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Dimecres 25 de Gener
Tot el dia, pels carrers Nou i Tobella

FIRA DE SANT PAU

A les 11 h, a l’ermita 

MISSA SOLEMNE DE SANT PAU
Cada Pau, Paula, Paulina i Pol podrà rebre un escapulari 
de plata de Sant Pau. Preu: 20€. 
Cal fer-ne reserva trucant al tel. 698 500 128.

A les 12 h 
De la Plaça de Sant Pau fins a la Plaça Torrent Arrosser 
CERCAVILA DE GEGANTS

En acabat de la cercavila, a la Plaça Torrent Arrosser

BALL DE L’ALMORRATXA I VERMUT POPULAR

Dissabte 28 de Gener
A les 18 h al Centre Cultural

CONCERT DE COBLA DE SANT PAU 
AMB LA COBLA SABADELL
Organitza: Comissió Tarrides

Diumenge29 de Gener
A les 8 h a la Plaça de l’Hotel

XXXVII MARXA DE SANT PAU
Inscripcions fins dimecres 25 de Gener a: 
https://vivetix.com/entradas-marxa-sant-pau-2023
Organitza: Penya Melons
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Fira i festes de Fira i festes de 



Santpolencs i santpolenques,
ja tenim aquí la Fira i Festes  de Sant Pau, aquella festa que popularment 
anomenem festa major petita o festa major d'hivern. De fet, per tots els 
vilatans i vilatanes, Sant Pau és festa major i no li cal posar adjectius. Una 
festa que ens estimem i gaudim perquè som així d’alegres, romàntics i 
amants de les tradicions.

Una festa en la qual hi ha ingredients per tothom, nens, joves, grans i no 
tan grans. Des d'una tarda de consola i videojocs, fins a un concert de 
cobla per regalar-nos les millors sardanes.

Tothom és benvingut a córrer i saltar sota el foc i el fum dels diables, o 
acompanyar, tot fent una passejada, en Ben Hassad i la Mercè de la 
Murtra fins al seu ball de l'almorratxa. Qui tingui més ganes de ballar 
podrà fer-ho a la Nit Jove de la mà de New George, i els que s'hagin 
cansat i vulguin tranquil·litat podran fer una sessió de cinema amb els 
més menuts.

I si tot això us fa venir gana, que millor que un sopar popular amb una 
bona escudellada la nit de dissabte. 

Per seguir amb les nostres tradicions podrem gaudir de la fira de Sant 
Pau i celebrar amb les nostres mascotes el Sant Antoni Abad, i per 
rematar-ho, si encara us queden forces, podreu fer una bona Marxa, 
per 37a vegada podreu fer una caminada pel nostre fantàstic entorn 
amb el regust final d'una bona botifarra.

Bé, doncs això és el que ens espera en els pròxims dies, gaudiu-los al 
màxim i amb qui vulgueu, sempre amb respecte i civisme per a tothom.

I finalment voldríem agrair a tot el personal municipal i entitats col·labo-
radores el gran esforç i implicació que han fet i fan perquè tothom 
pugui passar-ho bé amb aquestes activitats.

Molt bona festa de Sant Pau!!

Alcalde: Albert Zanca Brossa  ·  Regidor de Festes: Bernat Ferrer Roura

Diumenge 22 de Gener
CELEBRACIÓ DE SANT ANTONI ABAT
(Veure programa a part)

A les 18 h al Centre Cultural i d’Esbarjo 

SESSIÓ DE CINEMA FAMILIAR 
del Cineclub petit Akira amb la Pel·lícula Illa de Gossos.

Divendres 20 de Gener
De les 18h a 22h a Ca l’Arturo

TORNEIG DE FIFA 23 DE FESTA MAJOR
Inscripcions a www.linktr.ee/Santpol_jove

A les 23h a l’envelat del Parc del Litoral

NIT JOVE
amb l’Actuació de New George a continuació Dj Kingtana aka-cue.

Dissabte 21 de Gener
A les 12h a la Plaça de Sant Pau

VISITA GUIADA A SANT PAU. 
Visita en català, a l'interior de l'Ermita de Sant Pau. 
Activitat gratuïta i amb places limitades a 25 participants.
Durada de l'activitat: 1 h.
Cal inscripció prèvia mitjançant el següent mail: ofturisme@santpol.cat

A les 18h a la plaça de l’Ajuntament

CORREFOC INFANTIL AMB LA INFERNAL DE LA VALLALTA
Recorregut: del parc del Litoral fins a la plaça de l’Ajuntament.

A les 20 h al Museu de Pintura 

CONCERT DE JORGE DA ROCHA: METAMORFOSIS

A les 21 h a l’envelat del Parc del Parc del Litoral

ESCUDELLADA POPULAR A CÀRREC DEL RESTAURANT CAN TALAMÀS 
Venda de tiquets a Eunoia estilistes (Plaça Anselm Clavé, 2)
i Fotografia Sauleda (Carrer Nou, 34). Organitza: Penya Sarau. 
Preu: 15 € (Places limitades). Data límit: 18 de Gener.

A continuació 

NIT DE ROCK amb The Bazaga’s tot seguit Dj Trapella.


