
Temps de Maduixes al Maresme
del 27 d’abril al 2 de juny

2019

Concurs de postres i pastissos
DIVENDRES 10 DE MAIG

Fira de la maduixa, tallers, 
activitats infantils, berenar popular 

i tarda de còctels

DISSABTE 11 DE MAIG

Fira de la maduixa, maduixada popular, 
tallers diversos i actuació dels 

Bastoners de les Guilleries 

DIUMENGE 12 DE MAIG



Col·laboradors de la XVI Fira de la maduixa:
ADF La Vallalta / AMPA Escola Sant Pau / Comú Andorra La Vella / 
Forn de pa i pastisseria El Crostó / La infernal de la Vallalta / Pastisseria Sauleda / 
Restaurant Can Talamàs / Unió d’Establiments i Serveis de Sant Pol de Mar / 
Regidoria de Medi Ambient / Regidoria de Sanitat

Divendres 10 de maig
A les 17.30 h a la Biblioteca Can Coromines, concurs de Pastissos de Maduixa. 
Conta contes a càrrec de Gemma Ventura durant la deliberació del jurat 
(consulteu bases i premis al web de l’Ajuntament de Sant Pol)

De 19 a 21 h a la Sala Ainaud de Lasarte, taller d’alimentació saludable: “I tu, 
què faràs per sopar?” a càrrec de Laia Duran i Ferrer. 
Inscripcions a sanitat@santpol.cat o 93 760 04 51 ext. 1031

10 h Visita guiada gratuïta “Sant Pol natural”. Sortida pàrking Hotel Gran Sol. 
Cal inscriure’s amb antelació a ofturisme@santpol.cat. Places limitades.
11 h “Pinta’t la cara” 
11.30 h Taller Econimbus “Flors de paper”
12 h Titelles “Xefs”

Durant tot el dia, Fira de la maduixa a la Punta

De 17 a 20 h Donació de sang a Ca l’Arturo
De 17 a 20 h Inflable infantil
18 h Berenar infantil amb iogurts de maduixa
18.30 h Taller infantil de postres de maduixa a càrrec de Forn de pa i pastisseria El Crostó
De 17 a 21 h “Tast de còctels, sucs i batuts de maduixa”, tot acompanyat amb maduixes i 
pastisseria dolça i salada ofert per diferents establiments de Sant Pol 
18.30 h Música en viu per amenitzar la tarda a càrrec de “Two of us”
20.30 h III Marxa Nocturna Familiar / Sortida: Plaça de l’Hotel 
Inscripcions: 5 € el mateix dia i 3 € anticipades, del 24 d’abril al 10 de maig, 
ampaspau@gmail.com o 93 760 49 41 i despatx AMPA. Organitza: AMPA Sant Pau.
21 h Cicle de concerts essencials: Pau Alabajos, al pati de les antigues escoles, 
preu entrada: 6 €

Dissabte 11 de maig

Matí

Tarda

Diumenge 12 de maig
Durant tot el matí, Fira de la maduixa a la Punta
10.30 h Taller de maquillatge i vestuari a càrrec de la Infernal de la Vallalta
11 h Tallers de l’AMPA
11.30 h Planta el teu maduixer ADF
11.30 h Taller d’elaboració de postres a càrrec de Salvador Sauleda
12 h Big Bang Valona
12.30 h Actuació dels Bastoners de les Guilleries
12.30 h Maduixada popular
13.30 h Fi de festa amb Txacum


