
Maresme

 Recorregut: pl. Mar, c. Dr. 
Bertomeu, pl. Mèlies i pl. Espanya

 A les 12.30 h. 

Diada Castellera amb les 
colles Castellers de l’Alt 
Maresme”Maduixots” i Castellers 
de Badalona, organitzada 
pels Castellers de l’Alt 
Maresme”Maduixots

 Plaça. Espanya

 A partir de les 17.30 h. 
Actuacions de Balls: 
De 17.30 a 18.15 h, Balls en línia, 
a càrrec de l’Associació de Ball 
Esportiu Licoya Alt Maresme.
De 18.15 a 19.00 h, Sevillanes, 
a càrrec de l’AV Carme, sota la 
direcció de Matilde Abellán

 Plaça Sant Pere Pescador

  A les 18,00 h
Proclamació de la Pubilla, l’Hereu, 
la Pubilleta i l’Hereuet de Pineda 
de Mar 2019, organitzada per 
l’Associació Amics del Pubillatge. 

 Plaça de Catalunya
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  A les 18,00 h
XXIII Transpinedenca,
organitzada per l’AEG Montpalau. 

 Pl. de les Mèlies                  
Inscripcions:
-  Fins al dia 30.08.2019 a: 

 caudepineda@hotmail.com
-  El mateix dia a la plaça de les 

Mèlies, de 17 a 17.30 h
Equips de 6/8 persones majors de 16 
anys, 4 € per persona.
Premis per als tres primers equips 
guanyadors. Més informació a 

 www.caudepineda.cat

 A les 18.00 h   FESTAXIC

Festa infantil El Enzierro amb 
la col•laboració especial de Les 
Manoles de Les Meliets, organitzada 
per l’AV. Major. En acabar, Xocolatada 
Popular per als nens assistents

 Carrer Major

 A les 19.00 h
Representació del musical Chicago, 
a càrrec de la Companyia del CCR, 
a benefici de la Fundació Marpi. 
Preu: 10 €, menors de 14, 5 € 
(numerades). Venda d’entrades a 
www.ccrpineda.com i també a les 
taquilles una hora abans de la funció

 Sala Gran del Centre Cultural i 
Recreatiu

 A les 19.00 h
XVI Cursa de Trastos de Pineda 
de Mar.
Bases i inscripcions:
PIJ Can Jalpí, N-II, km 671,
o bé pij@pinedademar.cat 

 Barri de Can Cornet

 A les 20.00 h   FESTAXIC

Concert cloenda FESTAXIC amb 
Dàmaris Gelabert 

 Plaça Espanya

 A les 23.10  h
Gran Fi de Festa Major amb Castell 
de Focs d’Artifici a càrrec de 
Pirotècnia Igual

 Platja dels Pescadors, davant 
de la plaça de Sara Llorens
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L’entrada a tots els actes 
organitzats per l’Ajuntament de 
Pineda de Mar és gratuïta. 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 24 d’agost a l’1 
de setembre  (ambdós inclosos) 
amb la instal·lació de casetes i 
amb la participació de diverses 
entitats locals

 laborables, de 17.00 a 00.00 
h (amb música) i 1.00 h (sense 
música); festius, de 17.00 a 1.00h 
(amb música) i 2.00 h (sense 
música)

En els concerts i balls de la 
plaça d’Espanya només es pot 
reservar 2 cadires per persona 

  De les 20 h del dia 28 
fins les 8 h del dia 31 d’agost, 
els parquímetres romandran 
tancats.

  A la plaça de les Mèlies hi 
haurà el Punt d’Informació de 
Festa Major, on, a més,

 es vendran les samarretes de 
la FM 2019 a un preu de 5€ a 
benefici de l’Associació ADIAM

  d’11 a 14 h i de 18 a 21 h

Podreu trobar el Programa 
de la Festa Major al web de 
l’Ajuntament: 
www.pinedademar.cat
i al de Ràdio Pineda
 www.radiopineda.cat

#FMPineda

NOTES I RECOMANACIONS PER 
GAUDIR DE LA FESTA

            a les atraccions de la fira 
el dilluns 26 d’agost.2x1
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Estima’t Pineda!
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

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!  Fica’t-ho al cap!   
VIU PINEDA!

La Festa Major de Pineda de Mar és organitzada per l’Ajuntament 
de Pineda de Mar amb la col·laboració d’entitats  particulars del 
municipi.

ESTIMA’T PINEDA!
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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 surts de festa, estaria bé que portessis preservatius, pel que 

pugui passar...
8.  Si prens alcohol, fes-ho amb responsabilitat: assaboreix la beguda, 

recorda que has d’haver sopat i, si pots, beu també una mica 
d’aigua per hidratar-te durant la nit.

9.  Si no et trobes bé i el cap et fa voltes, tens personal sanitari al teu 
servei per ajudar-te.

10.  Decideix com tornaràs a casa: en el cotxe d’un amic que no 
beurà, a peu, en tren...

T’esperem cada nit, del 28 al 31 d’agost , a la Platja dels Pins de 
Pineda de Mar!!

La Festa Jove de Pineda de Mar és organitzada pel Consell de Joves de 
Pineda de Mar amb el suport de  l’Ajuntament de Pineda de Mar.
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