Benvinguts a la 13ª Firamar 2015.
Ja fa uns anys que el cartell de la Firamar està dedicat a persones
relacionades amb la pesca, les barques i el mar. Aquest any està
dedicat en una persona que ha tingut una relació molt especial
amb la Penya Xíndries. Des de la primera Firamar hem tingut la
seva ajuda en totes les activitats, sobretot amb la tirada de l’artó.
Tots sabeu a qui ens referim i no us equivoqueu, en RAFAEL SIMÓN i VILLARONGA, “RAFAEL DIGU”. Fa poc que ens va deixar
però per nosaltres sempre estarà present a la Firamar, Rafael va
per tu aquesta edició.
Ja ha arribat la Firamar 2015 amb totes les activitats que això
comporta tal i com podeu comprovar en el programa.
Penseu que aquests actes es porten a cap gràcies a la col·laboració
de molta gent, ja siguin particulars, entitats o ﬁrmes comercials.
Voldríem agrair d’una manera molt especial a l’Ajuntament, a la
Carme Ruscalleda, a tots els patrocinadors, anunciants, i sobretot
a una entitat que ens uneix amb moltes coses, especialment el
que té relació amb la platja, el mar i les barques. No és cap altre
que A TOT DRAP. És per això que us volem donar les gràcies a tots
els que d’una manera o altra en participeu.
Mai estarem prou agraïts, doncs sense vosaltres res seria possible!

ORGANITZADORS:

PATROCINADORS:

Associació cultural Penya Xíndries

Benvinguts al 13è Festival d’havaneres i al 7è Concurs de Composició d’Havaneres de Catalunya Vila de Sant Pol de Mar. Tot i que
popularment l’anomenem Firamar.
Aquesta ﬁra, a diferència de les altres, té un element diferenciador
que enalteix la història del nostre poble com és la mar.
Encarem aquesta Firamar amb renovada il·lusió i amb el desig
d’implicar el conjunt de la vila, parents, amics i coneguts a les
activitats programades.
Activitats relacionades amb el mar, amb l’artesania, i com no amb
la música. El divendres ja podrem gaudir de les cançons que ens
oferirà Sant Pol Canta i la Coral Montpalau de Pineda de Mar, així
com el Grup L’Espingari.
El dissabte hem de destacar el tant esperat Concurs d’Havaneres,
amb composicions que any rere any ens sorprenen per la gran
qualitat de les lletres i músiques presentades. I del Festival
d´Havaneres que com sempre comptem amb grups de primer
nivell com són Port Bo, Arjau, Els Pescadors de l’Escala i Els Cremats.
Aquesta ﬁra no seria possible sense el grup organitzador, sense el treball de la brigada municipal, la policia i la implicació de
l’Ajuntament.
Us convidem a que un agost més, compartiu amb tots nosaltres el
bon sabor d’un cremat i de la millor música marinera: les havaneres. Bona Fira, Bona Firamar !!!
Montserrat Garrido Romera
Alcaldessa de Sant Pol de Mar

COL·LABORADORS:

Dijous 20 d’agost

Dissabte 22 d’agost

Diumenge 23 d’agost

TRETA DEL SANT PAU
Centre d’Interpretació de Varada: demostració de la treta del Sant
Pau amb la maquinilla.
A 2/4 de 7 de la tarda a la Platja de les Barques.
Organitza: A Tot Drap

SUBHASTA PÚBLICA DE PEIX.
Organitza: A Tot Drap,
amb la col·laboració de Pescadors de Sant Pol de Mar.
A les 10 del matí a la Platja de Les Barques.

DEMOSTRACIÓ DE PESCA AMB ARTÓ.
Organitza: A Tot Drap amb la col·laboració de Pescadors de Sant Pol
de Mar i Pineda de Mar.
A les 9 del matí a la Platja de Morer.

Acte en record a RAFAEL SIMÓN “DIGU”
A 2/4 de 12 del matí a la Platja de les Barques. 			
Organitza: A Tot Drap.

BATEIG DEL LLAGUT “AVI GUILLERMO”
A 2/4 de 12 del matí a la Platja de les Barques. 			
Organitza: A Tot Drap
Tot seguit “ SANT POL DES DEL MAR”.
Passejades improvisades amb les barques d’ A Tot Drap.

VIDEO - FÒRUM:
Projecció del documental:
“L’adéu a les últimes barques: cementiri de barques de Tarragona
i Cambrils”,
presentat per Antonio Fuentes, pescador professional, i submarinista
(Cambrils).
A 2/4 de 9 del vespre al Centre Cultural i d’ Esbarjo.
Organitza: A Tot Drap.

Divendres 21 d’agost
PLAFONS DEL SANT POL MARÍTIM
Inauguració dels plafons informatius de la Platja de Barques i del seu
patrimoni marítim.
A les 8 del vespre a la Plaça del Torrent Arrosser, iniciarem el
recorregut per les barques fins a la Caseta del Motor.
Organitza: Ajuntament de Sant Pol de Sant Pol de Mar i A Tot Drap.

COMENÇA LA FIRA DEL MAR.
Les parades es disposaran a la Plaça del Torrent Arrosser i al llarg del
Passeig de La Punta.
Del dissabte a les 12 del migdia fins diumenge al vespre.
VINE A CONÈIXER EL SANT POL DELS PESCADORS.
(visita guiada)
Sortida a 2/4 de 7 de la tarda de la plaça de la Vila.
Inscripció prèvia a ofturisme@santpol.cat
Organitza: Regidoria de Turisme - Ajuntament de Sant Pol de Mar.
Col·labora: A Tot Drap
INAUGURACIÓ OFICIAL DE FIRAMAR
A les 7 de la tarda al començament del Passeig de La Punta.
CONTES DE MAR a l’ombra del Sant Pau, amb la Marta Romà.
A 2/4 de 8 del vespre a la Platja de Les Barques.

DANSES CANTADES
A càrrec de LA CORAL MONTPALAU de Pineda de Mar i
LA CORAL SANT POL CANTA.
Sota la direcció d’ Emili Orrit.					
A 2/4 de 10 del vespre a la Plaça del Torrent Arrosser. 		

13è Festival d´Havaneres de Sant Pol de Mar
i 7è Concurs de composició d´havaneres de
Catalunya “Vila De Sant Pol De Mar”

A continuació :
Actuació de L’ ESPINGARI,
que ens presentaran el seu CD “SONS DE MAR”.

A les 10 de la nit a la Plaça de La Punta.
El recinte s’obrirà a les 9 del vespre.
Preu: 7 € (inclou cadira i rom cremat).
El públic assistent votarà a la mitja part pel premi popular.
A la mitja part del Festival es servirà el tradicional ROM CREMAT.
GRUPS PARTICIPANTS :

ELS PESCADORS DE L´ESCALA
ARJAU
ELS CREMATS
PORT- BO
Associació Cultural Penya Xíndries

TALLER DE MAQUETES DE PATÍ I VELA LLATINA a càrrec de
monitors de l’Escola de Mar.
A les 6 de la tarda a la Plaça del Torrent Arrosser			
Organitza: A Tot Drap
BALLADA DE SARDANES ,
A càrrec de la COBLA FLAMA DE FARNERS
A les 7 de la tarda a la Plaça de La Punta.
TALLER DE NUSOS
A càrrec de Jordi Solsona
A les 7 de la tarda a la carpa d’ A Tot Drap.
DANSES CANTADES
A càrrec de LA CORAL MONTPALAU de Pineda de Mar i
LA CORAL SANT POL CANTA.
Sota la direcció d’ Emili Orrit.
A 2/4 de 9 del vespre a la Plaça del Torrent Arrosser.
A Tot Drap us presenta “SOMNI”.
Un espectacle de poesia, música i llum amb la participació de les
barques i amb el nostre mar com a teló de fons.
A les 10 del vespre a la Platja de les Barques.

Dissabte 12 de setembre
34a SARDINADA POPULAR.
amb l’actuació de “LES ANXOVETES”
A les 9 del vespre a la Platja de les Barques.
• Per FIRAMAR hi haurà servei de bar permanent amb els ja tradicionals
entrepans de seitó i diferents tipus de begudes.
• L’organització es reserva el dret de fer canvis en aquest programa, per inclemències meteorològiques i/o d’altres motius.
Moltes Gràcies per la vostra il·lusió i pel vostre esforç a totes aquelles persones
que col·laboren a portar a terme FIRAMAR: cantaires, grups, entitats,… !!!

