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Un Nadal per a tothom
Us presentem el programa de Nadal
d’enguany. Més de cent cinquanta activitats
per a tota la família gràcies a la suma
d’esforços de l’Ajuntament i de les entitats
i associacions del nostre municipi que fan
possible, una cop més, que grans i petits
convertim Pineda en un lloc màgic on els
desitjos de pau i d’harmonia ens ajudin a
oblidar les presses i les rutines del dia a dia.
Us animem a sortir al carrer, als mercats,
a les places dels barris. A posar-vos l’abric
i visitar la fira d’artesania, a acompanyar
els infants a les cercaviles i a les actuacions
de dansa i música en directe. A participar
dels quasi trenta tallers infantils diferents

organitzats per als més petits, a gaudir del
cinema 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, a visitar
l’exposició d’Art Naïf d’Eduard Punset a la
Fundació Tharrats Art Gràfic o a comprar
regals als nostres comerços.
Vine i acompanya’ns. Contribueix a crear un
Nadal per a tothom, un Nadal inoblidable.
Viu Pineda amb la màxima intensitat i
il·lusió. ÉS NADAL. ÉS PINEDA.
Xavier Amor i Martín
Alcalde
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Programaci Nadal
2016 - 2017

Fins al 8 de gener, exposició Pintura
Ingènua Haitiana (Art Naïf), col·lecció
Eduard Punset, a la Fundació Tharrats d’Art
Gràfic (Can Comas, plaça Catalunya, 3). Horari:
dijous i divendres de 18 a 20.30 h, dissabte de
10 a 14 h i de 18 a 20 h i diumenge de 10 a 14
h (Els dies 25 i 26 de desembre i 1 i 6 de gener
l’exposició romandrà tancada). Entrada gratuïta.
De l’1 de desembre al 5 de gener, a la
Biblioteca M. Serra i Moret, Lots Nadalencs
amb sorpresa i exposició de contes i llibres
relacionats amb les festes nadalenques.
Campanya de recollida de joguines de Reis
a Ràdio Pineda, Creu Roja-Alt Maresme i Càritas
Pineda, de l’1 de desembre fins al 2 de gener.
Horari de recollida a Ràdio Pineda (carrer Justícia,
23-25), de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 17
a 19 h i dissabte de 9 a 13 h.
XXXII Concurs de pessebres Jonàs i
Mataties. Data límit d’inscripcions: 20 de
desembre (inscripcions limitades, tel. 620 105
391, Sr. Toni Soldado). Enguany, els pessebres han
d’estar relacionats amb la Mediterrània. Organitza:
Associació Cultural Timbalers de l’Alt Maresme.
De l’1 al 19 de desembre,
Recollida d’aliments a l’Associació Comparsa
Tribala (Carreró de la Plaça, 29). De 17 a 20 h.
Del 23 de desembre al 5 de gener, a Can
Xaubet, Campus Esportiu de Nadal.
De l’1 de desembre al 10 de gener, a la
Biblioteca M. Serra i Moret: Jocs gegants, amb
la col·laboració dels alumnes del Programa Pla
de Transició al Treball de Pineda.
De l’1 de desembre al 7 de gener, a Ràdio
Pineda sorteig diari de premis cedits pels
comerciants associats a Gent de Pineda.
De l’1 de desembre al 4 de gener, participa
al ‘Rasca-Rasca’ que trobaràs als comerços
adherits a Gent de Pineda i guanya un munt de
premis i un viatge.
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De l’1 de desembre al 24 de desembre, el
Pare Noel visitarà els establiments de Gent de
Pineda, a Poblenou i a Pineda Centre.
Del 27 de desembre al 4 de gener, Patge
Reial a Pineda Centre i a Poblenou, convidat
especial de Gent de Pineda.

Desembre
Dijous, 1
A les 17 h, a la Plaça del Pilar, xocolata popular
a càrrec de l’AVV Unió de Poblenou.
A les 17.30 h, a la Plaça del Pilar, Encesa de llums
amb animació dels personatges Disney i el
Pare Noel a càrrec de Gent de Pineda.
A les 17.30 h, a la Plaça Catalunya, xocolatada a
càrrec de Gent de Pineda i visita del Pare Noel.
A les 18 h, a la Plaça Catalunya, Video Mapping
nadalenc i espectacle amb el Showmag de
Gerard Borrell.
A les 18.30 h, a la Plaça Espanya, inauguració
de la pista de patinatge, a càrrec del Club de
Patinatge Artístic de Pineda de Mar.

Dimarts, 6
A les 18 h, al Centre Cultural i Recreatiu,
Vetllada a favor de Càritas organitzat per
Càritas Santa Maria de Pineda de Mar.

Dijous, 8
A les 12 h, a L’Auditori (c. Progrés, 22),
cinema infantil: Minions. Quota 3 €, amb la
col·laboració de CinemArt.

Dissabte, 10 de desembre
de 10 a 21 h

De 10.30 a 12.30 h, a la plaça Espanya:
Batucada inaugural amb les Forces Infernals
i els Petits Musicae. Estàtic a càrrec dels Petits
Musicae i cercavila de Diabolus Musicae amb
percussió infantil i percussió de les Forces Infernals
de Poblenou.
D’11.30 a 14 h al carrer Dr.Bertomeu: Jugantots
‘Jocs gegants per tota la família’.
De 10 a 14 h a la plaça Espanya: ‘Viu
l’experiència de ser bomber’.
De 10 a 13 h, a la plaça Espanya: Taller de
Suport Vital Bàsic i DEA.
De 10 a 13 h, al carrer Roig i Jalpí: Degustació
de cafè i coca.
De 10 a 21 h, a la plaça Espanya: Tió gegant
(Rebost i Rober Solidari).
De 10 a 21 h, Parades d’artesans
D’11.30 a 13.30 h, Passejada dels personatges
Disney: Fes-te una foto al Photocall.
D’11 a 14 h, a la plaça Espanya: Tallers (de
cupcakes, de corones de Rei Mag, de fanalets de
reis). Taller ‘Aprèn a fer créixer les teves plantes’
i taller solidari de cuina per a nens. Taller de
decoració de galetes nadalenques.
D’11 a 14 h, al carrer Roig i Jalpí: Exhibicions i
tallers de bufador de vidre, taller i exposició de
cistelleria, taller de torn i exposició de ceràmica,
taller de ferro per a petits i grans ‘Emporta’t la teva
ferradura’, taller d’esclops i taller de teules. Exhibició
i taller de filadora (experimentar en filar llana i
elaboració d’un ratolí amb cotó). Taller de llauner.
D’11.30 a 14 h, a la plaça Catalunya: Tallers
Zinemàtik ‘Mecanismes cinematogràfics primitius’
i taller taumàtrop.
A les 12 h, inauguració del Pessebre a la plaça
Nova, a càrrec de l’AVV Unió de Poblenou.
De 17 a 19 h, a la plaça Espanya: Tallers ‘Fes
la teva figureta per penjar a l’arbre’, Taller de
fanalets de reis, taller de cupcakes, taller ‘Aprèn
a fer créixer les teves plantes’ i Taller solidari de
cuina per a nens.
De 17 a 20 h, al carrer Roig i Jalpí: Degustació
de copa de cava.

17.30h a 19.30h, a la Plaça Espanya, taller de
torrons artesans.
De 17.30 a 20 h, a la plaça Catalunya: Tallers
Zinemàtik ‘Mecanismes cinematogràfics
primitius’ i Taller taumàtrop
De 17 a 20 h, al carrer Bertomeu: Jugantots
‘Jocs gegants per tota la família’
De 18 a 19 h: Taller Blat i Foc ‘Fes el teu pa
ecològic’
De 18 a 20 h, al carrer Roig i Jalpí: Exhibició i
Taller de tècnica de murano, taller i exposició de
cistelleria, taller de torn i exposició de ceràmica,
taller de ferro per a petits i grans ‘Emporta’t la
teva ferradura’, taller d’esclops, taller de teules,
exhibició i taller de filadora (experimentar en filar
llana i elaboració d’un ratolí amb cotó).
De 17 a 20 h , a la plaça Espanya: ‘Viu
l’experiència de ser bomber’

Diumenge, 11 de desembre

de 10 a 20 h

De 10 a 12 h, a la plaça Espanya: Actuació
itinerant dels Timbalers de l’Alt Maresme
per l’espai firal i estàtic a la plaça.
De 10 a 20 h, a la plaça Espanya: Tió gegant
(Rebost i Rober Solidari)
De 10 a 20 h, Parades d’artesans.
D’11 a 14 h, al carrer Roig i Jalpí. Taller i
oficis: cistelleria, taller de torn i exposició de
ceràmica, taller de ferro per a petits i grans
‘Emporta’t la teva ferradura’, taller d’esclops,
taller de teules, exhibició i taller de filadora
(experimentar en filar llana i elaboració d’un
ratolí amb cotó), taller i demostració d’ofici de
baster ‘Elabora el teu braçalet’
D’11.30 a 14 h, al carrer Dr. Bertomeu:
Jugacirc ‘Jocs de circ per tota la família’
11.30h a 13.30h, a Plaça Espanya, Taller de
torrons artesanals
D’11.30 a 13.30 h, Passejada dels
personatges Disney: Fes-te una foto al
Photocall de Pineda de Mar.
D’11 a 14 h, a la plaça Espanya: Taller de
corones de Rei Mag, taller ‘Fes la teva figureta
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per penjar a l’arbre’, taller de cupcakes, taller
solidari de cuina per a nens, taller ‘Aprèn a fer
créixer les teves plantes’ i taller de llauner.
D’11.30 a 14 h, a la plaça Catalunya:
Exposició i taller de creació d’artefactes
científics.
De 12 a 13 h, 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 a 13 h, Taller Blat i Foc ‘Fes el teu
pa ecològic’
De 13 a 14 h, a la plaça Espanya: Espectacle
‘La cagada del tió: La llegenda de l’Oncle
Buscall’.
A les 14 h, Cagatió per a tots els nens i nenes.
De 17 a 19 h, a la plaça Espanya: Taller de
decoració de galetes nadalenques i ‘Fes el teu
arbre de xocolata’, taller de cupcakes i taller de
fanalets de Reis.
De 17.30 a 19 h , a la plaça Espanya:
Actuació del grup ‘Bon vent i bé que sona’
de l’Escola Municipal de Música de Pineda de
Mar.
De 17.30 a 19 h, a la plaça d’Espanya:
‘Combo’ a càrrec de l’Escola Municipal de
Música de Pineda de Mar.
De 18 a 20 h, al carrer Roig i Jalpí: Taller de
llauner i exposició de cistelleria, taller de torn
i exposició de ceràmica, taller de ferro per a
petits i grans ‘Emporta’t la teva ferradura’, taller
d’esclops, taller de teules, exhibició i taller de
filadora (experimentar en filar llana i elaboració
d’un ratolí amb cotó).
A les 18.30 h, a L’Auditori (c. Progrés, 22),
cinema: Star Wars, episodi VII: El despertar
de la força. Quota 3 €, amb la col·laboració de
CinemArt.
Tant dissabte com diumenge, de 10 a 20
h, Demostració d’ofici artesà de picapedrer,
ceramista i torn, torroner, cisteller, tècnica de
murano, bufador de vidre, llauner, escloper, ferrer i
filadora de llana.
Tots els tallers són gratuïts.
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ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
A FIRA NADAL
• Pista de patinatge a la plaça Espanya (de l’1
de desembre al 8 de gener)
• Espai d’entorn rural a càrrec de la Fundació
Marpi a la plaça de les Mèlies i circuit amb carro
i cavall (10 i 11 de desembre)
• Inflables i llits elàstics a la plaça de les Mèlies
(de l’1 de desembre al 8 de gener)
• Visita del Pare Noel com a convidat especial de
Gent de Pineda

Dilluns, 12
A les 18 h, a la Biblioteca M. Serra i Moret: Hora
del conte: Nadal, a càrrec de Natatxa Frutos.

Divendres, 16
A les 19.30 h, a la plaça Espanya: Ja ve Nadal
(pessebre vivent musical) a càrrec de Salsa Dance
Studio amb la col·laboració de l’Escola de Teatre
Artur Iscla del Centre Cultural i Recreatiu i del
Club Patinatge de Pineda.

Dissabte, 17
A les 12 h, a la plaça Espanya: Cagatió, a
càrrec de la Penya Barcelonista de Pineda de Mar.
A les 17 h, a la plaça d’Arles de Tec:
Zambombá (cantada de nadales flamenques)
amb Xocolatada solidària a benefici dels més
desfavorits i recapte d’aliments a càrrec de
l’Associació Cultural Hermandad Nuestra Señora
del Rocío de Pineda.
A les 18 h, a L’Auditori, cinema: Curts per a
La Marató, a càrrec de CinemArt. Donatiu 3 €
per a La Marató.
A les 18 h, a la plaça Catalunya: Arribada
de la Llum de la Pau, a càrrec de l’AEG
Montpalau.
Lectura del conte de Nadal i xocolatada
solidària a benefici de La Marató de TV3.
A les 20 h, a l’Església de Santa Maria: Concert
de Nadal de la Coral Juvenil de la parròquia.

Diumenge, 18

A les 23 h, a l’Església de Sant Joan Baptista.
A les 00 h, a l’Església de Santa Maria.

De 10 a 15 h, a la plaça Catalunya i al pati de
Can Comas: Celebració dels actes vinculats
a La Marató de TV3 (més informació a www.
pinedademar.cat)
A les 12.30 h, a la plaça Catalunya:
Inauguració del pessebre municipal.
A les 18 h, a L’Auditori, espectacle familiar: Un
bosc de cames, a càrrec de Farrés Brothers i Cia.
Entrada 5 €.

Diumenge, 25

Dimecres, 21
A les 17.30 h, al Centre Cívic Poblenou
(Passeig Diputació, 8): Taller de bombons
de Nadal, a càrrec de ArtxArt i Associació de
Dones Pinedenques. Per a infants de 6 a 12 anys.
Inscripcions de l’1 al 16 de desembre.

Divendres, 23
A les 17.30 h, al Centre Cívic Poblenou (Passeig
Diputació, 8): Festa de Nadal i exposició dels
treballs realitzats al Centre Cívic Poblenou.

Dissabte, 24
A les 12 h, a L’Auditori (carrer Progrés, 22):
Concert de Nadal a càrrec de la Jove
Orquestra de Cambra del Masnou. Entrada
gratuïta. Aforament limitat. Es podran recollir les
invitacions a Can Comas (plaça Catalunya, 3) i, si
en queden, una hora abans a L’Auditori.
A les 17 h, a la plaça Nova de Poblenou:
photocall amb el Pare Noel, a càrrec de Gent
de Pineda.
A les 18 h, a la plaça, Cagatió a càrrec de
l’AVV Unió de Poblenou amb la col.laboració de
l’Associació de Comerciants Gent de Pineda.
Missa del Gall
A les 22 h, a la capella de Les Creus.

Missa de Nadal
A les 9 h, a l’Església de Santa Maria.
A les 10 h, a la capella de Les Creus.
A les 11 h, a l’Església de Santa Maria, amb la
participació de la Coral Juvenil Santa Maria de Pineda.
A les 19 h, a la Sala Gran del Centre Cultural i
Recreatiu: Els Pastorets de Pineda.

Dilluns, 26
A les 12 h, a la plaça Catalunya: Audició de
sardanes a càrrec de la cobla La Principal de
Cassà.
A les 12 h, a la masia Mas Rafart: Arribada del
Patge Reial, a càrrec de l’AVV de Les Creus.

Dimarts, 27
A les 17 h, al Centre Cívic Poblenou: Taller de
Fanalets amb material reciclat, a càrrec de Noemí
Morgavi. Per a infants a partir de 8 anys. Inscripcions
de l’1 al 16 de desembre.
A les 17 h, al Centre Cívic Poblenou, Taller de
creixement personal i risoteràpia per famílies,
a càrrec de GONG. Cal anar en mitjons i màrfega (si
en tenen).
A les 18 h, a la Biblioteca M. Serra i Moret: Activitat
infantil: Pintem el Nadal amb el Gènius i els
seus amics.

Dimecres, 28
A les 17 h, al Centre Cívic Poblenou, Taller de
creixement personal i risoteràpia per famílies,
a càrrec de GONG. Cal anar en mitjons i màrfega (si
en tenen).
A les 18 h, a la Biblioteca M. Serra i Moret: Activitat
infantil: Pintem el Nadal amb el Gènius i els
seus amics.
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Dijous, 29
A les 11 h, a l’Espai Sara Llorens (antiga
biblioteca): Taller de fanalets amb material
reciclat, a càrrec de Noemí Morgavi.
A les 18 h, a la Biblioteca M. Serra i Moret:
Hora del conte: Històries nadalenques, a
càrrec d’Alma i la mar de contes.
A les 18 h, al Centre Cívic Poblenou,
espectacle de màgia, El domador de
puces.

Diumenge, 1

A la Platja dels Pescadors: Banyada de Cap
d’Any a càrrec de La Colla dels Valents.
A les 17 h, a la plaça del Carme: Arribada del
Patge Reial.
A les 18 h, a la Sala Gran del Centre Cultural i
Recreatiu: Els Pastorets de Pineda.

Divendres, 30

Dilluns,2

A les 18 h, a la Biblioteca M. Serra i Moret:
Activitat infantil: Pintem el Nadal amb el
Gènius i els seus amics.
A les 22 h, a L’Auditori (carrer Progrés, 22):
Flamenco y Copla en família. Entrada 15 €

A les 18 h, a la Biblioteca M. Serra i Moret:
Activitat infantil: Pintem el Nadal amb el
Gènius i els seus amics.

Dissabte, 31
A les 11 h, a la plaça Nova de Poblenou:
Actuació de Gerard Borrell, Showmag,
organitzat pels comerços adherits a Gent de
Pineda.
A les 12 h, a la plaça Nova: Arribada del
Patge Reial, a càrrec de l’AVV Unió de
Poblenou amb la col.laboració de l’Associació
de Comerciants Gent de Pineda.
A les 12 h, al pati Can Comas: Arribada del
Patge Reial.
A les 00 h, a la plaça Catalunya: Celebració
de Cap d’any amb música, raïm i cava.
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Dimarts, 3
Durant tot el dia, al Pavelló Municipal Francesc
‘Nino’ Buscató: XII Memorial Josep Aragonès
de minibàsquet.
A les 17 h, al Centre Cívic Poblenou: Contes
per a tota la família a càrrec de Pati de
Contes.
A les 18 h, a la Biblioteca M. Serra i Moret:
Activitat infantil: Pintem el Nadal amb el
Gènius i els seus amics.

Dimecres, 4
A les 18 h, a la Biblioteca M. Serra i Moret:
Activitat infantil: Pintem el Nadal amb el
Gènius i els seus amics.
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Dijous, 5

Diumenge, 8

A les 17 h, a la plaça Nova: Pessebre vivent i
xocolatada popular a càrrec de l’AVV Unió de
Poblenou.
A les 17.30 h, inici de la Cavalcada de Reis.
A partir de les 18 h, a la plaça Nova:
Adoració dels Reis Mags d’Orient al
pessebre.
A partir de les 19 h, a la plaça de Les Creus:
Adoració dels Reis Mags d’Orient al
pessebre.
A partir de les 20 h, a la plaça del Carme:
Adoració dels Reis Mags d’Orient al
pessebre.
En arribar a la plaça Catalunya: Parlament
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 18 h, a la Sala Gran del Centre Cultural i Recreatiu:
Els Pastorets de Pineda.

Divendres, 6

Diumenge, 22

A les 18 h, a la Sala Gran del Centre Cultural i
Recreatiu: Els Pastorets de Pineda.

A les 18 h, a la Sala Gran del Centre Cultural i Recreatiu,
Els Pastorrats.

Dissabte, 14
A les 12 h, al Centre Cívic Poblenou: lliurament de premis
del XXXII Concurs de pessebres Jonàs i Mataties.

Diumenge, 15
A les 18 h, a la Sala Gran del Centre Cultural i Recreatiu:
Els Pastorets Solidaris de Pineda, a benefici de la
Fundació Miquel Valls-Fundació Catalana d’Esclerosi
Lateral Amiotròfica (ELA).

Dissabte, 21
A les 19 h i a les 22 h, a la Sala Gran del Centre Cultural i
Recreatiu, Els Pastorrats.

15

