


Engalanament del carrer del Major - del 26 al 30 d’agost

Dimarts, 25
A les 18 h, a la Biblioteca M. Serra i Moret, Modela contes: És Festa 
Major!, a càrrec de Jumping Clay Barcelona Poblenou. Activitat en 
què es llegirà un conte i després es crearan els personatges amb 
l’argila Jumping Clay. Activitat adreçada a nens i nenes de 5 a 11 
anys. Places limitades, cal inscripció prèvia.

A partir de les 21:00h, a la Platja dels Pins, “Festa Pre-Barrakes 
AAP9” amb: 
• “D’Lujo”
• “Pasión Flamenca”
• “DJ’s Pollo Brothers”
• “Adrián Rodríguez”

Dimecres, 26 
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 amb foc de Festa 
Major 2015. 

Dijous, 27 
FestaXIC (FESTA MAJOR INFANTIL/FAMILIAR) – programa adjunt  

A les 11 h, a la plaça de la Pubilla, vermut solidari pel Sàhara. 
Preus populars.   

A partir de les 22.30 h, a la platja dels Pins, Festa Jove, amb 

l’actuació de l’Orquestra de la Mitjanit i Punk Company. 

Divendres, 28
A les 10 h, a les pistes de Pinemar, Torneig infantil de Petanca 
Trofeu Festa Major

De 10 a 13.30 h i de 16 a 20 h, a la plaça Mèlies, Taller de lectura 
i pintura infantils. Venda de llibres i objectes de segona mà, a 
càrrec del Banc del Temps de Pineda de Mar. 

A les 12 h, a la plaça Mèlies, Sardanes de Festa Major a càrrec de 
l’Orquestra Costa Brava. 

A les 17.15 h, a l’Hotel Paradís, Torneig de Bridge obert a tothom. 
Informació: 669738840.

A les 18 h, a la plaça Mèlies, XIX Transpinedenca “Emmerda’t amb 
el Cau”
Inscripcions fins al dia 26 d’agost a caudepineda@hotmail.com i el 
mateix dia a la plaça Mèlies, a partir de les 16 h. 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 18 h, a la plaça de la Pubilla, A Pineda fem bitlla (Torneig de 
bitlles catalanes). 

A les 18 h, a la plaça Espanya, concert de Festa Major a càrrec de 
l’Orquestra Costa Brava. 

les 19 h, El Repte de Can Xaubet a la Festa Major. Gimcana per 
diferents punts del municipi realitzant activitats que s’ofereixen a la 
instal·lació. Inici: pl. Estatut, Final: Base Nàutica.

A les 19.30 h, a la plaça Catalunya, assaig obert 
dels Castellers de l’Alt Maresme. 

A les 20 h, a l’Església Parroquial de Santa Maria, 
Cançons per una Festa Major, a càrrec de la 
Coral Juvenil de la Parròquia. 

A les 20 h, a la plaça Espanya, audició de 
sardanes amb exhibició de la colla Encís de Manlleu, a càrrec de 
la Cobla Jovenívola de Sabadell. 

A les 21 h, IV Barrabarrenca (informació: PIJ, Can Jalpí). 

A les 22 h, a l’Espai Sant Jordi, actuació de l’humorista Goyo 
Jiménez, inclosa dins la programació Arts d’Estiu 2015. Entrades a 
www.artsdestiu.com

A partir de les 22.30 h, a la platja dels Pins, Festa Jove, amb 
l’actuació de The Pachucos, Abramando de la Cera i lunatiks DJ’s. 

A les 22.30 h, a la plaça Espanya, Taller gratuït de Balls Llatins a 
càrrec de Salsa Dance Studio. 

A les 23.30 h, a la plaça Espanya, Ball de Festa Major a càrrec de 
l’Orquestra Costa Brava. 

Dissabte, 29
A les 9 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 h, a la plaça de les Mèlies, IX 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’01-01-1999. Inscripció: de 9.15 
a 10 h. Màxim 80 jugadors, per rigorós ordre d’inscripció. Trofeus 
per als tres primers classificats i per als tres primers classificats no 
federats.  

A les 9 h, a les pistes de Pinemar, Torneig de Petanca, sèniors i 
fèmines (triplets)

De 10 a 21 h, a la plaça Mèlies, Concurs de pintura ràpida per a nens i 
nenes (de 6 a 14 anys) organitzat pel Cercle Artístic de Pineda de Mar.

De 10 a 21 h, a l’Espai Sara Llorens, X Trobada d’art al carrer amb 
el Cercle Artístic de Pineda de Mar.  

A les 11 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 i Dansa 
de Pineda i 4 sardanes manresanes, a càrrec de la Cobla Ciutat 
Girona. 

A les 12.30 h, a la platja dels Pescadors, a l’espai de la Confraria, 
Subhasta del peix com es feia antigament a càrrec de l’Associació 
de Barques a Vela Llatina El Mamelló. 

A les 16 h, al pavelló Nino Buscató, partit de Festa Major del cadet 
femení de la UER.

A les 17 h, a la plaça Espanya, Proclamació de la Pubilla i de 
l’Hereu de Pineda de Mar 2015.
 
A les 17 h, al Camp municipal de futbol de Can Xaubet, partit 
amistós de Festa Major, categoria juvenil, CF PINEDA DE MAR-
LLORET C.F.

A les 17.30 h, al pavelló Nino Buscató, partit de Festa Major del 
cadet masculí de la UER.

A les 18.30 h, a la plaça del Mar i avinguda Mare de Déu de 
Montserrat, plantada de gegants.  

A les 19 h, al Camp municipal de futbol de Can Xaubet, partit 
amistós de Festa Major, categoria sènior, CF PINEDA DE MAR-
LLORET C.F.

A les 19 h, a la plaça Espanya, concert a càrrec de l’Orquestra 
Titanium.

A les 19.30 h, al pavelló Nino Buscató, partit de Festa Major sènior 
masculí Aquahotel UER Pineda.

A les 19.30 h, Cercavila Castellera. Recorregut: Av. Montserrat /
Bertomeu, pl. Mèlies, pati Can Comas.

A les 20 h, Cercavila Gegantera amb 
les colles participants de Canet de 
Mar, Malgrat de Mar, Ribes de Freser, 
Peralada, Palafolls, Poblenou de BCN, 
Sant Adrià del Besòs, Thuïr (Catalunya 
Nord) i l’amfitriona Pineda de Mar. En 
acabar, ball de gegants i lliurament 
dels records de la trobada. Recorregut: 
plaça del Mar, avinguda Montserrat, 
carrer Dr. Bertomeu, plaça de les Mèlies, 
carrer Roig i Jalpí /Mèlies/Espanya.  

A les 20 h, al Pati de Can Comas, Actuació Castellera a càrrec dels 
Castellers de l’Alt Maresme. 

A les 22 h, al carrer Major, sopar de germanor.

A partir de les 22.30 h, a la platja dels Pins, Festa Jove, amb 
l’actuació de La Kosta Basta i Slum DJ’s. 

A les 23 h, a la plaça de 
Catalunya, Serenata a càrrec 
d’Òpera Show Allegro. 

A les 00.15 h, a la plaça Espanya, 
Ball de Festa Major a càrrec de 
l’Orquestra Titanium. 

Diumenge, 30 

Durant tot el dia, Jornada de Portes Obertes al local de LES 
MELIETS (Major, 64).

A les 9 h, al Camp municipal de futbol de Can Xaubet, Derby de Festa 
Major, categoria Veterans, CF PINEDA DE MAR-UE POBLENOU 2000.

A les 9 h, al passeig d’Hortsavinyà/Santa Susanna, 8a Crono de Festa 
Major Memorial Antoni Rodriguez, del Club Ciclista Pineda de Mar. Final: 
Can Pallofa.Com que és una prova popular i gratuïta, les inscripcions es 
faran en el mateix recinte de sortida. Informació: 658 955 982.

A les 9 h, a la plaça de les Mèlies, XXXVII Torneig de partides 
ràpides d’escacs Festa Major de Pineda de Mar. Obert a tots 
els jugadors. Inscripció: de 9.15 a 10 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 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 Les 
Anxovetes.   

De 10 a 13.30 h i de 16 a 20 h, a la plaça Mèlies, Taller de lectura i 
pintura infantils. Venda de llibres i objectes de segona mà, a càrrec 
del Banc del Temps de Pineda de Mar. 

De 10 a 21 h, a la plaça Mèlies, Concurs de pintura ràpida per a 
nens i nenes (de 6 a 14 anys) organitzat pel Cercle Artístic de Pineda 
de Mar.

De 10 a 21 h, a l’Espai Sara Llorens, X Trobada d’art al carrer amb 
el Cercle Artístic de Pineda de Mar.  

A les 12.30 h, al pavelló Nino Buscató, partit Pineda de Mar Futbol 
Sala vs. Sant Joan de Vilassar (3ª categoria nacional)

A les 18 h, al carrer 
Major, festa infantil 
El Encierro, amb 
la col·laboració 
especial de Les 
Meliets. En acabar, 
xocolatada popular.

A partir de les 18.30 h, 
al Pati de Can Comas, 
actuacions de Balls, 
a càrrec de: 

De 18.30 a 19 h - Balls en Línia i Playback, Animació i Cultura. 
De 19 a 19.30 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 Sala Gran 
del Centre Cultural i 
Recreatiu, representació de 
Les aventures de Geronimo 
Stilton, a càrrec de la 
companyia del CCR. 

Preu: 6 € (numerades). Ja 
podeu comprar les entrades a 
www.ccrpineda.com i també 
a taquilla una hora abans de 
la funció. 

A les 19 h, al barri de Can Cornet, XII Cursa de Trastos de Pineda 
de Mar. Bases i inscripcions: PIJ (Can Jalpí- N-II s/n o bé pij@
pinedademar.cat)

 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. 

Llegenda:
: TOTS ELS PÚBLICS
:  NO ES POT ENTRAR VIDRE 
AL RECINTE

:  SERVEI DE BAR
:  ESPAI RESERVAT PER A 
PERSONES AMB MOBILITAT 
REDUÏDA

: PROTECCIÓ SOLAR
: PORTAR ROBA VELLA
:  ESPAI PER GUARDAR-HI 
COTXETS

:  PERILLÓS ANAR-HI AMB 
COTXET

: PROTECCIÓ ESPECIAL
: ACTIVITAT INFANTIL
:  PROTEGIU-VOS DEL FOC I 
LA PIROTÈCNIA

Notes i 
recomanacions per 
gaudir de la festa
Al passeig Marítim s’hi situarà el 
recinte firal del 22 al 30 d’agost 

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.  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.

Agraïm a totes les entitats i 
particulars que fan possible la 
Festa Major 2015. Gaudeix-la!

A les 21.15 h, batucada a càrrec de Diabolus Musicae. Sortida: 
Església Santa Maria. Arribada: Plaça Catalunya. 

A les 21.45 h, des del balcó de la Casa de la Vila, pregó de Festa 
Major a càrrec de Pep Plaza. 

A les 22.30 h, a la plaça 
Catalunya, Correfoc a 
càrrec de les Forces 
Infernals de Poblenou 
(per motius de seguretat, 
no es permet tirar aigua 
als participants). I en 
acabar, Ruixada popular 
a la rotonda de l’estació. 
Recorregut: Plaça 
Catalunya, carrer de Mar, 
rotonda estació. 

A partir de les 22.30 h, a la platja dels Pins, Festa Jove, amb 
l’actuació de Manu Guix i 
Los de Siempre. 

A les 22.45 h, al pati de 
Can Comas, representació 
de l’espectacle musical 
10 anys i 1 dia, a càrrec 
de Les Mèlies Teatre. 

A les 23.30 h, a la plaça 
Espanya, concert a càrrec d’El Último Tributo.

Festa Major 
a Pineda: 
Gaudeix-la!

La Festa Major és la festa gran, 
la celebració més esperada 
de tot l’any. No és només un 
acte festiu i de diversió -que 
ho és, i espero que ho sigui 
molt- sinó que també és el 
punt de trobada que afirma 
l’existència del nostre municipi 
i que contribueix a la cohesió 
i a la construcció del projecte 
col·lectiu. Les festes majors 
conserven una funció i posen de 
manifest uns valors socials que 
hem d’impulsar com el treball 
col·lectiu, la solidaritat, l’orgull 
de pertinença... 

Cal córrer davant dels diables 
al correfoc flairant la pólvora, 
ballar a l’aire lliure, gaudir de les 
funcions programades, percebre 

l’aroma i el cromatisme dels 
carrers engalanats, participar 
dels actes culturals i esportius, 
compartir estones amb els 
nostres grans i també amb els 
nostres infants... convideu les 
vostres amistats, mostreu el 
nostre municipi  a la resta del 
món. Perquè Pineda és viva; és 
en definitiva, autèntica.

Per acabar, no vull oblidar-me 
d’agrair l’esforç de totes les 
persones i entitats implicades 
en la preparació i l’organització 
de la Festa Major. Aquesta 
programació és una realitat 
gràcies a vosaltres. 

Us convido a participar-hi. Viu 
Pineda, gaudeix de la Festa!

www.pinedademar.org

#PdMFM2015

Foto: Joan Caimel

Foto: Joan Caimel

Foto: Toni López

Foto: Joan Caimel


