


Presentació

Amb els primers raigs del sol i un bon assortit de colors primaverals,

arriba també la nostra Fira i les ganes de sortir al carrer, de visitar

les parades d'una exposició multisectorial, que un any més

s'acompanya de multitud i diverses activitats per a grans i petits.

Les festes del Sant Crist són les més esperades a la Vila pierenca,

per la seva tradició, per aportar noves expectatives i il·lusions.

Ambdues, la fira i també la celebració de la diada del nostre venerat

Sant Crist, el 28 d'abril, són motiu de reunió, de retrobaments i un

gran aparador per a donar-nos a conèixer, per captar l'atenció dels

nouvinguts i dels pobles veïns i també dels més llunyans.

Aquest any, la Fira es presenta al llarg de més d'un quilòmetre,

enllaçant activitats l'una darrere l'altre, des de la part de la Vila més

residencial i comercial, fins a l'origen, l'històric i emblemàtic nucli

antic. Automoció, serveis, comerç, artesania, entreteniment, tast,

actuacions, hi tenen cabuda perquè plegats en fem ressò i la

descobrim, com si fos la primera vegada.

Entitats, associacions, empreses, particulars i ajuntament formem

part del seu engranatge, cadascú amb una activitat, un taller, una

oferta, una exposició, dinamitzant tot el que el Sant Crist representa

per a Piera: un llegat religiós, una llegenda que perdura, però també

uns dies per compartir i fer del nostre municipi el centre de la festa

més celebrada des dels nostres avantpassats, els avis i ara també

els més joves.

Jaume S. Guixà i Soteras

Alcalde de Piera

programa del 24 d’abril al 4 de maig de 2015
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Divendres 24 d’abril

Dissabte 25 d’abril

A les 20 h, a l'església de Santa Maria
Tríduum de preparació del Sant Crist

A les 21.25 h, al carrer Piereta
Ral·li slot (1a sessió)
Organitza: Club Slot Piera

A les 22.30 h, a la plaça del Peix
Encesa de la font del Peix

A les 23.30 h, a la plaça del Peix
Concert, amb els Impakte (punk-trash/Capellades)
i La Verga Records (versions de la Polla/Vilafranca del Penedès)
Organitza: Diables de Piera

26a fira del Sant Crist de Piera  Dies 24, 25 i 26 d’abril de 2015

De 9 a 14 h, a l'Espai d'Entitats (2a. planta)
XII 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.
Preu: 5 euros
Organitza: Club Tennis Taula Piera

De 9 a 14 h i de 17 a 21 h, al Casal per a Joves i Grans
Acapte de sang
Organitza: Banc de Sang i Teixits

A les 11 h, al carrer Piereta
Inauguració de la XXVI 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,
l'actuació de la colla de Falcons de Piera i els Falcons de Barcelona i
l'acompanyament musical de la xaranga Marching Band (alumnes i professors
de l'Aula de Música).
A les 14 h, actuació final dels Falcons de Piera i els Falcons de Barcelona
davant de l'Ajuntament.
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.

A la Biblioteca, tu ets el protagonista! Vine a l'estand de la Biblioteca, un
espai obert a la participació de tothom. Obsequi de participació i sorteig d'un
ebook i lots de llibres. La Rusqui té reservat un espai propi i personal per als
més petits, amb una sorpresa!
Horari: dissabte i diumenge, d'11 a 14 h i de 17 a 20.30 h
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Encesa de la font del Peix

Inauguració de la fira

Estand de la Biblioteca



A l'estand de Ràdio Piera, programació especial per recordar
els 30 anys de trajectòria d'aquest mitjà.

L'Escola de Teatre ofereix activitats diverses i una parada al
carrer St. Bonifaci (davant Residència) Activitats programades
a l'escenari del carrer Mn. Jaume Guixà, el dissabte i diumenge
matí (consulteu-les al programa)

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

De 10 a 13 h, a les carpes del carrer Piereta
* Taller: Fem un drac de Sant Jordi, amb Sílvia Compañó

D'11 a 14 h, al carrer de la Plaça
* Inflables i ludoteca infantil

D'11 a 14 h, al Parc del Gall Mullat
* Gimcana infantil. Cal portar bicicleta i casc.
A càrrec del Club Ciclista Piera

A les 12 h, a l'escenari del carrer Piereta
* Màgia, paròdies i animació!
A càrrec de Pallassos los Tatos

A les 12 h, a l'escenari del carrer Mn. Jaume Guixà,
* Contacontes, amb l'Íngrid Domingo. Acosteu-vos-hi!

De 12.30 a 13.30 h, al carrer Piereta (estand Logopèdia Gascón),
Taller: Bufar i pintar amb bombolles de colors.
Cal inscriure's prèviament trucant al 679 53 41 22
Organitza: Logopèdia Gascón i Calidoscopi
Col·labora: Regidoria d'Empresa i Ocupació

A les 13 h, a l'escenari del carrer Mn. Jaume Guixà
Actuació: Poemes de paper. Amb el grup de petits de l'Escola
de Teatre de Piera
Organitza: Escola de Teatre de Piera

A les 13 h, a la plaça del Peix
Concert-vermut amb el Pubill del Raval & Friends
(cantautor/Piera)
Organitzen: Diables de Piera i regidoria de Joventut

De 16.30 a 19.30 h, al carrer de la Plaça
* Inflables i ludoteca infantil

Pubill del Raval

Dissabte 25 d’abril<
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De 17 a 19 h, a les carpes del carrer Piereta

* Taller infantil

per fomentar el reciclatge, a càrrec d'Alícia Garcia

A les 17 h, des de la zona infantil del carrer Piereta

Tamborinada

a càrrec del grup de Tambors dels Diables de Piera. Organitza:

Diables de Piera

A les 17 h, a la plaça del Peix

Actuació de l'Aula Municipal de Música:

combos d'alumnes i professors i BOP

Organitza: AMM Maria Escolà i Cases

De 17 a 18 h, a l'estand de l'Escola de Teatre

Maquillatge. Organitza: Escola de Teatre de Piera

De 17.30 a 19 h, a les carpes del carrer Piereta

Xocolatada i taller de castellers

Organitza: Falcons de Piera

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

* Espectacle musical amb Kids Party Show

A les 18 h, a l'escenari del carrer Mn. Jaume Guixà

Dansa: Coreografia, amb Sàndal Boada, professor de l'Escola de

Teatre. Organitza: Escola de Teatre de Piera

De 18.30 a 19.30 h, al carrer Mn. Jaume Guixà

Pica pica de colònies (tast de jocs i dinàmiques per a les colònies de

juliol). Organitza: Escola de Teatre de Piera

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

Missa del Tríduum de preparació del Sant Crist

A les 23.30 h, a la plaça del Peix

Concert, amb Carmina Wanted (gènere de punt/DO Penedanoiès)

i Central Reggaeactiva (versions reggae, rockstead, ska/La Garriga)

Organitza: Diables de Piera i regidoria de Joventut

Dissabte 25 d’abril<



De 9 a 17 h, al parc del Gall Mullat

VIII Piera Motor Festival

Estands, Show Bike, Barbacoa Biker i concerts

Organitza: Associació Motorista 4133

Durant tot el dia, a la Nau de Cal Sanahuja

Concentració i exposició de vehicles Seat

Organitza: Club Seat

A les 10 h, des de la Font del Prat

Excursió: Va d'esglésies!

Organitza: Piera Turisme

De 10 a 12 h, al carrer Mn. Jaume Guixà

Maquillatge

Organitza: Escola de Teatre de Piera

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

* Taller: Fem viseres de gorra amb foam, amb Sílvia Compañó

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

17a Trobada d'intercanvi de plaques de cava

i placa commemorativa de la cava Torrents Moliner

Organitza: Antoni Arjona

Col·labora: Ajuntament de Piera

De 10 a 14 h, al carrer Dr. Carles

XV 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 Sant Crist. L'església estarà oberta a partir de les 10 h

D'11 a 14 h, a les carpes infantils del carrer Piereta

* Taller de maquillatge infantil, a càrrec de Cristina Cujó

D'11 a 14 h, al carrer de la Plaça

* Inflables i ludoteca infantil

A les 11.30 h, a l'escenari infantil del carrer Piereta

* Música i animació en viu! Amb les Pallasses Pallusses

Piera Motor Festival

Excursió: Va d'esglésies!
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Trobada d'intercanvi de plaques de cava

Pallasses Pallusses

Diumenge 26 d’abril
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A les 12 h, a la sala d'actes de l'Ajuntament
Lliurament dels VII Premis TREC
amb l'actuació musical de la Big Band de l'Aula de Música de Piera
Organitzen: INS Guinovarda i regidoria d'Ensenyament i Formació
Col·labora: Aula de Música Maria Escolà i Cases

De 12 a 13 h, a l'escenari del carrer Mn. Jaume Guixà
Exhibició de hip hop i aeròbic infantil
Organitza: La Piscina de Piera

De 12.30 a 13.30 h, al carrer Sant Bonifaci , 77 (local de Calidoscopi),
Taller de reciclatge creatiu: Decorem la nostra capsa dels tresors
Cal inscriure's prèviament trucant al 653 45 96 85
Organitza: Calidoscopi
Col·labora: Regidoria d'Empresa i Ocupació

A les 13 h, a la plaça del Peix
Concert-vermut amb Mas Gardenias

A les 15 h, a la plaça del Peix
Paellada popular. Preu 6 euros (tiquets al bar-estand dels Diables)

A les 17 h, kinto popular amb grans premis!
Organitza: Diables de Piera

Seguidament, Danses del Món
Actuacions de bollywood, dansa oriental, danses de la Polinèsia i tribal
Organitza: Associació Festa de la Diversitat de Piera

De 16.30 a 19.30 h, a la zona infantil del carrer Piereta
* Bombolles de sabó gegants

De 16.30 a 19.30 h, al carrer de la Plaça
* Inflables i ludoteca infantil

De 17 a 19 h, a les carpes infantils del carrer Piereta
* Projecte plàstic màgic, a càrrec de Pimayol's

A les 17 h, al Casal per a Joves i Grans
Campionat social de billar de caramboles Sant Crist 2015
A les 17 h, Final del campionat de caramboles
A les 19 h, lliurament de trofeus
Organitza: Club Billar Piera

A les 18 h, a l'escenari infantil del carrer Piereta
Apa, anem-hi tots! Un viatge per a petits i grans, amb Pica de Mans

Lliurament dels Premis TREC

Paellada popular

Campionat de billar de caramboles
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Diumenge 26 d’abril * Activitats infantils organitzades
   per l'Ajuntament de Piera
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twitter.com/viladepiera
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ESPAIS ORGANITZATS
Jocs, tallers i espectacles
-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
Club Slot (C/ Piereta, 41) 2 sessions: dv. a les 21.25 h i ds. a les 16.25 h
- 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, Aula Municipal de Música 'Maria Escolà
i Cases' i Ràdio Piera.
- al carrer Onze de setembre     , dissabte i diumenge
Tast de vins i degustació gastronòmica, a càrrec de l'Associació Caravanes Retro
- al parc del Gall Mullat     , diumenge
VIII Piera Motor Festival
- al carrer Mossèn Jaume Guixà  3, dissabte i diumenge
Escenari principal de la Fira, amb actuacions de l'Escola de Teatre i exhibicions de la
Piscina de Piera
- de la plaça de la Creu al carrer Doctor Carles     ,
Mercat medieval. Taller de circ amb monitoratge, adreçat a tots els públics. Zones del
taller: llançament, swing, taules d'equilibri, bicicletes estranyes, xanques, coordinació,
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 19 h
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
- a la Nau de Cal Sanahuja     ,
Dissabte, Circuit de minimotos amb obstacles
Organitza: Moto Club Scan Team Piera
Diumenge, Concentració i exposició de vehicles Seat. Organitza: Club Seat

Entitats
- al carrer Piereta     ,
Les entitats esportives del municipi exposen les activitats que fan durant l'any.
- al carrer Mn. Jaume Guixà, 8
L'Escola de Teatre de Piera proposa diverses activitats: maquillatge, dansa, contacontes...
- al carrer Jaume Fons,
Dispiera recapta fons per a l'entitat amb la venda d'artesania feta a mà
Dissabte 25 i diumenge 26
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
- a la plaça Mar i Cel, diumenge 2
Trobada de col·leccionistes de plaques de cava
- al carrer Doctor Carles, diumenge 9
Trobada de col·leccionistes de sobres de sucre

Automoció d’ocasió
-al carrer Sant Cristòfol (pati de la Parròquia), 4
Dies 25 i 26, 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 i 2a mà

Atraccions
-al parc del Gall Mullat 5Recorregut

firal
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Dies 26 i 27 d'abril de 2014

EXPOSICIONS DE LA FIRA
Emblemàtica Piera
Biblioteca, fins al 30 d'abril
Josepa Ribera Vallès i Gemma Pujol Farrés presenten l'emblemàtica
Piera en fotografies i mostren una sèrie d'indrets que no poden
deixar de retratar i donar a conèixer.
Organitza: Clau de Fotos

Exposició del XXI Concurs de Cartells de la Fira
i Festes del Sant Crist
Bar Foment, fins al 3 de maig
Horari del bar, de 9 a 21 h
Organitza: Ajuntament de Piera

Exposició del XL Concurs de Dibuix
Entrada del Teatre Foment, dies 25 i 26 d'abril
Dibuixos fets pels alumnes de les escoles de Piera
Lliurament de premis del concurs: Diumenge 26 d'abril, a les 19.30 h
Organitza: Agrupació Sardanista de Piera
Col·labora: Ajuntament de Piera

Petits detalls que compten
Sala Municipal d'Exposicions, dies 25 i 26 i 28 d'abril
Clau de Fotos presenta aquesta mostra. Sovint els petits detalls
passen desapercebuts als ulls dels vilatans, i moltes vegades és
degut a la grandesa o petitesa dels seus distintius. I si de detalls
parlem, al nucli antic n'hi ha una bona colla.
Horari: D'11 a 14 h i de 17 a 20 h
Organitza: Clau de Fotos

Poesia i retrats
Estudi Pere Bosch Morera, dies 25, 26 i 27 d'abril i 2 i 3 de maig
A partir de poesies de Vinyoli i Puigdollers, mostra d'obres
relacionades amb les lletres de tots dos poetes. Retrats
experimentals.
Horari: D'11 a 14 h i de 17.30 a 20 h
Organitza: Pere Bosch Morera

Exposició d'eines de la pagesia
Museu Celler de Pep, dies 25 i 26 d'abril
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 dedicada a Ntra. Sra. de Montserrat
Castell de Piera, dies 25, 26 i 28 d'abril
Litografies, escultures i bronze
Als jardins del castell, artesania ceràmica de Joan Mera (Cal Tasta).
A benefici de Creu Roja
Horari: De 12 a 14 h
Organitza: MSM

Concurs de Dibuix

Museu Celler de Pep

Poesia i retrarts

Clau de Fotos: Emblemàtica Piera
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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 25 d’abril

Parc del Gall Mullat
Ciclisme, Gimcana infantil
D'11 a 14 h, circuit per a infants i joves fins a 12 anys.
Cap portar bicicleta i casc
Organitza: Club Ciclista Piera

Espai d’Entitats, 2» pl.
Tennis taula, de 9 a 14 h
XII 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
Preu: 5 euros
Organitza: Club Tennis Taula Piera

Pavell  poliesportiu El Prat i pista annexa
Hoquei
HC Piera - PHC Sant Cugat (Benjamí), a les 16.15 h
HC Piera - Igualada HC (Aleví), a les 17.15 h
HC Piera - CE Cornellà (Infantil), a les 18.15 h

Futbol sala
FS Piera - Joan Bardina (Benjamí mixt), a les 11 h
FS Piera - Bellver CE “A” (Infantil), a les 17 h
FS Piera - Sant Andreu de la Barca (Juvenil), a les 18 h
FS Piera - Futsal At. Vilatorrada “B” (3ª Catalana), a les 19 h
FS Piera - Vallirana AE “B” (2ª Femení), a les 20 h

Camp Municipal d’Esports
Futbol
AE Piera - Sant Sadurní (Aleví B), a les 9 h
AE Piera - Mas Catarro (Aleví A), a les 10.15 h
AE Piera - Gelida (Infantil B), a les 12 h
AE Piera - Base Espirall (Juvenil), a les 16 h
AE Piera - Sant Esteve Sesrovires (4ª Catalana), a les 18.30 h

Pistes de Tennis (Club Tennis Piera)
Pàdel
Categoria Plata Femení
A les 11 h, Club Tennis Piera - Tàctica Pàdel
Categoria Plata Masculí
A les 16 h, Club Tennis Piera - La Beguda

ESPORTS
a Piera
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ESPORTS
a Piera

Diumenge 26 d’abril

Petanca Pistes de Can Claramunt

Hip Hop





Salutació

Per fer la imatge del nostre estimat Sant Crist, els germans

Oslé van adquirir part dels taulons d'una vaixell que s'estava

desballestant a les Drassanes de Barcelona. Arran d'aquest

fet, comentava un pierenc fa uns anys: «és ben curiós com

la fusta desestimada d'un vell vaixell, pot renéixer amb

tanta bellesa». Ben mirat és una veritable paràbola de la

devoció al Sant Crist: en una primera mirada superficial hi

trobem un home desfet pel dolor, i fos en la mort; però

aquest esdevé per la fe el Rei Crucificat, la mort del qual

és vida, perquè no és la mort d'una vida absurda i tancada

en l'egoisme, sinó que és la donació del qui estima

apassionadament a tothom.

Que les festes del Sant Crist, fetes de molts esforços

amagats, en ajudin a viure uns dies de convivència,

d'estimació i veritable bon veïnatge, prou intensos per

il·luminar la resta de l'any.

En nom de tot l'equip pastoral de capellans, diaques i

comunitat parroquial, custodis de la imatge del Sant Crist,

us desitjo unes bones Fira i Festes del Sant Crist de Piera.

Mn. Ramon Maria Bosch Vendrell

Rector-Degà de Santa Maria de Piera

Festes del Sant Crist
de Piera
del 27 d'abril al 4 de maig

de 2015
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Sant Crist
2015
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D'11 a 14 h i de 16 a 19 h, a la pista del Gall Mullat

Activitats infantils

Camp de futbol amb gespa artificial, inflable porter, circuit de

segways, inflable, ludoteca i zorball

Organitza: Regidoria de Festes

Dilluns 27 d’abril

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, obra del mestre

Josep Mata Balart. Retransmissió en directe per Ràdio Piera

D'11 a 14 h i de 16.30 a 19.30 h, al parc del Sanahuja

Activitats infantils

Camerino, taller manual, joc de l'avi i bombolles de sabó gegants.

Activitats amb monitors.

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

Sanahuja)

Organitza: Regidoria de Joventut

A les 12.30 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

Diada del Sant Crist

Dimarts 28 d’abril
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A les 20 h, a la residència de Sant Bonifaci

Missa pels difunts del nostre poble

Dimecres 29 d’abril

A les 21 h, al Teatre Foment de Piera

Reconeixement a l'Abril Montmany

Concert de la cantant Abril Montmany, guanyadora del programa

Tu cara me suena mini
Organitza: Regidoria de Cultura

Dijous 30 d’abril

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

Divendres 1 de maig



30

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

Seguidament, al parc del Gall Mullat

Festa Flaix FM. Amb els DJ's Sergi Domene, Jordi Vèliz i Marsal

Ventura i el videojockey Oriol Torres. Regals, show audiovisual,

ballarins i un muntatge tècnic espectacular

Organitza: Regidoria de Joventut

Dissabte 2 de maig

Flaix FM

festes del

Sant Crist

Piera
de




