Sant Crist
2015
Festes del Sant Crist
de Piera
del 27 d'abril al 4 de maig
de 2015

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
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Dilluns 27 d'abril
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

Dimarts 28 d'abril
Diada del Sant Crist
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
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Dimecres 29 d'abril
A les 20 h, a la residència de Sant Bonifaci
Missa pels difunts del nostre poble

Dijous 30 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

Abril Montmany

Divendres 1 de maig
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
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Dissabte 2 de maig
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

Correfoc

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
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Flaix FM
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