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DIVENDRES 12 DE MAIG
Concurs de postres i pastissos

DISSABTE 13 DE MAIG

Fira de la maduixa, castellers, música, tallers,
berenar popular, activitats infantils i tarda de
còctels amb música en viu

DIUMENGE 14 DE MAIG

Trobada de puntaires, fira de la maduixa,
maduixada popular, tallers i espectacle infantil

Jornades gastronòmiques
de la Maduixa del Maresme
del 29 d’abril al 5 de juny

Divendres 12 de maig
A les 17.30 h a la Biblioteca Can Coromines, concurs de PASTISSOS DE
MADUIXA (consulteu bases al web de l’Ajuntament de Sant Pol)

Dissabte 13 de maig
Durant tot el dia, Fira de la maduixa a la Punta

Matí
11 h Proposta de diàleg entre adults i infants a partir del llenguatge corporal i
musical “Cossos en Moviment”. Projecte de la Llar d’Infants Pi del Soldat
11.30 h “Tallers creatius infantils” amb la col·laboració de l’Associació artística de
la Vallalta
12 h Taller de melmelada de maduixa a càrrec de MELMELADES CALADA
12.30 h Taller de castellers a càrrec dels CASTELLERS DE L’ALT MARESME
13 h Actuació castellera a càrrec dels CASTELLERS DE L’ALT MARESME

Tarda
De 17 h a 20 h Donació de sang a Ca l’Arturo
De 17 h a 20 h inflable infantil
A les 18 h berenar infantil amb iogurts de maduixa
De 17 h a 21 h “Tast de cóctels, sucs i batuts de maduixa”, tot acompanyat amb
maduixes i pastisseria dolça i salada ofert per diferents establiments de Sant Pol
A les 18.30 h Música en viu per amenitzar la tarda amb el grup PAT JAZZ
A les 18.30 h Tallers infantils a càrrec de l’AMPA

Diumenge 14 de maig
De les 10 h a la 13 h XV TROBADA DE PUNTAIRES, al llarg de carrer Nou
Durant tot el matí, Fira de la maduixa a la Punta
A les 11 h “Pinta’t la cara”
A les 12 h Maduixada popular
Música amb la Big Bang Valona
A les 13 h Espectacle infantil “ANADES I VINGUDES DE L’AMADES”
amb Rah-mon Roma

Col·laboradors de la XIV Fira de la maduixa:
Associació Artística de la Vallalta / Melmelades Calada / Llar d’infants El Pi del Soldat
/ AMPA Escola Sant Pau / Unió d’Establiments i Serveis de Sant Pol de Mar / Comú
d’Andorra la Vella

