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La companyia no pensa aturar les obres però s’ha avingut a fer algunes concessions com deixar
obert el pas de les andanes per als veïns

Quan queden menys
de dos mesos per a
les properes elec-
cions municipals, vull
aprofitar per acomia-
dar-me de tots vosal-
tres com a alcalde de
Sant Pol.
Em sento molt orgu-

llós d’haver pogut ser l’alcalde d’aquest
poble que em va acollir i que tant m’esti-
mo. Per mi ha estat un gran honor i una

gran responsabilitat. Han estat vuit anys
intensos, en els que hem passat de tot,
moments bons i d’altres de no tan bons,
però al final ha valgut la pena. No oblidaré
mai aquesta etapa de la meva vida que,
tot i que ha tingut moments durs, també
m’ha donat moltes satisfaccions. Vull
agrair la feina feta tant als meus com-
panys regidors com als treballadors
municipals. Han estat moltes les hores
compartides de preocupacions però
també d’il·lusions.
A tots vosaltres, agrair-vos que m’hagueu
fet confiança tots aquests anys, en els que
també m’he sentit molt apreciat i respec-
tat. Com a alcalde, he intentat ser just i
atendre tothom per igual, la porta del meu
despatx sempre ha estat oberta a tothom

que ho ha necessitat. He procurat ser un
alcalde que es preocupa per les persones,
més enllà de l’estricta feina de gestió
municipal. Segurament també m’he equi-
vocat i vull demanar disculpes si alguna
vegada us he fallat. Massa sovint s’han
traspassat els límits de l’ètica política, i
ens queda l’assignatura pendent de trobar
una altra manera de fer política, més
noble i més propera al ciutadà.
He intentat ser transparent i crec que he
demostrat que tinc ganes de treballar per
al poble, i així ho continuaré fent. Voldria
que la gent no es quedés amb la part
negativa i valorés la feina feta en tots
aquests anys, que ha estat molta.

A tots vosaltres, moltes gràcies.

Discurs de comiat

Tot i que ADIF està decidida a
tirar endavant el projecte de
remodelació de l’estació de tren
de Sant Pol, l’Ajuntament ha
aconseguit que la companyia
accepti algunes de les seves
demandes per tal de reduir l’im-
pacte que aquesta obra pot
tenir per al poble.
Així, la companyia redactarà un
nou projecte tenint en compte
les exigències de l’Ajuntament,
i on es contemplaran algunes
de les seves demandes, com la
rebaixa de la barana situada a
la façana marítima, la supressió
de les voluminoses marque-
sines o el deixar obert el pas de
l’andana per als veïns.
ADIF va presentar el mes de
maig aquest projecte de mo-
dernització i millora de l’acces-
sibilitat a l’estació de Sant Pol
de Mar, que consisteix bàsica-
ment en la construcció d’un pas
inferior entre andanes, dotat
amb un ascensor d’accés, i en
el tancat de l’estació, mantenint
l’actual pas a nivell amb barrera

per a l’ús rodat i dels vianants.
L’objectiu d’aquestes obres,
segons la companyia, és el de
garantir la seguretat.
L’Ajuntament s’ha oposat des
de l’inici a aquest projecte pel
greu impacte visual que des-
figura la façana marítima i que
deixa als veïns de Sant Pol
sense poder accedir a les
andanes, de sempre conside-
rades com a un carrer més del
poble. El passat mes de setem-
bre el ple ja va adoptar per una-
nimitat un acord d’oposició ínte-
gra al projecte.
Els motius d’aquest rebuig es
van fer arribar a la companyia,
però ADIF va remetre una carta
al consistori on assegurava que
duria a terme “totes aquelles
actuacions” que cregués
necessàries dins de la seva
competència per garantir la
seguretat. Igualment, no accep-
ta les al·legacions que l’andana
sigui part del teixit urbà, subrat-
llant que les estacions de tren
“no són de competència muni-

cipal” ni les andanes “vials
municipals”.
Després d’aquesta contundent
resposta, l’Ajuntament va de-
manar una reunió in situ, per tal
de fer veure a la companyia de
primera mà com afectarien al
poble les reformes que pretén
fer. Fruit d’aquesta negociació,
tot i que no s’ha aconseguit atu-
rar el projecte, ADIF s’ha com-
promès a fer-hi algunes mi-
llores. 

Paral·lelament a les converses
que es puguin mantenir amb
ADIF per suavitzar l’impacte del
projecte, l’Ajuntament vol
reforçar aquesta pressió a
través dels instruments que tin-
gui al seu abast i demanant, si
cal, la col·laboració ciutadana.
De moment, al ple del proper
mes d’abril es presenta una
moció conjunta de totes les
forces polítiques municipals en
contra del projecte. 

Adif modificarà el projecte de l’estació
seguint les demandes de l’Ajuntament

Manuel Mombiela
Alcade de Sant Pol de Mar

Infraestructures
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El Ple de l'Ajuntament de Sant
Pol de Mar va aprovar el passat
7 de març el pressupost més
auster dels últims anys, amb
una rebaixa d'un 21,46%
respecte al de 2010. La propos-
ta va ser aprovada amb els vots
favorables de l’equip de govern
i Esquerra, i en contra de Junts
per Sant Pol; la resta de regi-
dors es van abstenir.
El pressupost de 2011 ascen-
deix a un total de 7.414.014,24
euros, dos milions menys que el
de l’any anterior. Durant l'any
2011, el consistori haurà de fer
un esforç important per afrontar
les necessitats del poble, ja que
es preveu una disminució con-
siderable dels ingressos cor-
rents. Aquesta davallada prové,
més enllà de l’efecte que la crisi
té en els ingressos tributaris de
l’Ajuntament, de l’endarreriment
en la compensació de l’ibi de
les autopistes, i que aquest any
no es preveu obtenir el finança-

ment  que es rebia del “Fondo
estatal de inversión y empleo”.
Amb aquests ingressos,
l'Ajuntament ha de fer front a la
despesa corrent i a l'amortitza-
ció de préstec, per tant, ha estat
necessari un ajust molt impor-
tant en la despesa. Això s'ha
aconseguit repartint l'esforç
entre totes les partides de
despesa corrent, i sobretot amb
la reducció de despeses de per-
sonal (el 5% dels sous dels tre-
balladors, l'amortització de
places, l’aplicació gradual de la
valoració de llocs de treball...).
És per tot això que, en aquest
exercici, les inversions que-
daran reduïdes al que sigui
estrictament necessari. Així, els
diners rebuts del PUOSC, la
Diputació i préstecs diversos
seran destinats principalment a
acabar de pagar la indem-
nització a PROSU, finalitzar les
obres de Ca l'Arturo i a arreglar
la teulada del pavelló municipal,

el pas soterrani del CEIP i el
balcó de la Punta.
Cal destacar que l’elaboració
d’aquest pressupost ha estat
molt transparent, i que tots els
regidors han tingut tant al regi-
dor responsable de l’àrea com a
la tècnica a la seva disposició
per a qualsevol aclariment.
Igualment, s’ha de recordar que
durant el 2010 l’Ajuntament ha
hagut de fer front a la indem-
nització a PROSU, que ascen-

dia a 1.200.000 euros i que ja
està pràcticament liquidada.

L’Ajuntament aprova el pressupost
més auster dels últims anys
El Ple va recolzar la proposta que suposa una reducció de 2 milions d’euros respecte a l’any passat

Hisenda

Com a regidor
d’Hisenda vull
agrair la bona
predisposició
dels regidors a
col·laborar en
l ’ e l a b o r a c i ó
d’aquest pres-

supost, i en fer possible que
hagi estat aprovat, encara
més tenint en compte el con-
text econòmic de crisi que viu
el país.
Aquest ha estat un pressu-
post difícil, sobretot perquè
s’hauran de reduir serveis
importants per al poble. Però
això és necessari degut a la
davallada dels ingressos, i
després d’haver de fer front a
la indemnització de PROSU,
que ha minvat considerable-
ment les arques municipals.
Durant aquest 2011 tenim el
compromís de reduir tan com
sigui possible la despesa del
consistori, que estarà molt
controlada des de cada regi-
doria, però procurant que
aquest ajustament afecti el
mínim possible al ciutadà.

Ferran Xumetra
Regidor d’Hisenda

Agraïment
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Hisenda

Ensenyament

El projecte de construcció de
la nova biblioteca de Sant
Pol, que s’havia d’ubicar a
les escoles del carrer Santa
Clara, no es podrà finalment
dur a terme, si més no en els
terminis que s’havien fixat.
Tot i que el projecte (que ha
patit diverses modificacions)
ha estat finalment aprovat,
no s’han complert els termi-
nis que s’estipulaven per tal
d’aconseguir la subvenció
més quantiosa, de 450.000
euros, que concedia el servei
de biblioteques de la Gene-
ralitat, ja que l’adjudicació de
l’obra s’hauria d’haver fet
abans del 25 de setembre.
Han estat diversos els entre-
bancs que ha patit aquest
projecte: un calendari molt
ajustat, l’oposició d’una part
de la població i, sobretot, el
context de crisi econòmica,
agreujat per la indemnització
milionària a Prosu a que s’ha
hagut d’enfrontar l’Ajunta-
ment.

El cost total del projecte
ascendia a uns dos mi-
lions d’euros, dels quals
se n’havia aconseguit
reunir 1.450.000 a
través de subvencions
atorgades per Diputació
i els departaments de
Cultura i Governació de
la Generalitat. Al parar
el projecte s’ha hagut
de renunciar a una part
important d’aquestes
ajudes, i ara s’està tre-
ballant per recuperar-
ne el màxim possible i
destinar-les a altres
projectes oberts.
Sant Pol perd així la
possibilitat de gaudir, si
més no de moment,
d’un equipament d’a-
questa magnitud, ja que
difícilment en els temps
que corren es tornaran
a aconseguir unes sub-
vencions tan quantio-
ses per tirar-lo enda-
vant.

El projecte de millora de la mobilitat i reno-
vació de l’enllumenat del Parc del Litoral i el
Passeig dels Plàtans és a punt de finalitzar, a
falta de l’inspecció de final d’obra.
Aquest projecte, amb un cost total de 429.619
euros subvencionats íntegrament pel FEOS,
venia a solucionar els problemes d’accessi-
bilitat i deteriorament dels camins, i la
instal·lació de l’enllumenat públic, que havia
quedat obsoleta i presentava problemes de
funcionament així com de contaminació
lumínica. 
Per tot això, s’ha dut a terme la reparació i
reforma dels paviments, de manera que els
camins de sorra de la zona verda s’han
arreglat, substituint el material existent per un
material ecològic que manté la mateixa textu-
ra però més resistent i que facilita el drenatge
de l’aigua. També s’ha procedit a la dotació
de mobiliari urbà adequat, afegint bancs i

papereres; i s’ha renovat la instal·lació de
l’enllumenat, reemplaçant els fanals existents
per fanals de LEDs, que a més de l’estalvi
energètic suposen molt poc manteniment.
A banda d’aquestes millores, també s’ha
aprofitat per dur a terme la substitució del reg
existent, s’ha condicionat l’aparcament, s’han
sanejat els parterres i s’ha millorat el clave-
gueram per a l’ús de la Fira Alternativa.

A punt de finalitzar les obres del Parc
del Litoral i el Passeig dels Plàtans

Els santpolencs ja no hauran
de desplaçar-se a Canet per a
fer els tràmits propis de l'ofici-
na de gestió tributària.
Després de moltes gestions,
la regidoria d'Hisenda ha
aconseguit que Sant Pol pugui
gaudir d'una oficina mòbil a
partir del mes d'abril. L'oficina,
que es desplaçarà al poble un
cop per setmana per atendre
les sol·licituds del ciutadà,
estarà situada a la planta
baixa de l'ajuntament cada
dijous de 9 a 14h.

Oficina mòbil de gestió
tributària a Sant Pol

El projecte no podrà tirar endavant dintre dels terminis marcats

Urbanisme

Des del passat mes de febrer,
la Llar d'infants municipal Pi
del Soldat està organitzant tot
un seguit d’activitats per tal de
donar a conèixer la metodolo-
gia de l'escola. L’exposició “Un
passeig per la Llar” es va fer
en dues jornades a la Sala
Polivalent, que es va transfor-
mar per donar una pinzellada
del que és el dia a dia de la
llar.
D'altra banda, el proper dia 9
d'abril es farà la jornada de
portes ofertes, que començarà
amb una batukada a la plaça
de l’ajuntament seguida d’una
cercavila fins a la llar. Allà, els
pares podran visitar les
instal·lacions de l’escola i
conèixer els seus educadors.
Per últim, recordar als pares
interessats que el calendari de
preinscripció per al curs
2011/12 és del 2 al 13 de
maig. Poden trobar més infor-
mació al web www.santpol.cat.

Exposicions i portes
obertes a la llar d’infants

Sant Pol haurà de renunciar
per ara a la nova Biblioteca
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Des de principis d'any s'ha
incorporat al cos de la Policia
Local del nostre Ajuntament
en David Garcia Calvo que
desenvoluparà la tasca de
Caporal Cap i dirigeix als 18
agents que actualment hi ha
a la plantilla.

En David prové de la Policia
Local de Mataró de la qual
n'era Caporal des de l'any
2002. Compta amb una
experiència professional de
15 anys en el món policial i
des de l'any 2003 en el de la
docència com a professor de
drets humans a l'Escola de
Policia, actualment Institut
de Seguretat Pública de
Catalunya, on imparteix clas-
ses tant a policies locals com
a mossos d'esquadra.
Amb la il·lusió i els reptes
personals d'iniciar una nova
etapa a la vila de Sant Pol de
Mar treballa per potenciar el
cos de la Policia Local.
Fomentarà la policia de pro-
ximitat i el diàleg entre els

diferents interlocutors so-
cials; veïns, les diferents
associacions culturals i els
ens locals.
En el marc de la seguretat
ciutadana, s'intensificarà la
presència al carrer dels
agents de la Policia Local
realitzant patrulles a peu i
col·laborant en actes públics.
També es desenvoluparan
campanyes específiques de
seguretat ciutadana i campa-
nyes preventives com alco-
holèmies i sorolls i s'incre-
mentaran les col·laboracions
entre els diferents cossos de
seguretat de la comarca
realitzant serveis nocturns
conjunts i reforçaments pun-
tuals.

El passat 3 de març, es va cel-
ebrar a Sant Pol un un dinar
productiu per tractar la trans-
versalitat per a la millora de la
seguretat. Aquest acte, que va
tenir lloc al restaurant Gran Sol,
s’emmarca dins de les IV jor-
nades de seguretat a petits
municipis i va ser organitzat per
l'Ajuntament de Sant Cebrià de
Vallalta i la Comissió de Petits
Municipis de la Federació de
Municipis de Catalunya, amb la
voluntat de seguir avançant en
el desenvolupament de la
seguretat local i, en particular,
dels petits municipis.

Celebren a Sant Pol una
jornada de seguretat

Breus

L'Ajuntament presenta el
nou cap de la Policia Local
David Calvo dirigeix els 18 agents de la plantilla des del gener

Seguretat Ciutadana

Nova tramitació del DNI 
electrònic per al maig

El proper mes de maig un
equip de la Policia Nacional
torna a Sant Pol per tramitar el
carnet d'identitat electrònic.
Totes aquelles persones que
tinguin el carnet caducat, que
l’hagin de fer per primera vega-
da, que el vulguin actualitzar
per un canvi de domicili, o bé
que desitgin tenir el DNI-e
encara que no el tinguin cadu-
cat poden acudir a tramitar-lo,
això sí, demanant hora amb
anterioritat.
Per fer-ho podeu trucar al telè-
fon 93 760 05 19, o bé passar
per les dependències de la
Policia Local en horari d'atenció
al públic, de 9 a 14 hores.
Cal remarcar que el tràmit es
realitza dos dies: un de recolli-
da de dades i l'altre d'expedició
i  entrega. Durant  els  dos dies
és  necessari que vingui  la per-
sona interessada, sense  poder
delegar la recollida del carnet a
ningú.
Per consultar els documents
que cal presentar per l'expedi-
ció us podeu adreçar a la poli-
cia local o consultar al web de
l’Ajuntament www.santpol.cat.
Per a les persones que tinguin
nens, recordar que als 14 anys
d'edat ja és obligatori fer-se el
DNI, però pot fer-se abans.

Per facilitar l’accés dels veïns al centre urbà, l’Ajuntament ha
aconseguit que l’espai que antigament ocupaven els Tints
Carbonell torni a ser obert com a aparcament. L’aparcament
és obert de dilluns a diumenge i s’hi pot deixar el cotxe gratuï-
tament per un màxim de 60 minuts indicant l’horari d’arribada.

Davant dels canvis i demandes socials, la
regidoria de Seguretat Ciutadana vol donar
resposta al ciutadà amb la potenciació de
la policia de proximitat com a eix central en
la filosofia de treball del cos de Policia
Local.
L'agent que desenvolupa aquest servei té
com a funcions bàsiques la presència al
carrer realitzant el servei a peu per tal de
mantenir un contacte més estret amb els
veïns i ser un punt d'unió entre la Policia i
el ciutadà.
La seva missió és, entre d'altres, recollir
les queixes, peticions i necessitats tant de
ciutadans com de comerciants de forma
que impliqui ambdues parts (administració
i administrat) com a elements molt impor-
tants en la seguretat pública.

Segons Ferran Xumetra, regidor de
Seguretat Ciutadana, l’entrada de David
Calvo com a caporal en cap i la poten-
ciació de la policia de proximitat “són els
dos punts bàsics de renovació de la policia
local per tal de donar un servei més proper
al poble”.

Potenciar la policia de proximitat

Reobert l’aparcament dels Tints
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Aquest mes de febrer, l'Ajuntament de
Sant Pol de Mar ha iniciat un nou servei
de recollida de bolquers per als veïns del
casc urbà, que els permetrà llençar-los a
la porta de casa també els dies de reco-
llida de la matèria orgànica.
Fins ara, els bolquers es podien llençar a
la porta de casa juntament amb el rebuig
exclusivament els dimarts i dijous, mentre
que la resta de la setmana s'havien de
dipositar en els contenidors de color gris.
A partir d'ara es podran deixar també a la
porta de casa els altres dies, amb una
bossa apart i degudament etiquetats. Els
adhesius per etiquetar-los els facilita l'a-
juntament i les persones que necessitin
fer ús d'aquest servei els poden recollir a
les dependències municipals. Els dies
que es recull el rebuig, els bolquers es
poden posar a la mateixa bossa.
Cal remarcar que a la bossa de bolquers
no es poden incloure altres tipus de
residus. En cas que els serveis de reco-

llida trobin una bossa amb l'etiqueta de
bolquers plena de rebuig, no l'agafaran i
hi posaran un adhesiu d'incidència.

El passat 8 de març es va inaugurar la
planta de stripping (tractament d’aigua)
situada a l’aparcament que hi ha al costat
del CEIP Sant Pau.
Aquest projecte, que s’ha dut a terme amb
la col·laboració de SOREA i subvencionat
per l'Agència Catalana de l'Aigua, perme-
trà recuperar l’aigua dels pous situats al
pati de l'escola per a consum urbà, uns
pous que antigament ja subministraven
gran part de l'aigua potable de Sant Pol.
Ara però, aquesta aigua no podia ser
aprofitada directament degut a un episodi
de contaminació que va patir fa uns anys
la riera.

La instal·lació d'aquesta planta s’inicia
aprofitant les obres de construcció del nou
CEIP, on ja es contempla en el projecte la
reforma de les instal·lacions d'aprofita-
ment d'aigua dels pous de les escoles i
del Pou Planiol. Aquesta aigua es porta
fins a la planta, on se sotmet a diversos
tractaments per tal d'eliminar els contami-
nants, i posteriorment és impulsada als
dos dipòsits principals del municipi (Pi del
Soldat i Urbapol) des d'on serà distribuïda
a la població.
L’actuació permet recuperar els recursos
propis de Sant Pol, ja que aquestes capta-
cions són capaces de subministrar a la

xarxa d'abastament d'aigua potable un
cabal de fins a 75 m3/h (uns
1.500m3/dia), garantint una autonomia
d'abastament pròpia, i d'aquesta manera
disminuir considerablement l'aportació de
recursos de la Planta de Tractament
d'aigua potable de Palafolls (el cabal sub-
ministrat podria cobrir el 30% de la
demanda del conjunt del municipi).

Inauguren la planta de tractament
d’aigua dels pous situats al CEIP

Medi Ambient

Arranjament de les
àrees de recollida

L'Ajuntament ha condi-
cionat algunes de les
àrees de recollida
selectiva per disminuir
l'impacte visual que
suposen els conteni-
dors. En concret, les
àrees que s'han arranjat
són les situades a l’inici
de l’avinguda Doctor
Furest, al cementiri, al
carrer Onze de setem-
bre i a La Cènia.

Nou servei de recollida
de bolquers al cas urbà
Els veïns els podran llençar a la porta de casa identificats
amb un adhesiu també els dies de la recollida d’orgànica

Des de l'àrea de Medi Ambient es vol demanar un esforç als vilatans perquè tinguin especial cura en separar la brossa orgànica, ja que s'ha detec-
tat que últimament no és tan pura com quan es va començar a recollir. S’hi poden tirar restes de fruita, verdura, carn i peix, closques de fruits secs
i ous, marro de cafè i restes d’infusions, pa sec, taps de suro, restes de plantes i del jardí, paper de cuina brut i llumins i serradures. En cas de dubte
us podeu posar en contacte amb la regidoria (mediambient@santpol.cat / 93 760 04 51 ext. 1030). 

Permetrà recuperar fins a 75 m3/h per al consum urbà
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Habitualment es diu que quan un partit polític es desca-

valcat del poder li toca fer una llarga "travessia pel

desert", també s'utilitza la mateixa expressió quan una

parella se separa o quan algú perd una feina ben remu-

nerada. L'expressió és molt eloqüent, es passa fred,

calor, gana, set, solitud, enyorança, angoixa,  etc. quan

es perd la condició que es tenia per passar a tenir una

realitat més penosa.

Això és el que passarà a l'Ajuntament del nostre poble

ben aviat. Després de més de 30 anys de Govern de

CiU, on s'han lligat els gossos amb llonganisses, pas-

sarem a haver d'aplicar criteris d'austeritat mai vistos si

volem redreçar el futur del nostre municipi amb seriosi-

tat i rigor, i això cal que algú ho digui.

Algú ha de dir que el nostre Ajuntament està endeutat

fins a la teulada i algú també s'hauria de responsabilit-

zar d'aquesta situació, si els polítics de CiU que han

estat ofegant el nostre Ajuntament tinguessin una míni-

ma vergonya, però això no passarà, aquí ningú es

responsabilitza de res, només faltaria! Encara que, per

no encarar el problema quan es podia solucionar, per

por o per ineptitud, ara l'Ajuntament hagi de fer front a

un pagament de 1,2 milions d'euros a una empresa pri-

vada, encara que l'Ajuntament hagi de pagar durant un

pila d'anys més de 2.000,- � al dia (!!!) per retornar el

que deu a Bancs, o encara que tinguem regidors que

cobrin els seus bons sous sense dignar-se a trepitjar

l'Ajuntament de fa molts mesos per assumir les seves

responsabilitats de Govern, o fins i tot que, fa pocs dies,

a una coneguda empresa se li hagi pagat dues vegades

una factura de 30.000,- �! Seria difícil, si no impossible,

trobar pitjor gestió a altres Ajuntaments similars al nos-

tre.

En una empresa, faria mesos, si no anys, que l'Equip de

Govern de CiU estaria fent cua a l'atur. Conclusió, tenim

una llarga travessia a recórrer si pretenem governar…

La travessia del desert que ens espera

Ara s'acosten eleccions municipals, tots els partits
polítics, grups independents i federacions que prete-
nen aconseguir representació a Sant Pol, ja han
començat a fer els seus moviments.
Esperem que tots els participants en aquest encontre
juguin amb respecte i sense obviar les regles del joc.
La federació nacionalista de CiU, sempre ho ha fet
així, tan sols cal fer un cop d'ull als lemes electorals
utilitzats en algunes de les seves campanyes, "volem
un aire nou", "fem i farem", etc. les agressions a la
resta de participants mai ha estat dintre dels nostres
objectius.

Aquesta vegada, tampoc serà la nostra intenció, CiU
a Sant Pol, presenta una candidatura encapçalada
per la Montserrat Garrido, amb gent representativa de
les diferents tendències, propostes i àmbits del poble,
una candidatura jove, dinàmica, positiva i fins i tot
agosarada, és una candidatura identificativa de l'es-
perit català el seny i la rauxa, una candidatura del
poble i pel poble.
Totes les persones que la componen, han intervingut
activament en confeccionar el projecte en el que s'ha
de basar el programa electoral que us presentarem.
Un programa que recull les necessitats i les propostes

que s'han anat rebent dia a dia de molts de vosaltres,
amb unes aportacions que ens heu anat fent volun-
tària o involuntàriament i que hem anat recollint en els
darrers mesos, valorant els encerts i els desencerts
dels governants de diferents legislatures.

Gràcies a totes aquestes aportacions us oferirem un
projecte engrescador, ple d'esperança i d'il·lusió. El
nostre objectiu és servir al nostre municipi i ha obert
les portes a persones, joves i dinàmiques amb ganes
de participar i treballar en un projecte del poble i pel
poble.

Pensem en positiu

L'assemblea de l'agrupació local d'ICV de

Sant Pol de Mar, reunida el passat dissabte

12 de febrer va decidir per unanimitat que

en Manel Puig, regidor per un temps curt al

govern i fins ara a l'oposició, encapçali la

candidatura a les eleccions municipals,

amb l'objectiu de canviar el govern munici-

pal. 

La resta de la llista la integraran majoritària-
ment els qui ja van participar-hi fa quatre anys,

amb algunes cares noves. De manera que
continuarà essent una llista molt jove, però
aquest cop, amb més experiència.

També s'han traçat els objectius principals
de la candidatura, que són construir un pro-
jecte de futur a Sant Pol de Mar basat en la
cohesió social, la coherència, el diàleg, la
participació ciutadana, la transparència de la
gestió i la igualtat en el tracte a tota la ciu-
tadania. 

En aquest sentit, un dels puntals de l'actuació
de l'agrupació després de les eleccions, ja
sigui al govern o a l'oposició, serà l'aposta
ferma i definitiva per posar al dia la planificació
urbanística local, mitjançant l'aprovació d'un
nou pla d'ordenació que ens permeti solu-
cionar tots els problemes que arrosseguem del
passat d'una manera sostenible i respectuosa
amb l'entorn.

Agrupació Local d'ICV de Sant Pol de Mar.

Espai per als

Partits Polítics
de Sant Pol de Mar

ICV-EUiA

CiU

Junts per Sant Pol
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Quan ha arribat l'hora de fer balanç d'aquesta
última legislatura, la sensació que ha predomi-
nat és la d'haver perdut el temps, d'haver
llençat, entre tots, quatre anys alegrement i
sense ser gaire conscients del llast que això
representarà per la nostra vila els propers
anys.

La prova està en que, a diferència de períodes
anteriors, no s'ha millorat la qualitat de vida
dels santpolencs, ans al contrari. Quines inver-

sions en infraestructures s'han realitzat amb
aquest fi? La resposta és ben fàcil: cap. Bé, sí,
algú dirà que, aprofitant l'almoina que repre-
sentava el Pla Zapatero, s'ha rehabilitat una
part de la Punta, sense cap mena de sensibili-
tat això sí i, tal com ha estat la tònica habitual
del darrer mandat, sense buscar cap consens i
ferint la sensibilitat de bona part del poble.  

Està clar que sempre hi haurà algú que no tro-
barà bé allò que es fa, però l'arrogància no és

el camí. Massa personalismes ens han acom-
panyat, massa picabaralles i discussions que
no han dut a res. Creiem que ningú no ha estat
a l'alçada.

Fóra bo que tots féssim autocrítica i pel bé de
la convivència, esperem que a les properes
legislatures es prengui com a exemple aques-
ta última del que no ha de ser l'ajuntament de
Sant Pol.

Secció local d'Esquerra

Trist balanç d'una trista legislatura

Així ens ho diu l'equip de govern, però la realitat és

ben diferent. En la recta final d'aquesta legislatura, des

del PSC volem comunicar als ciutadans de Sant Pol de

Mar que hem complert, en gran mesura, els objectius que

ens havíem marcat.

1r. Que es respecti la legislació urbanística per part, sobre-

tot, dels polítics i responsables municipals, ni que sigui per

temor a la justícia, perquè podem dir que hem estat molt

vigilants, i ho seguirem estant, en temes urbanístics. Quan

la nostra regidora insta l'Ajuntament perquè prengui les

mesures necessàries en relació a infraccions urbanístiques,

en cap cas es fa amb intenció de perjudicar ningú, sinó ben

al contrari, és per evitar mals posteriors en cas de procedi-

ments no ajustats a la normativa vigent en el nostre poble.

2n. En aquests quatre anys hem procurat que es convoquessin

quasi la totalitat de les places interines que hi havia al nostre con-

sistori, per tal eliminar la interinitat i donar, així, més estabilitat

laboral als treballadors. Malgrat els entrebancs i ocultacions d'al-

gunes d'elles, esperem que quedin convocades en aquesta le-

gislatura aquelles places que encara queden per convocar. ¿No

creieu que els suposats representants dels ciutadans han de ser

els primers en complir i fer complir les lleis que regulen tots els

òrgans del nostre poble? Per què, doncs, segons qui sigui l'in-

fractor, l'Equip de Govern es limita a deixar passar el temps?

3r. Hem fet la feina que ens pertocava com a oposició -i

el que hem pogut- de fiscalització, de comprovació, de

seguiment, de comunicació dels fets, etc., però correspon

al poble de Sant Pol dir prou. Prou actuacions prepotents,

prou a aquells que es creuen en possessió de la veritat,

als qui promouen el vot captiu; prou a les irregularitats,

prou a "els anteriors Ajuntaments ho van fer molt mala-

ment", prou al voler viure com un rei del sou de polític,

prou al poder pel poder.

Que ja ni hagi prou depèn de tu!

Participa, fes sentir la teva veu, no acceptis la pobra

realitat i ajuda a canviar-la.

Tots els ciutadans som iguals davant l'Ajuntament?

Alguna vegada et poses a pensar tot mirant enrere i veus

que per una part estàs satisfet per la feina ben feta que

has pogut desenvolupar durant un temps, però per l'altra

penses: Ha valgut la pena el preu que has pagat, tenint en

compte que no tot és del color de rosa que alguns es

poden imaginar? Realment aquest camí en el que he pas-

sat dos anys ha estat dur, molt dur, amb moments de

molta solitud, però l'ideal de treballar pel poble, d'escoltar

els problemes de la gent i intentar trobar solucions m'ha

ajudat molt a tirar endavant. Hi ha hagut estones en les

que he estat a punt de llençar la tovallola, però no, havia

d'arribar al final. Només miro el bé que he pogut fer, les

coses que he fet i de les quals el poble se'n recordarà,

aquestes són les que valen. Estic satisfet d'haver posat

en funcionament la policia de proximitat, que a poc a poc

el poliesportiu i altres instal·lacions esportives tornin a ser

les que eren abans, que les festes populars segueixin

amb el bon ritme dels últims anys fent gaudir joves i gent

gran, d'escoltar a cadascuna de les Entitats que han

volgut posar-se en contacte amb mi per explicar-me els

problemes que tenien, d'anar fent l'impossible per abaixar

els diferents pressupostos cada vegada que se m'ha

demanat, però mantenint  tota una sèrie d'activitats ben

vives.

Tot això et fa pensar per què no continues treballant per a

un poble que pràcticament sempre és agraït, doncs he de

dir que fins fa pocs dies tenia la intenció de presentar-me

a les properes eleccions amb un grup de gent amb moltes

ganes de treballar per al poble, però tot un cúmul d'entre-

bancs ens ha fet reflexionar i hem decidit que potser el

nostre any seria el 2015. 

Moltes gràcies a tots els que heu estat al meu costat

durant aquest temps i dir-vos que des de fora l'Ajuntament

també es pot fer molta feina pel nostre Sant Pol.

Fins aviat......

Joan Piqueras i Rigau

Gràcies i fins aviat...

Fin de fiesta?

El próximo 22 de Mayo finaliza (por fin) esta legislatura

preñada de escándalos urbanísticos, denunciados públi-

camente por parte de la oposición (PSC y el que suscribe)

y silenciados sistemáticamente por los diferentes gobier-

nos de CIU y los partidos bisagra, léase IVC y ERC y por

supuesto el desaparecido Som-hi y su actual copia, Junts?

per Sant Pol. Estas ilegalidades urbanísticas se gestaron

en los años 90 con el obsceno silencio, por cómplice, de

los citados grupos municipales, afortunadamente y gracias

a la labor de fiscalización llevada a cabo, se han puesto

las bases para que la gestión municipal se desarrolle den-

tro de los más estrictos cauces de la legalidad, así mismo,

también, se han regularizado las contrataciones del per-

sonal de acuerdo con lo que la Ley dicta al respecto, tén-

gase por presente que antes de la pertinente denuncia en

la Administración, más del 60 % de la plantilla había sido

contratada de forma ilegal, es decir, a "dedo", sin pasar

por los preceptivos exámenes de capacitación, a día de la

fecha, prácticamente ya se ha regularizado esta anómala

situación, no obstante, quedan flecos, quedan por regu-

larizar dos de los más significativos puestos -las secre-

tarías de Alcaldía y de los Servicios Técnicos (TAG),

esperamos que en breve se convoquen estas dos plazas,

tal es el compromiso por parte del Sr. Alcalde.

Deseo que el nuevo Equipo de Gobierno que salga elegi-

do de las urnas continúe con esta línea de actuación, la

de gobernar desde la ética y la equidad. Un aviso a nave-

gantes: Ciudadano/na de Sant Pol, cuando votes, ¡ojo

al dato! recuerda que uno de los postulantes para

acceder a la alcaldía y que en la actualidad está en

activo, nos ha demostrado con creces en estas dos

últimas legislaturas no ser digno de tu confianza,

tamaño disparate sería un desastre para Sant Pol de

mar que este sujeto (J.V.) alcanzase la alcaldía, quién

avisa no es traidor.

ENRIQUE ABAD  (Concejal no adscrito)

PSC

Esquerra

Joan Piqueras Rigau

Enrique Abad Fernández
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Digitalitzades les actes del ple 
municipal des del segle XIX

L'any 2010 ha suposat per a l'Arxiu
Municipal de Sant Pol de Mar (AMSPM) la
materialització del projecte de digitalització
de les Actes del Ple Municipal. Això
suposa l'assoliment d'una fita importantís-
sima, atès que es tracta d'un fons que
ressegueix la història del consistori des de
mitjans del segle XIX, de manera que
conté informació crucial, tant des del punt
de vista històric com administratiu. Així, el
fet de poder disposar d'aquesta documen-
tació en format digital, agilitzarà moltíssim
les consultes i, alhora, evitarà la manipu-
lació dels originals en paper, cosa que
contribuirà positivament a la seva conser-
vació.
Malauradament aquest any també el
recordarem per la inundació de la planta
baixa de l'edifici de l'Ajuntament, en què
ha quedat malmesa una part important de
documentació del Registre Civil i el Padró
Municipal d'habitants. 

D'altra banda, dintre
les activitats dutes a
terme el 2010 a
l’arxiu, s’ha d’ano-
menar també la
creació d’una comis-
sió per tal de poten-
ciar el procés de dis-
seny i implemen-
tació d'un Sistema
de Gestió Documen-
tal integral a l'Ajun-
tament.
En el terreny del
tractament de fons,
cal destacar l'inven-
tari i catalogació de
tota la documentació
històrica que es trobava dipositada a
l'AMSPM, en un intent de facilitar-hi l'accés
als ciutadans o investigadors que puguin
estar interessats en la seva consulta.

Serveis

Condicionament d’espais
i camins

Des de l’Àrea de Serveis de
l’Ajuntament s’ha procedit al
condicionament de diversos
espais del poble, com la
plaça del Torrent Arrosser,
on s’ha solucionat un pro-
blema d’il·luminació amb un
nou fanal i s’han arranjat els
parterres.
D’altra banda, per facilitar el
pas als vianants, s’han
arreglat dos camins situats a la zona dels Garrofers, un al costat del “pipi can”, que ja
existia però estava en mal estat, i l’altre que baixa des de la plaça del Mirador fins al

camí de sorra al costat del Sorli, i que s’ha acabat amb
unes escales de fusta. Aquests nous camins
estalviaran als veïns haver de fer la volta.
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Foto de l’escànner amb el qual

es va dur a terme la digitalització.

Breus

La Colla de Geganters rep la
medalla d’argent de la vila

La Colla de Geganters ha estat
distingida amb la medalla d'ar-
gent de la vila de Sant Pol en
motiu del seu 25è aniversari.
La medalla els va ser entrega-
da durant la tradicional cele-
bració amb sopar i ball de la
festa de Sant Pau, cerimònia
en la qual també es va fer efec-
tiva l'entrega de la medalla d'or
que ja s'havia concedit l’any
passat al Cor Germanor.

Trobada d’estudiants de
filologia catalana de la UOC

Dissabte 26 de febrer va tenir
lloc a Sant Pol una trobada
d’estudiants i docents de les
titulacions de Llengua i literatu-
ra catalanes i Filologia catalana
de la UOC. L’acte s’articulava
al voltant de la figura del filòleg
Joan Coromines i, a més de
l’acte acadèmic que es va cele-
brar a la Sala Polivalent, els
participants van poder visitar la
Fundació que preserva la docu-
mentació del lingüista i vetlla
pel seu llegat intel·lectual.

Sant Pol es dóna a conèixer
dins de "La Ruta de la Riera"

El Consell Comarcal del Ma-
resme, en col·laboració amb el
Consorci de Promoció Turís-
tica, posa en marxa “La ruta de
la Riera”, una visita guiada pels
principals escenaris naturals
del Maresme on transcorre la
telesèrie de TV3 La Riera. 
La ruta guiada dóna a conèixer
els principals llocs de rodatge
dels 3 municipis maresmencs
on fins ara ha transcorregut la
trama de La Riera: Arenys de
Mar, Mataró i Sant Pol de Mar i
es complementa amb una visita
al CAT de Teià on els assistents
poden conèixer els vins de la
DO Alella. A més, inclou un
dinar a l'Escola Universitària
d'Hostaleria i Turisme, on
també s'assisteix a un show
cooking (cuina en directe) d'un
plat de La Riera. Per a més
informació: www.rutalariera.cat

Arxiu municipal


