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Montserrat Garrido i Romera
Alcaldessa

Com no podia ser d’altra manera el 25 de gener 

celebrarem SANT PAU, la nostra Festa Major 

d’Hivern. Enguany amb la concessió de la medalla 

d’or a l’Atlètic Club Sant Pol pels seus 95 anys 

esportius i plens d’èxits i la medalla d’argent al 

Club Petanca Sant Pol pels 40 anys de portar 

aquest esport i el nom de la nostra vila arreu de 

Catalunya. Tots dos clubs molt mereixedors 

d’aquestes distincions.

Durant aquests dies gaudirem d’un seguit d’activi-

tats que la Regidoria de cultura i la Comissió de 

Festes ens han preparat: una escudellada andorrana 

amenitzada per en Toni Balam, una esplèndida fira 

al llarg dels carrers de la vila, cercavila de gegants, 

Missa Solemne a l’ermita, concert de sardanes, la 

Marxa, etc... 

Us animem a participar en els actes que durant 

aquests dies tindreu al vostre abast, tant siguin 

lúdics, com esportius o culturals. 

Amb familiars, amics o saludats, plegats fareu que 

tinguem una gran festa!!!

Bona Festa Major d’Hivern

Benvolguts!



Tot el dia, pels carrers del poble
FIRA DE SANT PAU

A les 11 del matí a l’ermita de Sant Pau
MISSA SOLEMNE A SANT PAU. S’obsequiarà 
amb una medalla a tots els Pau, Pol i Paulina. 
(Cal inscriure’s a la Parròquia).

A les 12 del migdia de Sant Pau fins a la Punta
CERCAVILA DE GEGANTS. En acabar la cercavila 
els gegants ballaran la dansa de l’Almorratxa.

A partir de les 12 del migdia a la Punta
BALLADA DE SARDANES. Cobla La Flama de Farners.

A la 2/4 de 2 del migdia a la Punta
VERMUT POPULAR DE SANT PAU

A les 6 de la tarda al Centre Cultural
ESPECTACLE DE MÀGIA “Solidarimàgia amb la 
República Dominicana” a càrrec del Mag Nani. Gratuït.

A les 8 del vespre a l’església de Sant Jaume
CONCERT DE GOSPEL amb Twocats pel Gospel. Gratuït.

A les 12 del migdia al Centre Cultural 
CANTADA DE LA CORAL SANT POL CANTA 
en el marc de l’EXPOSICIÓ I VENDA SOLIDÀRIA 
de peces de ceràmica en benefici de l’Associació 
“Amics de la República Dominicana”. 

HORARI DE L’ EXPOSICIÓ AL CENTRE CULTURAL >
divendres 23 de 18 a 20 h, dissabte 24 d’11 a 13.30 h i 
de 17 a 20 h, i diumenge 25 de 12 a 14.30 h i de 17 a 20 h.

divendres 23 de gener

dissabte 24 de gener

diumenge 25 de gener

A les 8 del matí a la plaça de l’Hotel

31a MARXA DE SANT PAU

diumenge 1 de febrer
................................................

................................................

................................................

.......................................................

A les 7 de la tarda al Museu de Pintura

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ GYOTAKUS

dissabte 31 de gener

a 2/4 de 10 del vespre al Centre Cultural

CONCERT DE SANT PAU amb la Cobla Sabadell.

A partir de les 11 del matí a la plaça de l’Estació

ACTIVITATS INFANTILS a càrrec del Cau El Nus. 

TALLER DE “GYOTAKUS” amb Victòria Rabal: estampació de 
peixos amb tinta sobre paper. A càrrec dels Amics de les Arts. 
(Porteu roba per embrutir).

A les 12 del migdia a la plaça de l’Estació
ACTUACIÓ DE LA VALONETA 
La banda de música de nens i nenes de Sant Pol.

A 3/4 d’1 del migdia a la plaça de l’Estació
Espectacle d’animació HISTÒRIES DE PETE & PAT 
(at de pianopupp). A càrrec de Bígolis Teatre.

De 2/4 de 5 fins a les 6 de la tarda pels carrers
RECORREGUT PELS CARRERS DE SANT POL I PENJADA 
DE “GYOTAKUS” a les cases de pescadors on venien peix. 
(Gyotakus: estampació de peixos sobre paper).
CARME RUSCALLEDA farà memòria de l'enginy de la 
cuina local amb productes del mar i de l'horta.
Sortida: platja de les Barques. 
A càrrec dels Amics de les Arts i A tot Drap. 

A 2/4 de 6 de la tarda a la plaça de l’Hotel
PLANTADA DE GEGANTS i tot seguit PASSEJADA dels 
gegants de Sant Pol, l’Ametlla de Merola i Andorra la Vella 
fins a la plaça de la Vila. Hi haurà xocolatada en acabar.

A les 9 del vespre al pavelló
ESCUDELLADA POPULAR a càrrec dels Escudellaires 
d’Andorra la Vella i la Penya Xíndries. (Inscripcions fins el 
dia 21 de gener a Ca l’Arturo, preu: 15 €).

DESPRÉS DE SOPAR: CONCESSIÓ DE DISTINCIONS 
HONORÍFIQUES DE SANT POL: Medalla d’or a l’ATC Sant Pol 
i Medalla d’argent al Club Petanca Sant Pol.

Tot seguit BALL AMB TONI BALAM: 
trompeta en viu i música disco.


