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EDITORIAL
En aquesta època intensa i màgica per a la 
majoria de santpolencs, amb les celebracions 
de Nadal i any nou amb familiars i amics, 
volem compartir amb vosaltres les darreres 
novetats de la vila, entre les quals destaca la 
nova comissaria de la Policia Local, amb la 
qual hem millorat de forma important l’aten-
ció i la feina dels i les agents que protegeixen 
Sant Pol.

En aquest ENS número 94, també hi podreu 
llegir el bateig de la nova Plaça de l’1 d’oc-
tubre de 2017, una iniciativa popular que va 
comptar amb el suport de tots els grups polí-
tics del Ple. De la mateixa manera, hi troba-
reu les darreres novetats sobre la fase final del 
desplegament de la fibra òptica, de la nova 
zona d’esbarjo i la pista de joc de la Sénia; 
així com de les bones dades que presenten els 
índexs de renda per càpita de part de la nostra 
ciutadania.

Per als curiosos, a banda dels apunts cultu-
rals, històrics i gastronòmics, us recomanem 
l’emotiva entrevista amb el pastisser Salvador 
Sauleda; sense oblidar-nos d’informar del ci-

cle de caminades i del programa AVISA’m,
iniciatives municipals per a millorar la qualitat 
de vida de la nostra gent gran, o de la re-
novació del conveni amb Càritas per recolzar 
als infants i al jovent amb un entorn social i/o 
familiar desfavorit, i el que tenim amb Creu 
Roja Maresme Centre per ajudar-nos a aten-
dre encara millor a la nostra gent gran. Tam-
bé us donem a conèixer el més destacat de 
les ordenances fiscals 2019, amb els nous i 
importants incentius per a l’ús de les energies 
renovables a Sant Pol, i de la incorporació del 
nostre municipi al Consell Coordinador del 
Parc del Montnegre i el Corredor.

Per si encara us falta algun motiu per animar-vos 
a llegir l’actualitat d’aquesta vila que no s’atu-
ra, també parlem de la Fira de Santa Llúcia; de 
l’encesa de llums nadalenques; del passi de la 
pel·lícula “La Fàbrica Marquès-Fulquet de Sant 
Pol de Mar”, rodada aquí fa més de 80 anys; 
de la projecció internacional de la nostra Llar 
d’Infants; entre altres actes destacats dels darrers 
mesos. Per tant, només ens queda desitjar-vos 
un bon i encara millor 2019 a totes i tots.

Sant Pol, 
la vila que no s’atura
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ALCALDIA I GOVERNACIÓ
ven ubicades en dues localitzacions diferents. 
Gràcies a la construcció de la nova comissaria 
s’ha guanyat en privacitat, accessibilitat i se-
guretat. Unes instal·lacions molt més àmplies 
que disposen d’una àrea d’atenció al públic, 
on s’hi ha afegit un locutori privat que farà la 
funció d’OAC de trànsit i penal. Pel que fa a 
la seguretat, la nova comissaria també comp-
ta amb una cel·la que mantindrà aïllades les 
persones detingudes, un espai inexistent fins 
ara a les antigues dependències. I un altre 
dels espais destacats que s'han incorporat a 
la recent construcció del carrer Roger de flor 
és una aula on es desenvoluparan cursos de 
formació de l'àmbit policial.

L’horari de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de la 
Policia Local de Sant Pol per realitzar gestions 
administratives és de 9:00 a 13:00 hores i de 
16:00 a 17:30 hores, de dilluns a divendres 
(exclosos els dies festius). Fora d’aquest hora-
ri, podeu contactar amb la patrulla trucant al 
telèfon 609 306 609.

POLICIA LOCAL DE SANT POL I MOSSOS 
D’ESQUADRA COMISSEN 116 QUILOS 
DE MARIHUANA

El passat mes de novembre els Mossos d’Es-
quadra van fer públiques a les seves xarxes 
socials les imatges d’una operació conjunta 
amb la Policia Local de Sant Pol on es confis-
cava més d’un centenar de quilos de marihua-
na a la nostra població. Els fets van succeir 
el passat 4 de setembre d’aquest any, quan 
la Policia Local del municipi va rebre un avís 
sobre les 21:30 hores des del 112 informant 
d’un possible robatori a un habitatge situat a 
un bloc de pisos de la zona dels Garrofers.

LA NOVA COMISSARIA DE SANT POL OBRE 
LES SEVES PORTES AL CARRER ROGER DE 
FLOR, 25

La hissada de banderes va tenir lloc el passat 
divendres 7 de desembre per marcar l’inici 
d’activitat a les noves instal·lacions.

Aquest mes s’ha inaugurat, de manera oficial, 
la nova comissaria de la Policia de Sant Pol, 
un espai amb 417 metres quadrats útils que 
millorarà clarament l’atenció a la ciutada-
nia. A l’acte de divendres passat van estar-hi 
presents l’Alcaldessa de Sant Pol, Montserrat 
Garrido, el Cap de la Policia Local santpolen-
ca, el Caporal, altres membres del mateix cos 
policial, així com agents de Protecció Civil de 
la vila. La hissada també va comptar amb la 
presència dels caps dels Mossos d’Esquadra 
de l’ABP d’Arenys de Mar i d’altres agents po-
licials de la zona. 

Principals novetats

Amb el nou local s’han centralitzat tots els ser-
veis policials en un mateix edifici, a diferèn-
cia de les antigues dependències, que esta-

Imatge de la façana de les noves dependències de la Policia 
Local de Sant Pol
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Un cop al lloc dels fets, agents policials van 
realitzar una inspecció ocular i van trobar una 
furgoneta mal estacionada al pàrquing inte-
rior de l’edifici que els va alertar. Va ser llavors 
quan van comprovar el seu interior i van tro-
bar 4 bosses de grans dimensions que con-
tenien aquesta herba distribuïda en diverses 
bosses més petites i envasades al vuit. En total 
van ser 6 les bosses i 116 els quilograms re-
quisats de marihuana que es trobava prepa-
rada per ser distribuïda pel continent europeu. 
El material confiscat tenia un valor al mercat 
d’uns 640.000€. Des del passat mes de se-
tembre, gràcies a les investigacions policials i 
a la descripció que va realitzar la persona que 

va donar l’avís inicial,  els Mossos d’Esquadra 
han pogut identificar dues persones implica-
des en el succés i una tercera que va llogar la 
furgoneta on es trobava l’herba confiscada.

Tot i que les investigacions segueixen obertes 
i no es descarten més detencions, els Mossos 
d’Esquadra han pogut determinar que es tracta 
d’un grup format per tres persones de nacio-
nalitat estrangera, dos homes i una dona.  Dos 
dels implicats eren els encarregats  de distribuir 
la marihuana des d’un pis situat a la mateixa 
finca on es va trobar el material i la tercera 
persona seria l’encarregada dels trasllats. Totes 
tres ja han estat identificades pels Mossos d’Es-
quadra i es troben en cerca i captura.

Marihuana confiscada durant l'operació policial realitzada conjuntament amb Mossos d'Esquadra
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LA PLAÇA 1 D’OCTUBRE DE 2017 DE 
SANT POL JA ÉS UNA REALITAT

Durant l’acte d’inauguració es va oferir un 
vermut popular i es va realitzar la tradicio-
nal llançada de caramels.

La data de l’1 d’octubre del passat any con-
tinua omplint la nomenclatura de Catalunya. 
Durant el ple del passat 28 de setembre, Sant 
Pol de Mar va aprovar fer efectiu el bateig de 
la petita plaça on s’ubica la Biblioteca de Can 
Coromines, indret que es coneixerà a partir 
d’ara amb el nom de “Plaça 1 d’octubre de 
2017”.  Aprofitant el primer aniversari del re-
ferèndum d’autodeterminació de Catalunya, 
el consistori va voler portar al ple l’aprovació 
d’aquest espai municipal per recordar de for-
ma permanent aquesta data significativa, així 
com les càrregues policials que hi van haver 
durant la mateixa jornada. D’aquesta mane-
ra, Sant Pol de Mar s’afegeix al llistat de mu-
nicipis catalans que ja han batejat  avingudes, 
places i carrers commemorant aquesta data.  

Gràcies al suport de tots els grups municipals, 
la sessió plenària va aprovar per unanimitat 
batejar la placeta, acte que es va dur a terme 
el passat 25 de novembre. L’acte de desco-

briment de la placa va comptar amb un ver-
mut popular amenitzat per la música de la Big 
Bang Valona i va comptar amb una llançada 
de caramels des del balcó de la Biblioteca de 
Can Coromines. 

La placa commemorativa té inscrita una cita 
de la Muriel Casals, expresidenta d’Òmnium 
Cultural i exdiputada del Parlament de Cata-
lunya, desapareguda fa gairebé tres anys.

Moment on es descobreix la placa que bateja la plaça 
1 d'octubre de 2017
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OBRES DE MILLORA DELS VOLTANTS DEL 
POLIESPORTIU I EL PARC DEL LITORAL

La regidoria d’Urbanisme de l’Ajuntament de 
Sant Pol ja està finalitzant les obres d’arranja-
ment i asfaltat a la zona del poliesportiu i Parc 
del Litoral. Els treballs permetran crear una 
zona esportiva i d’esbarjo, així com adequar 
l’accessibilitat al mateix parc.  Actualment, 
aquest indret es veu molt sotmès a la circula-
ció de vehicles i l’asfaltat s’ha anat deteriorant 
progressivament.

Les actuacions que descriu el projecte d’obres 
consisteixen en la substitució de la capa de ro-
dolament d’asfalt, millora de les xarxes de ser-
veis i instal·lació d’equipament esportiu. De la
mateixa manera, el pla també contempla l’ac-
cessibilitat necessària per a que l’espai públic
garanteixi l’autonomia de les persones amb dis- 
capacitat o poca mobilitat. Per aquest motiu,
s’ha construït una rampa d’accés a la zona ver-

Nova pista de half pipe al Parc del Litoral

URBANISME I COMUNICACIÓ
da al Parc del Litoral per proporcionar així una
mobilitat sense barreres arquitectòniques.

Dins d’aquest mateix projecte,  aquesta àrea 
consistorial ha tingut en compte la pràctica de 
l’esport. Els treballs també han servit per orde-
nar un nou espai per a una pista de monopatí, 
on es podrà practicar la modalitat “Half Pipe” 
i s’instal·laran bancs en aquesta zona. De for-
ma paral·lela, es disposaran unes cistelles de 
bàsquet en una de les parets del poliesportiu 
(façana nord).  

LA SÈNIA ACOLLIRÀ UNA NOVA ZONA 
D’ESBARJO

Properament la zona de la Sènia disposarà 
d’un espai de lleure per a totes les edats. 
D’entrada, els Serveis Municipals  procediran 
a reordenar la zona de picnic que es traslla-
darà a davant de la zona verda, acció que 
possibilitarà el descans del veïnat. De la ma-
teixa manera, també es plantarà un arbrat a 
la mateixa àrea que donarà lloc a una zona 
de relax amb ombra. 

El consistori també ha rebut unes porteries en 
forma de donatiu que es col·locaran de ma-
nera fixa i es disposaran de tal manera que 
no molestaran en casos puntuals d’aparca-
ment. La brigada municipal també instal·larà 
uns punts de llum que il·luminaran la pista 
de joc.
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EL PROJECTE DE FIBRA ÒPTICA A PUNT 
D’EXECUTAR-SE EN LA SEVA TOTALITAT 

Actualment, un 90% de la població ja pot 
contractar la fibra òptica als seus domicilis. 
Segons han informat recentment les empre-
ses que estan desplegant aquesta tecnologia 
a Sant Pol, Telefónica i Orange, només res-
taria un 10% del municipi per a realitzar la 
connexió. De forma paral·lela, fonts de les 
companyies han comentat al personal tècnic 
municipal que els punts conflictius de la xarxa 

Operaris de Telefónica treballant a la zona dels Garrofers

general s’estan solucionant i que només cal-
dria començar a fer els ramals per a les con-
nexions particulars. 

Pel que respecte a Telefónica, actualment està 
executant els trams del carrer Manuel Carras-
co i Formiguera i el del Parc del Litoral cap 
a Can Villar. Una altra de les feines que en-
cara resten per executar és el creuament a la 
plaça Jaume Roig Pujol i el tram del carrer 
Abat Deàs, des del número 51 fins al final del 
carrer. En el cas d’Orange, l’empresa hauria 
començat a fer l’estesa en algunes zones de 
la població i en d’altres s’estan tramitant les 
gestions amb personal tècnic municipal.  

Recordem que, un cop finalitzi la resta del des-
plegament, 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. Amb el desplegament 
de la fibra a Sant Pol més de 3.600 llars i 
establiments santpolencs podran gaudir dels 
avantatges d’aquesta tecnologia. nse complir 
les condicions de la llicència d’obres.
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SANT POL LIDERA ELS PRIMERS LLOCS DEL 
RÀNQUING DE RENDES PER CÀPITA DE L’ESTAT

Recentment l’Agència Tributària ha fet públi-
ques les estadístiques referents als declarants 
de l’IRPF en municipis majors de 1.000 habi-
tants durant el 2016. De les 2.911 localitats 
analitzades, Sant Pol de Mar ocupa el lloc nú-
mero 66, una posició més que positiva tenint 
en compte que més del 85% de les poblacions 
que hi apareixen estan per sota de la mitja-
na de renda bruta estatal, 25.950€. En el cas 
del nostre municipi, aquesta xifra s’eleva fins 
als 33.498€.

Segons les dades aportades per l’Agència 
Tributària, dels 5.062 habitants amb els que 
compta Sant Pol, 2.420 persones van fer la 
declaració de la renda al 2016, el que supo-
sa un 47’8% del total. Tot i que aquest per-
centatge s’ha vist disminuït respecte al 2015, 
on va ser del 54’47%, la renda bruta anual 
era lleugerament inferior a la darrera cone-
guda, 31.981€. En només un any, el capital 
individual hauria crescut 1.517€.  

Catalunya i Madrid, les millor remunerades

Segons ens mostren les dades recollides, si 
a nivell estatal Sant Pol de Mar aconsegueix 
enguany la 66ena posició, a Catalunya es fa-
ria amb la número 32. Recordem que l’any 
passat ocupava la 77ena al rànquing es-
panyol. La bona salut econòmica santpolen-
ca és un fet constatable  que es veu reflectit 
en el seu creixement progressiu a tots els ni-
vells. Altres municipis veïns com ara Calella, 
amb 24.225€ i una posició 656, o Pineda 
de Mar, amb 22.845€ i ocupant el lloc 878, 
estrien per sota de la mitjana de renda per 
càpita del país, 25.950€. En el cas de la 
ciutat de Mataró, situada a la 514 posició i 
amb 25.264€, tampoc superaria aquest llin-
dar.

A l’estat espanyol, poc més del 14% de les 
poblacions del llistat publicat tenen una ren-
da per càpita superior a la mitjana estatal i 
la majoria són municipis catalans o madrilen-
ys. Així doncs, la població espanyola que en-
capçala el rànquing és la madrilenya Pozuelo 
de Alarcón, amb els seus 72.993€ de renda 
bruta anual. En segona posició la segueixen 
la catalana Matadapera, amb uns ingressos 
bruts de 54.113€. En contraposició, la loca-
litat que ocupa la darrera posició, Zahínos, 
situada a la província extremenya de Badajoz, 
comptaria amb 11.166€. D’aquesta manera, 
la població amb més renta per càpita, Pozue-
lo de Alarcón, septuplicaria a la més pobre.

EL PODER ADQUISITIU DELS SANTPOLENCS I SANTPOLENQUES SUPERA ALTRES 
POBLACIONS VEÏNES COM ARA CALELLA, PINEDA O MATARÓ
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SALVADOR SAULEDA
Sempre m’he rodejat de persones que en sabien més que jo 

El mig segle de vida de Sauleda Pastissers està 
farcit d’una infinitud d’anècdotes, encerts, es-
forços i d’algun que altre mos amarg. Amb 
un personal laboral que arriba a la setantena 
de persones, Sauleda Pastissers s’ha convertit 
en tot un referent en el seu sector.  

Salvador, enguany es compleixen 50 anys 
des de l’obertura de la seva primera botiga. 
Com recorda aquella inauguració?

Recordo que tot va ser molt... precipitat. Tot 
just m’acabava de casar amb la Montse, la 
meva dona, i volia començar una nova aven-
tura que m’apassionava, la pastisseria. Tot i 
que, en aquells moments, havien molts forns 
i pastisseries a Sant Pol, no m’ho vaig pensar 
gaire. Vam cridar al capellà per a que beneís 
el negoci del carrer Manzanillo, on es troba 
actualment la farmàcia, i moltes persones ens 
van voler acompanyar aquell dia. Llavors, 
l’equip de treball el composàvem l’Asunción i 
jo mateix, un tàndem que ha permès anys des-
prés consolidar una plantilla de 74 persones.  

Com va arribar a ser pastisser si la seva fa-
mília tenia un negoci consolidat en un altre 
sector?

Sincerament, he estat un home molt afortu-
nat. El meu pare em va donar la llibertat de 
dedicar-me a la meva passió. Pensa que havia 
estat torner i un mal estudiant. Era un llami-
ner encuriosit pel món de la pastisseria que, 
durant les seves vacances, es dedicava a ficar 
el nas a Can Nualart, on vaig aprendre mol-

Salvador Sauleda a la pastisseria de l'obrador de Sant Cebrià
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tíssim gràcies a l’Aleix i a un amic seu, l’Isidre, 
mestre pastisser de la reconeguda i desapare-
guda pastisseria Xidors de Palafrugell. Poc des-
prés, vaig decidir formar-me a Barcelona com 
aprenent a diferents pastisseries de la ciutat. La 
veritat és que sempre m’he rodejat de persones 
que en sabien més que jo, una sàvia elecció 
que ha permès que hagi arribat fins aquí.

Quin seria el factor clau que ha possibilitat 
el creixement i la consolidació de Sauleda 
Pastissers? 

Indiscutiblement la família i el personal que ens 
ha ajudat a fer créixer el nostre projecte. Hem 
tingut la gran sort de trobar persones implica-
des que s’identifiquen amb la nostra filosofia 
de treball, amb el nostre lema. En aquests mo-
ments, la qualitat, la dedicació i el respecte per 
la tradició són els eixos centrals de la nostra 
feina. De totes maneres, no et mentiré, també 
he tingut moments de tots els colors. Les em-
preses, com la vida, tenen els seus alts i baixos 
i molts cops he pensat en tancar. Per sort, sem-
pre he tingut a la Montse fent-me costat per no 
llançar la tovallola a mig camí.  

En aquests 50 anys, no només ha guardat 
la tovallola, sinó que ha eixamplat el negoci 
incorporant Catering Sauleda. Quan va de-
cidir provar sort amb el salat?

Era la dècada dels 70, no recordo l’any exac-
tament, quan em van encarregar un sopar a 
Can Montaner. 90 persones i tot sol. Pensava 
que em moria. Havia de cuinar, parar les tau-
les... Vols que et digui el menú que vaig servir? 
Un pica-pica amb un rotllo de salmó amb mu-
selina de gamba. Aquest va ser el meu primer 
àpat fort. Va sortir rodó. Amb tot i això, abans 
d’aquesta primera experiència, jo ja servia a 
la pastisseria pollastres amb patates, truites, 
cocktails de gambes... 

Sort que no es va quedar amb aquella sen-
sació perquè anys després han construït a 
Sant Cebrià un obrador de 1.000 m2 amb el 
que donen milers de serveis durant tot l’any.  
No va tenir vertigen quan va decidir aventu-
rar-se en el món del càtering? 

No he estat mai poruc. Pensa que cada mes 
pagava a uns laboratoris per a que em fessin 
una auditoria. Personal tècnic venia sense avi-
sar i agafava proves d’alguns dels nostres plats 
i postres. Sauleda sempre ha tingut el com-
promís de millorar els seus productes i serveis. 
Aquesta obsessió pel control i la qualitat ha 
estat una constant en la nostra trajectòria. 

Havia somiat amb estar present a espais 
com la Casa Milà, la Fundació Tàpies o la 
Cambra de Comerç?

Mai. Des d’aquell primer congrés internacio-
nal de metges que vam fer al Maremàgnum, 
on vam fer un servei de 400 persones, no hem 
parat de treballar. Per nosaltres cada servei és 
un nou repte on posem il·lusió, un ingredient 
fonamental per fermentar tot això. 

Aquestes cinc dècades de plena dedicació 
han fet canviar a en Salvador Sauleda?

He guanyat en experiència però he mantingut 
la generositat que sempre m’ha caracteritzat. 
Mai he amagat receptes, cosa que jo vaig 
patir quan començava de jovenet a fer pràc-
tiques en algunes pastisseries de Barcelona. 
Sempre he tingut cura de tractar al personal 
al mateix nivell, és a dir, sense jerarquies. Sóc 
molt conscient que tots els meus treballadors 
i treballadores són peces imprescindibles que 
fan girar la maquinària Sauleda. Mai tindré 
paraules suficients per expressar tot l’agraï-
ment que sento.
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AVISA’M, EL PROGRAMA D’ATENCIÓ I 
CURA DE LA GENT GRAN DE SANT POL

La campanya fa una crida a tots establi-
ments santpolencs per tal que s’adhereixin 
a la causa.

La regidoria de Serveis Socials té la voluntat de 
millorar la qualitat de vida de la nostra gent 
gran. Per fer-ho possible, existeix un projecte de 
treball comunitari que consisteix en crear una 
xarxa de prevenció, detecció i acció amb l’ob-
jectiu principal de vetllar per la gent gran. Amb 
la campanya AVISa’m, l’Ajuntament de Sant 
Pol necessita la col·laboració ciutadana per de-
tectar a temps qualsevol símptoma que pugui 
alertar que una persona gran necessita ajuda. 
Indicis com ara canvis en la seva rutina diària, 
en el seu comportament o aspecte poden ser 
un signe inequívoc de que la persona es troba 
en una situació de vulnerabilitat no detectada.

Per aquest motiu, des d’aquesta àrea consisto-
rial es demana la implicació dels diferents esta-
bliments i entitats del municipi, els quals poden 
estar atents i observar amb una mirada sensi-
ble i respectuosa el dia a dia de les persones 
grans que coneixen. La desprotecció a la que 
sovint està sotmès aquest col·lectiu fa necessari 
prendre mesures de prevenció i protecció per 
garantir el seu benestar i, en aquest sentit, la 
campanya ofereix suport, atenció, informació i 
orientació mitjançant diverses eines.

Guia jurídica gratuïta

La campanya AVISa’m també ha editat una 
guia amb la que es podran resoldre de mane-
ra ràpida i fàcil molts dubtes que poden sorgir 
entorn a temes jurídics o de qualsevol altre 
caire relacionats amb la gent gran. El docu-
ment, que consta de 24 pàgines, dóna res-
posta a preguntes com ara “què és un poder 

SERVEIS SOCIALS, HABITATGE I GENT GRAN

preventiu” o com es formalitza una delació 
voluntària. De la mateixa manera, a les seves 
pàgines també trobareu inclosa la carta dels 
Drets i Deures de la Gent Gran de Catalun-
ya, on es desenvolupen els conceptes de la 
dignitat, la independència, l’autorealització, 
l’assistència o la participació.  

Si com a establiment o entitat voleu formar part 
del programa AVISa’m, podeu venir a recollir 
el vostre imant i adhesiu a l’Ajuntament de Sant 
Pol en el seu horari habitual, de dilluns a di-
vendres de 9:00 a 14:00 i els dijous de 9:00 a 
18:00 hores. La guia també la teniu a la vostra 
disposició al mateix consistori. Tanmateix, els 
Serveis Socials municipals us poden facilitar tot 
el material citat. Junts podem contribuir a fer 
de Sant Pol una vila on la gent gran envelleixi 
amb dignitat i de la millor manera possible.

Imatge del programa d'atenció i cura de la gent gran AVISa'm

AVISA’M, EL PROGRAMA D’ATENCIÓ I CURA DE LA GENT GRAN DE SANT POL
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LA REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS 
REVALIDA EL SIE DE CÀRITAS I EL CONVENI 
AMB CREU ROJA

El passat mes d’octubre va resultar molt fructífer 
per al col·lectiu de la tercera edat a Sant Pol. 
D’una banda, la regidoria de Serveis Socials 
de l’Ajuntament de Sant Pol va renovar el con-
veni de col·laboració que mantenia amb Càri-
tas Parroquial de Sant Pol de Mar per recolzar 
als infants i al jovent amb un entorn social i/o 
familiar desfavorit. El Servei d’intervenció Edu-
cativa, SIE, és un recurs complementari a l’es-
cola i als Serveis Socials que treballa amb els 
infants els continguts, les actituds i les habilitats 
necessàries per a facilitar el seu procés d’apre-
nentatge i socialització. 

El SIE no és un servei obert a totes les pro-
blemàtiques, per tant, no es planteja com  un 
recurs obert a tots els infants i joves que tin-
guin qualsevol tipus de mancança, com ara 
temes conductuals greus o altres problemes 
psicològics. El cost total del projecte pel SIE de 
secundària és de 10.515€. D’aquest import, 
l’Ajuntament de Sant Pol aportarà el 60% de la 
quantia total, 6.309€, i Càritas 4.206€, el que 
representa l’altre 40%. Pel que respecte al cost 
total del projecte pel SIE de primària, aquest 
suposarà 1.466€, import que satisfarà íntegra-
ment el consistori.

Paral·lelament, el consistori també ha renovat 
el conveni de col·laboració amb Creu Roja 
Maresme Centre en matèria d’atenció a la gent 
gran, una subvenció que permetrà continuar 
millorant la qualitat de vida de les persones 
més grans durant el seu procés d’envelliment. 
Així doncs, un parell de cops al mes s’organit-
zen sortides gratuïtes a municipis propers amb 
un microbús adaptat per a tots aquells usua-
ris i usuàries majors de 70 anys i amb neces-
sitats especials, prèvia valoració dels Serveis 
Socials municipals.  De la mateixa manera, 
el conveni també té previst realitzar un seguit 
de tallers i xerrades grupals cada segon i quart 
dimarts de cada mes. 

La presidenta de Cáritas Parroquial Sant Pol, Lídia Roig, 
amb l'alcaldessa, Montserrat Garrido 
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MEDI AMBIENT
APROVADA PROVISIONALMENT LA 
BONIFICACIÓ DEL 50% INSTAL·LANT 
ENERGIA SOLAR

La iniciativa pretén incentivar l’ús de les 
energies renovables a Sant Pol de Mar. 

El passat 29 d’octubre l’Ajuntament de Sant 
Pol va celebrar una sessió plenària extraor-
dinària on, entre d’altres punts, es va aprovar 
en primera instància una sèrie de modifica-
cions en les ordenances fiscals per a l’exerci-
ci 2019. Entre les més destacades, trobem la 
bonificació del 50 per cent que s’aplicarà a la 
quota íntegra de l’impost dels béns immobles 
(IBI) de tots aquells habitatges que instal·lin sis-
temes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de 
l’energia provinent del sol per a l’autoconsum.

La iniciativa pretén reduir la dependència ener-
gètica i fomentar l’empoderament dels con-
sumidors i consumidores santpolenques. De 
cares a l’any vinent, tothom qui es vulgui bene-
ficiar d’aquesta bonificació caldrà que acrediti 
que les seves instal·lacions per a la producció 
de calor inclouen col·lectors que disposen de 
la corresponent homologació de l’Adminis-
tració competent. La bonificació prevista tin-
drà caràcter pregat, és a dir, que s’haurà de 
sol·licitar amb anticipació i es concedirà per un 
període de dos anys.

Amb aquesta mesura aprovada provisional-
ment amb els vots favorables de PDeCAT i

Junts per Sant Pol, el govern municipal té la 
intenció de potenciar la generació d’energia 
solar en terrats i cobertes particulars a partir de 
l’any vinent.

SANT POL S’INCORPORA AL CONSELL 
COORDINADOR DEL PARC DEL 
MONTNEGRE I EL CORREDOR 

El passat dimarts, 27 de novembre, Sant Pol de 
Mar va acollir la reunió de tardor del Consell 
Coordinador del Parc del Montnegre i el Co-
rredor. Amb una alta participació de membres, 
concretament vint-i-una persones en represen-
tació d’ajuntaments, Generalitat de Catalunya 
i Diputació de Barcelona,  durant aquesta da-
rrera reunió es va aprovar per unanimitat la in-
corporació del nostre municipi en aquest òrgan 
de gestió. El Consell Coordinador del Parc del 
Montnegre i el Corredor aposta per la defensa 
dels territoris d'alt valor natural dels seus termes 
municipals i per l'ampliació de l'espai d'interès 
natural que formen els massissos del Montne-
gre i el Corredor.

El primer consell es va constituir l’any 1990 
amb 13 municipis provinents del Maresme, la 
Selva i el Vallès Oriental. No va ser fins el 2009 
que es van incorporar nous membres en aquest 
òrgan. En aquella època s’hi van sumar 5 ajun-
taments del Maresme (Argentona, Sant Andreu 
de Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt, Calella 
i Santa Susanna). Enguany, amb l’entrada de 
Sant Pol de Mar, ja són 19 els ajuntaments inte-
grants en aquest consell que vetlla per garantir 
la gestió d’aquest espai natural.

Representants dels ajuntaments integrants a la reunió de tardor 
del Consell Coordinador del Parc del Montnegre i el Corredor 
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PROMOCIÓ ECONÒMICA, FESTES I TURISME

LA FIRA DE SANT LLÚCIA OMPLE SANT POL 
D’ESPERIT NADALENC

El passat dissabte 8 de desembre va tornar a 
tenir lloc la tradicional Fira de Santa Llúcia. 
Una cita ineludible durant aquestes festes per 
realitzar les compres nadalenques i conèixer 
una mica millor la tasca que fan moltes de 
les entitats que hi eren presents. Durant tot el 
dia, el carrer Nou es va omplir de visitants que 
volien passejar per les paradetes instal·lades i 
participar en les activitats organitzades per a 
tota la família.

L’esdeveniment, organitzat per l’entitat Dones 
de la Vallalta, també comptava amb la col·la-
boració de l’Ajuntament de Sant Pol, qui va 
aprofitar l’avinentesa per regalar als nens i ne-
nes nascuts durant aquest 2018 el seu primer 
tió. L’alcaldessa Montserrat Garrido i la regi-
dora de Cultura, Marta Romà, van ser les en-
carregades de fer aquest regal durant la fira i 
aquest dimarts l’Alcaldessa també es va entre-
gar a la sala de plens uns altres. En total s’han 
repartit una trenta de tions. Per altra banda, el 
Pare Noel també va visitar la Fira i es va deixar 
fotografiar amb els infants que pujaven il·lusio-
nats a la seva cadira. 

SANT POL OPTA A LA NOVA MARCA 
TURÍSTICA “VILES MARINERES”

La regidoria de Turisme i Promoció Econòmica 
de Sant Pol està treballant per presentar la seva 
candidatura en la nova marca turística que ha 
impulsat l’Agència Catalana de Turisme. Es 
tracta de la distinció “Viles Marineres”, marca 
adreçada a les poblacions litorals que conser-
ven viva la cultura lligada al mar i que perme-
ten oferir experiències vinculades a la desco-
berta dels paisatges i espais naturals marins.

De totes les poblacions costaneres catalanes, 
l’Agència Catalana de Turisme ha fet una pre-
selecció de 25 municipis, entre els quals es 
troba Sant Pol de Mar. Amb l’objectiu de se-
leccionar les poblacions més adients, el proper 
mes de febrer s’obrirà la primera convocatòria 
per a  poder sol·licitar l’accés a la marca. Un 
procés on l’Ajuntament de Sant Pol té previst 
presentar la seva candidatura amb la col·labo-
ració de la Diputació de Barcelona i del Con-
sorci de Turisme del Maresme. 

L’Agència Catalana de Turisme (ACT) és un dels 
organismes de la Direcció General de Turisme 
que treballa per la promoció de Catalunya, 
tant al nostre país com a l’exterior.

Imatge de la Fira de Santa Llúcia 2018 a Sant Pol de Mar
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FETS I GENT by ENRIC  BRUN

Festa Holy 2018

Diada de l'onze de setembre de 2018

6è aquatló popular 2018

Festa Holy 2018 a Sant Pol

6è aquatló popular de Sant Pol de Mar

1r Aniversari de l'1 d'octubre 2017
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Ofrena Floral 2018

Marxa de torxes per a la independència a Sant Pol

Inauguració de la plaça 1 d'octubre de 2017

Marxa de torxes per a la independència

Manifest dels 12 mesos d'empressonament dels Jordis

Fira de Santa Llúcia de Sant Pol de Mar
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CULTURA I ENSENYAMENT
EL CICLE DE CAMINADES PER A LA GENT 
GRAN “A CENT CAP ALS 100” S’ESTRENA 

La sala Ainaud de Lasarte va acollir el passat 
octubre el passi de la pel·lícula “La Fàbrica 
Marquès-Fulquet de Sant Pol de Mar”, un do-
cumental rodat a la vila amb més de 80 anys 
d’antiguitat. L’activitat, organitzada per la regi-
doria de Cultura, a iniciativa de la Biblioteca Can 
Coromines i l’Arxiu Municipal, va servir també 
per contribuir als actes celebrats arreu del món 
en el Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual.

L’acte va consistir en una presentació a càrrec de 
la Doctora en Història de l’Art Encarnació Soler, 
qui va fer un recorregut per la història de la pu-
blicitat fins els anys 30, dècada on es va rodar 
el documental. Finalment es va visionar la pel·lí-
cula, moment que va propiciar alguns comen-

EL DOCUMENTAL SOBRE LA FÀBRICA 
MARQUÈS-FULQUET. UNA CITA DE LUXE 
AMB LA HISTÒRIA LOCAL

Projecció del documental sobre la fàbrica Marquès Fulquet de 
Sant Pol de Mar

taris i rialles del públic, entre el qual s’hi troba-
ven membres de les dues famílies fundadores.

LA LLAR D’INFANTS PI DEL SOLDAT PRESENT 
A UNA JORNADA SOBRE MEDITACIÓ A 
BRUSSEL·LES

El passat dijous 29 de novembre es va presen-
tar a Brussel·les el resultat d’un projecte edu-
catiu finançat amb fons europeus que té com 
a objectiu promoure la tolerància, el respecte 
i la inclusió a les escoles, introduint la pràctica 
de la meditació. A la jornada hi va assistir la 
directora de la Llar d’Infants, Rocío Galindo, 
per tal de poder conèixer de primera mà els 
beneficis en l’àmbit del benestar, la salut, el 
creixement emocional, l’enfocament i la con-
centració per a la comunitat educativa.

En relació a la Llar d'Infants, també es volia 
conèixer aquest projecte amb l’objectiu de do-
nar continuïtat i aprofundiment en la recerca 
que es va iniciar l’any 2016 respecte a la re-
lació entre el so i el silenci (interior i exterior). 
Recerca que a partir d’aquest curs 2018-2019 
comptarà amb el suport de la Universitat de 
Barcelona a través de la creació d’un nou con-
veni de col·laboració entre dues Institucions.
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ESPORTS 
La regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Sant 
Pol i el departament d’Esports de la Diputa-
ció de Barcelona s’han proposat un any més 
posar en forma las santpolencs i santpolen-
ques més veterans. Durant el proper mig any, 
aquestes àrees institucionals han programat 
quatre passejades de marxa nòrdica amb les 
que tothom qui participi podrà assolir aquest 
objectiu fent exercici. 

Amb aquesta motivació, el passat 21 de no-
vembre un total de 28 persones, acompan-
yades pel regidor d’Esports, Dani Comas, i la 
tècnica d’Esports, l’Emma Olasz,  es van des-
plaçar amb autobús fins a la població d’Igua-
lada per realitzar un recorregut suau i assequi-
ble per pista forestal amb bastons de marxa 
nòrdica, un material indispensable que facilita 
l’organització durant les sortides i que resul-
ta imprescindible per portar a terme aquesta 
modalitat esportiva. Participants en la primera caminada a Igualada el passat mes 

de novembre

La propera excursió tindrà lloc el 31 de ge-
ner i es farà a Sant Vicenç de Castellet. Un 
mes després, tothom qui vulgui participar en 
aquestes caminades tindrà l’oportunitat de 
conèixer Castellbisbal. I el punt i final del cicle 
es posarà a Sant Pol de Mar, on es realitzarà 
la darrera de les quatre caminades. Serà el 
3 d’abril. Per a més informació i inscripcions, 
podeu trucar al telèfon de Ca l’Arturo (93 760 
30 06) tots els dilluns, dimecres i divendres i 
preguntar per l’Emma.

EL CICLE DE CAMINADES PER A LA GENT GRAN 
“A CENT CAP ALS 100” S’ESTRENA A IGUALADA
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Anteriors a aquest precepte, trobem dues 
donacions al monestir de Sant Pau, de 955 
i 961, respectivament. Aquesta última, fa re-
ferència també a “Guadilones”, l’actual Vall 
de Golinons. El topònim més destacat, però, 
és “Domus Sancti Pauli apostoli”, amb múlti-
ples variants que fan referència, sobretot, a la 
seva proximitat amb el mar “in littore maris”.

Cristina Bosch
Arxiu Municipal de Sant Pol de Mar

APUNTS HISTÒRICS
Sabies que... les primeres notícies de Sant Pol daten del segle X?

Tot i que tenim nombrosos vestigis que ens permeten remuntar-nos molt abans, les primeres 
fonts escrites que parlen de Sant Pol daten del segle X. Malgrat alguns autors citen documents 
del Bisbe Elies, corresponents al s. IX, a l’Arxiu Diocesà de Girona no tenen constància de la 
seva conservació.

De l’any 968 data el precepte del rei franc Lotari, pel qual es confirma a Sunyer com a abat 
dels monestirs de Sant Pol de Mar i Sant Feliu de Guíxols. El document, a banda de concedir 
la immunitat, és una plena confirmació dels béns del monestir, que ja existia anteriorment, i 
que obté, sobre el paper, prestigi, independència dels comtes i poder econòmic. La realitat era, 
però, ben diferent, ja que aquests privilegis reials anaven perdent importància a favor del poder 
comtal, que a finals del segle X representava el poder efectiu sobre el terreny, i que no estava 
disposat a acceptar uns privilegis d’immunitat que li restaven territori i recaptacions fiscals. Tant 
és així, que el de Sant Pol va ser l’últim d’aquests privilegis reials i les fundacions monàstiques 
posteriors al 970 cercaren directament la protecció comtal.

Pergamí original del diploma del rei Franc Lotari de 17 de Maig 
de l’any 968 (Arxiu de la Corona d’Aragó). 
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L'ÈXIT D'ASSISTÈNCIA A L'ENCESA

INFANTS I FAMILIARS VAN GAUDIR DE LA FESTA QUE VA DONAR LA BENVINGUDA AL NADAL

La plaça de l’Ajuntament de Sant Pol va acollir el passat 30 de novembre la celebració que 
donava el tret de sortida al Nadal santpolenc.  L’encesa dels llums de Nadal va estar acom-
panyada d’una sorpresa que va deixar bocabadats als infants presents. Un cop l’Alcaldessa, 
Montserrat Garrido, va encendre els llums nadalencs acompanyada dels nens i nenes santpo-
lencs, va començar a nevar de manera artificial a la plaça i acte seguit van aparèixer al balcó 
del consistori els protagonistes de la tarda, en Mickey Mouse i la Minnie. 

Durant la tarda, infants i familiars van tenir l’oportunitat de fer-se fotos amb els dos personatges 
i, fins i tot, van poder ballar plegats. De la mateixa manera, es va oferir una xocolatada popular 
per a tothom. 

Encesa dels llums de Nadal de Sant Pol 2018 

DELS LLUMS DE NADAL

Moment de la xocolatada durant l'encesa de llums
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Repassa amb imatges el Dia Internacional 
per a l’eliminació de la violència envers les 
dones a Sant Pol
La programació del 25 de novembre va començar a les 11:00 del matí a la plaça de la Vila amb 
la lectura d’un manifest unitari que va anar a càrrec de la regidora d’Igualtat, Marta Romà, i de 
l’Alcaldessa de Sant Pol, Montserrat Garrido. Un crit per la llibertat de les dones que va finalitzar 
amb una llançada de globus de color lila, on va col·laborar tothom qui era present.

Acte seguit, es va iniciar una dinàmica de grup a Ca l’Arturo que s’havia organitzat des del 
Col·lectiu Feminista de Sant Pol  per reflexionar sobre els micro-masclismes que estan presents a 
la societat. Diversos homes i dones van posar en comú la seva perspectiva sobre aquesta realitat 
que ens envolta. Dies abans, l’entitat santpolenca ja s’havia posat a treballar penjant pel municipi 
una sèrie de cartells que convidaven a la reflexió i que parlaven sobre masclisme. 

Dinàmica de grup realitzada a Ca l'Arturo i organitzada pel 
Col·lectiu Feminista de Sant PolInstant on es van llançar els globus liles a la plaça de la Vila
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Compartir és la millor manera d’educar en l’hàbit de la lectura. I això ho tenim molt clar des 
de les entitats que treballem per la formació. Fa 10 anys, la regidoria de Cultura i l’antiga 
biblioteca van iniciar un projecte anomenat "Maletes viatgeres". Es perseguia un objectiu clar: 
fer arribar als infants i a les famílies els contes que hi havia a la biblioteca i que, per espai, no 
sempre podien arribar a tothom. Aquestes primeres maletes tenien el seu destí a les cases dels 
infants de P3, P4 i P5 de l’Escola Sant Pau.

El 2015, amb la nova biblioteca, van arribar noves maletes amb una imatge renovada. La 
Cristina Losantos ens va fer un logo que simbolitzava l’essència d’aquest projecte. Aquell any 
les Maletes viatgeres també es van fer arribar als alumnes de 1r i de 2n de l’escola. D’aquesta 
forma la biblioteca i l’escola aconseguien fer circular llibres per totes les cases de Sant Pol que 
tinguessin nens a educació infantil i primer cicle de primària.

El curs passat, vam decidir ampliar encara 
més les maletes i vam començar a treballar 
amb la Llar d’Infants El pi del soldat. I així, 
entre contes i lectures compartides hem arribat 
als 10 anys de maletes viatgeres! Una dècada 
fent voltar llibres per totes i cadascuna de les 
cases amb nens de 0 a 7 anys escolaritzats a 
Sant Pol.

Biblioteca Can Coromines

APUNTS CULTURALS  Coneixes les “Maletes Viatgeres”?

Un dels moments de l'entrega de les maletes viatgeres a la 
Biblioteca Can Coromines 
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OPINIÓ GRUPS MUNICIPALS
PDeCAT

Del PDeCAT a Junts per Catalunya-Sant Pol 
de Mar

Arribem a final d’anyi repassant l’acció de 
govern municipal observem com, amb dedi-
cació i esforç, i la col·laboració de gairebé 
tots, hem pogut mantenir carrers, places i 
zones verdes amb bona presència, i la qua-
litat deles nostres fires i festes, especialment 
l’estimada Festa Major de Sant Jaume. Tot 
i que no ha estat fàcil, ja hem connectat la 
població a la fibra òptica i hem posat en 
funcionament la nova comissaria de la poli-
cia local, que dignifica la feina dels qui dia 
i nit vetllen per la nostra seguretat. Entre al-
tres, també hem consolidat la gran aposta 
per l’ensenyament de qualitat, amb un model 
d’escola bressol referent educatiu, una Escola 
Sant Pau innovadora i el tan desitjat institut.

Amb tot, som conscients dels canvis que ha 
experimentat el conjunt de la nostra societat 
i del seu major nivell d’exigència i voluntat 
de participació i decisió en els afers públics, 
per això hem volgut, amb més il·lusió que 
mai, que aquest any nou arribi amb un par-
tit i una imatge nous, que ens permetin pre-
sentar una candidatura més jove i dinàmica 
que mai, per a donar resposta als nous rep-
tes i seguir augmentant la qualitat de vida, 
i el progrés econòmic i social de les perso-
nes que tenim la sort de viure a Sant Pol.

Que passeu molt bones festes i tingueu un 
molt bon 2019. Us ho desitgem de tot cor des 
de Junts per Catalunya-Sant Pol de Mar.

Grup Municipal del PDeCAT

JUNTS PER SANT POL

Un any difícil, però sense defallir

Benvolgudes santpolenques i santpolencs, es-
tem a les acaballes d'un any que ha estat, i 
encara està sent, molt convuls política i social-
ment. Mantes vegades ens hem tingut que re-
unir a les places, als carrers, a les portes de les 
presons i allà on ha calgut, incloent a Europa, 
per fer palesa la nostra indignació per la man-
ca de democràcia i l'ús fraudulent, desmesurat 
i mal interpretat de les lleis i de la constitució 
espanyola, per anar en contra de les legítimes 
aspiracions del poble de Catalunya.

Hem fet un munt d'activitats pacifiques: Hem 
pintat de groc el país, cantat, cridat consignes, 
llegit manifests i presentat mocions a favor dels 
injustament empresonats i dels exiliats... Pot 
ser haurem de fer quelcom més contundent, 
pacíficament, però amb la fermesa i la força 
necessària per donar un tomb a la situació. 

Des de la petita parcel·la que ocupa Junts per 
Sant Pol en el mon municipal, estem i conti-
nuarem al llarg dels anys, fent costat a totes 
les resolucions que es prenguin per resoldre 
aquesta situació. Us representem dins el Go-
vern Municipal i això requereix prendre deci-
sions compromeses per Catalunya i en tot el 
que afecta la vida quotidiana de la nostra vila. 
Estem molt satisfets de treballar per Sant Pol, 
la nostra gent i pel país. Podeu comptar amb 
nosaltres per tot el que considereu oportú.

Aprofitem aquesta comunicació per a desi-
tjar-vos Bon Nadal i posem tota l'esperança 
per que l'Any Nou porti tot allò personal i 
col·lectiu que mereixem.

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

Benvinguda primavera

En un primer moment, volíem aprofitar aquest 
escrit per felicitar el Nadal a tots els lectors 
de l'ENS, però donat que no saben quan es 
publicarà, no estem segurs de si el més adient 
seria felicitar l'entrada a la primavera o co-
mentar, a l'estil delsfuturòlegs de pega, els re-
sultats de les propereseleccions municipals del 
més de maig.

Això de no saber si l'equip de govern o al-
caldessa hauran fet prou coses per omplir la 
revista, fa que els articles siguin  una mica 
més complicats d'escriure, donat que han de 
ser atemporals, han de poder sortir en qual-
sevol moment de l'any, en plan sorpresa. Ens 
preguntem si potser, no resultaria més efectiu 
crear una publicació monogràfica, tipus pro-
grama de Festa Major, on es publicitessin to-
tes les seves aventures o fins i tot un auca que 
quedaria més nostrat.

Ironies a banda,  continua el maltractament 
d'aquesta publicació, no ens cansarem de dir-
ho, i continua el mal costum d’aprofitar-se 
d'ella per començar la campanya electoral 
abans d'hora, menystenint la gent, com si no 
ens n'adonéssim que ens estan prenent el pel. 
Com va dir el poeta "has quedadoretratado".

Grup Municipal d’ERC

ICV

Se'ns gira feina

La revista que teniu a les mans, reapareguda 
de la mateixa manera que va desaparèixer, és 
un bon exemple de la proximitat de les elec-
cions municipals. A la majoria de pobles i ciu-
tats de Catalunya veureu que els Ajuntaments 
(equips de govern per ser més exactes), s'es-
forcen amb un extra de dedicació pressupos-
taria, més il·luminació nadalenca, fires i festes 
amb més dotació econòmica, més presència 
mediàtica,etc... Una precampanya llarga i mal 
dissimulada. Hi ha un clar esforç per emblan-
quinar la legislatura just quan s'acaba. No us 
demanarem encara el vot, és massa d'hora i 
no sabem encara quins partits es presentaran, 
però si que volem fer una reflexió per dema-
nar-vos, si esteu descontents amb el que hem 
tingut fins ara, que no voteu el de sempre, que 
primeu els partits que us permetin alguna cosa 
més que el vot cada quatre anys, que dema-
nin a la ciutadania opinar i decidir sobre les 
polítiques municipals més enllà de la de fets 
consumats. Serà així com des del municipa-
lisme podrem i hem de començar a fer país i 
república.

Aprofitem el present escrit per tenir un record 
i sobretot un gran agraïment per en Francesc 
Roura, en Quico, que ens va deixar recent-
ment. Gràcies Quico per la teva feina com a 
sindicalista, militant del PSUC i d'ICV i regidor 
del nostre ajuntament, gràcies pel temps de-
dicat a compartir i guiar-nos pel món de la 
política municipal. Vàren ser moltes reunions, 
molts comentaris a peu de carrer i molt mo-
ments viscuts al teu costat. Gràcies Quico! 
Se'ns gira feina i com deies sovint, collooons!

ICV Sant Pol
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APUNTS GASTRONÒMICS 
Farcellet de col i salmó amb pinyons i salsa de mel i mostassa

Ingredients per a 4 persones

• 4 fulles de col blanquejades
• 800 grams de salmó fresc
• 2 porros
• 2 cebes tendres mitjanes
• 25 grams de mantega
• 2 ous (amb els rovells separats de les clares)
• Un pessic de sal
• Un polsim de pebre blanc
• 2 cullerades soperes de mel de romaní
• 6 cullerades petites de mostassa tipus Dijon
• 30 centilitres de fumet de peix
• 10 centilitres de crema de llet (opcional)
• 50 grams de pinyons
• 1 cullerada sopera de sucre  

Preparació

Blanquejar les fulles de col en aigua bullint amb sal, i tot seguit reservar-les amb aigua amb gel.

Preparar un sofregit de porros i cebes tendres, tallades a juliana fina, amb la mantega. Condi-
mentar amb un polsim de sucre vigilant que no ens agafi color. Reservar i deixar refredar.

En un bol ampli, disposar el salmó (sense pell ni espines), tallat a daus d’un centímetre (apro-
ximadament) i condimentat amb sal i pebre blanc. Afegir-hi el sofregit, dos culleradetes de 
mostassa i remoure bé amb els 2 rovells d’ou. Amb aquest farcit omplirem les fulles de col, i 
els donarem forma de lingot. A continuació, les pintarem amb les clares d’ou semimuntades, i 
les cobrirem amb els pinyons i el sucre moré. Finalment, les courem en una safata amb paper 
de cuina durant uns 8 o 10 minuts, a 200 graus de temperatura.

Per a la salsa, daurarem lleugerament la mel en un casso, i hi afegirem la resta de la mostassa. 
La mullarem amb el fumet de peix i la deixarem reduir durant uns minuts. A continuació, lliga-
rem la salsa amb una vareta manual i la mantega. Si volem una salsa més untuosa hi podem 
afegir la crema de llet i deixar-la coure uns minuts més.

Aquest plat cal servir-lo calent, amb la salsa pels voltants.veu-les.

Restaurant El Sot del Morer
Carretera N-II08395 Sant Pol de Mar  

93 760 11 05 • www.elsotdelmorer.com

Farcellet de col i salmó amb pinyons i salsa de mel i mostassa
creat pel restaurant El Sot del Morer
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