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Festa Major i seguim 

avançant

P
er encetar aquest escrit, voldria fer palesa la nostra felicitació més 
sincera a la Comissió de festes i les entitats de Sant Pol pel gran èxit 
de participació i col·laboració que aquest any també ha assolit la 
nostra Festa Major. Han estat uns dies de cultura i gresca molt ben 
programats i gaudits per tots els vilatans de Sant Pol i els estiuejants 

i visitants que hi acompanyaven. És per aquest motiu, que agraeixo en nom de tot 
l’equip de govern la vostra aportació, col·laboració i dedicació per a fer d’aquests 
dies una gran festa.
És ara doncs quan passarem el mes d’agost amb dues cites molt arrelades al nos-
tre poble, la Fira Alternativa, dels dies 16 al 18 d’agost, amb parades d’artesania i 
una gran varietat de concerts; i el FiraMar, dels dies 23 al 25 d’agost. Novament la 
Penya Xíndries ens obsequiarà amb un espectacle visual, sonor i gustatiu, amb el 
Festival d’Havaneres com a plat fort del dissabte, les anxoves i el cremat. 
Un cop passat l’agost s’ha de tornar a la feina amb les piles carregades per acon-
seguir nous reptes per al nostre poble, seguir avançant amb el Pla d’Ordenació 
Urbanística, seguir millorant elements de l’entorn urbà, seguir treballant per 
mantenir l’ajuntament amb un estat financer envejable, seguir mantenint Sant Pol 
net, seguir explicant com fer bé la recollida selectiva, a portar els gossos lligats a la 
via pública i deixar el carrer com l’heu trobat. Tots aquests paràmetres només els 
durem a terme amb la vostra col·laboració i amb el vostre esforç de cada dia, on 
tots hi guanyarem.

Que acabeu de passar un bon estiu!

Ferran Xumetra i Subirana

1r Tinent d’Alcalde

L’apartat de ‘Bústia’ és obert a tothom que vulgui expressar les seves opinions, crítiques, comentaris o pensaments sobre qualsevol tema relacionat amb Sant Pol. 
Els escrits no poden sobrepassar els 1.200 caràcters (espais inclosos). La revista es reserva el dret d’extractar-los o resumir-los. Els podeu deixar a Ca l’Arturo 
(Ignasi Mas Morell, 9)  o enviar-los a través del correu electrònic a: ens@santpol.cat. Cal que els escrits portin el nom de l’autor i algun telèfon o mail de contacte. 
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 L’emotiu pregó dedicat a la música a 

Sant Pol, a càrrec de l’Oriol Romaní, va 

obrir la Festa Major d’aquest any. En 

l’acte van participar diverses forma-

cions santpolenques: corals, bandes 

i fins i tot la divertida imitació d’una 

fictícia banda de jazz. 

Les novetats d’aquest any van ser 
el sopar popular de l’envelat, la nit de 
DJ’s i els jocs a la platja a càrrec de 
A tot Drap, que van recuperar alguns 
clàssics com la llençada de xíndries. 

La festa va comptar amb els actes 

tradicionals: concerts, missa, fira d’art, 

ball, gegants, castell de focs, activitats 

infantils i esportives, i teatre amb Toni 

Albà. La nit de les pubilles i hereus 

va tancar els actes, amb l’elecció de 

Meritxell Fors i Pol Riera.



 75è aniversari de la mort 
de Carrasco i Formiguera

Enguany es commemoren els 75 anys 
de l’afusellament a mans de les tropes 
franquistes de l’advocat i polític catalanista 

Manuel Carrasco i Formiguera a la presó de 

Burgos. Sant Pol també s’afegeix als actes de 

commemoració d’aquesta efemèride amb 

una exposició a la Sala Cultural Josep M. 

Ainaud de Lasarte, que estarà oberta fins al 

14 d’agost amb horari de visita de 5 a 8 de la 

tarda, i amb una lectura de cartes el proper 

18 d’agost a 2/4 de 8 del vespre a la mateixa 

Sala Cultural.

Carrasco i Formiguera va ser un gran amant 

de Sant Pol, tant ell com la seva família han 

mantingut una estreta vinculació amb el po-

ble, que ja el va homenatjar amb l’escultura 

que hi ha dedicada al mig de la plaça de 

Tocar Ferro i amb un carrer que porta el seu 

nom.

 Convocatòria d’ajuts 
municipals escolars 2013

S’obre la convocatòria de beques per a 

llibres, material escolar i altres conceptes 

relacionats amb l’escola, d’acord amb el Pro-

tocol d’Ajuts Municipals. També de beques 

de menjador escolar per al curs 2013/14.

Les sol·licituds es poden presentar del 19 

d’agost al 20 de setembre als Serveis Socials 

Municipals, prèvia cita amb l’educadora so-

cial (93 760 09 09). Consulteu condicions i 

documentació a aportar a www.santpol.cat.

Igualment, del 2 al 20 de setembre està 

oberta la convocatòria per presentar les 

sol·licituds d’ajuts de menjador de la llar 

d’infants. Les bases específiques també les 

trobareu al web municipal.

 Conveni de col·laboració 
amb l’Abadia de Montserrat

L’Ajuntament de Sant Pol ha signat un con-

veni de col·laboració amb la Fundació Abadia 

de Montserrat 2025. Aquesta entitat, 

creada per preparar la celebració del primer 

mil·lenari del Monestir, té per objectius 

fomentar els valors propis del santuari, i 

cercar finançament per a la millora dels seus 

equipaments. En virtut d’aquest conveni, 

l’Ajuntament de Sant Pol es compromet a 

col·laborar-hi amb una aportació econò-

mica. L’acord també recull la possibilitat 

d’organitzar activitats conjuntes vinculades a 

col·lectius com la gent gran i els escolars del 

poble, així com poder gaudir dels diferents 

serveis i activitats oferts per Montserrrat.
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actualitat

ha estat finançada en un 80% via do-

natius, de diferents quantitats, però el 

que és més important, de molta gent. 

La resta ho hem posat nosaltres, els 

membres de l’ANC local de Sant Pol 

via quotes i ingressos de marxandatge. 

I com també som santpolencs (uns per 

naixement i tots perquè ho volem ser)  

podem dir doncs que l’estelada ha 

estat pagada al 100% per subscripció 

popular.

En comitiva vàrem anar a la plaça de 

la Vila a recollir la nostra alcaldessa. 

Amb l’estelada desplegada, sostinguda 

per sis vailets, vàrem desfilar en pro-

cessó pels carrers principals de la Vila 

fins a la plaça de l’Hotel, aplegant pel 

camí un munt de persones al voltant 

de l’estelada. Un cop allà, després d’un 

minut de silenci per les víctimes de 

Santiago de Compostel·la, seguit d’un 

emotiu parlament, la nostra alcaldessa 

va hissar la nostra bandera de combat, 

un combat pacífic i joiós, però decidit i 

continuat fins quan calgui. Vam cloure 

l’acte amb el Cant dels Segadors. 

Agraïm a la Junta de govern del nos-

tre Ajuntament la sensibilitat i com-

promís de fer un front comú entre tots 

els santpolencs i el poble de Catalunya 

per aconseguir el seu futur, com un 

Nou Estat d’Europa.

assemblea.cat - Sant Pol de Mar

 A Sant Pol de Mar ja fa molts anys 

que pengem senyeres i estelades 

vermelles. Després que es va cons-

tituir l’Assemblea Nacional Catalana 

(ANC) apareixen cada cop més sovint 

les estelades independentistes i no 

diguem pas des de la Diada de setem-

bre del 2012. Ara mateix podem veure 

moltes banderes ja descolorides pel 

sol, el vent i la pluja perquè la reivindi-

cació és vella. Al costat d’aquestes en 

veiem de noves. La reivindicació puja. 

Entre els estiuejants n’hi ha que tenen 

l’estelada com una part de l’equipatge. 

I quan s’instal·len hi pengen la seva.

Per Sant Jaume d’enguany, uns 

santpolencs hem plantat una estelada 

enfront de la plaça de l’Hotel que ha 

esdevingut l’estelada de santpolencs 

per a santpolencs. I diem això perquè 

Nova estelada a l’Hotel
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notícies

A Tot Drap organitza una travessa 

amb patí de Barcelona a Sant Pol

 Aquest mes d’agost i dintre els actes de Firamar, l’associació A Tot Drap 

organitza una travessa amb patí de Barcelona a Sant Pol, en commemoració de 

l’arribada del 1r. patí a Sant Pol de Mar el 1932, de la mà de Manuel Carrasco i 

Formiguera i Sixte Cambra. 

L’any 1932, l’advocat i polític Manuel 

Carrasco i Formiguera, acompanyat del 

Dr. Sixte Cambra, van fer la travessa 

Barcelona –Sant Pol de Mar en patí. 

Aquest any, l’associació A Tot Drap, en 

el marc dels actes de Firamar i amb la 

col·laboració de l’Ajuntament de Sant 

Pol, el Club Nàutic, l’A.C. Penya Xíndries, 
l’Escola de Mar de Barcelona, el Club 

Mar i Vent de Canet Mar i la Federació Catalana de Vela, volen commemorar 
aquesta proesa que va representar l’arribada del primer patí a Sant Pol.

El dissabte 24 agost es farà la travessa Barcelona – Canet de Mar, i el diumenge 
25 el tram Canet – Sant Pol. A partir de la 1 del migdia es preveu l’arribada dels 
patins a la Platja dels Pescadors i el Club Nàutic, on es faran sortides a banyar 
a aigua blava. A les 3 de la tarda tindrà lloc un dinar obert amb els participants, 
familiars i amics i a les 5 es faran els parlaments davant el monument de Manu-
el Carrasco i Formiguera. Per informació i inscripcions: A Tot Drap (atotdrap@
gmail.com – 639 70 38 91). Data límit: 20 agost.

 Rescat d’un dofí a la platja de Les Barques.  El passat 18 de juliol, va ser resca-
tada a Sant Pol una cria de Cap d’olla gris (Grampus griseus) amb dificultats natatò-
ries, que anava desorientada i va quedar encallada a la Platja de Les Barques. L’ani-
mal va ser traslladat al Centre de Recuperació del CRAM on, tot i que els primers 
dies va semblar que evolucionava favorablement, finalment va morir. En l’operatiu 
de rescat, així com en la cura i assistència de l’animal, van participar tècnics del 
CRAM, la Generalitat de Catalunya, el cos de la Guàrdia Civil, els ajuntaments de 
Canet i Sant Pol, especialistes del Zoo de Barcelona, experts internacionals i dese-
nes de voluntaris. La Fundació CRAM agraeix la col·laboració de tots ells.

alcaldia

Montserrat 

Garrido i 

Romera

Alcaldessa 
de Sant Pol 

de Mar

 Sant Pol a la Festa 
Major d’Andorra la Vella  

Com ja és habitual, cada primer cap de 
setmana d’agost part de l’Equip de Govern 
ens traslladem a Andorra la Vella, convidats 
per la Consol Rosa Ferrer, per prendre part 
dels actes de la seva Festa Major.

Però també hi ha una gran part de santpo-
lencs i santpolenques  acompanyant a la co-
lla de geganters que any rere any acudeixen 
a la cita.

L’any 2010 hi va haver l’agermanament 
entre la ciutat d’Andorra la Vella i la nostra 
Vila, però la relació de les seves colles cas-
telleres ve de més lluny.

És una satisfacció copsar la relació que hi ha 
entre els andorrans i els santpolencs, inde-
pendentment de l’edat que tinguin, el bon 
rotllo i el tracte que hi ha fa que ens trobem 
com a casa.

Certament venim d’una mateixa cultura, 
compartim la mateixa llengua, però ens 
diferencia una cosa: ells tenen estat propi, 
nosaltres hi estem treballant.
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l’entrevista

 Com es va crear la Big Bang Valona?

En primer lloc perquè va ser una de 
les condicions que vaig posar-li a la 
Bibiana Puigdefàbregas per venir a 
viure a Sant Pol.

  Quan?

Tot i que la banda ja estava formada 
abans que jo arribés, va ser al carnaval 
de l’any 2003, mentre es feia el dinar 
popular al carrer Nou, que va començar. 
Aquell any tothom va recollir aviat per-
què hi havia futbol, i vaig pensar que no 
podia ser. Havíem de fer alguna cosa.

  I com va ser el principi?

Vam començar a assajar un dia de 
pluja a un garatge, després ens vam 
traslladar al Museu i finalment vam 
poder instal·lar-nos a la Sala Poliva-
lent. Ja et pots imaginar com sonava 
al principi, sonava fatal. Hi havia molta 
percussió, molta quincalla, però pocs 
instruments de vent.

 Com vau tirar endavant?

Poc a poc, amb el temps, la gent ha 
anat comprant instruments, fent clas-
ses, evolucionant i perfeccionant els 
seus coneixements.

  Quants membres sou?

Al voltant de 22-23 persones. Pel que 
fa als instruments, ara hi ha de tot: 
clarinets, trompetes, bombardí, tota la 
gama de saxos, bombo, caixa... Això sí, 
falta una flauta. Ara és una banda més 
estructurada en quant als instruments.

 Aquest any, 10. Quins actes heu 

preparat per celebrar-ho?

En principi els 10 anys els fem el dia de 
la Marxa de Sant Pau. Llavors sí que 
farem una festa més sonada amb els 
que organitzen la marxa. Però clar amb 
el temps hem anat organitzant coses 
com per exemple la Molla en Banda 
on intentem portar bandes amateurs. 
Aquest any hem volgut fer alguna cosa 
més especial. 

  I el nom? d’on ve?

Fa referència a Big Band que és com 
es diu normalment a un grup gran 
que toca jazz o fanfàrria i vam pensar 
en dir-li Big Bang com l’explosió de 
l’origen de l’univers. Per altra banda la 
Valona, que era una mena de xal que 
es posaven les dones per cobrir-se les 
espatlles quan feia fresca. Vam unir 
una nota característica de poble i una 
altra per donar una nota divertida. 

  Com defineixes la Big Bang Valona?

És un grup d’amics, això és bàsic, amb 
tot el que això significa: Ens diem les 
coses tal com ragen, ens suportem els 
defectes, ens estimem molt...  No hi 
ha una autoria de qui diu què, tot és 
compartit. És una mica un laboratori, 
nosaltres no només fem música sinó 
que a més a més hi ha altres idees a 
banda de la música com per exemple 
oferir-nos a  cuinar o ficar-nos en la 
poesia. A la banda hi ha tants oficis que 
en traiem partit.

  Quin és el teu paper?

Jo en principi sóc l’únic músic professi-
onal de la banda, el director. Em dedico 
professionalment a tocar la viola de 
roda aplicada a molts altres àmbits 
a part de la música antiga. Per mi, la 
música ha de tenir una funció social i 
crec que la millor expressió d’això és la 
Big Bang Valona. Té aquest component 
de música de carrer, música diguéssim 
per alegrar el cor dels tristos.

 I ara també ha nascut la Valoneta.

Sí i crec que és important pel fet de ca-
talitzar un grup de nens que ja des de 
petits veuen la importància del treball 
en equip sense individualitats. 

“La banda és com un laboratori, m’agrada aquesta idea”

Marc 
Egea 

Director de la Big Bang Valona de 

Sant Pol de Mar. Aquest any celebren 

els 10 anys d’història de la banda.  
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Cinc anys de “Molla en Banda”

 La Big Bang Valona està de celebració: la popular banda compleix 10 anys. 

En aquest període, a banda d’acompanyar esdeveniments diversos del poble i 

animar actes arreu de Catalunya, també han tret el disc Rau rau juntament amb 

la rapsoda Anna Maluquer, i han organitzat cada any a Sant Pol la Trobada de 

Bandes “Molla en Banda” que enguany, coincidint amb aquest desè aniversari, 

s’ha vestit amb una edició especial, lligada amb els actes de Festa Major.

La primera d’aquestes trobades es 
va fer fa cinc anys i va ser gairebé una 

reunió d’amics, però amb el temps el 

Molla en Banda ha anat evolucionant, 

intentant millorar i canviant de dates 

fins que ha trobat el seu encaix dintre 

la programació de la Festa Major (però 

fora dels dies forts), i així s’ha arribat a 

la gran festa d’aquest any, que ha tingut 

una gran participació.

Els actes van començar al migdia, 

amb el vermut popular a la Plaça de 

l’Estació on van actuar la Valoneta i 

les bandes convidades, que aquest 

any venien d’arreu de Catalunya i de la 

Catalunya Nord. A la tarda, hi va haver 

un espectacle de música i arts escèniques a la Plaça de Sant Pau, a càrrec de la 

Bandaèria de Pere Norrès, i seguidament la cercavila pels carrers del poble amb les 

bandes Grail’oli, Els Laietans, La Diatònica i la Big Bang Valona.

Els plats forts van ser el sopar popular a la Plaça de l’Hotel, que va vendre tots els 

tiquets i va reunir més de 200 persones, desbordant totes les previsions, i el “ball 

d’antes” a càrrec de l’Agrupació musical del Maresme, que pretenia recuperar el 

ball de festa major d’abans, amb una banda tradicional. La vetllada, que va acabar 

amb un fi de festa amb totes les bandes participants, va reunir un gran ambient, 

amb la plaça plena i decorada amb els peixets de festa major. “L’objectiu d’aquestes 

trobades és convidar bandes a que vinguin a Sant Pol i coneguin el poble, i que la 

gent d’aquí descobreixi altres músiques, ja que s’intenta portar bandes diferents 

de les xarangues típiques”, expliquen els organitzadors. Tot i que asseguren que 

encara queden coses per pulir, l’èxit d’aquest any els engresca a continuar.

breus

   La cadena humana de la 
Diada passarà per Sant Pol

La gran cadena humana que organitza l’ANC 

per al proper 11 de setembre passarà també 

per Sant Pol. La iniciativa pretén provo-

car un impacte mundial per fer palesa la 

reivindicació de Catalunya com a nou estat 

d’Europa. Després de l’èxit de la manifes-

tació de l’11 de setembre de 2012, aquest 

any es volia fer alguna cosa diferent, i es va 

escollir la cadena humana, inspirant-se en 

la que es va fer als països bàltics poc abans 

que s’independitzessin. El recorregut triat, 

entre el Pertús i Alcanar, recorre l’antiga Via 

Augusta romana i passa per 86 municipis. 

Des de l’assemblea local s’està organitzant 

la diada perquè sigui tot un èxit, ja que 

arribarà gent de tot Catalunya. Encara que 

el tram de Sant Pol fa setmanes que està ple 

(s’ha superat la xifra dels 4.174 inscrits que 

fan falta per cobrir-lo), tots aquells que hi 

vulguin participar es poden continuar apun-

tant a via.assemblea.cat o als mails: joan@

laiatio.cat i santpoldemar@assemblea.cat.

La cadena s’establirà al carril nord de la 

nacional, sentit Barcelona, mirant a mar, i 

l’altre carril es deixarà per a serveis i emer-

gències. La carretera estarà tallada a partir 

de les 2 de la tarda. Els participants a la via 

catalana s’agafaran de les mans a les 17:14h, 

formant una gran cadena humana de més 

de 400 quilòmetres. L’acte serà retransmès 

en directe pels principals mitjans, i també es 

farà una megafotografia de tota la cadena.

L’ANC anima a que tothom acudeixi amb 

ambient festiu i vestimenta vistosa, també 

ha dissenyat unes samarretes per a l’ocasió, 

que es poden comprar per internet o a la 

parada que tindrà a la Fira Alternativa.

   Finalistes del 5è concurs 
de Composició d’Havaneres

Les composicions finalistes del 5è concurs 

de Composició d’Havaneres de Catalunya 

“Vila de Sant Pol de Mar” són: Altres Mars, El 

teu nom i l’onada i Sons de Mar.

El veredicte final serà fet públic durant l’11è. 

Festival d’Havaneres de Firamar que se ce-

lebrarà el dissabte 24 d’agost a partir de les 

10 del vespre. També s’efectuarà la votació 

entre el públic assistent per tal d’atorgar el 

premi popular.

El concurs de Composició d’Havaneres de 

Catalunya “Vila de Sant Pol de Mar”està 

dotat amb quatre premis en metàl·lic, un 

primer, un segon, un accèssit i un popular.

El Jurat ha estat format per persones qua-

lificades dins del món de la música i de les 

lletres i especialment de l’Havanera.

breus
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Grups

Municipals

Una vegada celebrada la Festa Major de Sant Pol, s’acosta la diada de 
l’11 de Setembre de 2013, que serà una data clau per a Catalunya, per 
la doble circumstància que l’envolta: l’ofrena floral al matí a la Plaça 
del Cau i la manifestació per la Via Catalana, ja que serà l’inici de la 
marxa cap a la Independència del nostre poble.

CiU de Sant Pol estem il·lusionats amb la Via Catalana i estarem 
presents a la mateixa, fent un acte d’unitat i reivindicació, demanem 
el màxim de participació de tots, i que sigui un dels dies més grans del 
nostre país.

Visca CATALUNYA LLIURE!!!!

Les vacances d’estiu. Aquell moment que tots esperem durant l’any 
on aprofitem per llegir un llibre pendent, arreglar alguna coseta de la 
casa, visitar familiars que viuen lluny i sobretot, descansar. 
Ha estat un curs polític plàcid pel govern, ja que l’oposició no ha sabut 
o no ha volgut oferir cap tipus de resistència al govern de CiU. Van 
passar els pressupostos amb comoditat i pràcticament totes les pro-
postes s’han aprovat. Queda clar que no existeix una alternativa clara 
al govern. O potser sí, el Grup Municipal del Partit Popular treballa en 
clau de poble, i pot ser l’alternativa que Sant Pol necessita. 
Ara toca descansar, però tornarem al setembre amb més força, fent 
l’oposició real, responsable i per Sant Pol. Bones i merescudes vacan-
ces a tots.

En el Consell de Medi Ambient i Agricultura, es va fer una reunió amb pagesos 
en actiu per donar suport logístic i material a iniciatives que promoguin i fo-
mentin el conreu dels camps, amb la idea de millorar el que ja es fa i recuperar 
terres que s’havien conreat i ara estan abandonades i on les males herbes junt 
amb els ferros, deixen un paisatge erm i decadent. Van sortir idees com incen-
tivar l’agricultura ecològica, entenent per ecològic el respecte al medi ambient, 
oferint als interessats xerrades mensuals sobre tècniques, productes, plagues, 
etc. i la creació d’un mercat de productes Km 0. El pressupost d’enguany per 
aquesta Regidoria és de 9.000 euros i és tasca de tots els que es vulguin impli-
car, mirar d’emprar-los el millor possible. Des de JUNTS, animem els pagesos, 
propietaris i persones que vulguin ajudar a portar a bon port aquesta iniciativa, 
a assistir i participar a les reunions que es facin des d’aquest Consell.

Inspirats per la Via Bàltica, Estònia, Letònia i Lituània van enllaçar amb una 
cadena humana les seves tres capitals per a reivindicar la seva llibertat, l’ANC 
ha organitzat pel proper 11-S La Via Catalana que resseguirà el país de punta 
a punta. Ja fa dies que el tram de Sant Pol és ple i en total, més de 300.000 
persones ja s’han inscrit. A hores d’ara encara hi falta gent, sobre tot a l’ex-
trem sud de la cadena, però no hi tingueu cap dubte: acabarem fent història. 
Paral·lelament es comencen a muntar actes en contra: que si Ciutadans ani-
ma els seus militants a apuntar-se per després no anar-hi, que si encerclaran 
la Sagrada Família amb una cadena humana… Evidentment que la magnitud 
d’aquests actes serà irrellevant però, hi veieu la diferència? Mentre uns fem 
les coses en positiu, sense voler cap mal a ningú, els altres van a la contra i 
ens tenen com enemics.  Anem fent via, que anem pel bon camí.

A la meitat de les vacances d’estiu podem veure com els models de 
creixement que ens han precedit no eren els més apropiats per garan-
tir una bona qualitat de vida. El col·lapse als pobles costaners queda 
més que palès en aquestes dates. S’han de fer veritables esforços per 
conciliar el trànsit rodat amb el peatonal, per garantir la salubritat i la 
neteja dels espais públics, per promocionar el lleure i no perjudicar el 
descans dels veïns… 

És per tots aquest motius que estem orgullosos que en aquests 
moments ens trobem davant de la tramitació d’una renovació en la 
planificació urbanística lluny d’aquests antics i nefastos models, i que 
pensem i apostem per el decreixement d’una manera més que palesa.

ciu sant pol de mar

una diada més 

reivindicativa

junts per sant pol

consell de medi 

ambient i agricultura

grup municipal d’icv

no créixer és possible, 

però no és senzill

pp sant pol de mar

ara toca descansar

secció local d’esquerra

fent via
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Si et vols anunciar a El Nou Santpolenc

trucan’s al 93 760 01 52 o envia un mail

a ens@santpol.cat i t’informarem

directori de comerços



agenda

Si formes part d’una entitat i vols fer aparèixer una activitat a l’agenda 
de la revista fes-nos arribar un correu a: ens@santpol.cat o deixa’ns la 
informació a Ca l’Arturo.                         + informació a www.santpol.cat

Agost i setembre
Divendres 23:

- 21:30h Cantada “Poetes”. Corals 
Montpalau de Pineda i Sant Pol Canta. 
Direcció Emili Orrit. Torrent Arrosser.
- A continuació, Neus Mar en concert

Dissabte 24

- 9:30h Subhasta pública de peix. 
Platja de les Barques
- 12h Inici Fira del Mar.
- 19h Inauguració oficial.
- 22h 11è Festival d’Havaneres i 5è 

Concurs de Composició. Amb els 
grups: Morralla, Port Bo, Peix Fregit i 
Els Pescadors de l’Escala.

Diumenge 25

- 8:30h Demostració pesca amb artó. 
Platja de les Barques.
- 12h Commemoració arribada 1r. patí 

a Sant Pol. Platja de les Barques.
- 19h Itinerari per “L’últim temporal”. 
Passejada a l’entorn d’històries del 

llibre de Jaume Rodríguez i Suriñach. 

Inici Plaça del Torrent Arrosser.

- 20h Ballada de sardanes amb la 

Cobla Sabadell. La Punta

  Dissabte 31 d’agost

La botiga al carrer

Hora De 17 a 21h / Lloc Carrers de 

Sant Pol. Organitza: Unió d’Establi-

ments-Serveis de Sant Pol de Mar.

  EXPOSICIONS

Barraques de vinya

Dibuixos de Dídac Raurell. Recorregut 

per 50 barraques als termes de Sant 

Pol, Sant Cebrià, Canet i Calella.

Horari De dj. a dg. de 18 a 21h (Des del 

15 de setembre, ds. de 18 a 20h i dg. 

d’11 a 14h) / Lloc Museu de Pintura

  Dies 9, 10 i 11 d’agost

Teatre: Representació de La 

Barca Nova d’Ignasi Iglésias 

A càrrec de l’Elenc Teatral del Centre 

Cultural i amb direcció de Josep Mes-

tres. Una activitat del Cap de Sant Pere

Hora 22h / Lloc Al Centre Cultural i la 

Platja de Les Barques

Venda d’entrades Foto Pere Sauleda: 

10euros anticipada i 12 euros taquilla.

  Del 16 al 18 d’agost

 

XIX Fira AlterNativa

Organitzacions i col·lectius per la pau, 

la solidaritat, l’ecologia i els productes 

naturals. Tallers i zones d’experiències. 
Fira d’artesania, alimentació i medi-
cina. Conferències, debats, animació, 

teatre, circ... i, a les nits, música en viu.

Lloc Parc del Litoral / Més informació 

a www.firaalternativa.cat

  Dissabte 17 d’agost

Presentació del llibre 
“L’últim temporal”

Taula rodona per presentar aquesta 

publicació que recull una selecció 

d’històries de Sant Pol de Jaume Rodrí-

guez Suriñach. Amb motiu del cente-

nari del naixement de l’autor. 

Hora 19h / Lloc Pati de Ca l’Arturo

  Del 23 al 25 d’agost

FiraMar i Festival 
d’Havaneres

Fira d’arts, oficis i motius mariners, in-

clou V Concurs de composició d’hava-

neres. Més info www.penyaxindries.cat

Manuel Carrasco i 
Formiguera. Cartes 
d’amor i de presó

Horari De 17 a 20h / Fins al 14 d’agost

Lectura de cartes: Diumenge 18 

d’agost a les 19:30h / Lloc Sala Cultu-

ral JM Ainaud de Lasarte

  Diumenge 1 de setembre

I Triatló Sant Pol de 
Mar 2013 

Distància: 750 Mts. Natació / 20 Km. 

Ciclisme / 5 Km. Cursa a Peu. Inscrip-

ció prèvia a www.triatlo.org / Preus: 

29€ Federats (Cadets i Júniors 3€) / 

39€ No federats (Cadets i Júniors 15€)

  Dissabte 7 de setembre

33a Sardinada 
popular

Amb l’actuació de “FIL DE CUCA” (Pep 

Nadal i Albert Roncero).

Hora 21h / Lloc Platja de les Barques

  Diumenge 8 de setembre

2a Aquatló popular

Categories infantil i adults.

Inscripcions a: Ca l’Arau, Basar Jaume 

Pera i Ca l’Arturo. Places limitades.

  Dimecres 11 de setembre

Actes de la Diada: 
Ofrena Floral i Via Catalana

Acte institucional i ofrena floral. 

Hora 10h / Lloc Placeta del Cau

Cadena humana per la independència 

Hora A la tarda / Lloc Traçat de l’NII


