Salutació

Arriba de nou el Nadal, dies de torrons, pessebres,
de tertúlies a la taula amb amics i familiars,... un
temps per aturar-nos de la rutina diària i poder
gaudir del poble en aquestes dates, per retrobarnos en places i carrers gràcies al potencial cultural
i associatiu de Sant Pol.
El tret de sortida el donarà la fira de Santa Llúcia
i la Marató on tornarem a demostrar la solidaritat
dels santpolencs i santpolenques, continuarem
amb la Festa del comerç local per que proximitat
= qualitat, les cantades de nadales, el cinema, els
tallers i exposicions, l’arribada del Carter Reial i
acabarem amb la tradicional cavalcada dels Reis
d’Orient.
Des de l’Ajuntament , amb col·laboració de moltes
entitats de Sant Pol, us hem preparat amb molta
il·lusió, la programació que teniu entre les mans,
amb un gran ventall d’activitats tant per a petits
com per a grans per que gaudiu d’aquestes festes.
L’Ajuntament de Sant Pol de Mar
us desitja unes Bones Festes.

Dissabte 12 de desembre

Al matí a la Plaça de l’Estació
Mercat de pagesia i proximitat
De les 5 de la tarda a les 9 del vespre al Museu de Pintura
Taller de música electroacústica a càrrec de l’Orquestra del Caos
A les 9 de la nit, Sopar solidari a benefici de la Marató de TV3 als
Banys Lluís. Venda de tiquets al Crostó, preu: 15 €.

Diumenge 13 de desembre
De les 11 del matí a les 9 del vespre a la plaça dels Quatre Cantons
Sant Pol de Mar amb la Marató de TV3
Durant tot el dia “Taula solidària” amb la Marató de TV3
A les 11 vine a córrer o caminar en la “Marxa solidària per la Marató
de TV3” (inscripcions a partir de les 10 del matí)
A les 12 del migdia actuació de l’Aula de Dansa de Sant Pol de Mar
A dos quarts d’una del migdia Master Class de Zumba
A un quart de dues del migdia primera “Quina”
A un quart de set de la tarda segona “Quina” i tot seguit actuació de
la coral Sant Pol Canta
A un quart de vuit del vespre encesa de l’arbre de la solidaritat amb
acompanyament musical d’en Jordi i en Francesc
Seguidament cloenda i última “Quina”
Organitza: Centre Cultural i d’Esbarjo
Durant tot el dia al carrer Nou
Fira de Santa Llúcia
A les 11:15 h Contes de Nadal amb Marta Romà
Nadales i música en directe durant la fira

Dissabte 19 de desembre

A les 12 del migdia a la biblioteca
Conta-contes i manualitats nadalenques amb la Marta Romà
A partir de les 5 de la tarda
FESTA DEL COMERÇ SANTPOLENC “SHOPPING NIGHT” pels carrers:
Nou, Consolat de Mar, Tobella....
Botiga al carrer i Festa de Nadal de la unió d’establiments de Sant
Pol on convidaran al públic a tastets, degustacions i més sorpreses.
A les 5, a la plaça de l’estació, espectacle infantil (en cas de mal
temps, es farà a Ca l’Arturo)
Durant el decurs dels espectacles, la Comissió del viatge de fi
de curs dels alumnes de 6è oferirà a preus populars berenar i
xocolatada.
A les 6:30 h de la tarda, GOSPEL a càrrec de FILDEGOSPEL COR, als
“4 cantons” i a les 7 a la Plaça de l’Estació.
Nadales al carrer a càrrec de la coral Sant Pol Canta
(recorregut: Plaça de l’Hotel -a les 18:30 h-, Can Talamàs -a les 19
h-, Can Canaletes -a les 19:30 h-, Ca la Ramona -a les 20 h-, Els
Quatre Cantons, -a les 20:30 h- ,Plaça de l’Ajuntament -a les 21 h-)
A les 7 de la tarda al Museu de Pintura
Inauguració de l’exposició ‘Sang de fulla’, amb obres de Maria
Sauleda i Tura Sanz.
A les 10 de la nit al Centre Cultural i d’Esbarjo
“Mira-t’ho com vulguis” Xou-espectacle per la Marató de TV3.
Aquest any te’l pots mirar pel darrere.
Venda d’entrades a Foto P. Sauleda i a taquilla mitja hora abans
Preu: 8 € (entrades numerades)

Diumenge 20 de desembre
A les 6 de la tarda al Centre Cultural i d’Esbarjo
“Mira-t’ho com vulguis” Xou-espectacle per la Marató de TV3.
Aquest any te’l pots mirar pel darrere.
Venda d’entrades a Foto P. Sauleda i a taquilla mitja hora abans
Preu: 8 € (entrades numerades)

Dilluns 21 de desembre

A la Llar d’infants “El pi del soldat” de les 9 a les 9:35 h
Concert de Benvinguda per infants i famílies “SONS D’HIVERN
I DE NADAL”
(Dins del projecte de recerca “Paisatges sonors” un projecte
d’escolta a la infància i la seva relació lliure i competent amb el
so i la música. Trobar allò extraordinari dins de la quotidianitat en
arribar a la Llar. Proposta oberta i gratuita per tothom.)

A les 7 de la tarda al Museu de Pintura
‘El dia més curt’, Festival de curtmetratges coordinat per
Barbara Destefanis

Dimarts 22 de desembre

Concert de Nadal dels alumnes de l’escola Sant Pau
Durant el matí cantada dels més petits pels carrers del poble
A partir de les 11 h Concert de Nadal al pavelló municipal

Dijous 24 de desembre

A les 12 h a la plaça de l’estació
Fem Cagar el Tió. Vine a fer cagar el tió, hi haurà
regals per a tothom!

Divendres 25 de desembre

A les 12 a la platja de les barques
Banyada popular de nadal. S’oferirà una tassa de caldo a
tots els valents.

Dissabte 26 de desembre
A partir de les 10.30 h del matí al carrer Nou
Cursa de Sant Esteve

Diumenge 27 de desembre

A les 12 del migdia a la plaça Torrent Arrosser (en cas de mal
temps al Centre Cultural i d’Esbarjo)
Petit concert de Nadal a càrrec de la Coral l’Aixa d’Arenys de
Mar (Organitza “A tot drap”)
A partir de les 6 de la tarda als Quatre Cantons
Arribada del Patge Reial

Dilluns 28 de desembre

Sortida al Saló de la infància i la joventut de Girona
Hora i lloc de sortida: A les 15:30 h a la Sènia
Preu: 10 €, inclou entrada i autobús
(inscripcions a Ca l’Arturo)

Dissabte 2 de gener

A les 6 de la tarda al Centre Cultural
Cinema de Nadal: Arthur Christmas. Preu: 3 €

Diumenge 3 de gener

A les 6 de la tarda al Centre Cultural
Cinema de Nadal: L’origen dels guardians. Preu: 3 €

Dimarts 5 de gener

De les 10 del matí a dos quarts de dues del migdia al
pati de Ca l’Arturo
Taller de fanalets. Vine a fer un fanalet per rebre als
Reis d’Orient
Xocolatada a preus populars dels alumnes de 6è al
pati de Ca l’Arturo
A les 6 de la tarda a la Plaça de l’Hotel
Arribada dels Reis d’Orient i cavalcada pels carrers
del poble

I també...

Tallers de Nadal a Ca l’Arturo
De les 9 del matí a l’1 del migdia
Informació i inscripcions fins al 18 de
desembre a Ca l’Arturo
Taller de Porta-espelmes,
23 i 24 de desembre (preu: 12 €)
Taller de Mòbils d’hivern,
del 28 al 31 de desembre (preu: 24 €)
Taller de titelles de dit,
4 i 5 de gener (12 €)
Taller de Mussol portanotes,
7 i 8 de gener (12 €)
Durant els dies de Nadal, pessebre a la
Caseta del motor, organitza “A tot drap”
Agraïm la seva col·laboració al Centre
Cultural i d’Esbarjo
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