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Salutació

Arriba de nou el Nadal, dies de torrons, neules, tions i boniques
decoracions ompliran cases i carrers, de tertúlies a taula amb amics i
familiars,... un temps per aturar-nos de la rutina diària i poder gaudir del
poble en aquestes dates.
Enguany, per donar la benvinguda a les Festes, començarem col·laborant
amb el Gran Recapte del Banc d’Aliments, seguirem amb l’encesa de
llums popular a la plaça de la vila, de seguit arribarà la fira de Santa
Llúcia on es podrà degustar l’Escudella de Nadal, continuarem amb
la tercera edició de la Festa del comerç local i les diferents activitats
organitzades perquè sigui una tarda ben lluïda i la Marató on tornarem
a demostrar la solidaritat dels santpolencs i santpolenques amb la
participació a les quines i la taula de la SOLIDARITAT.
Ompliran el calendari les cantades de nadales, el cinema, els tallers i
com a novetat el Parc de Nadal per als infants de Sant Pol, la banyada
nadalenca, la cursa de Sant Esteve, l’arribada del Patge Reial,el matí
d’aventures i el Zumba crematorrons fins a la tradicional i esperada
festa que alegra tota la mainada, La Cavalcada dels Reis d’Orient.
I tancarem les festes amb el Gran Concert de Reis ofert enguany per
l’Orquestra Barroca de Barcelona, el cor Tessàlia i el cor Ariadna.
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, amb un gran ventall d’activitats per a totes
les edats, perquè un any més, gaudiu d’aquestes festes quedant-vos
a Sant Pol i sobretot pensant en Proximitat i Qualitat amb els nostres
productes locals i artesanals, en el nostre comerç i la nostra restauració.
L’Ajuntament de Sant Pol de Mar us desitja un Bon Nadal

Divendres 1 de desembre

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.

Dissabte 2 de desembre

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 12 h, a la Biblioteca Can Coromines, l’hora del conte “Contes en
clau Rodari” amb Joan de Boer.
Organitza: Biblioteca Can Coromines
A les 21.30 h al Centre Cultural i d’Esbarjo de Sant Pol de Mar,
Celebrem els 60 anys del Centre Cultural. Entrada gratuïta. Reserva
d’entrades a Fotos Sauleda.
Organitza: Centre Cultural i d’Esbarjo

Diumenge 3 de desembre

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 al Centre Cultural i d’Esbarjo de Sant Pol de Mar, Celebrem
els 60 anys del Centre Cultural. Entrada gratuïta. Reserva d’entrades
a Fotos Sauleda.
Organitza: Centre Cultural i d’Esbarjo

Dimarts 5 de desembre

18 h A la Plaça de a Vila, Encesa de llums de Nadal. Hi haurà xocolata
i melindros per a tots els assistents i moltes sorpreses més.
Organitza: Ajuntament de Sant Pol de Mar

Divendres 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 nadalencs. Activitats per a nens
matí i tarda i el Pare Noël passejarà per la fira durant tot el dia.
A les 13 h concert de Nadales i Gospel de la coral “Strawberry Fields
Cor” de Sant Cebrià de Vallalta i Escudella de Nadal feta per la EUHT
de Sant Pol.
Organitza: Dones de la Vallalta

Divendres 15 de desembre

A les 17.30 h, a la Biblioteca Can Coromines, “Lletres amb cors”.
Organitza: Biblioteca Can Coromines
A les 18 h al Centre Cultural i d’Esbarjo Cinema per la Marató: Un
intercanvi per Nadal
Preu: 5 € (A benefici de la Marató de TV3)
De 19 a 21 h Taller “Els mites alimentaris, realitat o ficció” a la Sala
Ainaud de Lasarte, a càrrec de Laia Duran.
Inscripcions a: sanitat@santpol.cat o al 937600451 ext. 1031

Dissabte 16 de desembre

A les 20 h al Museu de Pintura de Sant Pol de Mar, El dia més curt,
projecció de curtmetratges.
Organitza: Amics de les Arts
3ª FESTA DEL COMERÇ SANTPOLENC “SHOPPING EVENING”
pels carrers: Nou, Consolat de Mar, Tobella.... a càrrec de la Unió
d’Establiments i Serveis de Sant Pol de Mar
A partir de les 17 h: Botiga al carrer i Festa de Nadal de la Unió
d’establiments de Sant Pol on convidaran al públic a: una copa de ...,
un tast de ..., una tassa de ..., una bosseta de ...
De 17.30 a 20.30 h: Inflables per a nens als 4 cantons (2 a 5 anys) i
la plaça de l’Estació (3 a 8 anys), dins el mateix horari: Tallers de
Nadal ”ECONIMBUS EDUCA” pels més petits al llarg del carrer Nou.
Col·labora: Regidoria de Comerç
De 18 a 20 h, Música i animació infantil i familiar “VISCA LA FESTA”a
la Plaça de l’Estació.
20 h a la Plaça de l’Estació, 2 sortejos de 100 € en vals de compra als
comerços de Sant Pol, gentilesa de la Unió d’establiments i serveis de
Sant Pol de Mar, Les butlletes del sorteig es repartiran amb compres
efectuades als comerços de Sant Pol.
21 h al Restaurant Banys Lluis, SOPAR SOLIDARI en benefici de la
Marató de TV3, organitza Partit Demòcrata Europeu de Catalunya
(PDECAT). Venda de tiquets al Forn de Pa El Crostó (Jacint Verdaguer,2
i Anselm Clavé, 2.) Preu: 18 €, places limitades.

Diumenge 17 de desembre

D’11 a 13 h a l’Institut de Sant Pol de Mar, Exposició “Píndoles per
conèixer l’Univers”. Dins el marc de La Marató de TV3, podreu gaudir
d’aquesta exposició que és el resultat de la feina feta pels alumnes
de 1r d’ESO dins el projecte interdisciplinari de ciències, tecnologia i
matemàtiques sobre l’Univers.
Organitza: Institut de Sant Pol de Mar
A les 12 h al Museu de Pintura de Sant Pol de Mar, Els músics de la
Fundació Pere Mitjans, amb Marc Egea i Xavi Lozano.
Organitza: Amics de les Arts
SANT POL DE MAR per a “LA MARATÓ TV3”
D’11a 20 h, als 4 cantons, “La Taula de la solidaritat”
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 del matí
A les 12 h, actuació de l’Aula de Dansa de Sant Pol de Mar.
A les 12.30 h Master Class de Zumba a càrrec de Zumba Sant Pol.
A les 13.30 h, primera “Quina”
A les 17.15 h, Conta contes amb Sílvia Serra
A les 18.15, segona “Quina”
Tot seguit actuació de la coral Sant Pol Canta
A les 19.15 h encesa de l’arbre de la solidaritat
Seguidament cloenda i última “Quina”

Dimarts 19 de desembre

Els alumnes d’Educació infantil de l’escola Sant Pau, faran una
cantada de Nadales pel poble. Parades, a les 10 h als Quatre
Cantons, a les 10.45 h a la Punta.
A les 17.30 h, a la Biblioteca Can Coromines, club de lectura “Els
hiperil·luminati”.
Organitza Biblioteca Can Coromines

Dimecres 20 de desembre

A les 15.30 h, a l’Escola Sant Pau, Concert de Nadal dels alumnes
d’educació infantil i primària de l’escola: “Estimem el Nadal”
Organitza: Escola Sant Pau
De 16 a 19 h Taller “Prou sexisme, fem nostre el rap” a Ca l’Arturo, a
càrrec de LAS VVITCH.
Inscripcions a: joves.stpol@gmail.com o al 937603006

Divendres 22 de desembre

Activitats de cloenda del trimestre de l’Institut de Sant Pol de Mar
De les 10.30 a les 12 h al Pavelló Municipal d’esports, actuacions dels
projectes “Tu tens ritme” i “El guinyol”.
De 12.30 a 14 h a Ca l’Arturo, Mostra i participació del projecte “Escape
Room”
De 12.30 a 14 h a l’institut de Sant Pol de Mar, Exposició “Píndoles per
conèixer l’Univers”
A les 21 h al Centre Cultural i d’Esbarjo de Sant Pol de Mar, Projecció
de La acadèmia de las musas de José Luís Guerín.
Organitza: Cine Club la Sorra

Dissabte 23 de desembre

A les 11 h, a la Plaça de l’Estació, Cagatió popular i espectacle
d’animació. Organitza: Regidoria de Cultura i Joventut
A partir de les 11 h, el gosset CHASE de la PATRULLA CANINA, 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.
Organitza: Regidoria de Comerç
A les 19 h, pels carrers del poble, Cantada de Nadales.
Organitza: Sant Pol Canta

Diumenge 24 de desembre

A les 13 h a la Plaça Torrent Arroser, Petit Concert de Nadal amb el cor
l’Aixa. Organitza: A tot Drap

Dilluns 25 de desembre

12 h: 3ª banyada popular de Nadal, a la Platja de les Barques.
S’obsequiarà amb una tassa de caldo a les valentes i valents.
Organitza: Regidoria de Festes

Dimarts 26 de desembre

10.30 h: Cursa de Sant Esteve, a la Plaça de l’Estació. Hi haurà obsequis
per a tots els participants.
Inscripcions a esports@santpol.cat o a Ca l’Arturo.
Organitza: Regidoria d’Esports

Dimecres 27 de desembre

De les 17 a les 20 h, al Pavelló Poliesportiu Municipal, Parc de
Nadal per a nens i nenes de 0 a 12 anys. Inflables, tallers, activitats
esportives,....Preu: 4 € (veure Altres activitats)
Organitza: Regidoria de Festes

Dijous 28 de desembre

Aprofita les vacances escolars per formar-te: Curs de “Manipulació
d’Aliments” de 9 a 14 h a ca l’Arturo. Inscripcions Ajuntament de Sant
Pol de dll a dvs de 9-14 h. Places limitades, preu: 10 €.
Organitza: Regidoria de Promoció Econòmica.
De les 17 a les 20 h, al Pavelló Poliesportiu Municipal, Parc de Nadal
per a nens i nenes de 0 a 12 anys.

Divendres 29 de desembre

De les 11 a les 14 h, al Pavelló Poliesportiu Municipal, Parc de Nadal
per a nens i nenes de 0 a 12 anys.

El Patge Reial fa saber que arribarà als Quatre Cantons (Plaça Jaume
Roig i Pujol) a les 6 de la tarda i recollirà les cartes adreçades a
S.S.M.M. els Reis d’Orient. Organitza: Comissió de Reis

Dissabte 30 de desembre

De les 11.30 a 13.30 h al Parc del Litoral, Exhibició de Zumba Kids,
Taller de Shaka i Masterclass de Zumba. Organitza: Zumba Sant Pol
De les 11.30 a 13.30 h al Parc del Litoral, Matí d’aventures (rocòdrom,
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, al Pavelló Poliesportiu Municipal, Parc de Nadal
per a nens i nenes de 0 a 12 anys.

Dimecres 3 de gener

A les 18 h, al Centre Cultural i d’Esbarjo, Cinema Infantil: El Petit
Príncep, Entrada gratuïta. Organitza: Regidoria de Cultura i Joventut

Divendres 5 de gener

De les 10 a les 13 h, al Pati de Ca l’Arturo, Taller de Fanalets.
Organitza: Regidoria de Cultura i Joventut
A les 17.45 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

Diumenge 7 de gener

A les 18 h, a l’església Parroquial de Sant Jaume, Gran Concert de Reis,
Glòria R.V. 589 d’Antonio Vivaldi i Concert de Nadal Concerto 8 op.
6 d’Arcangelo Corelli, a càrrec de l’Orquestra Barroca de Barcelona,
el cor Tessàlia i el cor Ariadna. Sota la direcció de Gilles Colliard.
Entrada: 5 €. Venda anticipada a Ca l’Arturo i a taquilla.
Organitza: Regidories de Festes i Cultura

Altres activitats
Biblioteca Can Coromines

Cada dilluns de 17.30 a 18.30 h a la Biblioteca Can Coromines,
“Vine a jugar”, jugarem a jocs de taula tradicionals.
En col·laboració amb l’Esplai de la gent Gran
Nota informativa: el Dimecres 20 i el dijous 21 de desembre, la
Sala infantil de la biblioteca Can Coromines romandrà tancada
en motiu de les Eleccions Autonòmiques.
El divendres 22 de desembre s’inicia la campanya de
Bibliocomerç que durarà fins el 8 de gener.
Durant aquest període trobareu paneres de llibres en diversos
comerços del poble.

Ca l’Arturo
Tallers de Nadal (Adreçats a nens de 3 a 12 anys)
Horari: de 9 a 13 h, Preu: 30 €, Inscripcions a Ca l’Arturo del 18
al 21 de desembre.
Taller del 27 al 29 de desembre, Ornaments Nadalencs amb
elements naturals.
Taller del 2 al 4 de gener, Creació d’objectes de reutilització
amb materials de desús.

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 a 20 h i tots els dissabtes i diumenges de 10 a 18
h. De l’1 al 15 de desembre de 2017.

Banc d’Aliments
Els dies 1, 2 i 3 de desembre, Gran Recapte del Banc dels
Aliments a Sant Pol de Mar, es poden fer donacions d’aliments
al Sorli Discau i al Bon Àrea els dies. 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 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 més petits de 7 anys han de venir
acompanyats d’un adult responsable)
Horaris:
Dimecres 27 de desembre de 17 a 20 h
Dijous 28 de desembre de 17 a 20 h
Divendres 29 de desembre d’11 a 14 h
Dissabte 30 de desembre de 17 a 20 h

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

