


Presentació

Aquesta primavera, la Vila de Piera dóna la benvinguda a un aniversari

important de la Fira del Sant Crist: la 25a edició d'una mostra

multisectorial que, des de la seva recuperació l'any 1990, omple els

carrers del poble amb una gran oferta pel que fa als expositors i

d'activitats d'entreteniment per a tothom. Una excel·lent oportunitat

per a emprenedors i empresaris dels sectors que aquest any hi són

presents, amb l'afany de donar una empenta al seu negoci, donar-

lo a conèixer o consolidar-lo.

La Fira és el preludi de les festes del Sant Crist, les més celebrades

a la nostra població, pel seu caire religiós i de remembrança cap a

una tradició llegendària: la d'un 28 d'abril, quan es va fer la troballa

de la imatge de Crist amagada en un racó de l'hospital de la vila i la

primera processó dels fidels pels carrers, pregant que els concedís

la pluja en el seu moment i la salut convenient.

En aquest programa trobareu tot el que cal saber de la Fira i el caliu

que us poden proporcionar els actes organitzats per les festes del

Sant Crist. La nostra satisfacció rau en el fet que, pierencs, pierenques

i visitants d'arreu trobin en aquesta celebració motius per a participar-

hi, que la gaudeixin i sobretot que la sentin seva.

Bona fira i festes del Sant Crist!

Jaume S. Guixà i Soteras

Alcalde de Piera

del 25 d'abril al 4 de maig de 2014

edita:
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imatge de portada:
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d'Albert Vendrell Ortiz

disseny, maquetació i publicitat:
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Divendres 25 d'abril

Dissabte 26 d'abril

A les 20 h, a l'església de Santa Maria

Tríduum de preparació del Sant Crist

A les 22 h, a la plaça del Peix

Encesa de la font del Peix

A les 24 h, a la plaça del Peix

Concert, amb els grups Animalístic (rock inquiet/Ulldecona)

i Muyayo Rif (mestissatge acústic/Cornellà)

Organitza: Diables de Piera

25a fira del sant crist de piera
dies 25, 26 i 27 d'abril de 2014

De 9 a 14 h, al gimnàs de l'INS Guinovarda

X Open de Tennis Taula Piera

Inscripcions a les 8.30 h. Categories: A i B (popular)

Trofeus per als tres primers classificats de cada categoria

Organitza: Club Tennis Taula Piera

De 9 a 14 h i de 17 a 21 h, al CAP de Piera

Acapte de sang

Organitza: Banc de Sang i Teixits

Col·laboren: CAP de Piera i regidoria de Salut

A les 11 h, al carrer Piereta

Inauguració de la XXV Fira del Sant Crist de Piera

Passejada per la Fira amb les autoritats locals i representants d'entitats i associacions del municipi.

Amb la col·laboració del Pubillatge de Piera i l'actuació de la colla de Falcons de Piera.

A l'estand de l'Ajuntament de Piera, exposició de les actuacions més importants projectades en benefici del

municipi i la presència de les entitats de la Vila. Estands de la Biblioteca i Ràdio Piera.

Muyayo Rif

Falcons de Piera

Vine a l’estand de la Biblioteca i fes-te el carnet de la Rusqui*

Si tens menys de 14 anys gaudeix de molts avantatges i descomptes

en diferents equipaments i començos de Piera

Entre tots els participants sortejarem 4 lots de regals

*Cal foto mida carnet

Font del Peix



De 10 a 13 h, a les carpes del carrer Piereta

Taller de manualitats infantils (flors i titelles de dit), a càrrec de Pim, Pam, Pum

Totes les activitats infantils del cap de setmana estan organitzades per l'Ajuntament de Piera

A les 12 h, a l'escenari del carrer Piereta

Espectacle tradicional de pallassos (cançons, màgia i animació),

a càrrec de FANNE

A les 13 h, a la plaça del Peix

Concert-vermut amb el grup Más Gardenias (boleros/Piera)

Organitzen: Diables de Piera i regidoria de Joventut

De 17 a 19 h, a les carpes del carrer Piereta

Taller infantil amb materials reciclats, a càrrec d'Alicia Garcia

A les 17 h, des de l'escenari infantil del carrer Piereta fins a la plaça de la Creu

Batucada, a càrrec dels Diables de Piera

Organitza: Ajuntament de Piera

A les 17 h, a la plaça del Peix

Actuació de l'Aula Municipal de Música

Organitza: AMM 'Maria Escolà i Cases'

A les 18 h, a l'escenari infantil del carrer Piereta

Espectacle infantil «Qui canta els mals espanta», amb el grup Pica de Mans

A les 19 h, al carrer Llobregat

Desfilada de pentinats i noves tendències

Organitza: Urbana Estilistes

Col·labora: Floristeria l'Encís, Hiperzoo Anoia i Dansa Urbana Juvenil Masquefa

A les 19 h, a la plaça del Peix

Actuació del grup Banjara

Organitza: Associació Dansa Oriental Piera

A les 19 h, a l'església de Santa Maria

Tríduum de preparació del Sant Crist

A les 20 h, al Casal

Ball de capvespre

Organitza: Associació Cultural de la Gent Gran

A les 24 h, a la plaça del Peix

Concert, amb els grups Abono pa la Tierra (funk-rock/Anoia)

i Funktumaka (funky-disco/Barcelona)

Organitza: Diables de Piera i regidoria de Joventut

Dissabte 26 d'abril<

Amb motiu de la celebració del V aniversari de l'Escola de Teatre, aquesta oferirà activitats durant tot el dia al

Teatre Foment i al c/ Mn. Jaume Guixà. Acosteu-vos-hi!

Exposició de dibuixos a l'entrada del Teatre Foment, a càrrec de l'Agrupació Sardanista

Taller infantil

Diables de Piera

Grup Banjara



De 9 a 17 h, al parc del Gall Mullat

VII Piera Motor Festival

Estands, Show Bike, Barbacoa Biker i concerts

Organitza: Associació Motorista 4133

De 10 a 14 h, a la plaça Mar i Cel (Casal)

16ª Trobada d'intercanvi de plaques de cava

i placa commemorativa de les caves Pagès Entrena

Organitza: David Arjona i Antoni Arjona

Col·labora: Ajuntament de Piera

De 10 a 14 h, al carrer Dr. Carles

XIV Trobada d'intercanvi de sobres de sucre

Organitza: Montse Núñez i Jordi Escayol

Col·labora: Ajuntament de Piera

A les 11 h, a l'església de Santa Maria

Missa del Tríduum de preparació del Sant Crist

en honor a la Mare de Déu de Montserrat

L'església estarà oberta a partir de les 10 h

D'11 a 14 h, a la zona infantil del carrer Piereta

Taller de maquillatge infantil, a càrrec de Cristina Cujó

D'11.30 a 13 h, a l'escenari infantil

Espectacle d'animació amb les Pallasses Pallusses

De 12 a 13 h,

Taller de globoflèxia a càrrec de Pim, Pam, Pum

De 12 a 13 h, a l'escenari del carrer Onze de setembre

Actuacions de la Piscina de Piera

Hip-hop infantil, aeròbic infantil, dansa infantil,

body combat i zumba

Organitza: Piscina de Piera

A les 12 h, a la sala d'actes de l'Ajuntament

Lliurament dels VIII Premis TREC

amb l'actuació musical dels alumnes de l'AMM de Piera

Organitzen: INS Guinovarda i regidoria d'Ensenyament i Formació

Col·labora: Aula de Música Maria Escolà i Cases

Diumenge 27 d'abril

Piera Motor Festival

Trobada d'intercanvi de sobres de sucre

Actuacions de la Piscina de Piera

Premis TREC 2013



Diumenge 27 d'abril<

A les 12.30 h, a la plaça del Peix

Concert-aperitiu amb Muntmy

i la participació especial de Nose Beatbox i Aïda López

A les 15 h, a la plaça del Peix

Paellada popular

A les 17 h,

kinto popular amb grans premis!

Organitza: Diables de Piera

De 16.30 a 19.30 h, a la zona infantil del carrer Piereta

Bombolles de sabó gegants, a càrrec de Barcelona Bubble Events

De 17 a 19 h, a la zona infantil del carrer Piereta

Taller de quadres amb sorra de colors, a càrrec de Pimayol's

A les 19 h, al Casal

Ball de capvespre

Organitza: Associació Cultural de la Gent Gran

Patrocina: Ajuntament de Piera

A les 17.30 h, a l'escenari de la Fira (carrer 11 de setembre)

Actuació de Bollywood i danses de la Polinèsia

Organitza: Bollywood Igualada amb el grup Bollywood Piera

De 18 a 19 h, a l'escenari del carrer 11 de setembre

Sevillanes amb el grup El Amanecer de Piera

Organitza: El Amanecer de Piera

A les 19.30 h, al Teatre Foment

Lliurament dels premis del XXXIX Concurs de Dibuix

Organitza: Agrupació Sardanista de Piera

Kinto popular

Bombolles de sabó gegants

El Amanecer de Piera
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ESPAIS ORGANITZATS

Jocs i tallers
-al carrer Piereta 1 , dissabte i diumenge
Exposició i visites als vehicles de Bombers i ADF de Piera
Passejades amb poni  a càrrec de l’Hípica La Lluna (durant l'horari de Fira)
Brau mecànic i més d'una vintena de jocs gegants
D'11 a 14 h i de 16.30 a 19.30 h,
Inflables per a infants de 2 a 6 anys i per a infants de 7 a 12 anys.
Programació de tallers infantils i juvenils, especificada en el programa horari
- al carrer Sant Cristòfol     , dissabte i diumenge
Estand de l'Ajuntament de Piera, amb exposició de projectes i imatges de les entitats
pierenques. Estands de la Biblioteca de Piera i Ràdio Piera.
- al carrer Onze de setembre     , dissabte i diumenge
Escenari principal de la Fira, amb actuacions musicals i exhibicions
- al parc del Gall Mullat     , diumenge
VII Piera Motor Festival
-al carrer Doctor Carles     ,
Taller de circ amb monitoratge, adreçat a tots els públics. Zones del taller: llançament,
swing, taules d'equilibri, bicicletes estranyes, xanques, monocicles, corda d'equilibri
Puja al tren de 5 polzades, dissabte d'11 a 14 i de 17 a 21 h i diumenge fins a les 19h
Organitza: Railway Trànsit Anoia Associació d'Aficionats al Ferrocarril
-al carrer de la Plaça      , dissabte d'11 a 14 h i de 17 a 20.30 h i diumenge fins a les 21 h
Inflables amb pista americana, tobogan d'obstacles i la granja
Ludoteca (sota la Casa de la Volta), espai per al desenvolupament cognoscitiu dels infants

Entitats
-al carrer Piereta     ,
Les entitats esportives del municipi exposen les activitats que fan durant l'any.
-al carrer Mn. Jaume Guixà, 8
L'entitat cultural Art a l'Abast promociona l'Escola de Teatre de Piera i celebra el V
aniversari (vegeu programa previst al Teatre Foment en els espais organitzats del plànol).
-al Teatre Foment,
Celebració del V Aniversari de l'Escola de Teatre
Dissabte 26 (D'11 a 12 h, classes de teatre i dansa gratuïtes, de 18 a 19 h, karaoke i de
19 a 20 h, bingo musical). Organitza: Escola de Teatre de Piera
Dissabte 26 i diumenge 27
D'11 a 14 h i de 17 a 20 h, a l'entrada del Teatre
Exposició de dibuixos fets pels alumnes de les escoles de primària del municipi
Lliurament de premis a càrrec de l'Alcalde, diumenge a les 19.30 h
Organitza: Agrupació Sardanista de Piera

Col·leccionisme
-al carrer Doctor Carles, diumenge 9
Trobada de col·leccionistes de sobres de sucre
-a la plaça Mar i Cel, diumenge 2
Trobada de col·leccionistes de plaques de cava

Automoció d’ocasió
-al carrer Sant Cristòfol (pati de la Parròquia), 4
Dies 26 i 27, en l'horari de la Fira
Exposició de cotxes dels diferents concessionaris amb vehicles nous
(Opel, Seat, Hyundai, Citroën, Renault, Peugeot i Ford)
Al carrer, exposició de vehicles d'ocasió

Atraccions
-al parc del Gall Mullat 5

Recorregut firal
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ESPORTS

Dies 26 i 27 d'abril de 2014

EXPOSICIONS DE LA FIRA

Exposició del XXXIX Concurs de Dibuix
Entrada del Teatre Foment, dies 26 i 27 d'abril
Dibuixos fets pels alumnes de les escoles de Piera
Lliurament de premis del concurs, diumenge 27 d'abril a les 19.30 h
Organitza: Agrupació Sardanista de Piera
Col·labora: Ajuntament de Piera

Exposició d'eines de la pagesia
Museu Celler de Pep, dies 26 i 27
Dissabte, de 17.30 a 21 h, i diumenge, d'11 a 14 h i de 17.30 a 20 h
Mostra d'eines de la pagesia i utensilis antics

Exposició «Castells de Catalunya» i de ceràmica
catalana
Castell de Piera, dies 26, 27 i 28 d'abril
A la sala d'armes, exposició de castells de Catalunya
A la placeta de Jaume I, exposició de ceràmica catalana
Visita al primer pis del Castell els dies 26 i 27 a benefici de Creu
Roja Piera
Horari: De 12 a 14 h
Organitza: Montserrat i Emma

(Consulteu la resta d'exposicions amb més dies d'obertura al final del programa)

L'esport programat al Pavelló i al Camp Municipal d'Esports pot estar subjecte a canvis d'última hora, que podeu consultar al web
viladepiera.cat/esports i tots els partits de l'AE Piera a www.aepiera.cat

Dissabte 26 d'abril

Casal per a Joves i Grans
Billar
XXXV Campionat social de Billar de Caramboles - Sant Crist 2014
A les 17 h, semifinal del campionat de caramboles
Organitza: Club Billar Piera

Gimnàs INS Guinovarda
Tennis taula
De 9 a 14 h
X Open popular de tennis taula Sant Crist de Piera

Inscripcions a les 8.30 h. Categories: A i B (popular)
Trofeus per als tres primers classificats de cada categoria
Organitza: Club Tennis Taula Piera

Celler de Pep



Pavelló poliesportiu El Prat i pista annexa
Jocs escolars

10 h: Bàsquet Piera - Sant Quintí de M (Cadet Juvenil Femení)

11 h: EA Apiària - Esports Bruc (Futbol Sala Aleví Masculí)

12 h: EA Apiària - Jesús Maria (Futbol Sala Aleví Femení)

12 h: Bàsquet Piera - Pedagogium Cos (Infantil Mixt)

Futbol sala

18.45 h: Futbol Sala Piera - Molins 99 CFS (Juvenil)

20 h: Futbol Sala Piera - FS Martorell (Femení)

Camp Municipal d'Esports
Futbol

10 h: AE Piera - Gelida (Aleví B)

11 h: AE Piera - Incresa (Promeses)

13 h: AE Piera - Molins de Rei (Benjamí C)

18 h: AE Piera - Base Olèrdola (Infantil B)

Dissabte 26 d'abril<

17

Casal per a Joves i Grans
Ciclisme

A les 8 h, des del Casal per a Joves i Grans

Recorregut: Piera, El Bedorc, Sant Sadurní, Els Casots, Sant Pau, El Pla, Guardiola, Sant Martí Sarroca, La

Llacuna, Sant Joan de Mediona, Sant Pere Sallavinera, Capellades, Vallbona i Piera (100 km en 4 h 40 min)

Billar 

XXXV Campionat social de billar de caramboles - Sant Crist 2014

A les 17 h, Final del campionat de caramboles, que es jugaran en les modalitats

de lliure (50 caramboles), 1 banda (25 caramboles) i 3 bandes (10 caramboles)

A les 19 h, lliurament de trofeus

Organitza: Club Billar Piera

Pistes de Can Claramunt
Petanca

A les 9 h, a les pistes del local social

Torneig de petanca Sant Crist de Piera

Camp Municipal d'Esports
Futbol

9 h: AE Piera - At. Vilafranca (Prebenjamí A)

12 h: AE Piera - Capellades (Aleví C)

Diumenge 27 d'abril

Billar





Salutació

Déu vos guard!

Davant una nova crida a Renovar el Vot de Poble que els nostres

avantpassats van adquirir al 1688, ens disposem a viure aquestes

noves Festes del Sant Crist. El Vot es renova amb aquella afirmació:

«Som aquí». Una afirmació alhora històrica en el record i ben viva

en la fe avui; una expressió de compromís assumit dels qui han

anat davant nostre i un compromís que es renova en favor del nostre

poble i les seves persones avui.

Que aquestes festes renovin en tots el goig de ser pierencs.

En nom propi i de tot l'equip pastoral, com a custodis de la Imatge

del Sant Crist, us desitgem unes bones Festes i Fira del Sant Crist

de Piera.

Mn. Ramon Maria Bosch Vendrell

Rector-Degà de Santa Maria de Piera

festes del sant crist de piera
del 28 d'abril al 4 de maig de 2014

Il·lustracions extretes del còmic El

Sant Crist de Piera realitzades per

Pilarín Bayés (abril, 2001)



actes religiosos

Orquestra Montgrins

Dilluns 28 d'abril

D'11 a 14 h, a la pista del Gall Mullat

Activitats infantils

(camp de futbol amb gespa artificial, zorball circuit amb bola

gegant, circuit amb 6 karts ecològics, inflable terrestre multiesport

i ludoteca)

Organitza: Regidoria de Joventut

En cas de pluja, les activitats es traslladaran a la nau de Cal

Sanahuja

A les 13 h, a la plaça del Peix

Ballada de sardanes, a càrrec de la Cobla-Orquestra Montgrins

Organitza: Regidoria de Cultura

A les 18.30 h, al Teatre Foment

Concert, a càrrec de l'Orquestra Montgrins

Organitza: Regidoria de Cultura

A les 21.15 h, al Teatre Foment

Ball, a càrrec de l'Orquestra Montgrins

Organitza: Regidoria de Cultura

FESTA DEL SANT CRIST
Dilluns 28 d'abril, a l'església de Santa Maria

A les 8 i a les 9 h, Missa a la capella del Sant Crist

A les 10 h, Ofrena floral al Sant Crist

A les 11 h, Missa solemne i renovació del Vot de Poble al Sant Crist

de Piera.

El Cor Parroquial canta la Missa del Sant Crist. Retransmissió en

directe per Ràdio Piera

COMMEMORACIÓ DELS DIFUNTS
Dimarts 29 d'abril, a la residència de Sant Bonifaci

A les 20 h, Missa per als difunts del nostre poble

Diada del Sant Crist



Dimecres 30 d'abril

A les 19 h, a la Biblioteca de Piera

Presentació de la nova associació «Piera Turisme»

L'acte anirà acompanyat d'una exposició de fotografies i dibuixos

fets per nens i pensant sempre en Piera. Refrigeri per als assistents

Organitza: Piera Turisme

XXXVIII Aplec de Mas Bonans

A les 9 h, des de la Font del Prat, sortida a peu cap al Mas

A les 10 h, missa a l'ermita

A les 11 h, ballada doble de sardanes, amb les cobles Maricel i

Marinada

Al migdia, paella popular

A les 16 h, jocs de cucanya, a càrrec de l'entitat organitzadora

A les 17.30 h, ballada de sardanes, amb la Cobla Principal de

Terrassa

Hi haurà servei de bar. No es pot fer foc ni portar barbacoes.

Es demana tenir cura dels camps

Organitza: Agrupació Sardanista de Piera

Col·labora: Ajuntament de Piera

En cas de pluja, l'aplec es farà a la nau de Cal Sanahuja

Dijous 1 de maig

A les 23 h, a la nau de Cal Sanahuja

Actuació de Devotion Festival

Espectacular posada en escena per viure una de les millors

festes de l'any amb la música dels discjòqueis Jofre Soteras,

Jose Fariña, Miquel del Pozo i, com a  convidat, el Dj resident de

Loft Party's Jonathan Gómez

Organitza: Regidoria de Joventut i Ràdio Piera

Divendres 2 de maig



Dissabte 3 de maig

De 17 a 20 h, a la nau de Cal Sanahuja

XV Trobada de puntaires

Organitza: Puntaires de Piera

Col·labora: Regidoria de Cultura

A les 22.30 h, des de l'escola Les Flandes

Correfoc, amb recorregut fins a la plaça de la Sardana

Organitza: Diables de Piera

A les 24 h, a la pista del Gall Mullat

Concert, amb el grup Mitjanit

Organitza: Diables de Piera

Col·labora: Ajuntament de Piera

En cas de pluja, el concert es farà a la nau de Cal Sanahuja

Dissabte 10 de maig
Mitjanit

A les 21 h, al Teatre Foment

Teatre, amb l'obra Gairebé

Els actors pierencs Elisabet Vallès i Jacob Torres, protagonitzen

aquest espectacle de Carles Algué, que treballa les contradiccions

i els límits emocionals de les persones davant la seva voluntat

de superar-se.

Venda d'entrades: Anticipades (8 €) al bar Nou Foment i a la

Biblioteca de Piera. El mateix dia (10 €) a la taquilla.

Organitza: Regidoria de Cultura

Correfoc



Exposició Invento creant
Biblioteca, del 4 al 30 d'abril

En aquesta segona exposició, a l'Andrea li agradaria mostrar noies, personatges, animals i escultures de tot

tipus. Per això, diu, ha de treballar molt per oferir uns molt bons treballs

Organitza: Andrea Mongiovi Vigil

Exposició del XX Concurs de Cartells de la Fira i Festes del Sant Crist
Bar Foment, de l'11 d'abril a l'11 de maig de 2014

Horari del bar, de 9 a 21 h

Organitza: Ajuntament de Piera

Exposició Mirada d'una dona
Sala d'Exposicions Municipal, dies 18, 19, 20, 25, 26, 27 i 28 d'abril

L'Anna Gonzàlez Capell exposa la seva col·lecció de peces de ceràmica, tornejades amb fang vermell i engalbades

amb fang negre. La decoració són imatges diverses esgrafiades. L'esmalt, negre, només és aplicat en algunes

zones.

Inauguració: 18 d'abril a les 19 h

Dies 18, 19, 20 i 25 d'abril, de 18 a 21 h. - Dies 26, 27 i 28 d'abril, de 12 a 14 h, i de 18 a 21 h

Organitza Anna González Capell - Col·labora: Ajuntament de Piera

Exposició de pintura «Formes i figures»
Estudi Pere Bosch i Morera, dies 26, 27 i 28 d'abril i 3 i 4 de maig

Nous treballs d'investigació relacionats amb la pintura abstracta i el món del còmic, mitjançant la tècnica de

les miniatures mil·lenàries i apunts quotidians del treball diari

Horari: D'11 a 14 h i de 17.30 a 20 h

Exposició 10 anys amb Dispiera
Biblioteca, del 4 al 30 d'abril

L'Any 2004 es va crear l'Associació Dispiera amb l'objectiu de

millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat

intel·lectual de Piera i la de les seves famílies. Aquesta exposició

és una mostra de les activitats que s'han fet al llarg d'aquests 10

anys i, per damunt de tot, un reconeixement a les persones i

institucions que els han donat suport i els han acompanyat en

aquest recorregut.

Horari: De dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30 h, i dimarts, dijous

i dissabte també de 10 a 14 h

Organitza: Associació Dispiera. Direcció artística: Marta Ferrer.

Direcció tècnica: Rubén Soto, Marta González i Montse Comas

Col·labora: Ajuntament de Piera

EXPOSICIONS



ESPORTS

L'esport programat al Pavelló i al Camp Municipal d'Esports pot estar subjecte a canvis d'última hora,
que podeu consultar al web viladepiera.cat/esports i tots els partits de l'AE Piera a www.aepiera.cat

Dissabte 3 de maig

Pavelló poliesportiu El Prat
Patinatge
De 9 a 21 h: Campionat de Patinatge Equip Cadet B
Jocs escolars
11 h: Futbol Sala Piera - Salesians Sant Boi (Prebenjamí)
12 h: Futbol Sala Piera - AEE Daina Isard (Benjamí)
Futbol sala
10 h: Futbol Base Sala Can Claramunt - FS Corbera
17 h: Futbol Sala Piera - Puigcerdà (Masculí)

Camp Municipal d'Esports
Futbol
9 h AE Piera - Molins de Rei (Benjamí A)
10.30 h AE Piera - Base Olèrdola (Benjamí D)
11.45 h AE Piera - Sant Mauro (Aleví A)
18 h AE Piera - Sant Esteve Sesrovires (Juvenil)

Diumenge 4 de maig

Casal per a Joves i Grans
Ciclisme, a les 7.30 h, des del Casal per a Joves i Grans
Recorregut: Piera, Masquefa, Martorell, Olesa de Montserrat, Monistrol, Montserrat, El Bruc, Castellolí, Igualada,
Santa Margarida de Montbui, Carme, La Pobla, La Rata, Capellades pel Capelló, Vallbona, Piera (100 km en 4h 30 min)

Pineda de Can Ferrer del Coll
Cursa popular, 9 h: Cursa dels Covards
Cursa i caminada de muntanya pels voltants del Bedorc, per descobrir el nostre entorn i territori tot fent esport
i salut. Obsequis per a tots els participants.
Inscripció: 8 € (adults) i 4 € (nens i joves fins a 15 anys)
Organitza: Associació de Veïns Vall d'Or (El Bedorc)
Col·labora: Piscina de Piera

Pavelló poliesportiu El Prat
Patinatge, de 9 a 18 h: Campionat de Patinatge Equip Cadet B
Futbol Sala, 12 h: Futbol Base Sala Can Claramunt - Montpedrós FS
Hoquei, 18.30 h: HC Piera - CH Navarcles (2ª Catalana)

Camp Municipal d'Esports
Futbol
10.15 h AE Piera - Riudebitlles (Benjamí B)
12 h AE Piera - Escola Gavà (Infantil A)
17 h AE Piera - Base Olèrdola (Cadet)




