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Ens vestim de Festa Major.

Comencen les festes de Pineda de Mar. 
Les pinedenques i pinedencs celebra-
rem en comunitat l’esperada Festa Ma-
jor. És moment d’alegria, de compartir, 
de ballar i de riure. Moments de felici-
tat que les veïnes i veïns del poble han 
de gaudir al màxim. 

Enguany tenim un programa perquè el 
podem gaudir amb família, i també amb 
els amics i les amigues. Ens trobarem 

actes per a totes les franges d’edat i vo-
lem que siguin dies de màgia festiva per 
a totes i tots. 

I parlant de màgia qui millor per fer-nos 
el pregó d’enguany, que en Gerard Bor-
rell. Pinedenc de cap a peus, un mag ex-
cel·lent que ens farà gaudir de les seves 
habilitats en el tret de sortida d’aquesta 
Festa Major. 

No vull passar per alt dir que el treball 
fet des de l’Ajuntament per a poder or-
ganitzar-la és molt important. No ens 
podem oblidar del personal que farà 
possible que tot funcioni. Tant dels qui 
vetllen per la nostra seguretat, com 
dels qui garanteixen el bon estat dels 
espais i els equipaments que s’utilit-
zaran. Grans professionals que hi tre-
ballen des de fa mesos. Organitzant el 
calendari. Muntant els escenaris. Es-
tant atents de tots els problemes que 
puguin sorgir. 

I finalment vull recordar-vos que a Pine-
da de Mar volem una Festa Major ple-
nament responsable, sempre tolerant i 
cívica.

Visca la Festa Major
Visca Pineda de Mar

Salutació de l’Alcalde
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FESTA MAJOR 2022
del 26 al 29 d’agost

PROGRAMA
A la Fundació Tharrats, exposició 
d’Óscar Sánchez «Expedición y 
Aventura, El viaje donde econtrarse 
uno mismo» Horari de Festa Major: de 
divendres a diumenge, de 10 a 14 i de 
18 a 20 h. Fins l’11de setembre de 2022

A l’Espai Creatiu (Major, 30), del 26 al 
29 d’agost, exposició «Fragments de 
Pineda». Horari: de 18 a 21 h

DEL 26 AL 30 D’AGOST, 
VII Ral·li Fotogràfic de Festa Major.
Les bases les trobareu a 
www.facebook.com/fotografspineda, 
www.instagram.com/igerspineda i a 
www.fotografsdepineda.com.

DISSABTE, 20
 A les 18.00 h,   
 al pati de Can Comas, 

Acte de proclamació de la Pubilla i de 
l´Hereu de Pineda de Mar 2022

DIJOUS 25 D’AGOST, 
Durant tota la tarda, 2x1 a les 
atraccions del recinte firal

 De 18 h a 20.30 h,  
FIRA INCLUSIVA

DEL 26 AL 29 D’AGOST, 
Engalanament del carrer Major

DIVENDRES, 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 
i Encesa del Campanar

 A les 21.10 h,   
Batucada a càrrec de Diabolus Musicae. 
Sortida: església de Santa Maria. 
Arribada: plaça de Catalunya.

 a les 21.30 h,   
  des del balcó de la Casa de la Vila, 

Pregó de Festa Major a càrrec de 
Gerard Borrell.

 a les 22 h,   
 a la plaça de Catalunya, 

Correfoc a càrrec de les Forces 
Infernals de Poblenou amb la 
col·laboració de les Colles de Sant 
Quirze del Vallès i Sant Pere Nord de 
Terrassa (per motius de seguretat és 
prohibit tirar aigua als participants). 
Recorregut: plaça de Catalunya i carrer 
de Mar fins a la rotonda de l’Estació.
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 A les 22 h,   
 al carrer Biblioteca, 

sopar de Festa Major de la Penya 
Barcelonista.

 A les 22.30 h,   
 a la Plaça Espanya, 

Ball amb YO SUSPENDÍ LA EGB. Música 
en viu i bon rotllo!
7 músics i 4 cantants amb una clara 
vocació de fer ballar, cantar i divertir a 
les generacions fans de la música dels 
‘70, ‘80, ‘90 i 20’. Uneix-te a aquesta 
gran festa!

DISSABTE, 27
 A les 9 h,   
 a la platja dels Pins, 

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

 A les 9 h,   
 a la plaça de les Mèlies, 

organitzat pel Club d’Escacs Pineda:
XV Torneig de Partides Ràpides 
d’Escacs «Festa Major de Pineda de 
Mar U16». El torneig és obert a tots els 
jugadors nascuts a partir del 01-01-
2006. Lloc: Plaça de les Mèlies, davant 
l’antiga Biblioteca. Inscripció: de les 
9.15 a les10 h. Màxim 90 jugadors 
per rigorós ordre d’inscripció als dos 
torneigs de dissabte. Trofeus per als 
tres primers classificats i per al primer 
classificat de cada un dels següents 
trams: 1649-1550, 1549-1450, 1449-
1350, inferior a 1349 i no federats.

V 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’1-1-1962. Inscripció: 
de 9.15 a 10 h. Màxim 90 jugadors 
per rigorós ordre d’inscripció als dos 
torneigs de dissabte. Trofeus per als 
tres primers classificats i per al primer 
classificat de cada un dels trams 
següents: 1999-1850, 1849-1700, 
menys de 1699 i no federats.

 A les 9 h,   
 a les pistes del Club de Petanca 

Pineda de Mar. Torneig de Festa Major, 
organitzat pel Club Petanca Pineda.

 De 9 a 11.30 h,   
 a pl. Mèlies/pl. Espanya, 

La correguda popular, a càrrec de 
Montpalau Team. Inscripcions: el 
mateix dia a partir de les 9 h

 De 9 a 14,00 h,   
 al skatepark de Pineda de Mar, 

Campionat de Catalunya de Roller 
Freestyle en modalitat street 
organitzat per la Federació Catalana de 
Patinatge (FCP).

 De 10 a 12 i de 17 a 20 h,   
 a la plaça de les Mèlies, Pintura 

Infantil, organitzat pel Banc del Temps. 
FESTAXIC

 De 10 a 13 h i de 17 a 20 h,   
 a la Sala Tívoli del CCR, 

LIGHT PAINTING: Vine a pintar amb 
la llum!, a càrrec de l’Associació 
de Fotògrafs de Pineda de Mar. 
Inscripcions: fins al 25 d’agost a 
info@fotografsdepineda.com.  
A partir del 26 d’agost, al telèfon 
622204562.
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 A les 10.45 h, 
Batucada, a càrrec de Petits Musicae 
amb la participació especial del 
Drac d’aigua Miquelet de la colla de 
diables Can Sant Joan . Recorregut: 
Bertomeu, plaça de les Mèlies, carrer 
de la Vila i plaça Catalunya. En acabar, 
Globatada i Xupinadeta de Festa 
Major amb repartiment de polines per 
als nens participants, gentilesa del Bar 
Barcelona. FESTAXIC.

 A les 11.30 h   
 a la plaça Sant Pere Pescador, 

Balls en línia, a càrrec de l’Associació 
de Ball Esportiu Licoya Alt Maresme

 A les 12 h,   
  a la platja dels Pescadors, 
a l’espai de la Confraria, 

Subhasta de Peix com es feia 
antigament a càrrec de l’Associació 
Amics de la Barca de Vela Llatina.

 A les 12.15 h,   
 a la plaça de Catalunya, 

Festa de l’escuma i animació a càrrec 
de Cavall de Cartró. FESTAXIC

 A les 12.15 h   
 a la plaça Sant Pere Pescador, 

Espectacle de Play-back, a càrrec de 
l’Associació Art i Cultura Les Meliets.

 A les 18 h,   
  a la plaça de Can Bepa  
(davant del Tanatori), 

Torneig de Bitlles Catalanes,  
A Pineda Fem Bitlla.  
Inscripcions: tel. 669121263  
o bitllespineda@gmail.com.

 De 18 a 21 h,   
 al pati de Can Comas, 

JARDI DELS PETITS (0-4),  
amb El Burro dels Jocs. FESTAXIC

 A les 18 h,   
 a la plaça Sant Pere Pescador, 

Sevillanes amb Mati Abellán, a càrrec 
del Grup de sevillanes de l’AV Carme.

 De 17 a 21.00 h,   
 al Camp de Futbol de Can Xaubet, 

Batalla de porters, organitzada per 
Aqua Hotel Futbol Club. Partits de 
dos minuts a màxima intensitat en 
un camp reduit amb gran varietat de 
xuts i parades entre els dos porters 
enfrontats. Inscripcions: 679583897

 A les 19.30 h,   
XXXVI Trobada de Gegants 
amb Cercavila Gegantera 
(Recorregut: pl. Sant Pere Pescador, pl. 
del Mar, Bertomeu i pl. Mèlies.) amb 
les colles de Casc Antic de Barcelona, 
Sarrià, Malgrat de Mar, Peralada, Tuir, 
Els Salanc’aires de Sant Llorenç de 
Salanca, Canet de Mar, Gualba, Santa 
Susanna, Tordera i Pineda de Mar. 
En acabar, Ball de Gegants i Lliurament 
dels Records de la trobada, amb per 
la Colla de Geganters i Grallers de 
Pineda de Mar.

 A les 19.30 h,   
 a la plaça Espanya, Concert amb 

l’ORQUESTRA SELVATANA.
 A partir de les 21 h,  
 al carrer Major, Sopar de germanor 

i Ball.
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 A partir de les 21 h,   
 al Raval de Mar, Sopar de germanor. 
 A les 22.30 h,   
 a la plaça Catalunya, 

Serenata de Festa Major amb 
l’ORQUESTRA SELVATANA.

 A les 00 h,   
 a la plaça Espanya, 

Ball amb l’ORQUESTRA SELVATANA.

DIUMENGE, 28
 A les 9 h,   

12a Crono de Festa Major «Memorial 
Antoni Rodríguez», organitzada pel 
Club Ciclista Pineda de Mar. 
Sortida: pg. Hortsavinyà cantonada 
c. Santa Susanna

 A les 9 h,   
 a la plaça de Sant Pere Pescador, 

Sardinada Popular amb la col·laboració 
de XIP (Xarxa d’Iniciatives Pinedenques. 
En acabar, Cantada d’Havaneres a càrrec 
de SONS D’ALTAMAR.

 A les 9 h,   
 a la plaça de les Mèlies, 

XLIII Torneig de Partides Ràpides 
d’Escacs “Festa Major de Pineda de 
Mar”. El torneig és obert a tots els 
jugadors. Lloc: Plaça de les Mèlies al 
davant antiga Biblioteca. Inscripció: de 
les 9:15 a les 10 h. Màxim 90 jugadors 
per rigorós ordre d’Inscripció. Trofeus 
per als tres primers classificats i per 
al primer classificat de cada un dels 
següents trams: 1999-1900, 1899-
1800, 1799-1700, 1699-1600, menys 
de 1599 i no federats.

 De 10 a 21 h,   
 al pavelló municipal Nino Buscató, 

3 x 3 de Festa Major, organitzat per la 
UER Pineda de Mar.

 A les 10 h,  
 a les pistes del Club de Petanca Pineda 

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

 D’11 a 14 i de 16 a 19 h   
 a Can Xaubet, Tobogans i Parc d’Aigua 
 A les 10 h,   
 a la plaça de la Pubilla,

XXV Xeringada del Cau de Pineda 
amb l’animació del grup SET DE SO, 
organitzada amb l’AEG Montpalau. Es 
poden dur estris per ruixar. En acabar, 
Vermut Solidari pel Sàhara. Preus 
populars. FESTAXIC

 De 10 a 12.00 i de 17 a 20.00 h,   
 a la plaça de les Mèlies, 

Pintura Infantil organitzat pel Banc del 
Temps. FESTAXIC

 A les 18 h,   
 al pati de Can Comas, 

Bombolles de Sabó i Màscares 
organitzat per l’Associació Peti qui Peti 
de Pineda de Mar.FESTAXIC

 A les 18 h,   
 a la plaça de les Mèlies, 

XXIV Transpinedenca 
organitzada per l’AEiG Montpalau. 
Inscripcions fins al dia 28.08.22 a 
montpalau@escoltesiguies.cat i el 
mateix dia a la plaça de les Mèlies, de 
16 a 17 h. Premis per als tres primers 
equips guanyadors. Inscripcions: 5 € 
per persona. Equips de 6 persones 
majors de 16 anys. Més informació 
a www.caudepineda.cat
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 A les 18 h,   
 al carrer Major, festa infantil 

El Enzierro, organitzat per l’AV. Major.  
En acabar, Xocolatada Popular per als 
nens assistents. FESTAXIC.

 A les 18 h,   
Cercavila a càrrec dels Grallers  
i Tabalers dels Castellers de l’Alt 
Maresme i la Selva Marítima. 
Recorregut: pl. Mar, c. Bertomeu, 
pl. Mèlies i pl. Catalunya.

 A les 18.30 h,   
 a la plaça Catalunya, Diada 

Castellera de Festa Major amb els 
Castellers de l’Alt Maresme i la Selva 
Marítima i els Capgrossos de Mataró.

 A les 19 h,   
 al CCR, representació de 

«Campamento La Brújula; el musical». 
Entrades a www.ccrpineda.com i, una 
hora abans de la funció, a la taquilla 
del Centre. Preu de les entrades: socis 
CCR 5 €, no socis CCR: 10 €, socis 
col·laboradors i protectors: Gratuït. 
Organitza: Centre Cultural i Recreatiu 
de Pineda de Mar.

 A les 19.30 h,  
 a la plaça de Sant Pere Pescador, 

Sardanes a càrrec de la Cobla Ciutat 
de Cornellà, organitzat per l’Associació 
Cultural Mare Nostrum 

 A les 19.30 h,   
 a la plaça Espanya, actuació de Xics’n 

Roll Band. FESTAXIC
 A les 23.15 h,   
 a la plaça Espanya, Ball amb 

CENTAURO, LA GRUPESTRA

DILLUNS, 29
 De 10 a 12 i de 17 a 20 h,   
 a la plaça de les Mèlies, Pintura 

Infantil, organitzat pel Banc del Temps. 
FESTAXIC

 A les 11 h,   
 a l’Església parroquial, 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, 

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.

 De 17 a 20.30 h,   
 a la plaça Mèlies, «Parc Infantil». 

Jocs i inflables de mig i gran format 
que generen un espai visual, agradable 
i que incita al joc i al gaudi en família 
(Adròmines, Enxaneta Park, El Bolet, 
El Drac, Jocs de Fusta....) amb El Burro 
dels Jocs. FESTAXIC

 A les 18 h,   
 al pati de Can Comas, 

espectacle de playback «Melodies 
Encadenades» a càrrec del grup de 
teatre del Casal d’Avis Les Mêlies.

 A les 20.00 h,  
 a la plaça Espanya, 

Concert/Ball amb l’ORQUESTRA 
ROSALEDA.

 A les 23.15 h,  
 a la platja de la Riera, 

Gran Fi de Festa Major amb Castell 
de Focs d’Artifici.




