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Salutació
S’acosta Nadal i enguany reprenem les 
activitats que s’havien programat cada any, 
amb l’esperança que aquest sigui el més normal 
possible.

Des de l’Ajuntament i amb les entitats del poble 
hem preparat un munt d’actes i activitats per tal 
que gaudiu d’aquestes festes.

En aquest programa trobareu les diferents 
propostes: culturals, infantils, solidàries... Un 
ventall d’activitats que esperem que us semblin 
engrescadores. 

Per acabar, siguem conscients que no podem 
abaixar la guàrdia i respectem les mesures 
sanitàries.

Bon Nadal i molt bon Any Nou!

Anna Losantos Sistach
Regidora de Promoció Econòmica



Dimecres 8 de desembre
De les 10 a les 20 h al Carrer Nou 
Fira de Santa Llúcia. 
Parades d’artesania, tallers, regals i articles de decoració nadalenca.

11 h Taller a càrrec de Singalaturre · Parada de la Susanna Bosch.
Decoració per a l’arbre Nadal amb scrap.

11 a 14 h LA FAMÍLIA TIÓ. Espectacle itinerant per la fira.

12 h Taller a càrrec de Cecília · Zona tallers, plaça estació.
Pinta ornaments de fusta per a l’arbre amb retoladors acrílics.

13 h Taller a càrrec de Núria Coma de Nu Nails · Tarima de la plaça 
de l’estació. Taller d’automaquillatge per a adults. Porta el teu 
mirallet, la resta ho posem nosaltres.

16 h Taller a càrrec de Singalaturre · Parada de la Susanna Bosch.
 Targeta de Nadal amb scrap.

17 a 18.30 h Taller a càrrec de Nu Nails · Zona tallers, plaça 
estació. Taller pintar ungles per a nens/es (amb motiu 
Nadalenc).

18.30 h Contemocions a càrrec de Sílvia Serra · Tarima de la plaça 
de l’estació.

Organitza: Petits creadors
Col·labora: Ajuntament de Sant Pol de Mar 

Dissabte 11 de desembre
A les 11 h a la Biblioteca
Taller de Tions amb la Mireia Córdoba. Reserva la teva plaça a la 
biblioteca.



Diumenge 12 de desembre
A les 18 h al Centre Cultural
Cicle de teatre infantil: Els contes de Nadal de les germanes 
Baldufa. Entrada gratuïta 

Dissabte 18 de desembre
A partir de les 19.30 h pels carrers del poble
Cantada de nadales al carrer
Recorregut: la Plaça Anselm Clavé ( a l’Hotel), Carrer Manzanillo,  
Carrer Nou per acabar al Quatre Cantons. 
Organitza: Coral Sant Pol Canta i amb la participació del Grup “5 de 9” 

A la tarda als Quatre Cantons
Festa Nadalenca del Comerç 
“Música, llums i dolçor”
Actuació i ball amb “Toni Balam Grup”
Organitza: Unió d’Establiments i Serveis de Sant Pol de Mar

Diumenge 19 de desembre
 SANT POL DE MAR per a “LA MARATÓ TV3”

A les 10.30 h vine a córrer i caminar ”Marxa Solidària per la 
Marató de TV3” (inscripcions a partir de les 9.30 h) 

De les 11 del matí a les 8 del vespre als Quatre Cantons 
“La taula de la solidaritat” 

•  Actuacions de dansa infantils 
•  Actuacions musicals 
•  Contes infantils 
•  Quines  
•  Encesa  de l’arbre de la solidaritat

A les 12 h als Quatre Cantons
Petit Concert de Nadal, a càrrec de membres dels cors l’Aixa i Atze 
d’Arenys de Mar. Organitza: A Tot Drap



Dijous 23 de desembre
A les 12 h a la Plaça de l’Estació
CAGA TIÓ POPULAR, espectacle d’animació infantil

Dissabte 25 de desembre 
A les 12 h a la Platja de les Barques
Banyada popular de Nadal

Diumenge 26 de desembre 
A partir de les 9.45 h a la Plaça de l’Estació
Cursa de Sant Esteve 

Horaris i distàncies:

Del 27 al 30 de desembre
Al Pavelló Poliesportiu
Parc de Nadal
Activitats per infants de 0 a 12 anys: ludoteca sensorial (de 0 a 2 
anys), espais infantils ( de 1 a 6 anys), inflables i activitats esportives 
(de 6 a 12 anys). Servei de bar. 

HORARI METRES CIRCUIT CATEGORIA

10.40 h 400 m B Nois i noies Cicle inicial: 1r i 2n

10.50 h 150 m A Nens i nenes d’infantil P3, P4 i P5

11.00 h 570 m C Nois i noies Cicle inicial: 3r i 4t

11.10 h 900 m D Nois i noies Cicle superior: 5è i 6è

11.20 h 900 m D Nois i noies ESO 1r i 2n

11.30 h 900 m D Nois i noies ESO 3r i 4t

11.40 h 1714 m E Open

S U S P È S !



Horaris: 27, 29 i 30 de desembre de les 17 a les 20 h.
28 de desembre de les 11 a les 14 h.

Entrada: 4 € per dia (els adults acompanyants no paguen entrada), 
venda a taquilla.

Important: Els infants més petits de 7 anys han de venir 
acompanyats d’un adult responsable)

Dimarts 28 de desembre
A les 18 h als Quatre Cantons
Arribada del Patge Reial
Organitza: Comissió de Reis

Dimarts 4 de gener
19 h a l’Església Parroquial de Sant Jaume
Concert de Reis
Un viatge pel barroc europeu 
a càrrec de Camerart (Orquestra de Cambra del Maresme)
Entrada gratuïta

Dimecres 5 de gener
De les 10 a les 13 h al Pati de Ca l’Arturo
Taller de Fanalets

A les 18 h a la Plaça de l’Hotel
Arribada dels Reis d’Orient i Cavalcada de Reis
Recorregut pels carrers del poble: Plaça Anselm Clavé, Roger de 
Flor, Manzanillo, Abat Deàs, Ignasi Mas Morell, Consolat de Mar, 
Nou, Tobella i fi de Festa a la Plaça del Cau. 
Organitza: Comissió de Reis

S U S P È S !



Altres activitats
Les Jornades Lúdiques de Nadal 
(Casalet de Nadal)

Del 27 de desembre al 7 de gener ambdós inclosos, a l’Escola Sant 
Pau. L’horari serà de 9 a 13 h, amb servei d’acollida opcional 
de 8 a 9 h. Preu: 60 € per infant i setmana 
Organitza: AMPA

Campanya de recollida de joguines 

Des de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar promovem que les festes 
de Nadal siguin sinònim de felicitat a totes les llars, sobretot per als 
infants com a col·lectiu que viu més intensament aquestes dates.

És per això que des de la Regidoria de Benestar Social es torna a  
organitzar una campanya de recollida de joguines per a nenes i nens 
de Sant Pol de Mar amb l’objectiu que cap infant es quedi sense 
joguina. Es demanen joguines noves o de segona mà però en 
molt bon estat d’ús, que no siguin bèl·liques ni sexistes i per a 
totes les edats.

Els punts de recollida seran de dilluns a divendres: 

Matins a Serveis Socials (fins les 16 h), Ca l’Arturo, 
Poliesportiu i Tennis

Tardes a la Biblioteca Can Coromines, Poliesportiu, 
Tennis i Camp de Futbol

Els dies de recollida seran de l’1 al 27 de desembre. 

Aquestes joguines es repartiran posteriorment entre les famílies de 
Sant Pol que ho necessitin, per tal que tothom pugui gaudir de les 
festes de Nadal.



Bones festes!

Regidoria de Promoció 
Econòmica, Fires i Comerç

Regidoria de Cultura


