


Un any més encarem el final de juliol amb uns dies especialment 
marcats al nostre calendari, la FESTA MAJOR DE SANT JAUME. 
Enguany trobareu un seguit d’activitats pensades i preparades 
perquè tothom, petits i grans, puguem gaudir d’aquests dies amb 
la família o els amics.
La Festa Major és un d’aquells moments que ens fa sentir 
orgullosos del nostre poble, obert, alegre i integrador.
Seran uns dies de molta activitat, en els que a més de passar-ho 
bé, haurem de ser respectuosos i responsables amb tots els nostres 
veïns i veïnes. Passem-ho bé, ballem, saltem, remullem-nos, riem,... 
perquè la Festa Major és per això, per gaudir-la i compartir-la.
Aquest any el pregó anirà a càrrec de la Carme Ruscalleda, a qui 
volem agrair la bona feina feta durant aquests anys al Sant Pau, 
convençuts que faci el que faci, sempre seguirà treballant per la 
cultura, la identitat i les arrels amb la passió que la caracteritza.
Enguany tenim un consistori nou i no voldríem començar la Festa 
Major sense donar les gràcies a l’antic equip de govern que son els 
que realment ens han deixat preparada aquesta Festa Major 2019. 
També agrair per endavant, a tots els treballadors i treballadores 
municipals, i als membres de les diverses entitats que durant 
aquests dies estaran treballant perquè Sant Pol tingui una gran festa.

Bé doncs,... Santpolenques, santpolencs, visitants...
GAUDIU DE LA FESTA MAJOR!!

Albert Zanca Brossa       Anna Losantos Sistach
Alcalde         Regidora de Festes

SANTPOLENCS I SANTPOLENQUES!
19
DIVENDRES

de juliol
   A les 22h a l’envelat
CONCERT DE L’ÚLTIM INDI
Preu entrada anticipada 5€ (Venda a Ca l’Arturo de 9h a 13h).
Preu taquilla: 7€

   A partir de les 7h a la platja de les Barques
VI CONCURS DE PESCA AMB BARCA
Informació i inscripcions: atotdrap@gmail.com o al 666 756 680
Organitza: A tot Drap i l’Ancora
Col·labora: Restaurant Can Talamàs

   A partir de les 18h a la Plaça de la Punta
6a MOSTRA DE VINS
Degustació de vins de les principals DO Catalanes.

   A les 19h a l’envelat
EXHIBICIÓ DE ZUMBA KIDS I TEEN ZUMBA I MASTERCLASS 
DE ZUMBA
Organitza: Zumba Sant Pol
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DIUMENGE

de juliol
   A les 18.30h a l’envelat
XXII FESTIVAL DE DANSES CATALANES
Amb l’Esbart Santa Llúcia (Reus), Esbart Dansaire Sant Vicentí 
(Sant Vicenç de Castellet), Tabalers del Poble Sec (Barcelona), Les 
Gitanes de Parets (Parets del Vallès) i l’Esbart Dansaire de Sant Pol.

   A les 20h a la Plaça de la Punta
AUDICIÓ DE SARDANES AMB LA COBLA PRINCIPAL 
DE TERRASSA
   A les 22h a l’Ermita de Sant Pau
XXIX CICLE DE CONCERTS D’ESTIU
Però és música, viure! Poemes de Màrius Torres i músiques de 
Dvorak, Couperin, Corielli, Haendel i Mozart.
A càrrec de Arcattia Trio i Enric Arquimbau.
Entrada: 5€ (venda a taquilla)

22
DILLUNS

de juliol
   A partir de les 18h al Parc del Litoral
JOCS GEGANTS DE FUSTA
Per tota la família.

   A les 21h a l’envelat
CINEMA FAMILIAR A LA FRESCA: CAMPEONES
Entrada gratuïta. Venda de crispetes (Preu: 3€) a benefici de la 
Fundació El Maresme (Entitat d’iniciativa social sense afany de lucre 
que promou i impulsa la inclusió social i la millora de la qualitat de 
vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i de les seves 
famílies a la comarca del Maresme).

   A les 22h al Centre Cultural
CINE CLUB LA SORRA: MAJORITY, DE SEREN YÜCE
Amb la presència del director i el productor de la pel·lícula.
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   A partir de les 18h al Parc del Litoral
TARDA D’INFLABLES
Per totes les edats.

   A les 21h a l’envelat
SOPAR SOLIDARI A BENEFICI DE LA FUNDACIÓ EL MARESME
Preu: 18€. Places limitades.
Venda a Ca l’Arturo (9h a 13h)
Càtering a càrrec de Pastisseria Sauleda

   Tot seguit,
CANTADA AMB EL GRUP D’HAVANERES XATÓ
Es servirà rom cremat, a càrrec de la Penya Xíndries.

24
DIMECRES

de juliol
   A partir de les 17h a la Plaça de la Punta
FESTA DE L’ESCUMA
Porteu banyador i tovallola!!!

   A les 22h a la Plaça de la Vila
PREGÓ DE FESTA MAJOR
Pregonera: Carme Ruscalleda amb Els Comediants
   Tot seguit,
BRINDIS DE FESTA MAJOR
   A les 23h a l’envelat
REVETLLA DE SANT JAUME AMB TONI BALAM GRUP
Veniu a ballar una mica!!!
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   A les 12h a l’església de Sant Jaume
MISSA SOLEMNE DE SANT JAUME
   A partir de les 17h a la Plaça de l’Hotel
TOBOGAN GEGANT I INFLABLES AQUÀTICS
   A les 20:30h a l’envelat
SOPAR DE L’INICI DELS ACTES DEL CENTENARI DE L’ATC SANT 
POL I PRESENTACIÓ DE LA SAMARRETA COMMEMORATIVA
Venda de tiquets al xiringuito Les Barques fins el dia 21de juliol.
Preu: adults 17€ i nens (fins 16 anys) 12€

   A les 22.30h des de l’espigó
CASTELL DE FOCS ARTIFICIALS
Amb la pirotècnia Igual.

   A les 23h a l’envelat
FESTA DELS 80’s
Amb el DJ Víctor Borau, veniu disfressats!!!

26
DIVENDRES

de juliol
   A les 18h a les Antigues Escoles
XINDRIADA POPULAR I ESPECTACLE D’ANIMACIÓ INFANTIL
   A les 18.30h a la Plaça de l’estació
CORREBARS
Organitza: Penya àncora.
Preu: 10€ venda el mateix dia 30 minuts abans a la Plaça de l’Estació.

   A les 20h a la Plaça de l’estació
GRAN TABALADA
Amb la participació de Txacum,i les colles convidades Perku Vallal-
ta, Udols de Foc i Ratpenats infernals. Recorregut: de la Plaça de 
l’estació a la Riera.

   A les 21h a la Riera
CORREFOC INFANTIL
Amb la participació de la Infernal de la Vallalta i la colla convidada 
Ratpenats Infernals.
Recorregut: de la Riera a la Plaça de l’Ajuntament.

   A les 22h als Quatre Cantons
CORREFOC AMB LA INFERNAL DE LA VALLALTA
I les colles convidades Udols de Foc i Ratpenats Infernals. 
Recorregut: Carrer Nou, Tobella fins a la Plaça de l’Hotel.

   A les 23.30h a l’envelat
BALL AMB L’ORQUESTRA GIRASOL
Un clàssic de les nits d’estiu del Maresme.

   A partir de les 18h al Parc del Litoral
FESTA JOVE: L’EMBARCADA
A les 18h xerrades, a les 23h música amb Kalabranda i tot seguit 
Punxadiscos Four-Killes i BadaBronx. Organitza: La Forja la Vallalta.
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   A partir de les 9h al carrer Nou
XXVIII CAMPIONAT D’ESCACS
Memorial JM Pujol

   LES SENYES DELS PESCADORS, PASSEJADES AMB EL 
SARDINAL SANT PAU
10h i 12h sortides del port d’Arenys / desembarcament a Sant Pol
11h i 13h sortides de Sant Pol / desembarcament al port d’Arenys
Si les condicions de la mar no son favorables, totes les sortides i 
desembarcaments es farien des del port d’Arenys. 
Edat mínima 14 anys - Màxim 8 persones per trajecte.
Preu: 3€.
Més informació i inscripcions a: atotdrap@gmail.com o a 
Mobles Ramon i Pla: c/ Tobella 3, tel. 93 760 10 08
Organitza: A Tot Drap
Col·labora: Mobles Ramon i Pla

   A partir de les 18h a la Plaça de l’Hotel
CERCAVILA DE GEGANTS
A les 20h a la Plaça de la Punta es farà el ball de l’almorratxa.

   A partir de les 18h al Parc del Litoral
FESTA JOVE: FARRA ALTERNATIVA
A les 21h Sopar popular a càrrec de les Pioneres del Nus. Preu: 8€
A les 22h concerts de rumba, reggae, rock i funk. A partir de les 3h 
PD’s. Jocs durant tota la nit!!!

   A les 19h a les Pistes municipals de petanca
TORNEIG SOCIAL DE PETANCA DE SANT JAUME
Organitza: Club de Petanca Sant Pol

   A partir de les 19.30h a la Plaça de la Punta
BALLADA DE SARDANES AMB LA COBLA ROSALEDA

28
DIUMENGE

de juliol

   Tot el dia pels carrer Nou i Tobella
FIRA D’ART
Organitza: Amics de les Arts

   A partir de les 12h pel carrer Nou
XARANGA BUFANT FORT
Ambientaran la fira fins a l’envelat.

   A les 12h a la platja de les Barques
DE CAP EN MARC. JOCS DE CUCANYA I PASSEJADES AMB BARCA
Organitza: A Tot Drap

   A partir de les 12h a l’envelat
CONCURS DE PAELLES
Veure bases

   A partir de les 16h a l’envelat
BALL DE L’ARRÒS AMB TONI BALAM GRUP

   A les 22h a l’envelat
CONCERT DE FESTA MAJOR AMB L’ORQUESTRA ROSALEDA
Tradicional concert de Festa Major.

   Tot seguit,
BALL DE FESTA MAJOR AMB L’ORQUESTRA ROSALEDA
A la mitja part: actuació de la xaranga BUFANT FORT
   A les 2h a l’envelat
CONCERT DE VERSIONS AMB LA GOLDEN BEAT
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NORMES I CONSELLS PER A 
UNA FESTA CÍVICA I RESPONSABLE
> Dins l’envelat
Per seguretat no es permet entrar a l’envelat amb ampolles de 
begudes, vidre, llaunes, bengales, petards, navalles o qualsevol 
altre objecte que pugui causar danys materials o personals.
Es recomana que els menors vagin acompanyats d’un adult. Si 
tens fills, pacta un horari i responsabilitza-te’n, per Festa Major 
no tot s’hi val.

> Consum responsable d’alcohol
Un consum moderat d’alcohol us permetrà gaudir de la festa 
de forma cívica i responsable.
Barrejar substàncies, beure amb l’estómac buit i beure massa i 
ràpid fa perdre el control i provoca ressaca.
Si beveu alcohol eviteu conduir, sempre hi ha l’opció del trans-
port públic o que qui condueixi no begui.
En cas que veieu conductes de risc a causa d’un consum des-
controlat, aviseu la policia o els serveis sanitaris.
Us recordem que els menors d’edat no poden consumir alcohol.

NORMES PEL CORREFOC
> RECORREGUT
Quatre cantons, carrers Nou, carrer Tobella i Plaça de l’Hotel.

> PER ALS PARTICIPANTS
· Portar roba de cotó amb mànigues i pantalons llargs.
· Cobrir-se el cap i el clatell amb un mocador o un barret.
· Portar calçat tancat, còmode i resistent.
· Conèixer el recorregut del correfoc, i del punt d’assistència 
sanitària en cas de patir cremades.
· Seguir en tot moment les indicacions dels diables i dels 
serveis d’ordre públic.

> PER ALS VEÏNS
· Retirar els vehicles dels carrers de l’itinerari.
· Baixar les persianes, protegir els vidres, portes i finestres 
amb cartrons, i recollir els tendals.
· No llençar aigua als participants ni als espectadors del correfoc.
· Desconnectar les alarmes i retirar els objectes que puguin 
obstaculitzar el pas.
· El mateix dia del correfoc a les 10 del matí a la Plaça de 
l’Estació hi haurà cartrons pels veïns.

   A les 19.30h a la Plaça de la Punta
ACTUACIÓ CASTELLERS DELS MADUIXOTS DEL MARESME
Veniu tots a fer pinya!!!

   A les 21h a l’església de Sant Jaume
CONCERT CORAL
Amb Sant Pol Canta i la Coral de Canyelles.

   A les 22.30h a l’envelat
KARAOKE’S KID’S
El més menuts ens podran deleitar amb el seu talent.

   A les 00h a l’envelat
KARAOKE’S BAND
Fi de Festa

> Per una Festa Major lliure d’assetjaments i agressions
La Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament té com a objectiu posar 
fi a tota forma de violència masclista i per aquest motiu durant 
aquesta Festa Major continuarem amb la campanya “No és No”.
Durant la Festa Major trobareu al Parc del Litoral, al Passeig Dr. 
Furest i dins l’envelat, cartells que reivindiquen uns espais de lleure 
i festius segurs, sense agressions ni actituds discriminatòries. 
Les nits de divendres i dissabte hi haurà un punt d’informació 
sobre prevenció en l’àmbit de les drogues, l’alcohol i les rela-
cions segures.

> Punt lila i activitats de Som Nit: divendres 26 i dissabte 27 a 
la Plaça Torrent Arrosser
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obstaculitzar el pas.
· El mateix dia del correfoc a les 10 del matí a la Plaça de 
l’Estació hi haurà cartrons pels veïns.

   A les 19.30h a la Plaça de la Punta
ACTUACIÓ CASTELLERS DELS MADUIXOTS DEL MARESME
Veniu tots a fer pinya!!!

   A les 21h a l’església de Sant Jaume
CONCERT CORAL
Amb Sant Pol Canta i la Coral de Canyelles.

   A les 22.30h a l’envelat
KARAOKE’S KID’S
El més menuts ens podran deleitar amb el seu talent.

   A les 00h a l’envelat
KARAOKE’S BAND
Fi de Festa

> Per una Festa Major lliure d’assetjaments i agressions
La Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament té com a objectiu posar 
fi a tota forma de violència masclista i per aquest motiu durant 
aquesta Festa Major continuarem amb la campanya “No és No”.
Durant la Festa Major trobareu al Parc del Litoral, al Passeig Dr. 
Furest i dins l’envelat, cartells que reivindiquen uns espais de lleure 
i festius segurs, sense agressions ni actituds discriminatòries. 
Les nits de divendres i dissabte hi haurà un punt d’informació 
sobre prevenció en l’àmbit de les drogues, l’alcohol i les rela-
cions segures.

> Punt lila i activitats de Som Nit: divendres 26 i dissabte 27 a 
la Plaça Torrent Arrosser



PALCOS DE FESTA MAJOR
Reserves i venda a Ca l’Arturo
Preu: 50€
Vàlids del 22 al 28 de juliol

FIRA DE FESTA MAJOR
Al parc del Litoral del 19 al 28 de juliol

CONCURS DE PAELLES
· L’objectiu del concurs és passar una bona estona i fer un 
dinar de germanor. Animem a les colles participants a venir 
disfressades.
· El concurs tindrà lloc a la carpa de la Platja de les Barques. El 
dinar serà a dins de la carpa.
· Inscripcions gratuïtes a Ca l’Arturo (places limitades)
· Als concursants se’ls facilitarà un espai per cuinar, i les taules i 
cadires que necessitin per dinar.
· Els concursants hauran de portar tot el material necessari per 
poder fer la paella.
· El jurat farà el tast de les paelles a les 13.45h i emetrà un 
veredicte abans d’iniciar el ball de l’arròs.
· L’organització resoldrà qualsevol dubte sobre el funciona-
ment del concurs.
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