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EDITORIAL
HEM TORNAT EN EL MILLOR MOMENT, JA 
QUE LA POBLACIÓ HA CRESCUT, S’HA 
REJOVENIT I HA REDUÏT LA TAXA D’ATUR

Amb aquesta eina renovada que la ciutadania 
santpolenca torna a tenir al seu abast, el con-
sistori ofereix informació sobre les darreres ac-
tuacions municipals més destacades així com 
altres notícies d’interès per a la població. En 
aquest sentit, voldríem demanar sinceres dis-
culpes per aquest llarg període de temps en el 
qual no hem publicat l’ENS, ja que hem estat 
renovant profundament l’Àrea de Comunica-
ció per fer-la encara més transparent i pròxima 
a les persones, amb una clara vocació d’infor-
mar i retre comptes de l’obra de govern, per tal 
que tothom pugui conèixer el destí i la motiva-
ció a l’hora d’administrar els recursos públics 
de Sant Pol.

Ara disposem d’un butlletí més modern i fun-
cional, amb major qualitat per a informar i en-
tretenir els lectors, alhora que estalvia diners de 
tots, gestionant més professionalment la publi-
citat, tal i com el nostre municipi es mereix. Així, 
no podríem haver reprès la publicació en un 
millor moment, ja que la població ha crescut i 
s’ha estabilitzat per sobre dels 5.000 habitants, 
rejovenint molt la mitjana d’edat de la ciutada-

nia, el que garanteix el futur, el dinamisme i la 
vitalitat de la vila. A més a més, la bona mar-
xa de l’activitat econòmica santpolenca ens ha 
permès reduir notablement la nostra taxa d’atur 
registral, fins i tot en aquest darrer mes d’agost 
on gairebé ha augmentat a tot el país.

En aquesta nova etapa l’ENS també vol con-
tribuir amb més força a projectar Sant Pol, a 
situar-lo al mapa del progrés i la qualitat de 
vida de Catalunya, de la mà de les nostres en-
titats socials i culturals que ens omplen de vida; 
i les empreses i comerços que creen riquesa i 
ocupació. Però ho fem amb l’ambició que ne-
cessita un municipi viu i exigent com aquest, 
amb cada regidoria explicant les accions més 
destacades, alhora que les diferents àrees i 
equipaments municipals ens aniran exposant 
què fan i com contribueixen a millorar el dia a 
dia de les persones.

Només ens resta agrair a tots els col·laboradors, 
anunciants i personal municipal que ha fet possi-
ble la reaparició d’una eina tan democràticament 
essencial com aquesta, a l’hora de facilitar que 
la ciutadania pugui valorar la gestió municipal 
amb els continguts que aquí intentem posar hu-
milment i de manera plural a l’abast de tothom, 
i comptant amb tots els grups del consistori.

Un ENS renovat per servir 
millor a la ciutadania
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ALCALDIA I GOVERNACIÓ
Canet de Mar; Montserrat Candini, alcaldes-
sa de Calella; Carmen Ponsa, alcaldessa de 
Malgrat de Mar; i Sònia Scafa, alcaldessa de 
Sant Cebrià de Vallalta. Quan van explicar 
les seves vivències com alcaldesses dels seus 
respectius municipis, totes elles van coincidir 
en qualificar amb adjectius semblants el ta-
rannà que ha de tenir una alcaldessa per po-
der governar: valenta, empàtica, responsable, 
lluitadora, conciliadora, resilient, perseverant, 
intuïtiva i humil.  

Un altre dels punts en comú entre les alcal-
desses presents va ser l’esperit de sacrifici que 
van expressar totes elles per poder conciliar la 
vida familiar i política, on la majoria de casos 
els marits es converteixen en companys per 
poder recolzar la tasca d’aquestes governants 
locals. Tanmateix, les tertulianes van coincidir 
en la dificultat de trobar les persones adequa-
des per formar un equip de govern estable 
i efectiu, amb la formació idònia i amb qui 
s’estableixi una bona relació.

La resta d’alcaldies encapçalades per dones 
a la comarca, fins a completar les 10 en total 
que hi ha, estan liderades per l’Annabel Mo-
reno i Nogué, d’Arenys de Mar; la Rosa Pou 
i Baró, de Caldes d'Estrac; la Rosa Funtané i 
Vila, de Montgat, i l’Ester Pujol Martí de Tia-
na. Aquestes dades situen el Maresme en els 
primers llocs pel que fa a presència femenina 
al capdavant dels ajuntaments, molt per sobre 
de comarques com el Pla de l’Estany o la Cer-
danya, on no hi ha cap dona liderant els seus 
respectius consistoris, i just per sota d’altres 
comarques com el Garraf, amb 5 alcaldesses 
de 6 ajuntaments, i el Barcelonés, amb 4 do-
nes al capdavant dels seus 5 municipis.

UNA TERCERA PART DE LES ALCALDIES DEL 
MARESME ESTAN LIDERADES PER DONES

En el marc del 30è Aniversari del Consell Co-
marcal del Maresme, Montserrat Garrido va 
participar en una tertúlia amb diverses alcal-
desses de la zona per explicar la seva expe-
riència personal a la política local.

Aquest any, el Dia Internacional de les Dones 
va donar lloc a diversos actes enfocats en el 
món femení. Un d’ells es va viure a l’Arxiu Co-
marcal del Maresme, on es va acollir la tertú-
lia “Dones i política. La veu de les alcaldesses 
del Maresme”, protagonitzada per 6 alcaldes-
ses de la nostra comarca. 

La benvinguda va anar a càrrec de l’aleshores 
president del Consell Comarcal, Miquel Àngel 
Martínez, qui va destacar la presència femeni-
na a les alcaldies de la comarca amb un 33%, 
una xifra que supera amb escreix el 18% de mit-
jana a Catalunya. La tertúlia va comptar amb 
la presència de Montserrat Garrido, alcaldes-
sa de Sant Pol;  d’Avelina Morales, alcaldes-
sa de Cabrils;  Blanca Arbell, alcaldessa de 

Tertúlia ‘Dones i política. La veu de les alcaldesses del Mares-
me’. Arxiu Comarcal del Maresme (Mataró)
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GARRIDO ASSISTEIX AL 10È ANIVERSARI
DEL PACTE D’ALCALDES I ALCALDESSES DE 
LA UE I ES REUNEIX AMB EL PRESIDENT 
PUIGDEMONT

La batllessa de Sant Pol, Montserrat Garrido, 
va assistir el passat mes de febrer a l’acte del 
Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses de la UE que 
es va celebrar a Brussel·les. Es tractava d’una 
trobada organitzada per la Comissió Euro-
pea i l’Oficina del Pacte d’Alcaldes, en estreta 
col·laboració amb el Parlament Europeu i el 
Comitè de les Regions Europees.

La jornada va facilitar als membres del Pacte 
dels Alcaldes i Alcaldesses analitzar els seus 
èxits i àrees per a futures accions, incloent-hi 
el paper de les ciutats en la implementació de 
l’Acord de París, així com en la cooperació 
amb la indústria.

D’altra banda, en aquest viatge organitzat 
per la Diputació de Barcelona, l’alcaldessa 
va aprofitar la seva estada a Bèlgica per vi-
sitar la nova residència oficial a Waterloo del 
130è President de la Generalitat a l’exili, Car-
les Puigdemont, amb qui va poder analitzar la 
situació política actual i li va transmetre el seu 
suport. 

El Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses és el princi-
pal moviment europeu orientat a les autoritats 
locals i regionals, on es comprometen volun-
tàriament a millorar la seva eficiència energè-
tica i a augmentar la producció i l’ús d’ener-
gia més neta al seu territori. A través d’aquest 
compromís, els signataris i signatàries del Pac-
te tenen la missió de complir i superar l’objec-
tiu de la Unió Europea de reduir les emissions 
de CO2 en un 20% per al 2020. 

L’Alcaldessa de Sant Pol i l’Alcaldessa de Canyelles, Rosa Hu-
guet, al Parlament Europeu (Bèlgica)

L’Alcaldessa de Sant Pol, Montserrat Garrido, amb Carles Puig-
demont a la seva residència oficial a Waterloo
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LA POLICIA LOCAL DE SANT POL 
COMP-TA AMB QUATRE NOUS 
AGENTS FUNCIONARIS DE CARRERA 
I UN NOU VEHICLE HÍBRID

Els agents han pres possessió de la seva 
plaça de funcionaris de carrera a la Policia 
Local de Sant Pol. En aquests darrers mesos, 
també s’ha presentat el nou cotxe híbrid que 
formarà part de la flota de vehicles del cos 
de seguretat.

Durant aquest any, l’alcaldessa, Montserrat 
Garrido, i el sergent de la Policia Local de Sant 
Pol, Josep Maria Barba, han rebut a la sala de 
plens els quatre agents de la Policia Municipal 
que han pres possessió del càrrec com a fun-
cionaris de carrera. Durant els actes, l’alcal-
dessa va felicitar i encoratjar els nous funcio-
naris a seguir treballant des del seu nou grau 
de responsabilitat per a la seguretat ciutadana 
de la població.

Actualment, la plantilla de la Policia Local de 
Sant Pol està integrada per 18 Agents, 2 Ca-
porals i el Cap del Cos, el Sergent Josep Ma-
ria Barba. Igualment, a aquest equip se li ha 
de sumar un agent de mobilitat i dues admi-
nistratives que completen el personal.

Vehicles respectuosos 

De forma paral·lela, el cos de seguretat sant- 
polenc ha adquirit un nou vehicle híbrid de 
la marca Toyota. L’objectiu era renovar la 
flota mòbil escollint un model que respectés 
el medi ambient. D’aquesta manera, aquest 
cotxe substituirà el que ja tenia el cos sense 
mampara, que passarà a integrar-se al Cos 
de Protecció Civil. 

Agents de la Policia Local de Sant Pol i l’Alcaldessa, Montserrat 
Garrido, amb el nou vehicle híbrid 



Ajuntament de Sant Pol de Mar
www.santpol.cat7

   Octubre 2018 · Num. 93   Butlletí d’informació municipal

MÉS DEL 60% DELS SANTPOLENCS JA POT 
CONTRACTAR LA FIBRA ÒPTICA ALS SEUS 
DOMICILIS

El projecte de desplegament s’ha executat 
amb èxit a diverses zones de Sant Pol

Els treballs per implantar la fibra òptica al mu-
nicipi ja estan possibilitant que la meitat de la 
població pugui disposar de connexió ràpida 
a la xarxa. Recentment, una de les empreses 
que estan desplegant aquesta tecnologia a la 
població, Telefónica, s’ha posat en contacte 
amb els Serveis Tècnics de l’Ajuntament de 
Sant Pol de Mar per comunicar que més del 
60% del projecte de desplegament ja està 
executat.

Tot i que tant Orange com Telefónica ja fa uns 
mesos que estan desplegant les seves respecti-
ves xarxes a la població, ha estat aquesta darre-
ra empresa de telecomunicacions la que podrà 
donar servei de manera immediata a gairebé 
dues tercers parts de la població de Sant Pol.

Telefónica també ha informat que en els 
pròxims dies es posarà en contacte amb els 
clients d’aquestes zones per oferir-los una 
oferta comercial. Amb tot, qui estigui interes-
sat a contractar la fibra ràpidament, pot trucar 
directament al telèfon 1004. La resta de zo-
nes no executades estan a mig executar, algu-
nesd’elles no compten amb l’autorització co-
rresponent dels propietaris o encara no s’han 
iniciat els treballs de desplegament. 

Quatre mesos fructífers 

Segons va anunciar Orange a la reunió in-
formativa del passat mes de març, on es va 
detallar el projecte, amb el desplegament de 
la fibra a Sant Pol més de 3.600 llars i nego-
cis santpolencs podran gaudir dels avantatges 
d’aquesta tecnologia. En concret, Orange 
executarà un pla valorat en 600.000 euros 
per poder desenvolupar la xarxa de fibra òpti-
ca a Sant Pol, a més dels 190.000 euros que 
ha destinat al projecte del llançament dels ser-
veis mòbils 4G.

Un cop finalitzi la resta del desplegament, 
Orange ha arribat a un acord amb Mas Móvil 
per distribuir-se comercialment la zona, de la 
mateixa manera que Telefónica ho ha fet amb 
Vodafone. Les dues empreses coincideixen 
que aproximadament cap a principis de tar-
dor finalitzaran el desplegament, sempre que 
aconsegueixin els permisos dels usuaris co-
rresponents per fer possible la instal·lació. 

El Manager Territorial del projecte de fibra a la zona d’Orange, 
José Manuel Serra, durant la reunió informativa del passat mes 
de març

URBANISME I COMUNICACIÓ
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MILLORES EN LA SEGURETAT DELS 
VIANANTS A LA CARRETERA VELLA

Des del mes d’agost s’estan duent a terme les 
actuacions per millorar la seguretat dels via-
nants, accessibilitat, asfaltat i condicionament 
general de la Carretera Vella de Sant Pol. El 
tram s’estén des de la cruïlla de l’Avinguda Els 
Garrofers, entrada de la carretera N-II i carrer 
de baixada del cementiri, fins a la cruïlla el ca-
rrer Garbí i a l’Avinguda La Riera, i esdevé una 
de les principals vies de circulació per accedir 
des del nucli urbà fins a la zona esportiva i es-
colar.

Per aquest motiu, s’hi estan produint talls inter-
mitents i, mentre durin les obres per ampliar la 
vorera, es recomana agafar una ruta alterna-
tiva. L’opció més factible és circular per l’N-II, 
agafant la carretera a l’altura de la Plaça An-
selm Clavé (plaça de l’Hotel).

L’actuació resultava molt necessària, ja que 
malgrat actualment el trànsit rodat s’ha limitat 
a una direcció, calia reduir l’excés de velocitat 
dels vehicles que passen per aquesta carrete-
ra, així com eixamplar la vorera de la banda 
de muntanya per facilitar el pas als vianants 
i, sobretot, preservar-ne la seva seguretat, es-
pecialment la dels infants i joves que hi tran-
siten diàriament a peu per anar a l’escola i a 
l’institut. Així, atès que a mig camí de la ca-

rretera vella s’hi troba un túnel d’obra vista, el 
projecte també preveu unes obres de millora 
que consistiran en la contenció de les terres 
dels talussos a les dues boques del mateix i 
es col·locaran dues xapes laterals que evita-
ran les afectacions a la vorera. El cost total de 
l’execució de les obres ascendeix a 150.934 
euros.

EL PLE DÓNA LLUM VERDA A LA 
MODIFICACIÓ DEL PGOM PER ACOLLIR 
EL NOU INSTITUT I HABITATGE PROTEGIT

El Ple Municipal del 27 de juny de l’Ajuntament 
de Sant Pol va aprovar, per majoria absoluta, 
la modificació puntual del Pla General d’Or-
denació Municipal per a la delimitació de les 
reserves d’equipament, el que facilitarà l’edi-
ficació del nou centre d’educació secundària 
de la vila. De la mateixa manera, també es va 
dur a terme l’aprovació inicial del pla parcial 
sector número 12, que té com a objectiu es-
tablir les condicions de desenvolupament dels 
nous sòls edificables en aquesta zona, en co-
herència amb el model urbà consolidat.

La redacció d’aquesta modificació puntual del 
PGOM també preveu la creació d’habitat-
ges protegits, donada la creixent demanda a 
la vila. En aquest cas, el projecte se situarà a 
l’altra banda de la carretera de Sant Cebrià i 
preveu la construcció de 94 habitatges, 30 dels 
quals seran de Protecció Oficial. Tanmateix, el 
projecte contempla una reserva del 80% del 
sector per a sistemes, majoritàriament destinats 
a espais verds i equipaments, i l’altre 20% res-
tant seria el que es dedicaria a la construcció 
d’habitatges, el que suposa uns percentatges 
molt superiors a les reserves establertes pel text 
refós de la Llei d’Urbanisme vigent, que només 
exigeix un mínim del 20% dedicat als sistemes i 
zones verdes. Ambdós projectes estan en expo-
sició pública a la pàgina web de l’Ajuntament 
de Sant Pol.La carretera vella abans de remodelar-la per fer-la més segura
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SANT POL CREIX, ES REJOVENEIX I S’ESTABILITZA 
PER SOBRE DELS 5.000 HABITANTS
UN ESTUDI DEL CENS REVELA QUE L’EDAT 
MITJANA DE LA POBLACIÓ I L’ATUR S’HAN 
ANAT REDUINT EN ELS DARRERS 20 ANYS

Des de principis del segle XXI, Sant Pol ha incre-
mentat notablement els seus habitants, segons 
ho constata una recent investigació elabora-
da recentment pels tècnics municipals. Així, en 
només dues dècades, el municipi ha passat 
de comptar amb 3.170 residents el 1998, fins 
a arribar als 5.326 de l’1 de gener d’aquest 
2018. 

Una altra dada interessant és la de l’edat mit-
jana dels santpolencs, ja que si el 1998 era de 
60 anys, el 2007 es va situar en els 51 anys, el 
2014 va baixar fins als 47 i, en aquestes mo-
ments, ja està al voltant dels 44 anys. 

Disminució notable de la taxa d’atur registral

Segons ens mostra l’Observatori del Treball de 
la Generalitat de Catalunya, el 2010 la taxa 
d’atur registral arribava fins al 15,33%, però 
aquest estiu ja s’ha situat en una xifra rècord a 
la baixa, el 8,70%, fins i tot un punt i mig menys 
que l’índex percentual català (10,20%), i en el 
mes d’agost som un dels pocs llocs del país on 
encara ha baixat una mica més. 

LA DIPUTACIÓ CONCEDEIX 163.000 EUROS
PER REHABILITAR L’ERMITA DE SANT PAU

L’Ajuntament de Sant Pol rebrà una subvenció 
a través del Programa complementari de re-
forma i millora d’equipaments locals, que la 
Diputació posa a l’abast dels municipis bar-
celonins. La línia de suport aprovada, valo-
rada en 162.900 euros, es dividirà en dos 
imports que es satisfaran en dos anys con-
secutius. Durant aquest 2018, s’adjudicaran 
10.000 euros i tota la resta es farà efectiu 
l’any vinent. 

A finals del 2014, l’Ajuntament de Sant Pol 
va demanar a la Diputació de Barcelona una 
sèrie de recursos tècnics per poder estudiar 
la rehabilitació de l’ermita de Sant Pau i ga-
rantir la supervivència de l’edifici, ja que està 
considerat el símbol de la vila i el seu origen 
data entre els segles V i VI. Algunes de les 
actuacions necessàries que s’han aprovat du-
rant aquest any són l’auscultació i control de 
danys de la construcció, la consolidació de la 
base del mur nord, la reparació dels terrats 
o la restauració de les façanes sud i oest de 
l’ermita, entre altres treballs.
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JOSEP MARIA BARBA
La ciutadania de Sant Pol col·labora en les tasques 
policials i és molt observadora 
Amb més de 30 anys d’experiència i un es-
perit de servei, el Cap de la Policia Local de 
Sant Pol, Josep Maria Barba, ens ha concedit 
aquesta entrevista per explicar-nos de qui-
na manera estan col·laborant en el projecte 
#pelsvalents. Una campanya solidària amb 
la qual es pretén construir el que serà el cen-
tre oncològic infantil més gran d’Europa, el 
SJD Pediatric Cancer Center Barcelona. L’en-
trevista també ens descobreix quina visió té 
el Sergent Barba de la seguretat al municipi. 

Josep Maria, el seu cos policial va ser el pri-
mer del Maresme en adherir-se a la cam-
panya #pelsvalents, engegada l’any passat 
per les comissaries de Sant Celoni, Caldes de 
Malavella i Hostalric. Com i quan van decidir 
sumar-hi esforços? 

L’octubre del 2017, la comissaria de Sant 
Celoni va enviar a totes les Policies Locals un 
correu electrònic on es demanava col·laborar 
amb el projecte. Sense pensar-ho massa, vam 
confirmar la nostra adhesió i vam encarregar 

els 1.500 escuts solidaris que tenim pensat 
vendre. Una xifra factible si tenim en compte 
el tarannà solidari del nostre poble, el preu 
que s’ha fixat per l’escut, 4 euros, i la facilitat 
amb la qual es pot enganxar a qualsevol peça 
de roba, donat que està confeccionat amb un 
material termoadhesiu que es fixa al teixit sim-
plement passant la planxa.

Josep Maria Barba, Sergent de la Policia Local de Sant Pol 
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Necessiten més col·laboració en aquest sentit?

Estaria francament bé aconseguir que algun 
establiment més, a banda dels que ja col·la-
boren, s’hi afegís posant a la venda els escuts 
solidaris. De fet, és senzill participar. Tan sols 
els faríem entrega inicialment de 25 escuts i 
els podrien anar venent, sense pressions de 
cap tipus, al seu ritme.

Vostè és el màxim responsable de garantir la 
convivència entre la ciutadania i vetllar pel 
compliment dels reglaments. Quin balanç fa 
dels seus 2 anys al càrrec?

Podria afirmar que han estat força positius per-
què l’incivisme és poc freqüent a la nostra vila, 
tot i que, respecte a altres anys, ha augmentat 
una mica per la creixent tinença d’animals de 
companyia que hi ha a la població.  La ciuta-
dania hauria de tenir molt present que la con-
vivència i el respecte pels altres és la base per 
establir una bona harmonia al municipi. No-
saltres treballem constantment per fer complir 
les normes, però la població és qui ha d’actuar 
amb consciència per evitar futures sancions.  

En què es tradueix la seguretat a Sant Pol?

En un cos policial implicat, servicial i reso-
lutiu, que vetlla pel manteniment de les nor-
mes de convivència, que aposta per l’ús de 
la pacificació en els conflictes i que està de-
dicat a atendre les necessitats de tots els sant-
polencs i santpolenques, així com d’aquells 
que ens visiten. Hem de dir que per afirmar 
això ens basem en xifres. Per una banda, 
comptem amb les Juntes Locals de Segure-
tat que anualment ens demostren la reduc-
ció de la delinqüència a la nostra població, 
el que demostra la bona coordinació i l’al-
ta capacitat de reacció que tenen els nos-

tres agents policials. Paral·lelament, a través 
de les Taules de Coordinació Operativa que 
cada trimestre mantenim amb els Mossos d’Es-
quadra, estem degudament informats de tot el 
que està succeint a la comarca, fet que possi-
bilita actuar amb anticipació davant d’alguns 
actes delictius i determinar de quina manera 
es faran els controls policials pertinents per 
evitar que afectin Sant Pol. D’aquesta manera 
minimitzem riscos i augmentem la sensació de 
seguretat de la ciutadania.

En el pròxims mesos la comissaria es traslla-
darà d’ubicació, més concretament al carrer 
Roger de Flor. Ens pot avançar quelcom?

Amb aquest projecte es millorarà clarament 
l’atenció a la ciutadania. Centralitzarem tots 
els serveis policials en un mateix edifici i es 
guanyarà en privacitat, accessibilitat i segure-
tat. Un espai molt més ampli que disposarà 
d’una àrea d’atenció al públic, on s’afegirà 
un locutori que farà la funció d’OAC de trànsit 
i penal, i també s’incorporarà a les instal·la-
cions una cel·la que mantindrà aïllades les 
persones detingudes, un espai inexistent fins 
ara a les dependències actuals.  

Per finalitzar l’entrevista, on creu que caldria 
més conscienciació per part de la ciutadania?

Sincerament, els demanaria que continuessin 
en una línia similar, perquè la gran majoria de 
la ciutadania col·labora en les tasques poli-
cials i és molt observadora. També els recor-
daria que estem a la seva disposició per resol-
dre qualsevol dubte o incident que els pugui 
sorgir. En definitiva, que ens percebin com 
una figura cordial que vetlla pel manteniment 
de la seva seguretat i la bona convivència al 
municipi. 
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SERVEIS SOCIALS, HABITATGE I GENT GRAN
ELS SANTPOLENCS VICENÇ PIÑÓN I MARIA 
TURÓN REBEN LA MEDALLA CENTENÀRIA 
DE LA GENERALITAT

Els homenatges han tingut lloc en els darrers 
mesos i han comptat amb la presència dels 
familiars i les amistats d’aquests veïns de 
Sant Pol

L’Ajuntament de Sant Pol de Mar i la Genera-
litat de Catalunya han homenatjat recentment 
dos veïns del municipi, per h aver complert 
cent anys i per la seva aposta de viure i en-
vellir al nostre municipi, on gaudeixen d’una 
molt bona qualitat de vida. 

Així, d’una banda Vicenç Piñón ha celebrat 
aquest 2018 els seus 100 anys, demostrant 
mantenir un gran sentit de l’humor. Aquest 
veí centenari, porta vivint a Sant Pol 16 anys i 
s’ha dedicat durant tota la seva vida al sector 
farmacèutic. Una bona mostra de la seva sa-
lut és que als seus 100 anys encara continua 
conduint i té el permís de conduir renovat fins 
als 102 anys. 

D’altra banda, Maria Turón també ha rebut el 
reconeixement que la Generalitat lliura a tra-
vés del Departament de Treball, Afers Socials i 

Família a totes les persones residents a Cata-
lunya que hagin complert 100 anys. No s’ha 
casat mai i va començar a treballar al sector 
tèxtil amb 11 anys, pel que va arribar a ser 
una talladora molt reconeguda i estimada a 
la població. Tot i que els anys li han restat agi-
litat, la nostra centenària segueix fent ganxet i 
puntes de coixí perquè és una dona força ac-
tiva que, dintre de les seves possibilitats, tracta 
de ser el més autosuficient possible.

La Tècnica de la Secretaria de Polítiques Familiars de la Gene-
ralitat, Rosa Passols, amb Montserrat Garrido, Josep Parada i 
l’homenatjada, Maria Turón 
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L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE ADJUDICA ELS 
PISOS DOTACIONALS DE SANT POL

El passat 25 de setembre dos responsables de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i una tèc-
nica de l’Oficina Local d’Habitatge de Calella, 
mancomunada amb l’Ajuntament de Sant Pol 
de Mar, es van desplaçar fins el nostre municipi 
per tornar a sortejar els pisos que l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya ha posat a disposició 
del jovent santpolenc. Així es donava compli-
ment al compromís de l’Equip de Govern que, 
una vegada transcorreguts 5 anys des de l’an-
terior adjudicació, es sortejarien de nou.

L’assignació dels habitatges es va realitzar en 
presència del públic assistent, de l’Alcaldessa 
de Sant Pol, Montserrat Garrido, del Regidor 

de Serveis Socials, Gent Gran i Habitatge, Jo-
sep Parada, i dels tres representants de l’Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalunya. En total van 
ser 20 les sol·licituds degudament presentades 
i 13 els pisos disponibles.

Després de la realització del sorteig, cinc 
d’aquests 13 pisos socials mantindran els ma-
teixos inquilins que habitaven els habitatges, 
donat que els seus ocupants van tornar a ser 
afortunats en aquest sorteig. Els vuit restants 
s’aniran assignant per ordre de llista a mesu-
ra que es vagin desallotjant els pisos ocupats. 
Les persones que finalment aconsegueixin un 
d’aquests pisos dotacionals disposaran d’un 
contracte de lloguer vàlid durant un màxim de 
5 anys no renovables.

Els habitatges socials sortejats estan situats al 
carrer Havana de Sant Pol de Mar i s’han adju-
dicat a les persones inscrites menors de 35 anys 
que hagin estat empadronades a la població 
durant un mínim de 3 anys, des del 2008, de 
forma contínua o discontínua.

Si necessiteu ampliar aquesta informació, po-
deu posar-vos en contacte amb la regidoria de 
Serveis Socials trucant al telèfon 93 760 09 09 
o bé presencialment a la Plaça Antoni Sauleda.
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MEDI AMBIENT
DETECTATS ELS PRIMERS EXEMPLARS DE 
VESPA ASIÀTICA A SANT POL DE MAR

La vespa asiàtica continua la seva expansió a 
Catalunya i recentment, aquesta espècie inva-
sora ha estat vista per residents de Sant Pol de 
Mar en algunes zones de la població. 

Tot i que l’espècie no suposa una amenaça di-
recta per a les persones, resulta especialment 
perjudicial per a les abelles i la seva produc-
ció de mel.  Cal tenir en compte que la vespa 
asiàtica es pot confondre amb altres espècies 
autòctones, pel que abans d’actuar contra un 
exemplar o un niu,  cal avisar els Agents Ru-
rals del Maresme, els quals han habilitat un 
telèfon (93 561 70 00) i un correu per aquests 
casos: velutinacar@gencat.cat.

L’ESCOLA SANT PAU I EL CONSISTORI 
RECULLEN 110 QUILOS D’ESCOMBRARIES

Aquest mes de maig, una seixantena d’alum-
nes de de 4t i 5è de Primària de l’Escola Sant 
Pau van netejar gran part de la Riera de Sant 
Pol per prendre consciència de la quantitat de 
residus que es llencen incontroladament a la 
natura. L’alumnat va recollir 110 quilograms 
de residus en el marc de la campanya “Let’s 
Clean Up Europe!”, una iniciativa d’àmbit eu-
ropeu que ha tingut lloc en diversos entorns na-
turals d’arreu de Catalunya.

SANT POL ÉS EL TERCER MUNICIPI DEL 
MARESME QUE MILLOR RECICLA

L’Agència de Residus de Catalunya ha fet pú-
bliques les dades amb els resultats sobre la 
recollida selectiva d’escombraries el 2016, en 
les quals Sant Pol apareix en el tercer lloc amb 
millors resultats al Maresme, només superada 
per Canet de Mar i Argentona. Segons aquest 
estudi, cadascun dels veïns i veïnes de Sant Pol 
va reciclar de manera correcta 51,28 quilos de 
brossa durant el 2016, el que ens situen en un 
65% de recollida selectiva. De fet, el Maresme 
és la comarca catalana que millor recicla, és a 
dir, que compta amb el percentatge de recolli-
da selectiva més elevat, tot i que també és la 
segona que més escombraries genera.

NOU DÍPTIC PER CONSCIENCIAR LA TINENÇA 
RESPONSABLE D’ANIMALS DOMÈSTICS

L’Ajuntament de Sant Pol ha començat a distri-
buir en diversos indrets de la població els díp-
tics que ajudaran a complir l’ordenança mu-
nicipal sobre tinença d’animals domèstics en 
aquest municipi. Es tracta d’un document de 
fàcil lectura que recorda les normes bàsiques 
de convivència a tots els propietaris d’animals 
de companyia, per fer prendre consciència a 
la població de la recollida de les defecacions 
en els llocs públics, i recordar que no poden 
orinar en els parcs infantils, zones d’esbarjo, 
façanes d’edificis, zones d’especial protecció 
ni platges, on l’accés està prohibit entre l’1 de 
maig i el 30 de setembre.

Alumnat de 4t i 5è primària de l’Escola Sant Pau amb l’Alcal-
dessa i personal tècnic de l’Ajuntament de Sant Pol durant la 
recollida de residus 
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PROMOCIÓ ECONÒMICA, FESTES I TURISME

LA REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
IMPULSA LA RECERCA DE FEINA

El currículum vitae i els canals de recerca que 
s’utilitzen són eines fonamentals per aconse-
guir la feina desitjada. En aquest sentit, la re-
gidoria de Promoció Econòmica de Sant Pol 
va fer una aposta decidida per facilitar aquest 
objectiu. D’una banda, s’ha realitzat un curs 
gratuït de 8 hores de durada amb el qual, to-
thom qui es va inscriure, ha pogut conèixer 
les claus per refer el seu CV, una de les mi-
llors cartes de presentació que té una persona 
quan opta a un lloc de treball.

De la mateixa manera, també s’ha desenvolu-
pat un curs que ha donat a conèixer quins són 
els nous canals de recerca per trobar feina. 
Durant aquest curs, també gratuït, s’ha parlat 
sobre el mercat de treball actual, un tema que 
aplega els nous sectors d’ocupació emergents 
que estan sorgint a la societat i que cal cobrir 
de manera urgent. Ambdues formacions han 
convidat a la reflexió individual i al debat en 
grup, per tal que la persona millori la seva 
situació laboral.

OPORTUNITATS LABORALS PER AL JOVENT 
I AVANTATGES CONTRACTUALS PER A LES 
EMPRESES

Un cop més, la regidoria de Promoció Econò-
mica de l’Ajuntament de Sant Pol aposta per 
incentivar les facilitats en el camp laboral.

Des del Consell Comarcal del Maresme s’ha 
començat a gestionar un nou programa per 
a la inserció laboral del jovent a la comarca: 
Fem Ocupació per a Joves. La iniciativa, a més 
a més d’anar adreçada als joves d’entre 18 i 
29 anys, està dirigida a empreses, preferent-
ment maresmenques, que tinguin necessitat 
d’incorporar personal nou a la seva plantilla.

Com a empresa, les condicions que demana 
el programa és contractar, durant un mínim 
de 6 mesos, a joves menors de 30 anys que 
resideixin al Maresme (excepte empadronats 
a Mataró, Premià de Mar i Sant Vicenç de 
Montalt) i que disposin d’una titulació màxi-
ma equivalent a l’ESO, CFGM o Batxillerat. 
Els beneficis que l’empresa obtindrà, si s’acull 
a aquest programa, es resumeixen en els se-
güents punts:
•  Subvenció de 707,60 euros/mes per un con- 

tracte de durada mínima de 6 mesos
•  Formació a mida professional per al jove con-

tractat 
•  Acompanyament, seguiment i assessoramen

en tots els tràmits de sol·licitud i justificació 
de subvenció

Les persones o empreses interessades a for-
mar part d’aquest programa, es poden po-
sar en contacte amb la regidoria de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament de Sant Pol per 
ampliar aquesta informació, en el seu horari 
habitual: de 9 del matí a 14 hores.

Assistents al curs ‘Nous canals de recerca de feina’ realitzat a 
Ca l’Arturo
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FETS I GENT by ENRIC  BRUN

La processó de la Setmana Santa 2018 a Sant Pol

Inauguració de la Via Marina del Camí de Sant Jaume

Assistents al dinar de Carnestoltes 2018 del carrer nou

La Crema de la Bruixa per la celebrció de la revetlla de Sant Joan 

La cercavila amb els gegants de la Festa Major de Sant Pau 2018

Arribada de la Flama del Canigó 2018 a Sant Pol
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Representació de l’obra de teatre ‘La barca nova’

Participants en el Memorial Josep Roca en el Firamar 2018

Manifestació ‘Vestim la plaça de groc’ a principis d’any

Pesca amb artó en el marc de la Firamar 2018

Mirador en record i homenatge al Bruno Pomés

La Processó del Corpus 2018
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ESPORTS La Nit de l’Esport 2018 
reconeix la vàlua dels nostres esportistes locals
Ja es pot consultar la galeria fotogràfica de l’emocionant vetllada al Flickr de l’Ajuntament de 
Sant Pol: https://www.flickr.com/photos/ajsantpol/albums

Aquest mes de juny, a l’envelat del Parc del Litoral, s’hi va dur a terme l'edició d'enguany de la 
Nit de l’Esport santpolenca, on es van entregar els següents 13 premis individuals i col·lectius, i 
2 mencions especials:

PREMI A LA MILLOR ESPORTISTA: Júlia Rossell (Club Bàsquet Sant Pol 07)
PREMI AL MILLOR ESPORTISTA: Sergi Andrés Missé (Atlètic Club Sant Pol)
PREMI A LA MILLOR ESPORTISTA VETERANA: Maria García Soler (Club Petanca Santpolenc Ma-
resme)
PREMI AL MILLOR ESPORTISTA VETERÀ: Eloi Vives (Club de Tennis Sant Pol)
PREMI AL MILLOR EQUIP: Equip Benjamí A de l’Atlètic Club Sant Pol
PREMI AL MILLOR TÈCNIC ESPORTIU: Pau Ubanell Castelo (Club Bàsquet Sant Pol 07) i els entre-
nadors de l’Atlètic Club Sant Pol José Rojo i Javi Serrano
PREMI A LA TRAJECTÒRIA ESPORTIVA: Marc Feliu i Ricard Ripoll (Atlètic Club Sant Pol)
PREMI A LA PROGRESSIÓ ÉSPORTIVA : Pol Fraile (Club de Tennis Sant Pol)
PREMI A LA DEDICACIÓ I CONSTÀNCIA: Jordi Carbonell Estol (Atlètic Club Sant Pol) i l’equip 
sènior femení del Club Bàsquet Sant Pol 07.
PREMI AL TREBALL EN L’ESPORT BASE: Pau Urbanell i Arià Martínez (Club de Bàsquet Sant Pol 07)
ENTITAT QUE HA DESTACAT PER LA SEVA PROMOCIÓ DE L’ESPORT: Club Nàutic Sant Pol i 
Club de Petanca Santpolenc Maresme. 
PREMI A L’ACTITUD POSITIVA: Carlos Rodríguez (Club Nàutic Sant Pol)
MENCIONS ESPECIALS: Equip adaptat de l’Atlètic Club Sant Pol i Marxa de Sant Pau
PREMI A LA PERSONA QUE HA FET TOTES LES MARXES DE SANT PAU: Joan Sauleda Fàbregas
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CULTURA I ENSENYAMENT
ESTRENA DEL CICLE DE CONCERTS 
“ESSENCIALS”, 10 ACTUACIONS ÍNTIMES 
EN FORMAT ACÚSTIC AL MARESME

Enguany, la regidoria de Cultura ha incorporat 
el nou cicle “Essencials”, centrat en la música 
folk/pop de grups catalans i que combina grups 
emergents amb d’altres de més consolidats. 
A través de la proposta, Sant Pol ha acollit, a 
l’abril, el duet mallorquí de pop-folk Donallop; 
i al maig, el cantautor Mazoni, que ens va pre-
sentat el seu 11è treball discogràfic en solitari 
a les Antigues Escoles del carrer Santa Clara.

LA LLAR D’INFANTS DE SANT POL JA ÉS 
TOT UN REFERENT EN EL MÓN EDUCATIU

El 18 de maig es va celebrar la constitució de 
la Xarxa d'Escoles Bressol Municipals (XEBM) 
de la Diputació de Barcelona, en el decurs de 
la celebració del 28è Fòrum Local d’Educació: 
“El valor de l’educació 0-3”.

La nostra llar d’infants municipal “Pi del Soldat” 
va ser convidada dins l’espai de debat sobre 
“Bones experiències” per presentar el seu pro-
jecte de recerca “Paisatges Sonors. Diàlegs en-
tre infància i so”, fruit de la col·laboració amb 
l’Escola Infantil Haur eskola Printzearen Harresi 
de Pamplona. De l’experiència presentada n’ha 
sorgit un gran interès per la nostra línia peda-
gògica, pel que hem rebut la visita del diputat 
d’Educació, Rafael Homet, i de les coordina-
dores i responsables del Departament d’Edu-
cació Infantil de l’IMEB i de les escoles bressols 
de l’Ajuntament de Barcelona, entre altres.La regidora de Cultura, Ensenyament, Igualtat i Joventut, Marta 

Romà, l’Alcaldessa de Sant Pol, Montserrat Garrido, acompan-
yades d’Abel Coll, organitzador del cicle Essencials 
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Gràcies a les aportacions de molts altres sant-
polencs, va poder ser construït i es va beneïr 
el 25 d’abril de 1858 “amb tota solemnitat” 
i, gràcies al relat de Bonaventura Adroher, 
sabem que l’obra va costar 5.648 rals i 75 
cèntims.

Cristina Bosch
Arxiu Municipal de Sant Pol de Mar

APUNTS HISTÒRICS
Sabies que... el cementiri de Sant Pol ja té 160 anys?

Bonaventura Adroher, autor de “Notícia del cementiri de Sant Pol” (1856-1869), ens explica
que tothom veia la necessitat d’un nou cementiri, ja que l’espai al voltant de la parròquia s’ha-
via fet petit i, sovint, quan hi  havia un aiguat, les restes anaven a parar al mar. Però no tenien 
recursos, fins que el seu nebot, Rafael Deàs, nascut a Sant Pol però resident a Barcelona, va 
engegar el projecte el 1856, donant 100 duros. Bonaventura es va oferir a cedir el terreny i 
Magí Tobella, que era l’alcalde, l’altra meitat, però el pressupost es va acabar quan amb prou 
feines havien començat a aixecar el mur de tanca.

No va ser fins al cap de 2 anys, quan el nou vicari de Sant Pol, Francisco Vila, decidí reprendre 
el projecte i va convèncer Feliciano Tarré, santpolenc també resident a Barcelona, que va oferir 
200 duros, però va posar com a condició que el cementiri es fes més a la vora de l’Església. 
Amb el consentiment de Rafael Deàs, que donà 50 duros més, es va enderrocar el que s’havia 
construït inicialment i Magí Tobella cedí gratuïtament el terreny on avui dia es troba el cementiri.

Document històric amb els noms dels ‘subscriptors’ del nou         
cementiri i les aportacions que hi van fer 
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LA FESTA MAJOR
DE SANT JAUME EN IMATGES
LES VARIADES PROPOSTES D’AQUESTA CELEBRACIÓ VAN ATREURE MILERS DE VISITANTS 

Del 17 al 25 de juliol, Sant Pol de Mar va viure una festa contínua. Dies intensos que oferien 
activitats i esdeveniments per a totes les edats.

Les següents fotografies recullen els millors moments que es van viure en aquesta passada Festa 
Major. Música, gastronomia, diversió i un homenatge a un dels nostres patrons, Sant Jaume, a 
qui es va oficiar una missa el passat 25 de juliol a l’Església que porta el seu nom.

Consulta els àlbums complets a la galeria de la xarxa Flickr de l’Ajuntament.

https://www.flickr.com/photos/ajsantpol/albums

Darrera edició del concurs de paelles i arrossos de la Festa 
Major de Sant Jaume 2018 Focs d’artifici de la Festa Major de Sant Jaume 2018
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La 5a Mostra Gastronòmica i 
la Fira de la Maduixa tornen a despuntar
RESTAURANTS I COMERÇOS DEL MUNICIPI HAN OFERT DEGUSTACIONS I TALLERS 
GASTRONÒMICS DURANT LES DUES CITES, ACOMPANYADES D’ACTUACIONS MUSICALS

La Mostra Gastronòmica de Sant Pol, celebrada els dies 15 i 16 de juny,  ha rebut enguany apro-
ximadament 2.000 visitants. Durant la cita, una vintena de restaurants i establiments de la pobla-
ció han pogut donar a conèixer les seves especialitats culinàries, un objectiu que la regidoria de 
Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar ha considerat complert i amb el públic 
satisfet. Per fer-ho possible, i com ja és habitual, el consistori ha comptat amb la col·laboració 
d’Estrella Damm i la Diputació de Barcelona. 

Un mes abans, la Fira de la Maduixa tornava a endolcir centenars de visitants malgrat la pluja. 
Un esdeveniment que, any rere any, sorprèn infants i adults per les seves múltiples propostes. En 
aquesta edició, va haver-hi tallers, actuacions musicals, tastets i una maduixada popular. Amb 
aquests interessants reclams, els visitants van gaudir de la fira més dolça del Maresme. Ambdues 
cites han contribuït a dinamitzar turísticament la nostra població.

Actuació dels Bastoners de les Guilleries durant la Fira de la 
Maduixa 2018 Assistents visitant la 5a Mostra Gastronòmica de Sant Pol
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A l’eBiblio hi trobarem novetats cada mes, tant en castellà 
com en català, anglès, francès i fins i tot alemany. A més a 
més, si utilitzes el telèfon i la tauleta amb el mateix carnet, 
pots tenir sincronitzats els llibres que llegeixes i per tant 
no perdre mai el fil. S’ha acabat això d’haver d’esperar 
a arribar a casa per llegir el final de la novel·la! Ara pots 
llegir-la mentre fas cua al metge, o mentre esperes l’auto-
bús! Perquè si portes un telèfon al damunt, pots portar la 
biblioteca sencera amb tu!

APUNTS CULTURALS
Si no llegeixes, no passa res. Si llegeixes, passen moltes coses

Cadascú de nosaltres té un lloc i una hora especial per llegir. Alguns ho fan al tren, d’altres abans 
d’anar a dormir. Hi ha qui prefereix llegir mentre dina o fins i tot mentre fa cua al supermercat. 
Llegim llibres, diaris, revistes, llegim Twitter, Facebook... llegim imatges (a Instagram o al còmic) 
o paraules. Alguns només llegeixen en paper, d’altres a través de la pantalla i n’hi ha que s’atre-
veixen amb tot. La biblioteca ha d’adaptar-se a totes aquestes maneres de llegir i per això us 
presentem l’app que permet llegir llibres digitals en tauletes, telèfons o ordinadors: eBiblio.

L’eBiblio és una app (i una web) que et permet agafar en préstec llibres, revistes o còmics de 
forma digital. Per utilitzar-la només cal que tingueu l’aparell que vulgueu utilitzar i el carnet de 
la biblioteca. La resta... és bufar i fer ampolles (i si voleu, des de la biblioteca us podem explicar 
com funciona).
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OPINIÓ GRUPS MUNICIPALS
PDeCAT

Guanyem el futur 

En les darreres eleccions ens vam comprome-
tre a seguir millorant Sant Pol, la qualitat de 
vida de la nostra gent gran que ha apostat per 
a envellir aquí, després d’una vida de treball i 
dedicació als altres, sense oblidar la que en 20 
o 30 anys ha de poder arribar-hi amb tota la 
dignitat i facilitats possibles. Així, hem treballat 
diàriament per augmentar garanties i possibi-
litats de futur dels nostres infants i joves, i ara, 
amb la convicció d’haver complert el compro-
mís, volem seguir fent créixer Sant Pol. Per això, 
associats i simpatitzants del PDeCAT revalidem 
la confiança, per unanimitat, a l’alcaldessa 
Montserrat Garrido.

Sabem que és la millor opció per continuar lide-
rant el progrés social i econòmic de Sant Pol, i 
culminar aquest model de ciutat més jove i amb 
una mirada femenina, basat en un entorn més 
amable amb els que hi volem viure, amb majors 
equipaments i serveis públics que facin més fàcil 
i feliç, en la mesura del possible, la convivència 
a tots els qui ens estimem i sentim nostra la ciu-
tat.

A més a més, ho fem amb un partit renovat i 
més unit després del darrer congrés, al servei 
dels anhels majoritaris de democràcia i lliber-
tat de catalanes i catalans, implementant la Re-
pública de manera valenta i desacomplexada, 
amb intel·ligència i allargant la mà a tothom per 
unir-nos a la Crida Nacional que impulsen els 
presidents Puigdemont i Torra. Junts farem una 
Catalunya on solidaritat i justícia social, el res-
pecte als drets individuals i col·lectius, el benestar 
i el creixement econòmic, seran el motor per a 
fer-nos guanyar aquest futur que ens mereixem.

Grup Municipal del PDeCAT

JUNTS PER SANT POL

Homenatge i agraïment

Aprofitem aquesta oportunitat que ens ofereix 
la nova edició de l’ENS, per retre homenatge a 
en Martí García Cartañá, president del nostre 
partit, que ens va deixar dolorosa i inesperada-
ment a finals de l’any passat. Va ser un home 
de consens i diàleg que, amb les seves bones 
formes i consells, ens va recolzar i va donar les 
passes necessàries per pactar, amb el PDeCAT, 
l’actual govern municipal. Martí, allà on esti-
guis, rep la nostra estimació i respecte, DEP.

El mencionat pacte ha permès a Junts per Sant 
Pol treballar en primera línia per tots els san-
tpolencs i santpolenques, des de les regidories 
assignades, i adquirir l’experiència de govern 
per copsar les necessitats actuals i, sobretot, les 
futures, per donar resposta als reptes que, dia 
rere dia, es plantegen al nostre poble. I tot, me-
surant l’impacte, conservant l’esperit de poble 
mariner i oferint, alhora, els serveis que dema-
na la nova realitat de Sant Pol.

També volem agrair a la major part dels nos-
tres votants, la confiança i l’acceptació amb la 
decisió presa d’entrar al govern. L’opinió “que 
des de dins de l’Ajuntament faríem més i millor 
feina” ens ha donat força i ganes de lluitar pel 
benestar de tots els nostres conciutadans. Espe-
rem continuar i completar aquesta tasca.

Moltes gràcies.

Josep Parada Rafael
Regidor de Serveis Socials, Habitatge,
Cooperació i Dinamització de la Gent Gran
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GOVERN MUNICIPAL
ERC

La nova revista de l’Ajuntament

Segur que més d’un lector es pensa que té a 
les mans la nova revista de l’Ajuntament, l’ENS, 
quina llàstima oi?

Una revista amb tanta solera i que poc s’està 
cuidant, que lluny queda el 2000, l’any en que 
el Nou Santpolenc va guanyar el Premi ARREL 
a la millor publicació municipal. Un premi que 
com bé expliquen les seves bases, és un guardó 
a una publicació de caràcter periòdic i finalitat 
informativa editada per un ajuntament. Aques-
ta periodicitat s’ha perdut i no serà perquè no 
passin coses a casa nostra, al nostre voltant o 
que no tinguem coses a explicar, a què respon 
aquest comportament doncs?

Segurament no cal que sigui mensual, o potser 
sí, parlem-ne, però tots estarem d’acord en que 
s’hauria de mantenir amb vida, respectar-la i 
no deixar-la reposant dins un calaix fins que 
a algú li interessi que reaparegui. És clar, ens 
apropem a aquelles dates en que tots ens en 
omplirem la boca amb paraules del tipus “il·lu-
sió renovada”, “responsabilitat” o “transparèn-
cia”, s’acosten eleccions senyors i tots els de-
talls són importants, cal fer les coses de debò, 
perquè ens les creiem, no per quedar bé, si no 
la buidor ho empelta tot. O és que només val 
aquest esprint final per fer creure que es treba-
lla de valent, oi que no? Siguem justos.

Grup Municipal d’ERC

ICV

Adéu POUM

Al 2011, en l’inici de l’actual legislatura, el 
Departament d’Ensenyament proposa la pos-
sibilitat real de tenir un Institut a Sant Pol. En 
aquell moment tant ICV com ERC plantegem 
al govern la urgència d’adquirir els terrenys via 
expropiació i desvincular-los de l’aprovació del 
POUM.

Des d’aquell moment totes les forces polítiques 
amb representació donem confiança al go-
vern perquè tramiti l’expropiació per adquirir 
els terrenys per l’Institut definitiu. Mentrestant, 
consensuadament, totes les forces polítiques 
treballem en la revisió del POUM. Aquesta re-
visió es caracteritza per una gestió sostenible 
de l’entorn, dels recursos i del creixement, i 
es desvincula dels models especulatius antics. 
Aquesta revisió és aprovada en el seu Avanç 
(l’abril de 2013) per amplíssima majoria, i en 
la seva Aprovació Inicial (juliol de 2014) per 
unanimitat. Aquest grau de suport el converteix 
en un mandat popular.

El Govern de CiU i JUNTS han rebentat aquest 
mandat popular i han trencat el consens l’apro-
var l’adquisició dels terrenys per l’Institut a través 
d’un mediocre Pla Parcial que dona resposta a 
una urgència creada per la seva temeritat i ino-
perància en els darrers 7 anys. Un pla que està 
basat en un model urbanístic de creixement es-
peculatiu i insostenible a canvi d’aprofitaments 
miserables, que repeteix els errors del passat, 
que no soluciona les mancances actuals i en 
crea de noves i el més important, que contra-
diu l’esperit i l’estratègia d’un mandat popular: 
l’aprovació definitiva del nou POUM.

ICV Sant Pol
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APUNTS GASTRONÒMICS 
PLANETA VERMELL, plat del Menú Degustació Temàtic

Crema freda de maduixa i tomàquet. 750 g tomàquet madur (net amb pell, a trossos i sense llavors); 250 
g maduixes (netegeu-les amb els pedicles per no aigualir-les); 1 g d’all pelat; 40 g ceba pelada en trossos; 40 g 
pebrot verd, a trossos, net i amb pell; 5 g mostassa de Meaux (la granada); 30 g molla de pa tendre; 250 ml d’oli 
d’oliva verge extra; 10 g sal; Un xic de pebre blanc.
1. Tritureu els ingredients nets i a trossos amb un túrmix. 2. Coleu amb un colador xinès, turbineu-ho a la Thermo-
mix, i coleu per un colador ben fi. 3. Reserveu en fred. Abans de servir el plat  afegiu-hi 10 ml de vinagre de Xerès, 
turbineu amb túrmix, afineu de sal i pebre i ja el podreu servir.

Tel d’alfàbrega. 500 g d’aigua; 30 g gelatina vegetal; 20 g fulles d’alfàbrega; sal i pebre blanc.
1. Barregeu l’aigua, la gelatina, la sal, el pebre i arranqueu el bull. Afegiu les fulles d’ alfàbrega i continueu el 
bull durant  15 segons. Coleu i repartiu immediatament sobre safates o plats molt plans i freds per crear un tel fi. 
2. Espereu a que qualli i reserveu-ho a la nevera. Disposeu de pols de maduixa liofilitzada. Disposeu de pols de 
tomàquet liofilitzat. 3. A l’entrega del plat Talleu amb talla pastes circular i amb l’ajut d’un colador molt fi,  espolseu 
per sobre el tel amb pols de maduixa-lio i una petita part de tomàquet-lio. 

Xia i Manzanilla “La Guita”. Elaboreu un xarop amb: 100 ml aigua mineral + 50 g sucre. Arranqueu el bull 
i guardeu-lo en fred. 15 minuts abans de servir el plat: barregeu 40 g. d’almívar + 20g de Manzanilla + 20 g 
llavors de xia. (Cal esperar 15 minuts perquè la  xia s’hidrati i amaniu-ho amb sal i pebre blanc)

Tomàquet xerri. Disposeu de tomàquets “xerri pera” escaldeu-los 5 segons, refresqueu-los en aigua amb gel, 
talleu-los per la meitat i reserveu-los.

Maduixes. Disposeu de maduixes ben netes, retireu els capolls, talleu-les a grills de dalt a baix i també reser-
veu-les.

L’api. Disposeu d’api ben tendre i pelat, talleu-lo a 
daus petits i reserveu-lo.

La vinagreta. 100 g oli d’oliva verge extra; 20 g vi-
nagre de Xerès; 10 g mostassa de Meaux (la grana-
da); sal i pebre. 1. Barregeu els ingredients i reserveu 
l’amaniment.

Disposeu de fulletes d’alfàbrega

Al moment de servir el plat:

1. Poseu tres bones cullerades de crema freda de 
tomàquet i maduixa al fons del plat, al damunt repar-
tiu-hi: 3/2 tomàquets, 3 grills de maduixes, 3 cullera-
des petites dels daus d’api  , tots tres elements amanits 
subtilment amb la vinagreta. 2. Afegiu-hi també 3 cu-
llerades petites de la mescla xia i Manzanilla i també 4 
fulletes d’ alfàbrega. 3. Amb molt de compte, tapeu el 
conjunt amb el tel d’alfàbrega ben cobert amb la pols 
de maduixa i tomàquet lio. 

El planeta roig és llest per presentar-lo i 
degustar-lo...

 Carme Ruscalleda

Imatge del plat ‘Planeta Vermell’ creat pel restaurant Sant Pau.
Foto: Carles Allende 
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