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Ben 
tornada
Festa 
Major!
Pinedenques i pinedencs, teniu a 
les vostres mans el programa de 
Festa Major de Pineda de Mar 
2021. Es tracta d’un programa 
d’activitats treballat amb tant 
d’esforç com il·lusió entre l’ajun-
tament i les entitats i associacions 
del municipi. Volem que la Festa 
Major d’enguany sigui una cita de 
retrobament, prenent totes les 
mesures de precaució possibles 
però que ens permeti recuperar  

l’essència dels dies grans de Pineda de Mar: alegria, cultura, tradició, partici-
pació i col·laboració.

Desitjo que viviu aquests dies de festa intensament i us demano col·laboració 
per complir les normes i protocols que es trobin vigents en aquest moment. 
Tant l’ajuntament com les entitats participants hem redoblat esforços per po-
der adaptar-nos a les circumstàncies que ens toca viure i poder oferir aquest 
programa d’activitats de Festa Major.

Molt bona Festa Major de Pineda de Mar!

Xavier Amor i Martín
Alcalde de Pineda de Mar

 Xavier Amor  @xavieramor  @xavier.amor
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A la Fundació Tharrats, exposició «El Colors de Tharrats»

 Horari de Festa Major: de dijous a diumenge, de 10.00 
a 14.00 i de 18.00 a 20.00 hores.

Del 26 al 29 d’agost, VI Ral·li Fotogràfic de Festa Major.

Trobareu les bases a 
www.fotografsdepineda.com

PROGRAMA FESTA MAJOR 2021
del 26 al 29 d’agost



5
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  A les 22.00 h

Concert amb CACHITOS DE 
CENTAURO. 

Entrada gratuïta a www.auditoripineda.
cat i a Can Comas, de dilluns a diven-
dres, de 9 a 14 h, fins al 25 d’agost. Inici 
reserva d’entrades 15 d’agost.

 Espai Sant Jordi

  A les 22.00 h

Sopar de Festa Major de la Penya 
Barcelonista de Pineda de Mar.

  De 10 a 14h i de 17 a 21h

Campanya de donació de sang. 
Reserva la teva hora a  
donarsang.gencat.cat

 Casal d’Avis Mèlies (Plaça de les 
Mèlies)

  A les 20.00 h

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

 Església de Santa Maria

  A les 21.00 h

Repicada de Campanes i Encesa del 
Campanar

  A les 21.45 h

Salutació de Festa Major

 
 

 Espai Sant Jordi

DIJOUS 26 D’AGOST
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  A les 12.15 h

Festa de l’escuma a càrrec de 
Cavall de Cartró.

 Plaça Catalunya

FESTAXIC

DIVENDRES 27 D’AGOST

  De 10 a 14h i de 17 a 21h

Campanya de donació de sang. 
Reserva la teva hora a donarsang.gencat.cat

 Casal d’Avis Mèlies (Plaça de les 
Mèlies)

  De 11 a 14h i de 16 a 19h

Tobogan gegant de 70 m amb 2 
carrils.

 Carrer de la Noguera

  De 10.00 a 20.00h

Taller de Pintura Infantil organitzat 
pel Banc del Temps.

 
 Plaça de les Mèlies 

FESTAXIC

  A les 11.00h 

Batucada a càrrec de Petits Musicae. 

Recorregut: plaça de les Mèlies, ca-
rrer de la Vila i plaça de Catalunya. En 
acabar, Mini Esclat de Festa Major 
amb Globatada i Xupinadeta.

 Plaça de les Mèlies 

FESTAXIC

  De 18 a 21h

JUGA MENUT, Jocs  
Tradicionals.

 Plaça Catalunya

FESTAXIC

  De 18 a 21 h

JUGA MENUT, Espai nadons.

 Pati de Can Comas

FESTAXIC

  A les 19.30h

Concert amb l’ORQUESTRA 
MARAVELLA.

Entrada gratuïta a www.auditoripi-
neda.cat i a Can Comas, de dilluns 
a divendres, de 9 a 14 h, fins al 25 
d’agost. Inici reserva d’entrades 15 
d’agost.

 Espai Sant Jordi
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  A les 19.30h

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

 Plaça Sant Pere Pescador

  A les 23.00 h

Concert de Nit amb l’ORQUESTRA 
MARAVELLA
Concert de Nit amb l’ORQUESTRA MARAVELLA. 
Entrada gratuïta a www.auditoripineda.cat i a Can 
Comas, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, fins al 
25 d’agost. Inici reserva d’entrades 15 d’agost.

 Espai Sant Jordi

  De 9.00 a 20.00h

3 x 3 de bàsquet organitzat per la 
UER PINEDA DE MAR.

 Pavelló Nino Buscató i al pavelló 
de Can Xaubet

  A les 9.00 h

Tirada de l’Art de Pesca organitzada 
per l’Associació Amics de la Barca de 
Vela Llatina «El Mamelló».

 
 
  Platja de la Riera

  A les 9.00 h

Torneig de Festa Major organitzat 
pel Club Petanca Pineda. 

 Pistes del Club de Petanca Pineda 
de Mar

DISSABTE 28 D’AGOST
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  A les 9.00 h

XIV Torneig de Partides Ràpides 
d’Escacs «Festa Major de Pineda de 
Mar U16». Obert a tots els jugadors 
nascuts a partir del 2005.

IV Torneig de Partides Ràpides 
d’Escacs «Festa Major de Pineda de 
Mar S60». Obert a tots els jugadors 
nascuts abans del 1961.

Organitza Club d’Escacs Pineda. Inscripció: de 
9.15 a 10.00 h. Màxim 70 jugadors per torneig 
i per ordre d’inscripció. Trofeus per als tres 
primers classificats i per al primer classificat 
de cada un dels trams següents: 1649-1550, 
1549-1450, 1449-1350, inferior a 1349 i no 
federats; 1999-1850, 1849-1700, menys de 
1699 i no federats.

 Platja de les Mèlies

  De 10.00 a 14.00h

Concurs de Pintura ràpida infantil, 
organitzat per Espai Creatiu.

 Carrer Major, 30

FESTAXIC
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  A les 18.00h

Acte de proclamació de la Pubilla 
i de l’Hereu de Pineda de Mar 
2021

 Pati de Can Comas

  De 18.00 a 21.00 h

Torneig de Bitlles Catalanes, A Pineda 
Fem Bitlla.

Inscripcions: tel. 636469603 o a 
bitllespineda@gmail.com

 
 
 

 Plaça de Can Bepa 

  A les 10.00h

Curses Populars per a infants i 
joves de 6 a 18 anys i per a adults 
per diferents carrers del municipi, 
organitzades per l’Associació 
Montpalau Team. 

Inscripció gratuïta el mateix dia de 
la cursa. Inici: Pl. Mèlies.

 Des de la plaça de les Mèlies 

  De 16.00 a 20.00 h

Concurs de Pintura organitzat pel 
Banc del Temps.

 
 Plaça de les Mèlies
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  A les 23.00h

Concert tribut als 80’s a càrrec 
d’Albert Martínez Band (Hermanos 
de Rocco).
Entrada gratuïta a www.auditoripineda.cat 
i a Can Comas, de dilluns a divendres, de 
9 a 14 h, fins al 25 d’agost. Inici reserva 
d’entrades 15 d’agost.

 Espai Sant Jordi

  A les 19.30h

Concert amb El Pot Petit. 
Entrada gratuïta a www.auditoripineda.cat i a 
Can Comas, de dilluns a divendres, de 9 a 14 
h, fins al 25 d’agost. Inici reserva d’entrades 
15 d’agost.

 
 Espai Sant Jordi

FESTAXIC

  A les 20.45h

Cercavila i Ball de Gegants a càrrec 
de la Colla de Geganters i Grallers 
de Pineda de Mar. 

Recorregut: c. Balmes, Dr. Bertomeu, 
Plaça Sant Pere Pescador.

 
 Inici carrer Balmes
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  A les 9.00h

XIII Crono de Festa Major «Memorial 
Antoni Rodríguez» organitzat pel 
Club Ciclista Pineda. Sortida: pg. 
Hortsavinyà / c. Santa Susanna.

 Inici pg. Hortsavinyà

  A les 9.00h

XLII Torneig de Partides Ràpides 
d’Escacs «Festa Major de Pineda de 
Mar» organitzat pel Club d’Escacs 
Pineda. Obert a tots els jugadors.

Inscripció: de 9.15 a 10.00 h. Màxim 
70 jugadors per rigorós ordre d’ins-
cripció. Trofeus per als tres primers 
classificats i per al primer classificat de 
cada un dels trams següents: 1999-
1900, 1899-1800, 1799-1700, 1699-
1600, menys de 1599 i no federats.

 Plaça de les Mèlies

  A les 10.00h

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

 
 

 Pistes del Club de Petanca Pineda 
de Mar

FESTAXIC

  A les 11.00h

XXIV Xeringada del Cau de Pineda 
amb l’animació de Set de So, 
organitzada conjuntament amb 
l’AEG Montpalau. Es poden dur 
estris per ruixar.

 Plaça de la Pubilla 

FESTAXIC
DIUMENGE 29 D’AGOST

  A les 11.00h

Ofici Solemne en honor de Sant 
Joan Baptista amb la participació de 
la Cobla Ciutat de Girona i la Coral 
Juvenil de Santa Maria.

En acabar, a la plaça Catalunya Pilar 
dels Castellers de l’Alt Maresme i 
al Pati de Can Comas, 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.

 Església parroquial
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  A les 18.00h

XXIV Transpinedenca organitzada 
per l’AEG Montpalau. 

Inscripcions fins al dia 28.08.21 a 
caudepineda@hotmail.com i el ma-
teix dia a la plaça de les Mèlies, de 
17.00 a 17.30 h. Premis per als tres 
primers equips guanyadors. Inscrip-
cions: 4 € per persona. Equips de 6 
persones majors de 16 anys. Més 
informació a www.caudepineda.cat

 Plaça de les Mèlies

  A les 20.00h

Concert a càrrec de l’Orquestra 
Rosaleda.

Entrada gratuïta a www.auditoripineda.cat 
i a Can Comas, de dilluns a divendres, de 
9 a 14 h, fins al 25 d’agost. Inici reserva 
d’entrades 15 d’agost.

 Espai Sant Jordi

  A les 23.15h

Gran Fi de Festa Major amb Castell 
de Focs d’Artifici a càrrec de Piro-
tècnia Igual.

 
 
 

 Platja de la Riera

La Festa Major de Pineda de Mar és organitzada per 
l’Ajuntament de Pineda de Mar amb la col·laboració d’en-

titats i particulars del municipi.
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NOTES I RECOMANACIONS 
PER GAUDIR DE LA FESTA 
MAJOR DE PINEDA DE MAR 
2021

A tots els actes organitzats per l’Ajun-
tament de Pineda de Mar l’entrada és 
gratuïta. Tot i així, seguint les normes 
marcades per les autoritats sanitàries, 
cal disposar de seient assignat. Po-
deu fer la reserva d’espai sense cost 
a www.auditoripineda.cat i a Can Co-
mas, de dilluns a divendres, de 9 a 
14h, fins al 25 d’agost. Les persones 
amb mobilitat reduïda poden adreçar-
se al personal d’organització per tal 
d’ocupar l’espai reservat a tal efecte. 
En cas que les mesures es flexibilitzin 
i els concerts de festa major es puguin 
traslladar a Plaça Espanya, les perso-
nes que ja tinguin l’entrada, tindran 
seient reservat però no assignat, que 
triaran per ordre d’arribada. Només es 
pot reservar 2 cadires per persona.

Amb motiu de la festivitat local,  di-
vendres 27 i el dissabte 28 d’agost 

l’aparcament a zona regulada (zona 
blava i zona verda) serà gratuït. Diu-
menge 29 serà a tots els efectes com 
un diumenge normal: només es paga 
al passeig Marítim i pàrquings Tribala 
i la Mina.

Recinte Firal, del 20 al 29 
d’agost

Al passeig Marítim hi haurà el Recin-
te Firal, del 20 al 29 d’agost (amb-
dós inclosos) amb la instal·lació de 
casetes i amb la participació de di-
verses entitats locals. Horari: labora-
bles, de 17.00 a 00.00 h (amb músi-
ca) i a 1.00 h (sense música); festius, 
de 17.00 a 1.00 h (amb música) i a 
2.00 h (sense música). Dimecres, 25 
d’agost, 2x1 a les atraccions. 

  @pinedademar #FMPineda 
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ESTIMA’T PINEDA!
Per tal que 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.

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!

ESTIMA’T PINEDA!




