


SALUTACIO  DE  l’ ALCALDE

Des del sentiment de cada un de nosaltres, des de la nostra perspectiva personal, des de 
l’amor per les nostres coses, les properes, aquelles que ens acompanyen dia a dia, des del 
respecte per allò que estimem, des de l’alegria d’unes jornades que ens trauran de la rutina, 
des de la nostra visió de com són o han de ser les coses, així vivim el nostre poble, la vida en 
ell i evidentment les nostres festes.

Sovint diem que tornem a la “normalitat”, sense saber exactament què significa, ja que el 
que ens passa ara “normalment” segur que té poc a veure amb el que ens passava o fèiem fa 
uns anys. El nostre poble ha canviat, la nostra gent ha anat seguint el camí de la vida amb 
totes les seves conseqüències, per tant ja no esperem tornar al que érem sinó a la part del 
camí que estem seguint, el de cada un de nosaltres individualment i el del conjunt de la 
comunitat.

Els camins són per seguir-los i solen portar-nos a un destí més o menys cert, tot i que a voltes 
imprevisible, però és el de les nostres vides i és el que ens cal caminar.

Sigui com sigui, hem arribat a un temps carregat d’esperances, a una etapa en la que caldrà 
decisió i sensibilitat per afrontar els reptes immensos que tenim al davant com defensar la 
pau, la diversitat, la diferència, fer accions per afrontar el canvi climàtic, que ens dona 
evidencies també al nostre poble amb el temporal Glòria o amb la sequera, dels greuges al 
planeta que suposa no cuidar-lo prou.

Podem fer-ho des del nostre poble, des de casa nostra compartint experiències i convivint 
amb tothom que viu, està i se sent de la nostra vila, persones compromeses amb el present 
i el futur de Tordera i que entenen que la diversitat ens enriqueix i que les diferències formen 
part de la normalitat entre els éssers humans.

Així mateix, la nostra aportació comunitària per frenar els canvis en el clima és possible si 
utilitzem cada dia més les energies renovables i disminuïm l’ús dels combustibles fòssils, 
evitem contaminacions innecessàries al nostre entorn, respectem els boscos, el riu, les 
zones humides, evitem abocaments o reciclem tots els materials possibles.

Amb aquesta consciència pel futur anem cap a la Festa Major, ja que també les persones 
necessitem de l’esbarjo i de la cultura per sobreviure i realitzar-nos, és per això que fa poc 
temps Catalunya va declarar la cultura com a bé de primera necessitat i a la festa de la nostra 
vila hi trobarem quantitat d’esdeveniments i de pas ens hi trobarem tots i totes durant uns 
dies pensats per a què tothom en gaudeixi.

Gràcies a totes les persones i entitats que fan possible 
aquests dies i molt bona Festa Major!!



PrEG0 FEstA MAjOr 2021

Bona nit,
Torderencs, torderenques i amics dels pobles veïns 
que us apropeu any rere any a celebrar amb nosal-
tres la festa major del poble...
Sabeu? Avui és un dia molt especial, i probable-
ment dels més feliços dels meus quaranta-tres 
anys de vida per diferents motius. Un d'ells és que 
tinc l'honor i el privilegi de donar el tret de sortida 
de la Festa Major 2021 del poble que m'estimo, del 
meu poble!! Ni en el millor dels meus somnis, 
quan m'apropava a la plaça per escoltar el pregó, 
em podria haver imaginat que un dia igual jo seria 
l'escollit... I ves per on, aquest dia ha arribat!!!! 
Poder estar amb la meva gent, gaudint del 
moment... Això, ben segur que em deixarà empre-
mta!!!!
I un dels altres motius, sabeu quin és?
Doncs us l'explicaré amb veu baixa perquè sembli 
que als àrbitres no ens afecten aquestes coses...
"Serà la primera vegada en la meva trajectòria 
professional que seré davant de tanta gent i ningú 
se'n recordarà de la meva pobreta SANTA 
MARE!!!!!"

Amb aquest parell de raons, si a sobre, el Joan Carles, el nostre alcalde, s'enrotlla 
després del pregó i em convida a sopar, ja serà la rehòstia!!!!

Ieps!!!!
Deixeu-me que us digui una cosa avui que tinc via lliure per tal de fer-ho...
Quins sants "collons" que tenim la gent de Tordera, som els únics que ens atrevim a 
pujar a sobre l'escenari a fer el pregó de festes a un "pallu" que es passa la vida amb 
un xiulet a la boca i aguantant a una colla de babaus dient-li el nom del porc!!!!.
Si és que ja ho dic jo, fanfarroneria la gent de Madrid???? Pots contar!!!!
Per xuleria la que tenim nosaltres... Els de Tordera!!!!,
Capaços de ser el poble abanderat del respecte, la inclusió social i els hàbits de vida 
saludables!!!! Si senyor, sabeu que us dic?? Que Tordera... Tordera té trempera!!!!!!

Igual el nostre Ajuntament va pensar que a l'escollir-me a mi per fer el pregó, amb 
això d'estar en situacions tan compromeses dins una pista, doncs controlaria els 
nervis... Casum l'orga!!!! No saben el que han fet!!!

De fet, tinc una cosa aquí entremig del cul i crec que són els calçotets que amb 
l'estat en què estic, segur que els he posat al revés!



"Això que soc un payu tranquil!!!!"

Mireu, venint cap al Prudenci aquest vespre he vist la meva vida passar per davant 
dels ulls.
Al sortir del portal dels pares, a la plaça Lluís companys... Sí, sí... La de l'Ou, que algú 
tenim per aquí que encara no en sap el nom!!!!
Quantes hores assegut a les barricades fent-la petar amb els amics!!!
Només enfilar el millor carrer que pot existir al món, el meu... El carrer Santa Llúcia, 
m'han vingut tot de records de la infància... Els seus “adoquins” tatuats als meus 
genolls i aixecar-me cada 13 de desembre per anar dalt del camió d'en Pere Mateu 
amb el meu pare a buscar el porc per fer-lo desfilar carrer avall fins a la travessia, 
on l'esperava en Pitu per començar la festa! Quina manera de gaudir amb els veïns, 
preparant les botifarres que tots junts ens menjaríem al capvespre al costat del 
foc... quins records!!!
I els estius a la fresca? Que me'n dieu d'això? Totes les iaies i avis amb les seves 
cadires a la porta de les cases i els petits jugant i fent xivarri carrer amunt i carrer 
avall... Si la verge que hi ha penjada d'una de les façanes parlés!!! “Otro galló canta-
ria!!!!”, però el millor del carrer sense cap mena de dubte... casa de la meva iaia 
Emília, les vegades que he presumit de tenir una àvia amb una font d'aigua fresca a 
la porta!!!!

A l'arribar al capdamunt del carrer el que era felicitat i alegria ha passat a ser 
nostàlgia. El porticó de l'escola de les vedrunes... Quantes vegades hauré sortit 
d'allà amb les notes sota el braç pensant com pebrots els hi donaria als meus 
pares!!!Si ja m'ho deia la "hermana" Victòria: "Ruc més que ruc, no en farem res de 
tu!!!!, no arribaràs ni a escolanet!!!" Quanta saviesa acumulada que tenia la pobra... 
El que no s'esperava és que aquesta colla em farien el pregoner de la festa!!!!

Sort que ràpidament m'ha vingut una flaira d'olor a xurros i patates fregides amb 
salsa de berberechos del Tomàs el del "chubar", que de fet, encara em pregunto a 
vegades si és que estava sempre emprenyat o anava restret tots els dies!!!!

Amb la panxa plena, saciada pels xurros, he encarat el carrer de ciutadans per anar 
cap al bell mig de la plaça de la vila... Però a l'arribar a l'alçada del passatge Can 
Mariets, no he pogut reprimir les ganes de seure a les seves escales mirant el parro-
quial... I he aclucat els ulls tot fent un viatge en el temps.
El parroquial!!!! Això són paraules majúscules, un dels temples de l'hoquei mundial, 
la casa del nostre club, el club que ens ha representat arreu del món, i que segueix 
temporada rere temporada fent història!
Sí, sí... Història, 75 anys d'història, 75 anys de valors esportius, 75 anys formant juga-
dors i sobretot persones, 75 anys d'alegries i alguna que altra decepció, però aques-
tes últimes han servit per continuar creixent!!! 75 anys de club senyor!!!!, Diumen-
ges i diumenges veient al jovent del poble defensar com diu l'himne, els colors de 
l'equip i del pati enamorat!!!!!!!
Per cert, on és el Ramon?? Sr. Vinyoles!!!! Avui sí que no te'n escaparàs... Tinc tots 
els meus companys de professió a l'espera per tal que et mostri la targeta blava!!!! 
Però saps què??! Doncs que al final del pregó li deixaré a la Sra. Maria, que ben 



segur estarà encantada d'ensenyar tela si no rentés els plats!!!!! Ramon, com ens 
hem de veure, oi? Entrenador, delegat, president, botiller, i a partir d'ara, renta-
plats!!!!!, amb Carinyu, ehhhh!!!. Que sense persones com tu, això no funcionaria!. 
No voldràs pas fer un curset accelerat d'àrbitre?! Si vols després en podem parlar... 
Que no ens aniria gens malament!!!!

Però vaja, he agafat pel dret que el temps se'm tirava a sobre!! I a l'arribar al ben 
mig del pont, m'ha vingut un record inoblidable, la Carme de can Paset i ma mare 
esperant per sorpresa a l'entrada del pont a què tota la colla tornessin del concert 
de Sau i Sangtraït, la primera vegada que ens deixaven anar sols a una festa!! i ves 
per on... Avui 30 anys després, repetim part de l'escena... encara que aprofito 
l'avinentesa per dir-li a la mare i la Carme si corren per aquí, que no els sàpiga greu, 
però que avui no es quedin esperant al cap del pont!!!. Que ja ens van aixafar la 
"gaita" una vegada!!!! No sigui cas que es tornés a repetir!!!!!

I sense donar-nos ens hem endinsat dins la màgia de la Festa Major! la Festa Major 
del nostre poble... Quantes nits que s'han fet de dia!!! Escoltant, cantant i ballant al 
ritme de la música, anhelant el tret de sortida de la cursa del cos per pujar el carrer 
al més ràpid possible i ser el primer a tocar la bandera del poble, tant de bo tornar-
la a gaudir al més aviat possible!!!!
O la cloenda del curset de sardanes, com m'agradava ser el punt d'atenció al vell 
embalat mentre en Pasqual no parava d'immortalitzar els moments.
Però sens dubte, el millor dia, La vigília del nostre patró! El correfoc del nostre 
poble, que es deixen l'ànima aquest dia perquè tots gaudim de la immensitat del 
foc!!!! I la traca final?? Amb l'últim pet!!! Que et deixa sense esma durant uns 
segons, tot pensant si potser algun dia seran capaços de tirar l'església a terra!!!!

I ara que soc aquí, en aquest lloc privilegiat i explicant aquestes històries, no em 
queda més que agrair a totes les persones que han fet possible que el somni d'un 
xiquet del poble de Tordera s'hagi fet realitat!! Gràcies de tot cor a l'Ajuntament, a 
totes les persones que el formen i als diferents estaments que fan que el nostre 
poble estigui cada dia més viu!!!!

I com indiquen els cànons i veient que aquest partit l'ha guanyat el poble i la seva 
gent per golejada, deixeu-me que el duguem per finalitzat com marca el regla-
ment!!! Amb tres cops de xiulet!!!! Per cert Ramon, no voldràs començar el curset 
aquest que hem parlat d'àrbitre per les pràctiques???

Pipppp
Pipppp
Pipppp

Visca Tordera!!!!
Visca Catalunya!!!
I glòria a Sant Bartomeu!!!!!!



FESTA MAJOR 2022

DEL 19 AL 26 D’AGOST

- CONCURS DE FOTOGRAFIA a càrrec del FOTOCLUB TORDERA. 
Més informació a www.fotoclubtordera.cat
- ENGALANA EL TEU BALCÓ durant la Festa Major. 

DIUMENGE 14
- 20h SOPAR DE COLLES a la plaça de l’Ajuntament amenitzat pel grup DOUBLE 
CHICK DÚO (cal fer inscripció prèvia al web de l’Ajuntament abans del 12 d’agost)
- 22h CORREFOC INFANTIL a la plaça de l’Església a càrrec de la COLLA INFAN-
TIL DE DIABLES de Tordera
- 23h ELECCIÓ DE REPRESENTANTS DEL PUBILLATGE 2022 a la plaça de 
l’Ajuntament a càrrec del PUBILLATGE TORDERENC
- 23:30h CONCERT a la plaça de l’Ajuntament a càrrec del grup BLACKISS

DIVENDRES 19
 - 18h TALLER DE PINTACARES I TATUATGES a la plaça de l’Ajuntament 
a càrrec del col·lectiu d’ARTESANS DE TORDERA (preu 3€).
- 19h ZUMBA a la plaça de l’Ajuntament a càrrec del CEM Tordera.
- 20h EXHIBICIÓ DE TWIRLING a la pista de l’Amistat amb 
el CLUB TWIRLING VILA DE TORDERA.
- 22:30h HAVANERES a la Plaça de l’Ajuntament amb el grup ELS CREMATS. 
A la mitja part, hi haurà el tradicional ROM CREMAT.

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 Joven-

tut, Serveis Personals, Brigada d’Obres, Serveis, Neteja, Policia Local i Protecció Civil perquè sense la seva 

dedicació i professionalitat la festa tampoc seria possible.

Gràcies a tots i totes.                                                                             AJUNTAMENT DE TORDERA



DISSABTE 20
- 9h MELÉ SOCIAL al parc de la Sardana amb el CLUB PETANCA TORDERA.
- 11h XVa PASSEJADA DE MOTOS CLÀSSIQUES
  darrere de la Plaça de l’Església a càrrec del MOTOCLUB 7 i ½ .

Inscripcions al telf. 653797436
- 10:45h PREGÓ INFANTIL a càrrec del PUBILLATGE TORDERENC.
- 11h CONCERT INFANTIL al parc Prudenci Bertrana amb DAMARIS GELABERT.
- 13h XERINGADA darrere de la plaça de l’Església. 
- 19h XXIIè CERCATASQUES al Parc de la Sardana. Preu 12€. Venda de tiquets    
per majors de 18 anys del 8 al 18 d’agost al Casal de Joves de Tordera de 16h a 
20h. 
- 19h CONFERÈNCIA del CERCLE D’HISTÒRIA a l’Esplai de Tordera "De Tordera a       
la platja i de la platja a Tordera: Orígens, negocis i altres activitats dels pesca-
dors selvatans a la Tordera baixmedieval i moderna (s. XIV-XVI)”, a càrrec 
d'Antoni Ginot Julià, historiador i doctorand a la Universitat de Girona.

- 20h MOSTRA D’ACTIVITATS ARTÍSTIQUES a la plaça de l’Ajuntament amb 
L’AGRUPACIÓ AMISTAT.
- 23h BARRAQUES al Parc Prudenci Bertrana
  31 FAM, LA BANDA DEL COCHE ROJO, DJ NÀTURA

DIUMENGE 21
- 9h XVIII TONEIG DE PETANCA al Parc de la Sardana a càrrec 
del Club Petanca Tordera. Inscripcions 606 160 283.
-18h CURSA POPULAR DE BICICLETES al Camí Ral (davant residència l’Albert). 
Inscripcions per categories una hora abans de l’inici. 

CATEGORIES:
Fins a 4 anys. Els participants en aquesta categoria no opten a premi i poden 
anar amb un acompanyant.
De 5 a 6 anys
De 7 a 8 anys
De 9 a 11 any
De 12 a 15 anys
De 16 a qualsevol edat
*Cada participant serà inscrit a la categoria que li correspon per any de 
naixement, encara que no hagi fet els anys en el moment de l’esdeveniment.  

- 19h ACTUACIÓ CASTELLERA a la Plaça de l’Església 
  amb LA COLLA CASTELLERA DE L’ALT MARESME I LA SELVA MARÍTIMA
- 23h BARRAQUES al parc Prudenci Bertrana
  KOERS, WASA CORPORATION, JOHNNY FOLKER



DILLUNS 22
- 10h a 14h i de 17h a 21h DONACIÓ DE SANG a l’Esplai de la gent gran.
- 10:30h TOBOGAN AQUÀTIC al Camí Ral.
- 11:30h CROSSFIT al CEM Tordera (cal fer preinscripció prèvia al CEM).
- 18:30h HOLI FEST al parc de la Mullera. Venda de pols de colors una hora      
abans de l’inici de l’activitat.
- 19h CROSSFIT al CEM  (cal fer preinscripció prèvia al CEM).
- 20h GOSPEL amb el grup MESSENGERS  a la plaça de l’Ajuntament.
- 23h BARRAQUES al parc Prudenci Bertrana
  MOMO, TRIBUT A QUEEN, LOS 80 PRINCIPALES

DIMARTS 23
- 10h a 14h i de 17h a 21h DONACIÓ DE SANG a la Biblioteca de Tordera.
- 11h CONCURS DE CASTELLS DE SORRA al parc de la Sardana. 
   Inscripcions per categories una hora abans de l’inici.

Les categories i els horaris per començar a fer els castells seran els 
següents: 
Grups fins a 4 persones de qualsevol edat (grup D) a les 11.00h  
De 10 a 14 anys (grup C) a les 11.10 h 
De 7 a 9 anys (grup B) a les 11.20 h 
De 4 a 6 anys (grup A) a les 11.30 h 
De 0 a 3 anys (barrufets) a qualsevol hora. Els participants en aquesta cate-
goria no opten a premi i poden fer el castell acompanyats.

*Cada participant serà inscrit a la categoria que li correspon per any de 
naixement, encara que no hagi fet els anys en el moment de l’esdeveniment.

- 17:30h INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ FILATÈLICA 2022 
  a l’Antic hospital de pobres a càrrec del CLUB FILATÈLIC Tordera.
- 18:30h HOMENATGE A LA PARELLA DE SOCIS DE MÉS EDAT 
  a l’ESPLAI de la gent gran.
- 20h INAUGURACIÓ DEL NOU PASSEIG FLUVIAL davant de la pista l’Amistat.
- 22h CORREFOC darrere de la plaça de l’Església.
- 23h PREGÓ DE FESTES a la plaça de l’Ajuntament.

- 23:30h CONCERT amb l’orquestra MONTECARLO a la plaça de l’Ajuntament.
- 23:30h BARRAQUES al parc Prudenci Bertrana.
  LA TROPICAL, LA SEÑORA TOMASA, DJ SENDO



DIMECRES 24
- 11h OFICI SOLEMNE amb la CORAL a l’Església de SANT ESTEVE de Tordera. 
Seguidament, acompanyament de la COLLA DE GEGANTERS I GRALLERS DE 
TORDERA fins al Camí Ral. 
- 12h CÓS al Camí Ral. Inscripció prèvia una hora abans de l’inici a la plaça de 
la Concòrdia. Lliurament de premis a la plaça de l’Ajuntament. 

Categories:
Fins a 3 anys. Els participants en aquesta categoria 
no opten a premi i poden anar amb un acompanyant. 
De 4 anys
De 5 anys
De 6 anys
De 7 anys
De 8 a 9 anys
De 10 a 11 anys
De 12 a 14 anys
De 15 a 20 anys
De 21 a qualsevol edat

*Cada participant serà inscrit a la categoria que li correspon per any de 
naixement, encara que no hagi fet els anys en el moment de l’esdeveniment.

Tot seguit a plaça de l’Església, EL BALL DELS GEGANTS i BATALLADA a càrrec 
de la Colla de Geganters i Grallers de Tordera. Després LLIURAMENT DELS 
PREMIS DEL CÓS.

- 15h TORNEIG DE TIR AL PLAT al camp de tir municipal 
  a càrrec del CLUB DE TIR AL PLAT de Tordera.
- 17:30h CONCERT DE TARDA amb l’orquestra ROSALEDA 
  al parc Prudenci Bertrana.
- 19h FESTIVAL DE PATINATGE al pavelló Parroquial 
  a càrrec de la Secció de Patinatge del CP Tordera.
- 20h BALL DE VESPRE amb l’orquestra ROSALEDA al parc Prudenci Bertrana
- 20:30h PARTIT AMISTÓS DE FUTBOL entre el CF Tordera 
  i el CF Lloret al camp municipal d’esports.
- 23h PIROMUSICAL al passeig fluvial a càrrec de la PIROTÈCNIA IGUAL.



DIJOUS 25
- 10h JOCS DE FUSTA I AIGUA a la plaça de l’Ajuntament.
- 10h PUJADA AL CAMPANAR de Tordera amb la col·laboració del CERCLE 
D’HISTÒRIA de Tordera.
- 17:30h CONCERT DE TARDA al parc Prudenci Bertrana 
amb l’ORQUESTRA SELVATANA.
- 19h SARDANES amb la cobla COL·LEGI SANTA MARIA a la plaça de    
l’Ajuntament i CLOENDA DEL CURSET DE SARDANES amb LA NOSTRA DANSA.
- 20h BALL DE VESPRE al parc Prudenci Bertrana amb l’ORQUESTRA SELVATANA.
- 23h SERENATA a la plaça de l’Ajuntament amb l’orquestra SELVATANA.

DIVENDRES 26
- 19h SARDANES amb la cobla LA PRINCIPAL DE TERRASSA 
a la plaça de l’Església
- 21h SOPAR POPULAR a la pista de l’Amistat. Preu 15€. Els tiquets es podran                      
adquirir del 8 al 22 d’agost a l’oficina de Serveis Personals de l’Ajuntament. 
- 23h CONCERT I BALL FINAL DE FESTA MAJOR amb el grup GERUNDA a la pista 
de l’Amistat

*Programació organitzada amb la col·laboració de la Comissió de festes, 
voluntariat i les entitats del municipi.

CAMPANYA 
DE DONACIÓ DE 
SANG ESPECIAL 
FESTA MAJOR

Dilluns 22 d’agost 
de 10 a 14h i de 17h 21h
Esplai de la Gent Gran

Dimarts 23 d’agost 
de 10 a 14h i de 17h 21h

Biblioteca de Tordera
Organitza: Banc de Sang i Teixits.

 

Segueix els actes de Festa Major per 
Ràdio Tordera i el seu canal de youtube



1r premi  XAVIER XAUBET SERRA

 a la pista de l’Amistat. Preu 15€. Els tiquets es podran                      

2n premi  NARCÍS VILA VILELLA

3r premi  J M CIURANA

CONCURS DE FOTOGRAFIA 2021



PUBILLATGE TORDERENC 2021

Després d'un any curt, però intens recorrent tot el territori català ha arribat l'hora 
d'acomiadar-nos i concloure aquest viatge.

Hem visitat molts pobles i hem fet moltes amistats, des d'Andorra fins a Tarragona, 
passant per llocs com la Selva, la Catalunya central, el Segrià fins a arribar a la nostra 
estimada comarca, el Maresme.

El nom de Tordera ha deixat empremta allà on hem anat i hem gaudit d'experiències 
úniques com el Nacional a Seva o els comarcals i intercomarcals.

Vam començar el viatge amb 3 bandes i una faixa blanca, que a poc a poc l'hem anat 
omplint d'experiències, amistats i records que perduraran durant tota la nostra vida. 
Mai hauríem imaginat que unes bandes i una faixa ens hagi permès descobrir els 
racons de Catalunya.

És la nostra feina lluitar per mantenir vives tradicions tan importants com ho és per 
nosaltres el pubillatge. Això no només ho fem nosaltres, sinó tots els joves que dedi-
quen els caps de setmana a les sortides organitzades per la gran família del pubillat-
ge.

Ja per acabar volem agrair a tot el poble i a l'ajuntament per brindar-nos aquesta 
gran oportunitat i encoratgem a tot el jovent i els més petits a conèixer i a estimar 
aquesta bonica tradició. Estem segurs que us farà créixer personalment i la gaudireu 
igual que hem fet tots nosaltres.

Us desitgem molt bona Festa Major!!

Glòria a Sant Bartomeu, Visca Tordera i Visca Catalunya.



15€MENÚ
Amanida

AJUNTAMENT DE TORDERAAJUNTAMENT DE TORDERA

XXV 

SOPAR 
POPULAR
26 d’agost a les 21h

a la pista de l’Amistat

BALL a càrrec del grup GERUNDA 

XXV 

SOPAR 
POPULAR
26 d’agost a les 21h

a la pista de l’Amistat

 

Venda de tiquets del  8 al 22 d’agost






