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Salutació

Enguany tornem a donar la benvinguda a les Festes de Nadal
amb un començament ben solidari: el Gran Recapte del Banc
d’Aliments i els actes de la Marató. La tradicional fira de Santa
Llúcia omplirà els carrers amb tions, pessebres, avets i torrons,
continuarem amb la quarta edició de la Festa nadalenca
del comerç local, apostant pel comerç de proximitat que és
sinònim de qualitat.
Emplenaran el calendari les cantades de nadales, el cinema,
els tallers i consolidem el Parc de Nadal i el matí d’aventures,
que tan bona acceptació va tenir per les famílies, la banyada
nadalenca, la cursa de Sant Esteve, l’arribada del Patge
Reial, fins a la tradicional i esperada festa que alegra tota la
mainada, la Cavalcada dels Reis d’Orient, carregada de color,
màgia i caramels. I tancarem les festes amb el Gran Concert de
Reis ofert enguany pel Cor Carlit Gospel.
Des de l’Ajuntament, treballant conjuntament les regidories de
Promoció Econòmica, Festes i Cultura i amb la col·laboració de
les entitats de Sant Pol, us hem preparat amb molta il·lusió, la
programació que teniu entre les mans i us convidem a quedarvos a Sant Pol per viure plenament el Nadal i el seu esperit
tot desitjant que ens deixem portar per la pau i la solidaritat
d’aquests dies i els sapiguem mantenir la resta de l’any.
L’Ajuntament de Sant Pol de Mar us desitja
un Bon Nadal i un Bon Any 2019.

Divendres 30 de novembre

Gran Recapte del Banc dels Aliments a Sant Pol de Mar, es poden
fer donacions d’aliments al Sorli Discau i al Bon Àrea durant l’horari
comercial.
A les 18 h a la Plaça de la Vila, Encesa de llums de Nadal.
Hi haurà xocolatada i melindros per a tots els assistents.
Organitza: Ajuntament de Sant Pol de Mar
A les 20.30 h a l’Hotel Gran Sol, SOPAR SOLIDARI en benefici de la
Marató de TV3, organitza Partit Demòcrata (PDECAT) i Junts per
Catalunya amb la participació de l’Hotel Gran Sol. Venda de tiquets
al Forn de Pa El Crostó (C/ Jacint Verdaguer,2 i C/ Tobella, 40.)
Preu: 25 €, 10 dels quals seran aportació a la Marató, places
limitades.

Dissabte 1 de desembre

Gran Recapte del Banc dels Aliments a Sant Pol de Mar, es poden fer
donacions d’aliments al Sorli Discau, Bon Àrea i CoAliment durant
l’horari comercial.

Diumenge 2 de desembre

Gran Recapte del Banc dels Aliments a Sant Pol de Mar, es poden fer
donacions d’aliments al Sorli Discau, Bon Àrea i CoAliment durant
l’horari comercial.
A partir de les 11 h a la Plaça del Torrent Arrosser, neteja de la Platja
de les Barques.
Organitza: Voramar i col·labora la Regidoria de Mediambient.
Cal inscriure’s a: voramarsantpol@gmail.com . A tots els participants
se’ls convidarà a un vermut. En cas de pluja, s’anul·larà l’activitat.

Dissabte 8 de desembre

A partir de les 9 h, al Club de Petanca de Sant Pol de Mar, Torneig
Social d’Hivern. Cal estar inscrit com a mínim mitja hora abans de
l’inici del torneig.
Organitza: Club de Petanca Sant Pol de Mar
De les 10 a les 20 h, al Carrer Nou, Fira de Santa Llúcia.
Parades d’artesania, regals i articles de decoració nadalenca,
torrons i vi calent amb galetes per escalfar el cos.
A les 11 h Taller per a nens de “Reciclatge per Nadal” a càrrec d’en
Dario Martone.
A les 11 h a la Plaça de l’Estació, l’Ajuntament de Sant Pol de Mar
obsequiarà amb un tió a tots els nens i nenes nascuts entre els
mesos de gener i novembre de 2018.
De les 11.30 a les 13.30 h i de les 17.30 fins les 19.30 h. A la plaça
de l’Estació, el Pare Noel donarà caramels i rebrà a tots els nens i
nenes.
A les 12 h a la Plaça de l’Estació, concert de Nadales i Gospel a
càrrec de la coral “Strawberry Fields Cor” de Sant Cebrià de Vallalta.
A les 12.30 h “Taller per a nens d’scrap” a càrrec de Susanna Bosch.
A les 17 h Taller per a nens “Construim el Tió” a càrrec d’en Dario
Martone.
A les 18h “Taller per a nens d’scrap” a càrrec de Susanna Bosch.
Durant tot el dia venda de ponsèties a càrrec de l’AMPA de 6è de
l’Escola Sant Pau.

Divendres 14 de desembre

A les 20 h Xerrada: “Què ens espera l’any que ve segons l’Astrologia
i la Numerologia?”. A càrrec de Josep M. Gimbernat, astròleg i
numeròleg. Lloc: Sala Ainaud de Lasarte.
Organitza: Herbes

Dissabte 15 de desembre

A les 14 h Dinar per la Marató al Tennis Sant Pol.
Menú: escudella i carn d’olla, torrons, beguda i cafè.
Per reserves, truqueu al telèfon: 937602198
A les 11.30 h Xerrada-tast sobre cuina de Nadal i cuina d’hivern:
“Buscant l’equilibri entre la cuina tradicional i les noves tendències“.
A càrrec de Martha Roth Burela, Diplomada en Naturopatia a l’Escola
Heilpraktiker de Barcelona. Lloc: Sala Ainaud de Lasarte.
Organitza: Herbes
De les 18 a les 19.30 h, a la Sala Ainaud De Lasarte.
BALLA PER A LA MARATÓ DE TV3!
Taller de dansa per aprendre a improvisar en grup segons el format
de l’American Tribal Style.
Preu 5 € (a benefici de La Marató de TV3 2018)
Imparteix: Eva Piqueras / info@auriadansa.com

Diumenge 16 de desembre

SANT POL DE MAR per a “LA MARATÓ TV3”
De les 11 del matí a les 8 del vespre, als 4 cantons, “La taula de la
solidaritat”.
A 2/4 d’11 vine a córrer i caminar ”Marxa Solidària per la Marató de
TV3” (inscripcions a partir de 2/4 de 10 del matí).
A les 12 del migdia, actuació de l’Escola de Dansa de Sant Pol de Mar
A 2/4 d’1 del migdia, Master Class de Zumba a càrrec de Zumba Sant Pol
A 1/4 de 2 del migdia, primera “Quina”
A 1/4 de 6 de la tarda, Conta contes amb Marta Romà i xocolatada a
càrrec dels alumnes de 6è de l’Escola Sant Pau
A 1/4 de 7 de la tarda, segona “Quina”
Tot seguit actuació de la Coral Sant Pol Canta
A 1/4 de 8 del vespre, encesa de l’arbre de la solidaritat,
acompanyada de la veu i la música de Neus Mar i Emilio Sánchez
Seguidament cloenda i última “Quina”
A les 20 h, al Museu de Pintura de Sant Pol, El Dia Més Curt,
projecció de curtmetratges

Dijous 20 de desembre

Cantada de nadales dels alumnes de l’Escola Sant Pau, fent una
única parada. Horari aproximat i supeditat a posibles factors
meteorològics:
9.45 h Educació Infantil canta als 4 Cantons
10.15 h Primer primària canta a la Punta
10.45 h Segon primària canta a la Plaça de l’Estació
11.15 h Tercer primària canta Placeta Francesc Moragas
11.45 h Quart primària canta a la Plaça de l’Ajuntament (també
aniran a cantar a la Llar d’avis)
15.30 h Cinquè primària canta a la Punta
15.50 h Sisè primària canta a la Plaça de l’Estació

Dissabte 22 de desembre

A partir les 18 h, pels carrers del poble, Cantada de Nadales.
Organitza: Sant Pol Canta
4ª FESTA NADALENCA DEL COMERÇ SANTPOLENC als carrers
Consolat de Mar, Quatre cantons, Nou i Plaça de l’Estació a càrrec
de la Unió d’Establiments i Serveis de Sant Pol de Mar
De les 16.30 a 19.30 h, Inflable per a nens i nenes a la plaça de
l’Estació. Col·labora Regidoria de Comerç.
De les 17 a les 18.30 h, Taller de Nadal ”ECONIMBUS EDUCA” pels
més petits als 4 Cantons. Col·labora Regidoria de Comerç.
A les 17.30 h “Narració de contes” a càrrec de Sílvia Serra, serà una
activitat itinerant i començarà al C/ Consolat de Mar, C/ Nou fins
arribar a la Plaça de l’Estació, gentilesa de la Unió d’Establiments i
Serveis de Sant Pol de Mar.
De les 17 a les 20 h, en Mickey Mouse es passejarà pels carrers de
Sant Pol: Consolat de Mar, Quatre Cantons, Nou, Ferrocarril, Pujada
Sant Pau, Tobella, Plaça de l’Hotel, Roger de Flor, Manzanillo,
Santa Clara i Abad Deàs. Els infants el podran saludar i fer-se una
foto amb ell. Col·labora Regidoria de Comerç.
A les 19 h al Carrer Nou es farà un “BINGO”, gentilesa de la Unió
d’establiments i serveis de Sant Pol de Mar, Les butlletes del sorteig
es repartiran als comerços de Sant Pol. Hi hauran premis al “BINGO”
i també als que cantin “LÍNIA”.

Diumenge 23 de desembre

A les 18 h, al Centre Cultural i d’Esbarjo, Cinema Infantil: “El Nadal
del senyor Branquilló i l’escombra voladora”. Entrada gratuïta.
Organitza: Regidoria de Cultura i Joventut

Dilluns 24 de desembre

A les 12 h, a la Plaça de l’Estació, Cagatió popular i espectacle
d’animació. Organitza: Regidoria de Cultura i Joventut

Dimarts 25 de desembre

A les 12 h a la Platja de les Barques, 4a Banyada popular de Nadal.
S’obsequiarà amb una tassa de caldo als valents i valentes.
Organitza: Regidoria de Festes

Dimecres 26 de desembre

A partir de les 10.30 h a la plaça de l’estació. Cursa de Sant Esteve
Inscripcions a ca l’Arturo, Basar Pera o enviant correu electrònic a
esports@santpol.cat. Obsequi per a tots els participants.
10.40 h / 400 m: Nois i noies Cicle inicial i mitjà de primària (1r, 2n i 3r)
10.50 h / 150 m: Nens i nenes d’infantil (P3, P4 i P5)
11.00 h / 900 m: Cicle Superior de primària (4t, 5è i 6è)
11.15 h / 900 m: ESO
11.30 h / 1.714 m: Open

Dijous 27 de desembre

De 17 a 20 h, Parc de Nadal al Pavelló Poliesportiu Municipal.
Activitats per nens i nenes de 0 a 12 anys: ludoteca sensorial (de 0 a
2 anys), espais infantils (d’1 a 6 anys), tallers de manualitats, inflables
(de 2 a 12 anys), llits elàstics, activitats esportives, servei de bar.

Divendres 28 de desembre

A les 18 h, al Quatre Cantons, Arribada del Patge Reial.
Organitza: Comissió de Reis

Dissabte 29 de desembre

De les 11 a les 14 h i de 17 a 20 h, Parc de Nadal al Pavelló Poliesportiu
Municipal.

Diumenge 30 de desembre

De les 11.30 a 13 h, al Parc del Litoral, Masterclass de Zumba.
Organitza: Zumba Sant Pol.
De les 11.30 a 13.30 h al Parc del Litoral,
Matí d’aventures (Karts, Tirolina, Tir amb Arc...)
Entrada gratuïta (l’activitat s’anul·larà en cas de mal temps.)
Organitza Regidoria d’Esports
De les 17 a les 20 h, Parc de Nadal al Pavelló Poliesportiu Municipal.

Dijous 3 de gener

A les 18 h, al Centre Cultural i d’Esbarjo, Cinema Infantil: “El meu
amic el gegant”. Entrada gratuïta.
Organitza: Regidoria de Cultura i Joventut

Divendres 4 de gener

A les 20.30 h, a l’església Parroquial de Sant Jaume, Gran Concert
de Reis, amb el Cor Carlit Gospel. Entrada gratuïta.
Organitza: regidories de Festes i Cultura

Dissabte 5 de gener

De les 10 h a les 13 h, al Pati de Ca l’Arturo, Taller de Fanalets.
Organitza: Regidoria de Cultura i Joventut
A les 12 h al Museu de Pintura de Sant Pol, Santa Cucurulla, feu-me
trobar l’agulla. Instal·lació sonora amb Jordi Salvadó per presentar
El Paller, poemari d’Oriol Sauleda.
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, Abad Deàs, Ignasi Mas Morell, Consolat de Mar,
Nou, Tobella i fi de Festa a la Plaça del Cau.
Organitza: Comissió de Reis

Altres activitats
Biblioteca Can Coromines

Dissabte 22 de desembre, 12 h
Per Nadal, regala punts de llibre! (taller de punts de llibre amb Marta
Teixidor).
Dilluns 3, 10 i 17 de 17 a 18 h
“Vine a jugar”, racó per jugar a jocs de taula amb l’Esplai de Sant Pol.

Casalet de Nadal de Ca l’Arturo

(Adreçats a nens i nenes de 3 a 10 anys)
Horari: de 9 h a 13 h, Preu: 30 €, Inscripcions a Ca l’Arturo del 17 al 21
de desembre.
Taller 1 del 27 i 28 de desembre, Manualitats amb bambú
Taller 2 del 2 al 4 de gener, Llibretes artesanals

ATC Sant Pol

Campanya CAP NEN SENSE JOGUINA a benefici de Càritas de Sant
Pol de Mar: recollida de joguines per estrenar a les instal·lacions del
camp de futbol de Sant Pol, tots els dies feiners de 17 h a 20 h i tots els
dissabtes i diumenges de 10 h a 18 h. De l’1 al 15 de desembre de 2018.

Banc d’Aliments

Els dies 30 de novembre, 1 i 2 de desembre, Gran Recapte del Banc dels
Aliments a Sant Pol de Mar, es poden fer donacions d’aliments al Sorli
Discau, Bon Àrea i CoAliment. Tot el que es recapti al Maresme es
destinarà a la gent necessitada de la comarca, incloses les persones
ateses de Sant Pol de Mar.

Parc de Nadal

Del 27 al 30 de desembre, al Pavelló Poliesportiu Municipal. Activitats
per nens i nenes de 0 a 12 anys: ludoteca sensorial (de 0 a 2 anys),
espais infantils (d’1 a 6 anys), tallers de manualitats, inflables (de 2 a
12 anys), llits elàstics, activitats esportives, servei de bar. Entrada: 4 €
persona/dia (els adults acompanyants no paguen entrada) (Important:
Els nens i nenes més petits de 7 anys han de venir acompanyats d’un
adult responsable)

BONES FESTES
Regidoria de Promoció
Econòmica, Fires i Comerç
Regidoria de Cultura

