XI Celebració de

Sant Antoni Abat
Sant de Pol de Mar, 18 de gener de 2015

El proper 18 de gener arribarà a Sant Pol una nova edició de la festa de Sant
Antoni amb els tradicionals Tres Tombs.

Sortim al carrer a donar la benvinguda i a veure la passada de tot el bestiar,
especialment els cavalls.

Veniu davant de l’Ajuntament, a la Riera o al Parc del Litoral per tal de
donar una bona acollida i veure desfilar els cavalls amb els seus genets ben
engalanats per l’ocasió i fer d’aquest dia , una data especial amb una celebració
de país, de casa nostra.I molt especial, que any rere any tots els santpolencs,
santpolenques i visitants de la nostra vila podem gaudir.
Com Alcaldessa he d’encoratjar i agrair a tots els participants a continuar
venint als Tres Tombs vora el mar, i especialment agrair als organitzadors que
sense la seva il·lusió, empenta i dedicació no seria possible.
Bona feina i bona festa de Sant Antoni.

Montserrat Garrido i Romera
Alcaldessa

11a Edició de la Festa de Sant Antoni Abat
A SANT POL DE MAR, diumenge 18 de gener de 2015

Cada any, quan reprenem els preparatius per a una nova edició de la Festa de
Sant Antoni Abat, tinc la impressió que el nostre estimat i petit país determina
el caràcter i la personalitat que mostrem davant del món. Som un col·lectiu
empès per l’associacionisme, l’esperit col·laborador i la solidaritat, que ens
permeten aconseguir nous reptes i nous propòsits.
Aquesta manera de fer i de ser forma part del caràcter popular santpolenc, ha
estat sempre una de les maneres que tenim de tirar endavant projectes comuns.
Som una vila que suma esforços i treball, i és per això que el creixement de la
festa i la resposta del públic que cada any s’hi suma retroalimenten l’esforç i
l’empenta per a la següent edició.
Repasseu cada detall d’activitats del programa d’enguany: la festa comença
d’hora a La Riera, al Parc de Litoral, a la Plaça de la Vila. És una cita familiar,
hi trobareu activitats per a la mainada i els aduts i tant de bo aquest any Sant
Pere faci costat a Sant Antoni i puguem guadir de la festa sense paraigües,
“xubasqueros” ni “catiusques”.

Com cada any, la festa es clourà a la vesprada, a la sala Josep Maria Ainaud
de Lasarte. Us hi espero amb música per a tots els gustos, melodies de balls
d’èxits populars, d’avui i de sempre, on combinarem els ritmes més ràpids
amb els més lents per fer-vos ballar a tots.

Tots els que signem aquest programa us hi esperem amb la il·lusió que ens
empeny cada any a millorar la diada. Us desitjo una magnífica Festa de Sant
Antoni Abat.
Toni Balam i Castanyer

Encara no fa un segle, als anys vint i trenta, sols alguns industrials tenien cotxe
o camions, principalment de pobles del voltant de Sant Pol. Cada pas d’un
vehicle era un petit esdeveniment. Tota la resta de gent i mercaderies havien
de desplaçar-se en tren, i allí on no arribava el tren, el carro i la tartana feien
la funció dels actuals cotxes i camions, amb l’ajut dels cavalls i alguna que altra
mula, si no era massa tossuda.
La tartana tenia dues vares i dues rodes, amb coberta de lona i suspensió de
ballesta. Per darrera es tancava amb portella i vidre, i per davant opcionalment
amb tauler de dos vidres. La tartana estava dissenyada per a transportar
persones assegudes en dos seients en cada un dels laterals.

El carro era més aviat per portar mercaderies, tot i que si tenia lona i seients
li deien carro-tartana. I després també hi havia un carro més petit per portar
fems o palla, que per aquí en deien el “tamboret”.

Cap als anys vint, a Sant Pol sols hi havia tres tartanes, una d’elles es llogava,
i les altres dues eren les de Can Reig i Can Roca. Es feien servir principalment
els diumenges, per baixar al poble tota la família o per portar parents, però
era molta la feina de guarnir el cavall i enganxar-lo a la tartana: les corretges,
el bastet, l’estringuet... Els altres dies es feia servir el carro-tartana de la foto,
més petit i lleuger, sempre amb el cavall ben menjat.
La tartana de Can Roca, comprada de segona mà a un senyor de Vilassar, era
molt pesada, i quan es va morir el cavall gros i en van posseir un altre de més
petit, li costava molt estirar-la a les pujades, per tant la tartana va quedar
guardada per sempre.
Aina i Enric Roca

Programa 2015
A LA RIERA
a les 9 h

a les 12 h

Esmorzar pels genets. El públic pot gaudir-lo per 5 €

Mostra d’animals autòctons de Catalunya
Parades durant tot el matí amb:
Cerveses casolanes
Tortells de Sant Antoni
Accessoris pels animals
Passejades amb carro
Ferra caballs amb calent
Carrusel de cavalls a càrrec de l’Hípica de St.Pol.
Passejada amb ponis per la mainada.

4ra. Cursa de cavalls
(el guanyador rebrà un val per sopar o dinar al Restaurant
Sant Pau per a dues persones)

A LA PLAÇA DE LA VILA
a les 12,30h
a les 13 h

Vermut popular, gentilesa de l’Unió d’Establiments i
Serveis de Sant Pol.
Benedicció dels animals.
Desfilada de cavalls (i altres) acompanyats amb la Big
Band Balona pels carrers, Nou, Pujada de Sant Pau, El Cau i
Tobella. Retorn pel carrer Nou i Mar fins a La Riera de nou.

A LA SALA JOSEP Mª AINAUD DE LASARTE
a les 18,30 h

Ball de Sant Antoni. Entrada lliure
Amb Toni Balam, trompeta en viu i música disco.
El públic assistent podrà gaudir de Santpares i Ratafia

Organitza:
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Carme Ruscalleda
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