Salutació

de l’alcalde

El temps camina marcant els destins de cada un de nosaltres, de les nostres famílies, dels
nostres amics, dels nostres pobles i d’una terra que és testimoni de les histories de cada dia,
de la historia del món que ens envolta tant del més proper i quotidià, com d’aquell que ens
sembla llunyà en la geografia i en el espai però del que en sabem molt en aquest temps
d’informació global permanent.
Som l’any 2017 i coneixedors de moltes més coses de les que sabien els nostres antecessors
encarem una festa tradicional, la festa major del nostre poble, amb la il·lusió d’aquests dies de
més rauxa que seny, sabent i essent conscients que aquest darrer, el seny, l`hem d’aplicar
com ho feien els avantpassats quan aspirem a gaudir d’uns dies agradables, de bona convivència i de respecte per tots i cada un dels veïns i veïnes amb els qui compartim aquest espai
de terra que hem escollit per viure o en el que hem nascut i que estimem per aquell sentiment
tant humà com és el de pertinença.
No ho sé però si aquest és un sentiment universal, crec que no però no ho sé, no sé quan
d’estima o d’amor pot tenir una persona per la seva terra, tot i que me’n puc fer una lleugera
idea pel que se sent pels carrers i places del nostre poble ara que amb el bon temps sortim més
i ens comuniquem amb més facilitat.
Ara és un bon moment per saber qui som cadascú de nosaltres i com som conjuntament, ara
és un bon moment per fer repàs, recollir el fruit de la informació que aquests dies ens arriba i
després revisar-la per poder seguir endavant amb el que creiem que és bo per la bona convivència i redreçar el que considerem que la pot afectar negativament.
Tenim un espai de terra que nomenem Tordera i que considerem que és nostra i per tant
l’hem de cuidar cada dia i tots els dies de l’any, des de diverses visions perquè la diversitat és
una altre de les conquestes d’un poble lliure, el nostre ho és i ho serà més o menys depenent
de com actuem cada un dels qui en formem part.
Som a l’estiu, al mes d’agost, la festa de Sant Bartomeu d’un any que serà singular a les nostres
vides i singular per la vida del nostre poble i dels pobles que formen el nostre País. Segur que
aquests dies en parlarem de tot plegat.
Avui sobretot vull desitjar-vos bona festa major i agrair a tothom que la fa possible la seva
dedicació i entrega per aconseguir que aquests siguin dies singulars pels torderencs i torderenques de totes les edats. A tots i totes, membres de la comissió de festes, de les entitats, dels
voluntaris i voluntàries, de les regidories i treballadors i treballadores de l’ajuntament, gràcies
per la vostra feina.

Bona Festa Major!!!

Joan Carles Garcia Cañizares
Alcalde de Tordera
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Torderencs i torderenques participeu i gaudiu de la festa.

Pregó

de festa major 2016
Albert Bassas Pujol
Periodista

Podeu veure el pregó al següent link:
https://www.youtube.com/watch?v=ZNgUcBU9_IQ

Tornen el bon temps, la calor i l’estiu i això
causa l’alegria de molts. La població torderenca passeja més per la vila, les terrasses
són plenes de rialles i tots els racons del
poble semblen més vius que mai.
Aquesta arribada de l’estiu ens porta a visitar, amb altres membres de pubillatge,
moltes festes majors, moltes viles i totes les
amistats que hem anat forjant al llarg de
l’any, amb qui hem compartit moments tendres que mai no hauríem imaginat. I, alhora
ens recorda que la festa major més especial
de totes s’apropa: la festa major del poble
que ens ha vist i fet créixer, Sant Bartomeu.
Per a nosaltres, aquest bon temps tan
estiuenc implica que, després d’un any
sencer viatjant per les quatre demarcacions catalanes (i fins i tot per
l’estranger) com a representants del pubillatge torderenc, és moment de
deixar apartada la nostra faixa i banda local per tal de donar pas als representants que a partir de Sant Bartomeu seran els encarregats de dur el nom de
Tordera arreu del territori.
Ara que posem punt i final a aquesta aventura com a representants locals,
recordem les experiències viscudes, i no podem fer més que sentir-nos
orgullosos d’haver pogut compartir amb d’altres membres de pubillatge
d’arreu la cultura, les curiositats i les vivències que ens fan rics com a poble,
i agraïm profundament l’oportunitat que se’ns va brindar ara fa just un any.

VOTACIÓ

PUBILLA I HEREU
PUBILLETA I HEREUET
TORDERA 2017
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Pubilla i hereu 2016

Ha estat un plaer portar aquest nom gravat a la nostra banda i faixa i, sobretot, ha estat, és i serà un goig portar per sempre gravat el nom de la nostra
vila tan estimada al cor.
Per últim, volem agrair a les persones que han fet possible que aquest viatge
hagi estat el més feliç de tots: la Fina Pascal, la delegada del pubillatge, que
ens ha cuidat durant tot aquest any; la Carmen Sensat, qui ens va confeccionar a mida el vestit que hem pogut lluir; la Sílvia Català, la regidora de festes;
la Maria, en Ramon, la M. Àngels i, molt especialment, a la Berta Pla, l’Alba
Nonell i en Jordi Serra, els antics representants locals, que ens han ajudat a
moure’ns i ens han descobert aquest món del qual no en volem sortir.
Desitgem que gaudiu d’aquesta festa major!
Glòria a Sant Bartomeu!

Cristina Agell i Alofra, pubilla de Tordera 2016 i pubilla del Maresme 2017
Arnau Costabella Noguera, hereu de Tordera 2016

Inici votació candidats pubilla i hereu i pubilleta i hereuet
2017

També es podrà votar a través de la pàgina web de l’Ajuntament
des del dia 18 d’agost a les 9h fins el 22 d’agost a les 23.59h.

Hereu 2017
Escriu el nom del teu candidat

Hereu 2017
Escriu el nom del teu candidat

Pubilla 2017
Escriu el nom de la teva candidata

Pubilla 2017
Escriu el nom de la teva candidata

Hereuet 2017
Escriu el nom del teu candidat

Hereuet 2017
Escriu el nom del teu candidat

Pubilleta 2017
Escriu el nom de la teva candidata

Pubilleta 2017
Escriu el nom de la teva candidata
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On votar?
- Dissabte 19 d’agost (matí i tarda) i diumenge 20 (matí) a la
Peixateria Canals – Carbó.
- Dilluns 21 d’agost a l’Ajuntament de 9 a 14h.
- Dimarts 22 d’agost a l’Ajuntament de 9 a 14 h i durant les havaneres.
- Dimecres 23 d’agost a l’Ajuntament de 9 a 13 h.

AGRAÏMENTS
L’Ajuntament de Tordera agraeix sincerament la tasca de la Comissió de Festes,
les entitats i les persones voluntàries que faran possible, un any més, que la Festa
Major sigui lluïda i participativa.
També es vol fer un reconeixement públic a tot el personal municipal, especialment de les àrees de joventut, serveis personals, brigada d’obres, serveis, neteja i
policia local perquè sense la seva dedicació i professionalitat la Festa tampoc
seria possible.
Gràcies a tots i totes.
AJUNTAMENT DE TORDERA

programació

festa major 2017
Divendres 11 d’agost

19.30 h
CONFERÈNCIA de Festa Major, Prudenci Bertrana i les seves relacions amb
Tordera a càrrec del Sr. Xavier Sanjuan Borràs a la Biblioteca.
Organitza: Cercle d’història de Tordera.
22 h
AUDICIÓ DE SARDANES amb La Principal de Banyoles a la plaça de l’Església.
Organitza: Ass. La Nostra Dansa.

Dissabte 12 d’agost

22 h
BALLS TRADICIONALS a la plaça de
l’Església, a càrrec de Ameba.
Organitza: Ass. La Notra Dansa.
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21 h
PLANTADA
DE
TELESCOPIS
al
pàrquing del darrera del parc Prudenci
Bertrana. Observació de la Lluna i Júpiter. Organitza: Cercle Astronòmic de la
Tordera.

Diumenge 13 d’agost

9 h - 21 h
1r. TORNEIG DE FESTA MAJOR DE FUTBOL SALA a la pista de l’Amistat.
Organitza: Futsal Tordera

Dilluns 14 d’agost

23 h CONCERT REVETLLA SANTA MARIA I BARRAQUES a la plaça de l’Església
amb MÈTODE 3, EBRI KNIGHT I XEIC. Organitza: Ajuntament de Tordera i entitats
locals.

Divendres 18 d’agost

Del 18 al 26 d’agost
6è CONCURS DE FOTOGRAFIA de la Festa Major 2017. Informació a
www.fotoclubtordera.com
Organitza: Foto Club Tordera.

22 h
CERCATASQUES AMB LA XARANGA
BUFANT FORT I LA COLLA DE DIABLES
DE TORDERA. El preu del tiquet és de 12 €
i es poden adquirir al Casal de Joves fins
al 17 d’agost. El mateix dia no es vendran
tiquets (només majors de 18 anys). Sortida des del Parc de la Sardana. Seguidament a la plaça de l’Església concert amb
ORQUESTRA MARIBEL (versions) i
FREE KISS. BARRAQUES al mirador.
Organitza: Ajuntament de Tordera i entitats locals.

Dissabte 19 d’agost
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22 h AUDICIÓ DE SARDANES amb la
COBLA BAIX EMPORDÀ a la plaça de
l’Església. Organitza: Ass. La Nostra
Dansa.

10 h
XVI TORNEIG DE BITLLES CATALANES DE FESTA MAJOR, al parc de la Sardana.
Places limitades. Inscripcions als telèfons 699 981 130 / 685 903 209 o a
lesca77@gmail.com (preu 1 €). Organitza: Club Esportiu la Bitlla Atòmica.

10.30 h
XII PASSEJADA AMB MOTOS CLÀSSIQUES. Sortida darrere la plaça de
l’Església. Inscripcions als telèfons 653 797 436 / 696 679 231.
Organitza: Motoclub Tordera 7 ½ .
9 h a 19 h
3X3 DE BÀSQUET al pavelló de l’Avinguda Països Catalans.
Organitza: CEEB Tordera. Per a més informació i inscripcions trucar al 600 886 412
10 h a 13 h
DIADA DE PROMOCIÓ DE L’ICESTOCK a la Pista de l’Amistat. Triangular i
torneig. Participació oberta a tots els públics. Organitza: Associació l’Amistat.
23 h
CONCERT JOVE amb grups: LA BAMBULA I LA BANDA DEL COCHE ROJO a la
plaça de l’Església. BARRAQUES al mirador.
Organitza: Ajuntament de Tordera i entitats locals.

Diumenge 20 d’agost

18 h a 20 h
HOLI DOLLY PARTY (festival de colors) darrere de la Plaça de l’església.
Organitza: Ajuntament de Tordera i BLUE LIFE PRODUCCIONES.
22.30 h
Festa dels 80 i 90 amb la REMEMBER MUSIC SHOW i BARRAQUES al mirador.
Organitza: Ajuntament de Tordera i entitats locals.

11 h
CONCURS DE CASTELLS DE SORRA
al parc de la Sardana.
Les inscripcions per al concurs de castells
de sorra es faran al mateix parc de 10.00 a
11.00 h.
Les categories i els horaris per començar a
fer els castells seran els següents:
ŗ(SVQTťOTBQFSTPOFTEFRVBMTFWPMFEBU
ŗ%FBBOZT HSVQ$ BMFTI
ŗ%FBBOZT HSVQ# BMFTI
ŗ%FBBOZT HSVQ" BMFTI
ŗ%FBBOZT CBSSVGFUT BRVBMTFWPMIPSB
Nota: Els participants en la categoria de 0 a 3
anys no opten a premi i poden fer el castell
acompanyats.

Organitza: Ajuntament i Comissió de Festes.
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Dimarts 22 d’agost

18 h
HOMENATGE a la parella de socis de l’esplai de més edat. A continuació INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ “EXPO-ART 2017”. Organitza: l’Associació de Gent
Gran l’Esplai.

Dimecres 23 d’agost

19.30 h
PROCLAMACIÓ DE LA PUBILLA I
L’HEREU I DE LA PUBILLETA I
L’HEREUET DE TORDERA 2017 a la
plaça de la Concòrdia.
Organitza: Ajuntament i representants del pubillatge de Tordera.
22 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. Organitza: la Colla de Diables de Tordera i l’Ajuntament de Tordera.
IMPORTANT: Consulteu les MESURES DE SEGURETAT publicades al panell
d’anuncis o a la pàgina web de l’Ajuntament de Tordera www.tordera.cat
23 h
PREGÓ DE FESTA MAJOR des del balcó de l’Ajuntament. Seguidament, ball
amb el grup LA LOCA HISTERIA i BALA HITS. BARRAQUES al mirador.
Organitza: Ajuntament de Tordera i entitats locals.

Dijous 24 d’agost

06 h
XOCOLATADA POPULAR a la plaça de la Concòrdia.
Organitza: Ajuntament de Tordera.
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22 h
RECITAL D’HAVANERES amb el
grup MAR ENDINS. A la mitja part,
ROM CREMAT per a tothom i PRESENTACIÓ DELS CANDIDATS I DE
LES CANDIDATES A PUBILLA I
HEREU I PUBILLETA I HEREUET DE
TORDERA 2017, a la plaça de
l’Església. Organitza: Ajuntament i
Comissió de Festes.

11 h
OFICI SOLEMNE a l’església parroquial amb la participació de la coral de la
parròquia de Sant Esteve de Tordera. Seguidament, acompanyament de la Colla
de Geganters i Grallers de Tordera fins al Camí Ral.
12.30 h
CURSA DEL COS al camí Ral. Inscripcions a la plaça de la Concòrdia de 10.30 h a
12.20 h. Categories: 1-3 anys, 4 anys, 5 anys, 6 anys, 7 anys, 8-9 anys, 10-11 anys,
12-14 anys, 15-17 anys, 18-29 anys i més de 30 anys. Els participants en la categoria d’1 a 3 anys no opten a premi i poden córrer amb un acompanyant.
Tot seguit, a la plaça de l’Església, EL BALL DELS GEGANTS i BATALLADA a
càrrec de la Colla de Geganters i Grallers de Tordera. I després, LLIURAMENT DE
PREMIS. Organitza: Ajuntament i Comissió de Festes.
18 h
CONCERT a càrrec de l’ORQUESTRA ELS MONTGRINS a la pista de l’Amistat.
Organitza: Ajuntament i Comissió de Festes.
19 h
FESTIVAL DE PATINATGE ARTÍSTIC al pavelló de la Concòrdia.
Organitza: la secció de patinatge artístic del CP Tordera.
19 h
AUDICIÓ SARDANES amb la Cobla Flama de Farners a la plaça de l’Església.
Organitza: l’associació La Nostra Dansa.
20 h a 21.45 h
BALL DE TARDA a càrrec de l’ORQUESTRA MONTGRINS.
Organitza: Ajuntament i Comissió
de Festes.
22 h
PIROMUSICAL des del camp de
futbol, a càrrec de la Pirotècnia
Igual.
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23 h
SERENATA a la plaça de l’Església
amb l’ORQUESTRA MONTGRINS.
Organitza: Ajuntament i Comissió
de Festes.

Divendres 25 d’agost

18 h
CONCERT
a
càrrec
de
l’ORQUESTRA ROSALEDA a la
pista de l’Amistat.
Organitza: Ajuntament i Comissió
de Festes.
19 h
CLOENDA DEL CURSET DE SARDANES amb la Cobla Palafolls a la plaça de
l’Ajuntament. ACTUACIÓ de la Colla Sardanista Antaviana.
Organitza: l’Associació La Nostra Dansa.
19.30 h
TALLER DE CASTELLS PER A LA CANALLA a la plaça de la Concòrdia. A continuació, ASSAIG OBERT DELS CASTELLERS DE L’ALT MARESME.
Organitza: la Colla Castellera de l’Alt Maresme Maduixots.
19.30 h
PARTIT DE FUTBOL CF TORDERA Tordera 1r equip. Organitzat pel CF Tordera.
21 h a 23.30 h
Ball a càrrec de l’ORQUESTRA ROSALEDA a la pista l’Amistat.
Organitza: Ajuntament i Comissió de Festes.

Dissabte 26 d’agost

De 10 h a 14 h i de 17 h a 21 h
CAMPANYA DE DONACIÓ DE SANG ESPECIAL FESTA MAJOR darrere la plaça
de l’Església. Organitza: Banc de Sang i Teixits.
9h
MELÉ SOCIAL per a tots els socis al parc de la Sardana.
Organitza: Club de Petanca Tordera
15 h
TORNEIG LOCAL DE TIR AL PLAT al camp de tir de can Peyra.
Organitza: Club de Tir al Plat Tordera.
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11 h CERCAVILA INFANTIL amb
La Sal dels Mars. Sortida des del
Teatre Clavé i fins darrere la plaça
de l’Església. Tot seguit, XERINGADA.
Organitza: Ajuntament i Comissió
de Festes.

16.30 h/18 h/19.30 h
TRIANGULAR DE FESTA MAJOR al Pavelló Parroquial.
Organitza: CP Tordera. (Més detalls en programes)
18.30h
CERCAVILA a càrrec del grup de grallers i tabalers dels Castellers de l'Alt Maresme
des de la plaça Miquel Martí i Pol fins a la plaça de l´Església.
Organitza: la Colla Castellera de l’Alt Maresme Maduixots.
19 h
DIADA CASTELLERA AMB LES COLLES CASTELLERES DE L'ALT MARESME,
CASTELLERS DE FIGUERES I LA MUIXERANGA DE PEGO a la plaça de l'església.
Organitza: la Colla Castellera de l’Alt Maresme Maduixots.
21 h
XXII SOPAR POPULAR i ball a càrrec del grup Àngel
i Pol, a la pista de l’Amistat. Els tiquets es podran
comprar del 31 juliol al 18 d’agost. El preu per persona és de 15 €, que es podran pagar amb targeta a
l’Ajuntament o bé s’hauran d’abonar al número de
compte: ES18 2100 0143 2102 0034 6932. Els tiquets
seran numerats i s’assignaran els llocs en el
moment que es porti el justificant del pagament a
Serveis Personals. Organitza: Ajuntament i Comissió de Festes.
*El Centre de distribució d’aliments De tots farà
recollida d’aliments de primera necessitat a partir
de les 20 h. Agraïm la vostra col·laboració.

Diumenge 27 d’agost

9h
XV TORNEIG DE PETANCA al parc de la Sardana.
Inscripcions fins al dia 25 d’agost als telèfons 665
263 280 / 606 160 283 / 645 921 666.
Organitza: Club de Petanca Tordera.
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17 h
CURSA LOCAL DE BICICLETES. Sortida des del
Camí Ral cantonada Dr. Trueta. Inscripcions a
partir de les 16.30 h al punt de sortida.
Organitza: Club Esportiu Tordera.

VENDA DE LLOTGES
Les llotges es podran utilitzar per al concert i els balls durant els dies 24 i 25 d’agost.
Es podran adquirir del 31 al 11 d’agost.
El preu de la llotja és de 45 €.
El preu de la cadira de llotja és de 10€.
Aquestes quantitats es podran pagar amb targeta a l’Ajuntament de Tordera o bé
s’hauran d’abonar al número de compte ES18 2100 0143 2102 0034 6932 (LA CAIXA)
fent constar el nom de la persona interessada.

Sorteig de llotges
El sorteig públic de les llotges es farà el dia 17 d’agost a les 18.30 h al local Emili Vendrell
(L’organització es reserva el dret de fer canvis a la programació si causes alienes a la seva voluntat
ho fa necessari.)

CAMPANYA DE DONACIÓ DE
SANG ESPECIAL FESTA MAJOR
Dissabte 26 d’agost
darrere la plaça de l’Església.
Organitza: Banc de Sang i Teixits.

