PROGRAMACIÓ FESTA MAJOR 2012
Dijous, 9 d’agost
18.00 h
Al Teatre Clavé, PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “Tordera en la memòria oral. Testimonis del
primer franquisme”. Volum 2. Organitzat pel Cercle d’Història de Tordera. (Detalls en programes).

Divendres, 10 d’agost
Del dia 10 a les 21.00 h fins al dia 12 a les 21.00 h
Al Teatre Clavé, CORRECURTS 2012, segona edició del concurs de curtmetratges fets amb
menys de 48 hores. Activitat dirigida a totes les edats. Consulteu les bases i premis a
www.teatreclave.cat/ae. Inscripcions fins al 9 d’agost a www.facebook.com/espectadors o envieu un
correu electrònic a espectadors@gmail.com indicant nom complet dels components i telèfon de
contacte. Organitzat per l’ Associació d’Espectadors.
22.30 h
A la plaça de l’Església, AUDICIÓ DE SARDANES amb la cobla Ciutat de Girona. Organitzat per
l’associació La Nostra Dansa.

Dissabte, 11 d’agost
10.00 h
A les pistes de vòlei del parc de la Sardana, 4x4 POPULAR. Aigua per a tothom i premis per als tres
primers. Inscripcions www.pepcoronas@hotmail.com . Organitzat pel Club de Vòlei Tordera.
De les 18.00 a les 19.00 h
A la plaça de l’Església “PLAYING AROUND TORDERA”. Toques algun instrument, cantes o
balles? Surt al carrer i participa!. Organitzat per l’escola de música “Musiquem”, Ràdio Tordera i la
Regidoria de Joventut. Més informació al web tordera.cat i al Casal de Joves.
22.00 h
Al Teatre Clavé, REPRESENTACIÓ DE L’OBRA Un llit si us plau, d’Anthony Marrioch A càrrec del
Fòrum per al Teatre i la Cultura. (Detalls en programes).

Diumenge, 12 d’agost
9.30 h
Al parc de la sardana, MELÉ EXTRA Adán y Eva . Organitzat pel Club de Petanca Tordera.
19.00 h
Al Teatre Clavé, REPRESENTACIÓ DE L’OBRA un llit si us plau, d’Anthony Marrioch. A càrrec del
Fòrum per al Teatre i la Cultura (Detalls en programes).
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21.00 h
Al Teatre Clavé, CONCURS LLIURE DE CURTMETRATGES, primera edició del concurs lliure de
curtmetratges. Tens un curtmetratge? Presenta’l a concurs! Consulteu les bases i premis a
www.teatreclave.cat/ae. Inscripcions fins al dia 11 d’agost a www.facebook.com/espectadors o
envieu un correu electrònic a espectadors@gmail.com indicant nom complet dels components i
telèfon de contacte. Organitzat per l’ Associació d’Espectadors.
Dimarts, 14 d’agost
23.30 h
A la plaça de l’Església, CONCERT amb Miquel del Roig i Mesclat. Al mirador de la plaça de
l’Església, BARRAQUES. Organitzat per l’associació La Nostra Dansa, la Regidoria de Joventut i
associacions locals.

Dimecres, 15 d’agost
9.30 h
Al parc de la sardana, MELÉ amb diferents premis. Organitzat pel Club de Petanca Tordera.

Divendres, 17 d’agost
19.00 h
A l’auditori del Teatre Clavé, primera CONFERÈNCIA de la commemoració del 10è aniversari del
Cercle d’Història de Tordera, a càrrec de Joan Bou i Pla: “Estralls econòmics d’una societat
tradicional. Tordera, S. XVII.” Organitzat pel Cercle d’Història de Tordera (Detalls en programes).
22.00 h
A la plaça de l’Església, AUDICIÓ DE
Organitzat per l’associació La Nostra Dansa.

SARDANES

amb la cobla La Flama de Farners.

22.30 h
Al parc de la Sardana, trobada i acreditacions pel XIV CERCATASQUES.
23.00 h
XIV CERCATASQUES DE TORDERA amb la xaranga de la Banda Musical de Mataró i la Colla de
Diables de Tordera. El preu del tiquet és de 12€ i es poden adquirir al Casal de Joves i a Ràdio
Tordera fins al 16 d’agost. El mateix dia no es vendran tiquets. (Només majors de 18 anys). A
continuació, a la plaça de l’Església, CONCERT amb el grup de versions La Banda del Coche Rojo.
Al mirador de la plaça de l’Església, BARRAQUES. Organitzat per la Regidoria de Joventut i
associacions locals.

Dissabte, 18 d’agost
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10.00 h
Al camp de futbol, XI TORNEIG DE BITLLES CATALANES FESTA MAJOR. A les 9 h esmorzar
per a tots els participants. Els equips seran de 5 jugadors/res. Inscripcions al telèfon 699 981 130
o bé el mateix dia al camp de futbol a partir de les 9.00 h. Les inscripcions són limitades i
s’atendran per rigorós ordre d’inscripció. Organitzat pel Club Esportiu la Bitlla Atòmica.
15.00 h
Al camp de tir de can Peyra, TORNEIG LOCAL DE TIR AL PLAT. Organitzat pel Club de Tir al Plat
de Tordera.
22.00 h
Al Teatre Clavé, REPRESENTACIÓ DE L’ESPECTACLE Músic 2012. A càrrec de l’ACR Pere Cot
(Detalls en programes).

23.00 h
A la plaça de l’Església, CONCERT JOVE amb els grups Samoral, Terratombats i Sie7e y Punto.
Al mirador de la plaça de l’Església, BARRAQUES. Organitzat per la Regidoria de Joventut i
associacions locals.

Diumenge, 19 d’agost
9.30 h
Al parc de Prudenci Bertrana, V CAMPIONAT DE PETANCA DE FESTA MAJOR. Organitzat pel
Club Petanca Vila de Tordera.
18.00 h
CURSA DE BICICLETES LOCAL. Sortida: camí Ral, cruïlla del Dr. Trueta. Inscripcions: al lloc de
sortida mitja hora abans de l’inici de la cursa. Categories: rodetes, de 5 a 8 anys, de 9 a 11 anys,
de 12 a 15 anys i a partir de 16 anys. És obligatori portar casc protector. Organitzat pel Grup
Excursionista Miralles i l’Ajuntament de Tordera.
19.00 h
Al Teatre Clavé, REPRESENTACIÓ DE L’ESPECTACLE Músic 2012. A càrrec de l’ACR Pere Cot
(Detalls en programes).
20.00 h
A la plaça de l’Església, BALLS TRADICIONALS amb el grup Xarop de canya. Organitzat per
l’associació La Nostra Dansa.
22.00 h
A la Plaça del Poeta Miquel Martí i Pol, PROJECCIÓ DE CINEMA DE TERROR. A la mitja part,
entrega dels premis del correcurts 2012 i dels premis del concurs lliure de curtmetratges. Hi haurà
servei de bar. Organitzat per l’ Associació d’Espectadors.

Dimecres, 22 d’agost
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11.00 h
*Al parc de la Sardana, CONCURS DE CASTELLS DE SORRA. Les inscripcions per al concurs
de castells de sorra es faran al mateix parc de 10.00 a 11.00 h. Aproximadament cap a les 13 h es
farà el lliurament de premis (Detalls en programes).
Els horaris per començar a fer els castells serà el següent:
 A partir de 13 anys (grup D) a les 11.00 h
 De 10 a 12 anys (grup C) a les 11.20 h
 De 7 a 9 anys (grup B) a les 11.30 h
 De 4 a 6 anys (grup A) a les 11.40 h
 De 0 a 3 anys (barrufets) a qualsevol hora
Nota: Els participants de 0 a 3 anys no opten a premi i poden fer el castell acompanyats d’una
persona. La resta de participants han de fer el castell sols i no es permet l’entrada d’acompanyants
al circuit. Les escultures no seran valorades pel jurat, per tant no optaran a premi.
18.00 h
A la biblioteca, INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ FILATÈLICA “EXPOTOR 2012” Exhibició
filatèlica amb la col·laboració infantil i juvenil. Exhibició medallística. Exhibició de vaixells d’època
acompanyada d’una gran col·lecció de coneixements d’embarcament. L’exposició romandrà oberta
del 22 al 26 d’agost de 18.30 a 21 h. Organitzat pel Club Filatèlic Tordera amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Tordera i de la Federació Catalana de Societats Filatèliques. (Detalls en programes).
19.00 h
A l’Esplai, HOMENATGE a la parella de més edat. A continuació INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ
“EXPO-ART 2012”. Organitzat per l’Associació de Gent Gran l’Esplai.
22.00 h
*A la plaça de l’Església, RECITAL D’HAVANERES amb el grup Barca de Mitjana. A la mitja part,
rom cremat per a tothom i PRESENTACIÓ DELS CANDIDATS I DE LES CANDIDATES A HEREU
I A PUBILLA DE TORDERA.

Dijous, 23 d’agost
21.30 h
CORREFOC a càrrec de la Colla de Diables de Tordera. Sortida: del Pont de Ferro, només per a la
Colla de Diables. Recorregut per a tothom: c. de Faura, c. de Sant Bartomeu, c. dels Ciutadans, c. de
les Creus, c. de Santa Llúcia, c. de Folch i Torres, camí Ral, c. del Doctor Trueta, c. de Sant Ramon,
c. dels Ciutadans i plaça de l’Església. Organitzat per la Colla de Diables de Tordera. Mirar l’annex
del final de la programació referent a les NORMES DE SEGURETAT que calen tenir en compte el dia
del correfoc.
23.00 h
A la plaça de l’Església, PREGÓ DE FESTES.
*Seguidament, BALL POPULAR a càrrec de l’orquestra Gira-sol, fins a les 5 de la matinada.
Al mirador de la plaça de l’Església, BARRAQUES. Organitzat per la Regidoria de Joventut i
associacions locals.

Divendres, 24 d’agost
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8.30 h
Al parc de la Sardana DESPERTADA POPULAR amb la Colla de Geganters i Grallers de Tordera
i l’ACR Pere Cot. Tot seguit a la plaça de l’Església, XOCOLATADA POPULAR. Organitzat per la
Regidoria de Joventut.
De 10.00 a 14.00 h i de 17.30 a 21.30 h
Darrere la plaça de l’Església, CAMPANYA DE DONACIÓ DE SANG ESPECIAL FESTA MAJOR.
Organitzat pel Banc de Sang i Teixits.
11.00 h
A l’església parroquial, OFICI SOLEMNE amb la participació de la coral de la parròquia de Sant
Esteve de Tordera. Seguidament, CAMINADA fins al camí Ral amb l’acompanyament de la Colla
de Geganters i Grallers de Tordera.
12.30 h

*Al camí Ral,

tradicional i popular CÓS. Les inscripcions per al Cós es faran a la plaça de la
Concòrdia de 10.30 a 12.00 h. A partir d'aquesta hora no s'acceptarà cap més inscripció.
Categories: 1-3 anys, 4 anys, 5 anys, 6-7 anys, 8-9 anys, 10-11 anys, 12-14 anys, 15-17 anys, 18-29
anys, 30-45 anys i majors de 45 anys.
Nota: Els participants en la categoria d’1 a 3 anys no opten a premi i poden córrer amb un
acompanyant. A partir de 4 anys ja opten a premi i han de córrer sols. Els participants majors de 45
anys han de portar DNI en el moment de fer la inscripció. (Detalls en programes).
Tot seguit, a la plaça de l’Església, ACTUACIÓ i BATALLADA a càrrec de la Colla de Geganters i
Grallers de Tordera. Lliurament de premis del Cós.
17.30 h
*A la pista de l’Amistat, CONCERT DE FESTA MAJOR a càrrec de la cobla orquestra La Principal
de la Bisbal.
19.00 h
A la plaça de l’Església, AUDICIÓ DE SARDANES amb la cobla Ciutat de Mataró. Organitzat per
l'associació La Nostra Dansa.
19.00 h
Al pavelló de la plaça de la Concòrdia, FESTIVAL DE PATINATGE ARTÍSTIC a càrrec de la secció
de patinatge artístic del CP Tordera.
20.00 h
*A la pista de l’Amistat, BALL DE TARDA a càrrec de la cobla orquestra La Principal de la Bisbal.
21.30 h
*Enlairament del castell de FOCS D’ARTIFICI a càrrec de la pirotècnia Igual amb l’espectacle
Somnis.
24.00 h
*A la pista de l’Amistat, BALL DE NIT amb la cobla orquestra La Principal de la Bisbal. Ball de
rams.

Dissabte, 25 d’agost
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9.30 h
Al parc de la Sardana, FESTA DEL DIA DEL CLUB, AMB MELÉ. Lliurament de premis i alguna
cosa més, al final pica-pica per a tots els socis. Organitzat pel Club de Petanca Tordera.
10.00 h
PASSEJADA AMB MOTOS CLÀSSIQUES. Sortida: de darrere la plaça de l’Església. Recorregut:
per diferents carrers del poble (uns 12 km). Inscripcions als telèfons 653 797 436 Andreu; 696 679
231 Quim. Organitzat per Motoclub Tordera 7 ½ (Detalls en programes).
11.30 h
*A la plaça de l’Església, REPRESENTACIÓ DEL CONTE La Caputxeta i el Llop a càrrec de la
companyia d’espectacles infantils Magarrufa. Tot seguit XERINGADA INFANTIL. Cal que els
participants portin la pistola d’aigua o la xeringa.
17.30 h
*A la pista de l’Amistat, CONCERT DE FESTA MAJOR a càrrec de l’orquestra Cristian i
Domenech.
19.00 h
A la plaça de l’Església, CLOENDA DEL CURSET DE SARDANES amb la cobla La Principal de
Banyoles. ACTUACIÓ de la colla sardanista Antaviana Jove. Organitzat per l'associació La Nostra
Dansa.
19.00 h
Al camp municipal d’esports, PARTIT DE FUTBOL CF Tordera A – Lloret. Organitzat pel CF
Tordera (Detalls en programes o bé a www.cftordera.com)
20.00 h
*A la pista de l’Amistat, BALL DE TARDA a càrrec de l’orquestra Cristian i Domenech.
23.00 h
A la plaça de l’Església, SERENATA a càrrec de l’orquestra Cristian i Domenech.
24.00 h
*A la pista de l’Amistat, BALL DE NIT amb l’orquestra Cristian i Domenech. A la mitja part,
PROCLAMACIÓ DE LA PUBILLA I DE L'HEREU DE TORDERA 2012.

Diumenge, 26 d’agost
9.30 h
Al parc de la Sardana, MELÉ TRADICIONAL DE FESTA MAJOR per a tothom. Organitzat pel Club
de Petanca Tordera.

17.00 h
BAIXADA DE CARRETONS. Organitzat pel Grup Excursionista Miralles, les Joventuts d’Esquerra
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Republicana de Catalunya de Tordera (JERC-Tordera) i l’Ajuntament de Tordera. (Detalls en
programes).
17.30 h
Al pavelló poliesportiu municipal, PARTIT DE BÀSQUET DE FESTA MAJOR categoria sènior
masculí. Organitzat pel Club Bàsquet Tordera (Detalls en programes).
19.00 h
Al pavelló poliesportiu municipal, PARTIT DE BÀSQUET DE FESTA MAJOR categoria sènior
femení. Organitzat pel Club Bàsquet Tordera (Detalls en programes).
19.00 h
Al camp municipal d’esports, PARTIT DE FUTBOL CF Tordera B – Blanes. Organitzat pel CF
Tordera (Detalls en programes o bé a www.cftordera.com).
21.00 h
*A la pista de l’Amistat, XVII SOPAR POPULAR I BALL a càrrec d’Àngel i Pol. Els tiquets es
podran comprar del 6 al 13 d’agost, de dilluns a divendres d’11 a 13 hores a les oficines de
Serveis Personals de l’Ajuntament de Tordera de la plaça de la Concòrdia. Preu per persona: 15 €.

NOTES:





No es permet fumar als actes organitzats a la pista de l’Amistat: concerts, balls de tarda,
balls de nit i sopar popular.
Ràdio Tordera retransmetrà els actes més tradicionals de la Festa Major. Es poden escoltar al
dial 107.1 FM o bé per Internet a la web www.radiotordera.cat
L’organització es reserva el dret de fer canvis a la programació si causes alienes a la seva
voluntat ho fan necessari.
Els actes marcats amb un * els organitza la Regidoria de Festes i la Comissió de Festes.

NORMES DE SEGURETAT A TENIR EN COMPTE EL DIA DEL CORREFOC
PER ALS PARTICIPANTS:
 Porteu roba de cotó, preferiblement vella, amb mànigues i pantalons llargs.
 Porteu un barret amb ales que cobreixi tot el cap i tapeu-vos el clatell amb un mocador de cotó.
 Protegiu-vos els ulls.
 Porteu el calçat adequat (esportiu, de muntanya, etc.).
 Teniu cura de tapar-se les orelles per disminuir els sorolls de les explosions pirotècniques.
 No demaneu aigua als veïns.
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 Obeïu les indicacions dels serveis d’ordre públic i de sanitat.
 Queda prohibit portar productes pirotècnics particulars, s’han d’utilitzar únicament els preparats
pels organitzadors.
 Respecteu les figures de foc, els seus portadors i els músics.
 Adopteu una actitud correcte amb els diables i no obstaculitzeu el pas ni els feu caure.
 Seguiu en tot moment les indicacions dels diables.
 Assabenteu-vos abans de l’inici de l'itinerari del correfoc i dels punts d’assistència sanitària.
 En el cas de sofrir cremades, dirigiu-vos immediatament als punts d’assistència sanitària.
 En cas de perill, seguiu les instruccions dels diables.
PER ALS VEÏNS I COMERCIANTS:
 Retireu tots els vehicles dels carrers de l’itinerari.
 Abaixeu els portals metàl·lics o persianes en els edificis que en disposin.
 Protegiu els vidres de les finestres, portes i aparadors amb cartrons gruixuts.
 Enrotlleu tots els tendals exteriors dels habitatges i locals.
 No tireu aigua als participants ni als espectadors del correfoc per la perillositat que representa.
 Desconnecteu tot tipus d’alarmes.
 Retireu de la via pública qualsevol objecte que pugui dificultar els pas dels actors, organitzadors i
participants al correfoc.
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CAMPANYA DE DONACIÓ DE SANG
ESPECIAL FESTA MAJOR
DIVENDRES, 24 D’AGOST
De 10 a 14h i de 17.30 a 21.30h
Unitat mòbil darrere la plaça de
l’Església
T’hi esperem!!!

