LA PRÈVIA

Salutació Festa Major 2012

Benvolguts pinedencs,
Benvolgudes pinedenques,
Ha arribat l’estiu i amb ell renovem les ganes de viure, de sortir al
carrer, d’acaronar-nos amb el sol, de trobar-nos a la plaça, de “fer-la
petar”... Aquests trets tan genuïns mediterranis que ens caracteritzen.
La nostra manera de ser és molt diferent de la d’altres europeus. A
nosaltres ens revifa el sol, la llum i el nostre mar calm i blau que ens
dóna gratuïtament la dosi extra d’energia.

Ja ho prevèiem l’any passat i, malauradament, enguany la forta recessió
és un fet i, a voltes, sembla que no té fi. Malgrat que els pressupostos
públics i privats s’han rebaixat, de cap manera ha fet disminuir les
ganes de treballar de totes les persones i entitats que fan possible la
Festa. Així, allà on han mancat els diners, s’hi ha posat la imaginació,
i on no hi ha recursos, s’hi ha posat la voluntat indestructible de tirar
endavant.
És evident que un municipi no el fa només el seu Ajuntament, sinó totes
les persones que d’alguna manera participen en les activitats culturals,
lúdiques, socials, folklòriques, esportives... Així doncs, els pinedencs i
les pinedenques ens podem sentir ben orgullosos del municipi on vivim,
ja que en aquest aspecte tenim segurament el municipi més dinàmic i
participatiu de la comarca.
És per això que vull destacar que si aquesta Festa Major és possible,
ho és en gran part gràcies a totes les persones que ens han regalat el
seu temps, el seu treball i la seva il·lusió. Totes aquestes persones han
entès que la Festa Major és cosa de tots i que només tirarà endavant
si unifiquem esforços i anem en la mateixa direcció.
Tots i cadascun de nosaltres viurem la festa d’una manera particular
i diferent, assistirem a alguns actes i a d’altres no, coincidirem amb
alguns amics i amb d’altres no, i això farà que cadascú ho visqui d’una
forma especial, experimentant emocions i sensacions diverses... però
formant part d’un TOT: Pineda de Mar.
És el moment de participar de la festa i de la disbauxa, de sortir al carrer.
Són dies que conviden a passejar i a gaudir del poble, a retrobar-nos
amb els amics i la família i recórrer plegats tots els racons de Pineda de
Mar per participar activament en la nostra Festa Major.
Com a alcalde, però sobretot com a pinedenc, us convido a tots a
gaudir de la festa. Participeu-hi i divertiu-vos tant com pugueu, sense
oblidar el civisme i el respecte envers els altres. Entre tots hem de fer
possible que ens ho passem bé, ballem, juguem, gaudim i carreguem
les piles per encarar amb més optimisme la resta de l’any.
És l’hora de sortir al carrer i saludar els familiars, els amics, els veïns
i els coneguts, i compartir amb tots ells aquestes estones d’alegria i
diversió. La vostra participació serà el millor premi per a tots els que
han estat treballant en la seva preparació.
Estic segur que amb la comprensió de totes les parts la convivència
estarà garantida i l’alegria i la diversió es repartiran per igual entre tots
els pinedencs i pinedenques.
Xavier Amor i Martín
Alcalde

Dijous 23
A les 20.00 h, a l’església de Santa Maria, ofrenes de les entitats
al Sant Patró per demanar els bons auguris per als pinedencs i
pinedenques.
Organitza: Parròquia de Santa Maria

Divendres 24
A les 21.00 h, a la plaça de les Mèlies, XVI Transpinedenca “Aquest
any... sí!”
(especial 50è aniversari del Cau de Pineda)
Inscripcions: 20.00 h
Preu: 12,00 euros
Lloc: Plaça de les Mèlies
Organitza: Agrupament Escolta i Guia Montpalau
De les 21.30h a les 03.00h, a la Platja dels Pescadors, Rasons de
festa
A les 21.30 hores: Sopar popular i activitat de màgia
De les 23.00 h a les 01.15 h: Concerts
De les 02.00 h a les 03.00 h: PD’s
A les 22.00 h, al pati de l’Escola Sant Jordi, actuació musical a
càrrec de Peret - Música Cantada
Actuació inclosa dins la programació Arts d’Estiu 2012
Organitza: Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar
Regidoria de Cultura i Ciutadania, Ajuntament de Pineda de Mar
A partir de les 22.00 h, a la Zona Jove, Nit de versions
Organitza: Consell de Joves de Pineda de Mar

Dissabte 25
Guarniment del carrer Major - Del 25 al 29 d’agost.
A les 09.00 h, a la platja dels Pescadors, demostració de Tirada de
l’art de Platja (art tradicional de pesca).
Organitza: Associació de Barques a Vela Llatina El Mamelló i A tot drap
A les 9.00 h, a la plaça de les Mèlies, VI Torneig de Partides Ràpides
d’Escacs Festa Major de Pineda de Mar U16. Obert a tots els jugadors
nascuts a partir de l’1.1.1996.
Inscripció de 9.00 a 10.00 h. Màxim 60 jugadors, per rigorós ordre
d’inscripció. Trofeus per als tres primers classificats i per als tres primers
classificats no federats.
Organitza: Club d’Escacs Pineda
De les 9.00 a les 21.00 h, al Pavelló Poliesportiu Municipal Nino
Buscató, 12 hores torneig popular futbol sala
Organitza: Club Pineda de Mar Futbol Sala
De les 10.00 a les 14.00 h, a la plaça dels Pescadors, mercat solidari.
Organitza: Associació de Discapacitats de l’Alt Maresme
A les 10.00 h, a les pistes del Club Petanca Pineda, torneig infantil
de Festa Major
Organitza: Club Petanca Pineda
A les 11.00 h, a la plaça de la Pubilla, XVII Xeringada del Cau de
Pineda
Organitza: Agrupament Escolta i Guia Montpalau
A les 12.00 h, a la plaça de la Pubilla, vermut solidari pel Sàhara
Occidental
Organitza: Col·lectiu de Joves pel Sàhara de Pineda
A les 17.00 h, al camp de futbol de Can Xaubet, “Memorial Juan
Zamorano”
Organitza: Club de Futbol Pineda
A partir de les 18.00 h, a la Platja dels Pescadors, Rasons de Festa
Concerts i activitats diverses.
A les 18.00 h, a la Zona Jove, Tarda de Hip Hop
Organitza: Consell de Joves de Pineda de Mar
De les 19.00 a les 21.00 h, al camp de futbol de Can Xaubet, partit
amistós
Organitza: Veterans de Poblenou

A les 19.00 h, a la plaça del Mar i av. Mare de Déu de Montserrat, plantada
de gegants
Organitza: Colla de Geganters i Grallers de Pineda de Mar
A les 19.00 h, al pati de Can Comas, actuació del ballet folklòric Sarrià
“Esbart Sarrià”
Organitza: Associació Cultural Mare Nostrum
De 20.00 a 00.00 h, a la plaça del Mar, ballada de Country Line Dance
Organitza: Associació Alt Maresme Country
A les 20.30 h, cercavila gegantera amb les colles participants.
Recorregut: pl. Del Mar, av. Montserrat, c. Dr. Bertomeu, pl. de les Mèlies, c.
Roig i Jalpí, c. Major, pl. Catalunya, carreró de la Vila i pl. de les Mèlies.
Organitza: Colla de Geganters i Grallers de Pineda de Mar
A les 21.30 h, a la plaça de les Mèlies, ball de gegants
Organitza: Colla de Geganters i Grallers de Pineda de Mar
A les 22.00 h, sopar de veïns del carrer Major
Organitza: AV Carrer Major
A les 22.00 h, a la Sala Gran del Centre Cultural i Recreatiu, Teatre:
L’estranya Parella, de Neil Simon, a càrrec de la companyia titular del
CCR.
Direcció: Josep Serra
Preu entrada: 3,00 €
Organitza: CCR de Pineda de Mar
A les 00.00 h, a la Zona Jove, Nit de PD’s
Organitza: Consell de Joves de Pineda de Mar

Diumenge 26
A les 09.00 h, a les pistes del Club Petanca Pineda, torneig sènior de
Festa Major
Organitza: Club Petanca Pineda
A les 9.00 h, a la plaça de les Mèlies, XXXIV Torneig de partides ràpides
d’escacs Festa Major de Pineda de Mar. Obert a tots els jugadors. Inscripció
de 9.15 a 10.00 h. Màxim 60 jugadors, per rigorós ordre d’inscripció. Trofeus
per als tres primers classificats i per als tres primers classificats amb ELO
inferior a 1900.
Organitza: Club d’Escacs Pineda
A les 9.00 h, al passeig Hortsavinyà, V Crono de Festa Major, Memorial
Antoni Rodríguez
Organitza: Club Ciclista Pineda
A les 9.00 h, a la base nàutica, visita del vaixell Pailebot Santa Eulàlia,
amb activitats nàutiques
Organitza: Base nàutica de Pineda de Mar
A les 09.00 h, al camp de futbol de Can Xaubet, IX Torneig Peña Madridista
de Festa Major
Organitza: Peña Madridista de Pineda de Mar
A partir de les 10.00 h, a la plaça Catalunya, VII Trobada de pintura al
carrer
Organitza: Cercle Artístic de Pineda de Mar, Art X Art i Galeria Gachi
A les 10.30 h, al pavelló Nino Buscató, partit de Festa Major de l’equip
sènior femení
Organitza: UER Pineda
A les 11h, a l’espai Bowling Catalunya (Ctra. N-II), I Campionat Bowling
Festa Major de Pineda de Mar. Inscripcions una hora abans al mateix espai.
A les 12.00 h, al pati de Can Comas, ball en línia a càrrec de l’Associació
de Ball Esportiu Licoya Alt Maresme
Organitza: Associació de Ball Esportiu Licoya Alt Maresme
A les 12.15 h, al pavelló Nino Buscató, partit de Festa Major de l’equip
sènior masculí
Organitza: UER Pineda
A les 18.00 h, a la plaça de Les Mèlies, elecció de la Pubilla i l’Hereu 2012
Organitza: Regidoria de Cultura i Ciutadania
A les 18.00 h, al carrer Major, festa infantil El Encierro. En acabar,
xocolatada popular.
Organitza: AV carrer Major

A les 18.00 h, a Can Xaubet, partit futbol Pineda.
Organitza: Club de Futbol Pineda
A les 19.00 h, a la plaça de les Mèlies, sardanes amb la Cobla La Flama
de Farners.
Organitza: Regidoria de Cultura i Ciutadania
A les 19.00 h, a la baixada de Can Moré, IX Cursa de Trastos de Pineda
de Mar. Bases i inscripcions al Punt d’Informació Juvenil (Can Comas).
Organitza: Regidoria de Joventut
A les 20.30 h, al pati de Can Comas, espectacle de ball a càrrec de
l’Associació Animació i Cultura.
Organitza: Animació i Cultura de Pineda de Mar
A les 21.30 h, al pati de Can Comas, actuació de sevillanes a càrrec de
l’Associació de Dones Pinedenques
Organitza: Associació de Dones Pinedenques
A les 22.00 h, al pati de l’Escola Sant Jordi, actuació musical a càrrec de
Marina Rossell - canta...
Actuació inclosa dins la programació Arts d’Estiu 2012
Organitza:
Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar
Regidoria de Cultura i Ciutadania, Ajuntament de Pineda de Mar
A les 22.00 h, a la Zona Jove, Nit Gran.
Organitza: Consell de Joves de Pineda de Mar

FESTA MAJOR 2012
Dilluns 27
A les 17.30 h, a la plaça de les Mèlies, Eco-Dòmino. Activitat lúdico-formativa
adreçada als més petits. Es treballa amb materials reciclats.
Organitza: Marta Soriano, eco-artista
A partir de les 18.00 h, a la Platja dels Pescadors, Rasons de Festa
Concerts i activitats diverses.
A les 21.00 h, batucada a càrrec de les Forces Infernals de Poblenou fins
a l’església de Santa Maria de Pineda de Mar
Sortida: Pl. Catalunya
A les 21.15 h, a l’església de Santa Maria de Pineda de Mar, repicada de
campanes i encesa del campanar per anunciar la Festa Major 2012.

A les 21.30 h, des del balcó de la Casa de la Vila, pregó
de Festa Major a càrrec de l’Agrupament Escolta i Guia
Montpalau de Pineda de Mar, amb motiu dels seus 50 anys de
servei al municipi de Pineda de Mar.
A les 22.00 h, a la plaça de Catalunya, Correfoc a càrrec de les Forces
Infernals de Poblenou. No es permet tirar aigua als participants per motius
de seguretat.
Recorregut: Plaça Catalunya, c. de Mar, rotonda estació
Organitza: Regidoria de Cultura i Ciutadania
A les 22.30 h, al pati de Can Comas, Abbamania, El Gran Musical, a
càrrec de les Mèlies Teatre.
Organitza: Grup de Teatre Casal d’Avis Les Mèlies
A les 00.00 h, a la plaça d’Espanya, ball a càrrec de Santi Arisa i la Tribu.
Organitza: Regidoria de Cultura i Ciutadania

REPORTATGE

Dimarts 28
A les 9.00 h, sardinada popular a la plaça Sant Pere Pescador en el decurs
de la qual hi haurà una cantada d’havaneres a càrrec d’Els Rogers.
Organitza: Xarxa d’Iniciatives Pinedenques (XIP) i Regidoria de Cultura i
Ciutadania
A les 12.00 h, a la plaça de l’Estatut, Festa de l’Escuma i animació, a
càrrec de Cavall de Cartró.
Organitza: Regidoria de Cultura i Ciutadania
A les 18.00 h, IX Cantada d’havaneres. En acabar, hi haurà una degustació
del clàssic cremat.
Organitza: AV carrer Major

A les 19.00 h, a la plaça Espanya, Concert de Festa Major a
càrrec de Swing Latino.
Organitza: Regidoria de Cultura i Ciutadania
A les 21.00 h, al pati de l’Escola Sant Jordi, Monòlegs a càrrec de David Guapo
Actuació inclosa dins la programació Arts d’Estiu 2012
Organitza: Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar
Regidoria de Cultura i Ciutadania, Ajuntament de Pineda de Mar

Notes i recomanacions per gaudir de la festa:
Els escenaris se situen a la plaça d’Espanya, plaça del Mar, plaça la
Pubilla, plaça Mèlies, pati de Can Comas, plaça Sant Pere Pescador,
plaça de l’Estatut, plaça Catalunya, c/ Mar, platja dels Pescadors i a
la platja dels Pins. L’entrada és lliure a tots els actes organitzats per
l’Ajuntament de Pineda de Mar.
Al passeig Marítim se situarà el recinte firal del 22 al 29 d’agost
(ambdós inclosos), amb la instal·lació de casetes i amb la participació
de diverses entitats locals.
La Zona Jove s’ubica a la platja dels Pins.
En cas d’inclemències metereològiques, els passis de cinema
immersiu previstos a la plaça Espanya es faran a la Sala Multiespai
de la Biblioteca Manuel Serra i Moret (c/Progrés, 22). Mateixos horaris.
Podreu trobar el programa de la Festa Major a la pàgina web de
l’ajuntament http://festamajor2012.pinedademar.org i a la de Ràdio
Pineda www.radiopineda.cat

A les 23.00 h, a la plaça de Catalunya, Serenata a càrrec
d’Òpera Fantasy.
Organitza: Regidoria de Cultura i Ciutadania

Enguany, ens adherim a la corrent d’ús de les xarxes socials i volem
demanar la vostra participació dient-hi la vostre mitjançant l’etiqueta
#PdMFM2012 a twitter. De igual forma si realitzeu qualsevol fotografia
i les pengeu bé a instagram o a flickr amb l’etiqueta #PdMFM2012 les
podrem anar referenciant automàticament a la web de la Festa Major.

A les 00.00 h, a la plaça Espanya, Ball de Festa Major a càrrec de Swing
Latino.
Organitza: Regidoria de Cultura i Ciutadania

A més, s’obre un concurs de Fotos de Festa Major. Participaran totes
les fotografies relacionades amb la Festa Major 2012, penjades a les
xarxes socials indicades anteriorment i amb l’etiqueta #PdMFM2012.

Dimecres 29
A partir de les 11.00 h, invasió turca des de la platja dels Pescadors fins
a l’església Santa Maria.
Recorregut: Platja dels Pescadors, pl. Sant Pere Pescador, Dr. Bertomeu,
plaça Mèlies, c. Roig i Jalpí, c. Major, Pl. Catalunya, c. Ciutadans, c. Antoni
Doltra, Església Parroquial.
Organitza: Forces Infernals de Poblenou

A les 11.00 h, a l’església parroquial, Ofici Solemne en honor
de Sant Joan Baptista.
En acabar, a la plaça Catalunya, ballada del Contrapàs de
Pineda.
Organitza: Escola Teatre Artur Iscla i CCR
A la plaça Espanya, Cinema Immersiu, dins d’una esfera inflable. Es
projectarà el documental “L’Origen de la vida i la terra”.
De les 11.30 a les 14.30 i de les 18.00 a les 21.00 h (Durada projecció 25 min).
Organitza: Regidoria de Cultura i Ciutadania

A les 19.00 h, a la plaça de les Mèlies, sardanes amb la
Cobla Ciutat de Girona.
Organitza: Regidoria de Cultura i Ciutadania
A les 19.00 h, al carrer Major, actuació musical a càrrec de l’associació
Gent Gran Art i Cultura Les Meliets.
Organitza: Associació Gent Gran Art i Cultura Les Meliets
A les 22.00 h, a la plaça de les Mèlies, tabalada a càrrec de les Forces
Infernals de Poblenou.
Recorregut: Plaça Mèlies, c. Dr. Bertomeu, Av. Montserrat, rotonda estació
Organitza: Forces Infernals de Poblenou

A les 23.10 h, a la platja dels Pescadors, davant de l’Arbre
Verd, gran fi de Festa Major, amb castell de focs d’artifici, a
càrrec de Pirotècnia Igual.
Organitza: Regidoria de Cultura i Ciutadania

Foto més pinedenca: El premi serà utilitzar-la com imatge de Festa
Major 2013 (les fotos escollides hauran de tenir una resolució gràfica
mínima per poder ser impreses. Recomanem l’ús de flickr).
Foto més refrescant: El premi serà una entrada d’un dia per a dues
persones al Complex Esportiu Can Xaubet.
Foto més cívica: El premi serà una entrada per a dues persones als
Arts d’Estiu 2013.
Amb totes les fotos que hi participin, es farà una selecció de les més
representatives i es prepararà una exposició virtual.
Perquè tots els ciutadans i ciutadanes, visitants i gent del barri,
gaudeixin de la festa i puguin passar-s’ho d’allò més bé, cal que tots
respectem unes normes de conducta:
Haurem d’acabar la festa a les dues de la nit i a les tres el cap de
setmana i vigília de festius.
No aparquem els cotxes als carrers on s’ha senyalitzat un acte públic.
No embrutem el terra amb papers, envasos de beguda i altres deixalles.
Recordem que es prohibeix la venda i el consum de begudes
alcohòliques als menors de 18 anys.
Compte amb el correfoc. Porteu un vestuari adequat: roba de cotó
de coll tancat, màniga llarga, mocador de coll, barret, calçat flexible,
lleuger i tancat, i taps a les orelles. Si aneu acompanyats d’infants, no
els porteu a les primeres files.

No es pot entrar vidre al
recinte
Espai per guardar-hi cotxets

Espai reservat per a persones
amb mobilitat reduïda

Perillós per anar amb cotxet

Servei de bar

Protegiu-vos del foc i la
pirotècnia
Protecció solar

SALA MUNICIPAL D’EXPOSICIONS

Tots els públics

Porteu protecció
especial
Porteu roba vella

Activitat infantil

Del 18 d’agost a l’11 de setembre de 2012
Sala Municipal d’Exposicions (Plaça de Catalunya, 1)
Exposició de pintures d’Agustí Penadès
“Acció, procés, configuració”
Horari: dijous, divendres, dissabtes i festius, de 18.00 a 21.00 h
Organitza: Fundació Tharrats d’Art Gràfic

Amb civisme i seguretat, tots podem gaudir
molt més de la Festa Major!
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PREGÓ RÀDIO PINEDA – FESTA MAJOR PINEDA 2011
Bona nit, Pineda! Celebrem els 30 anys de Ràdio Pineda.
Fins ara hem estat testimonis de tots els pregons de Festa
Major i, ves per on, que avui ens toca a nosaltres ser els
protagonistes de la notícia. Cada any, quan comença la
Festa Major, som aquí, a peu de plaça i traient l’antena
pel balcó de l’Ajuntament perquè les veus dels pregoners
arribin arreu a través de la ràdio. Avui, per dir-ho d’alguna
manera, fem una autoretransmissió. Per això, abans de
res, us donem les gràcies per haver-nos convidat a fer
el pregó. I gràcies a tots vosaltres per haver vingut i a
les persones que ens escolten a través de Ràdio Pineda.
És tot un honor per a l’emissora que, ben mirat, des dels
seus inicis no ha deixat de pregonar tot allò que passa a
Pineda.
Ara fa 30 anys començava a emetre Ràdio Pineda, en
uns moments de grans canvis socials en tots els sentits.
La democràcia era molt jove i només uns mesos abans
s’havia produït un intent de cop d’estat. Un dia en el qual
la ràdio va tenir un protagonisme cabdal, fins al punt
que aquella nit es recorda com “la nit dels transistors”.
Després de massa anys de silencis, molta gent volia fer
sentir la seva veu i a molts pobles i ciutats van començar
a néixer revistes, diaris, ràdios, televisions...
Van néixer des de la ciutadania, des de les entitats, des
de les associacions... amb moltes ganes de fer coses i
donar-les a conèixer a la resta de vilatans.
En aquell context, un grup de joves amb inquietuds i que
mesos abans havien creat la revista local Contrapunt, van
engegar la ràdio a Pineda, en uns locals de la rectoria
de la Parròquia, amb la complicitat del mossèn i aplicant
molta màgia, i qui sap, si algun miracle diví perquè la
cosa funcionés. Els aparells tècnics eren d’allò més
rudimentaris i els recursos molt limitats. Pocs van poder
escoltar aquella primera emissió perquè les ones no
van arribar més enllà de la plaça de les Mèlies. De fet,
la mateixa gent de la ràdio emetia i sortia al carrer per
comprovar si allò sonava o no. I sí. Va sonar i va ser la
llavor radiofònica de Pineda.
Així ho explicava la revista Contrapunt: “Les onze del
matí del 19 de juliol de 1981, diumenge. A Pineda molta
gent engegava la ràdio tot buscant una emissora que
donés un bon programa: el dial va corrent i arriba als
99,5 megacicles. Quina sorpresa! Una veu jove anuncià:
Sou a la sintonia de Ràdio Pineda FM en emissió de
proves. Necessitem saber com sortim. Truqueu-nos. Els
radiooients pregunten: Què passa? Tenim ja ràdio? Com
ha estat això? El 29 d’agost de 1981, diada central de
la Festa Major de Pineda, s’inaugurava Ràdio Pineda al
carrer Muntaner, número 6”.
Però per escoltar la ràdio cal un receptor. Sabeu quin
va ser el primer aparell receptor de ràdio que va sonar
a Pineda? Va ser al segle passat, als inicis dels anys 30
i ens ho va explicar una àvia centenària, Catalina Flores
Haro...
(s’escolta el seu testimoni)
Us imagineu ara que us enviessin les peces per muntar
l’MP3? Quan va néixer Ràdio Pineda la majoria de
transistors de l’època no tenien ni l’FM. Els receptors han
canviat radicalment i les emissores també.
I parlant de canvis. La ràdio va deixar la rectoria i es va
traslladar primer a un local privat i després a la masia
de Can Xaubet, que va acollir els estudis fins que va ser
enderrocada per construir-hi l’accés a la zona esportiva
del mateix nom. La ràdio era a peu de carretera, vaja, que
podíem explicar el trànsit en temps real i sense necessitat
d’helicòpter. Moltes persones segur que recordeu aquells
“antenots” a l’entrada de Pineda fins que vam comprovar
que “allò que el vent s’endugué” també van ser antenes
de ràdio i una ventada ens va deixar sense emissió. Però,
per poques hores, eh!, que els equips tècnics de Ràdio
Pineda no tenien ni un duro, però eren molts eficients.
D’una capsa d’ous en feien un sistema d’insonorització i
d’un ferro en feien una antena.
Parlant de ferros i d’antenes, capítol a part és com arriba
el so a les vostres cases... Es pot dir que ho entenem,
però no sabem com... És encara un gran misteri que
un aparell emeti un so, sigui llançat per una antena (un
ferro, de fet), reboti en una altra antena, voli per damunt
dels nostres caps, arribi a una altra antena a casa nostra
(un altre ferro), entri dins d’un aparell.... i soni. Tot en
mil·lèsimes de segon. Els nostres avantpassats devien
pensar que és obra d’algun esperit maligne. Potser per

això van començar les emissions a la rectoria...
Durant els anys 80, l’emissora va créixer en oferta de
programes, en nombre de col·laboradors i en mitjans
tècnics. Aquella època d’“al·legalitat” per a les emissores
locals va servir per posar els fonaments de Ràdio Pineda.
Als estudis de Can Xaubet no hi parava d’entrar i sortir
gent de la ràdio, col·laboradors i amics. El compromís de
fer funcionar l’emissora la va convertir en tot un referent
per als pinedencs. També en escola de ràdio dels futurs
professionals del periodisme, que fent de tot van aprendre
l’ofici. Les ràdios locals han estat el planter dels grans
mitjans de comunicació.
Ara se’ns fa difícil creure que alguns dels equips que encara
guardem, poguessin emetre... Vells equips que formen
part de la nostra història i que van portar molts maldecaps
a totes les persones que van dedicar moltes hores i dies
de la seva vida perquè els pinedencs poguessin escoltar
la ràdio cada dia. És molt curiós escoltar, molts anys
després, com eren les nostres falques...
(s’escolten fragments de programes i anuncis dels 80)
La dècada inicial dels anys 80 va ser una època d’evolució:
De la ràdio feta per una colla d’amics cap a un mitjà de
comunicació públic i local. El 1988 Ràdio Pineda ja era
emissora municipal. Així podria afrontar els reptes de la
futura legalització de les emissores municipals, una llei
que no arribaria fins al 1991. A finals dels 80, la batalla
per la legalitat va fer que la ràdio deixés d’emetre només
per un dia. El temut “Patrol” de telecomunicacions, una
espècie de vehicle “caçatornados de les ones”, va passar
per Pineda i va captar una ràdio que nosaltres en dèiem
Pi-neda i per ells era pi-rata. Ens van precintar l’emissora
principal, però no la de recanvi!
Per cert, que en aquella època ja hi havia uns altres
‘pirates’. L’SGAE ens volia xuclar la poca sang que teníem
les ràdios locals. A Pineda en sabem molt d’històries de
pirates!
Durant anys hem patit interferències d’altres emissores i
encara ara, segons el dia, la calor i la propagació de les
ones, encara n’hi ha en algun punt del municipi. Des dels
inicis això ens ha obligat a fer moltes voltes pel dial...
(s’escolten indicatius amb freqüències diverses)
I va arribar el famós 1992. En plenes olimpíades de
Barcelona, la gent de la ràdio va fer la seva cursa
particular per, en només un cap de setmana i en ple agost,
traslladar els estudis des de Can Xaubet fins a les actuals
instal·lacions del carrer Justícia. Casualitats de la vida,
vam deixar la nova zona esportiva per situar-nos darrere
del pavelló, ara dit Francesc ‘Nino’ Buscató.
El 1992 va ser l’inici de l’etapa de professionalització de
Ràdio Pineda i es va invertir en tecnologia i en personal
per garantir un bon servei de ràdio. Des de llavors, la ràdio
no ha parat de créixer i de millorar dia a dia...
(s’escolten fragments de programes i anuncis dels 90)
Gràcies a l’esforç de tots, Ràdio Pineda ha rebut els
premis més preuats de la ràdio en català, com el premi
Rosalia Rovira de la Diputació de Barcelona i el premi
Ràdio Associació de Catalunya, entre d’altres.
Des del 1981 i fins ara, les veus de Pineda no han deixat
de sonar al dial. Per Ràdio Pineda han passat milers de
persones. Hem estat testimonis de la història de Pineda
dels darrers 30 anys. Hem viscut les seves alegries i
també les seves penes. Els bons moments, sens dubte,
superen amb escreix els moments més dolorosos que
també hem hagut d’explicar. Hem seguit amb atenció
el desenvolupament del poble. Fets que hem explicat a
través de les ones, escoltant les vostres veus. Les veus
dels nostres veïns i veïnes protagonistes de la seva ràdio.
I també han passat per la ràdio moltes persones de
renom: escriptors, polítics, músics... Veus reconegudes
als micròfons de Ràdio Pineda...
(s’escolten salutacions de famosos)
La ràdio local també ha estat fonamental per a la
normalització lingüística. Un país com el nostre, ben atípic,
on la llengua i la cultura pròpies han estat llargament
prohibides i perseguides necessitava d’eines per fomentar
i prestigiar la llengua. I Ràdio Pineda ho ha fet en els
darrers 30 anys, fomentant i ajudant les persones a parlar

en català. Un dels primers lemes de la ràdio va ser “La
més jove que us parla en català”. Però encara queda feina
per fer...
L’evolució tecnològica ha estat impressionant. Qui ens
havia de dir que tots portaríem no ja un telèfon, sinó un
petit ordinador a la butxaca. La vida passa i passarà en
una pantalla. Però la ràdio sempre hi serà informant i fent
companyia. Si, com deia una vella cançó, el vídeo no va
matar l’estrella de la ràdio, tampoc ho faran les tecnologies
que han de venir. Això sí. La informàtica ho ha revolucionat
tot i també el món de la ràdio i de la comunicació. Ja fa
temps que no “punxem” discos, ni posem cedés..., gairebé
ni recordem els vells cassets. Ara la música, el so, són
números..., zeros i uns. Tot està a l’ordinador i quan es
penja val més que no et quedis en blanc...
Fa temps que algú fent broma parlava de la “ràdio en
colors”, i va arribar Internet, la web amb notícies, fotos i
àudios... i sí, és la ràdio en colors! Des de fa anys també
ens seguiu per Internet i ara mateix estan escoltant
el pregó des de diversos llocs del món per streaming,
l’emissió per Internet. La ràdio s’escolta i també es veu.
A la ràdio també tenim les nostres “cagadetes”. Ningú no
és perfecte. Algunes sonen en directe i ja no s’hi pot fer
res. Però d’altres les tenim gravades per si algun dia... I
avui és un bon dia...
(s’escolten fragments de pífies de programes)
Bromes a part. La ràdio ha canviat molt des que es va
crear. Però no ha canviat la nostra raó de ser que són els
nostres valors: la proximitat, la complicitat, la constància,
l’esforç i la professionalitat. I per damunt de tot, i en totes
les etapes de la nostra història com a emissora local i
municipal, el fet d’estar al servei de les persones, tant si
és davant del micro com si és a peu de carrer.
En un món cada dia més global continuarem informant de
tot allò que passa a la nostra comunitat i respectant totes
les opinions, perquè ja se sap que... d’opinió cadascú té
la seva. Continuarem informant del que passa al costat de
casa, al teu carrer, plaça i barri.
Pineda és un poble fantàstic, amb un entorn envejable i la
ràdio vol estar a prop de tothom i al servei de tots.
Volem donar les gràcies a tota la gent que ha posat el
seu granet de sorra en aquests primers 30 anys de Ràdio
Pineda. Als impulsors i a totes les persones que han
fet possible la ràdio en aquests 30 anys. A l’Ajuntament
de Pineda pel seu suport constant, per haver cregut
sempre en el mitjà i en les persones que l’han fet i el fan
possible. A les entitats i associacions perquè sou una part
molt important de l’ànima de Pineda i sempre hem estat
amb vosaltres, difonent tot allò que feu. Als anunciants,
botigues, establiments i empreses que confien la seva
publicitat a Ràdio Pineda i ens ajuden a tirar endavant. Als
oients. A tots els amics que tenim al voltant de les ones
i que ens feu costat cada dia. Sou la nostra raó de ser.
Aquests 30 anys són de tots, de tot Pineda. Ara el que
més desitgem és que tots junts superem els entrebancs
que tenim en el camí. La ràdio estarà amb vosaltres
sempre per compartir les bones notícies que han de venir.
I la bona notícia d’avui és que comença la Festa Major.
Us convidem a sortir als carrers i places. A participar de
les moltes activitats programades per a tots, pensades per
a tothom perquè les gaudim matí, tarda i nit. Que ningú
es quedi a casa, que el setembre ja toca a la porta, però
abans a finals d’agost és festa grossa a Pineda. Ei! que
tothom ho sàpiga. Ho han dit a la ràdio!
Vosaltres sou inimitables!
Felicitats, Pineda i molt bona Festa Major!
(s’escolten fragments de pinedencs i pinedenques
felicitant els 30 anys de Ràdio Pineda)

