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Ens trobem a les portes d’unes noves eleccions municipals, que se

celebraran el proper 27 de maig. Com els darrers comicis, prometen ser

renyits. Altre cop es presenten sis candidatures, pel que es preveu un resultat

ajustat. Igual que va passar al 2003, s’espera que el vot vagi molt repartit i

manaran els pactes. Si és així, encara caldrà esperar un temps després de

les eleccions per saber qui serà el nou alcalde de Sant Pol els propers quatre

anys. Aquestes són, a més a més, les últimes eleccions que escollim només 11

regidors. A les properes ja n'haurem de triar 13, que és el que correspon a

un poble de més de 5.000 habitants. En aquest número especial de l’ENS us

presentem totes les formacions, les seves llistes i programes, i els candidats

a ocupar l’alcaldia.

En aquestes eleccions han desaparegut els dos partits independents que es presentaven als passats
comicis (UNS i Som-hi), però en el seu lloc n’ha aparegut un altre, Junts per Sant Pol. De totes maneres, la
majoria dels integrants d’aquests dos grups dissolts ara formen part d’altres candidatures: a CiU trobem
exmembres d’UNS, que ja es van passar durant la legislatura a la formació convergent, i Junts integra la
majoria dels components de Som-hi. L’altra novetat és l’entrada d’ICV a la política municipal.

CiU és l’única formació que repeteix candidat. Després de 4 anys com a alcalde de Sant Pol, Manuel
Mombiela continua encapçalant la llista d’aquest partit, que ha incorporat com a número dos a Ramon
Llastarry, regidor en aquesta legislatura i excap de la formació independent UNS. El seu soci de govern,
ERC, es presenta renovant el cap de llista amb la figura de Joan Arnés, després de la dimissió del que havia
estat al capdavant de la formació durant anys, Pere Roura, per discrepàncies en el pla urbanístic. El regidor
Albert Font continua al segon lloc de la llista dels republicans. També el PSC estrena candidat en substitució
de l’històric dirigent Francesc León, que es va retirar el panorama polític fa uns mesos. Piedad Jiménez,
única dona que es presenta cop a alcaldable, és qui encapçala la formació socialista acompanyada de la
regidora Anna Roigé, que repeteix com a número dos. Al PP, Tomás Bustamante ha agafat el relleu del
veterà Jordi Martorell i lluitarà per entrar per primer cop al consistori. També espera entrar a l’ajuntament
ICV, la formació més jove que concorre a les eleccions, que es presenta per primer cop a Sant Pol amb
David Bernal al capdavant. Finalment tanca les candidatures la nova formació Junts per Sant Pol que, no
obstant, no és desconeguda, ja que integra la majoria dels integrants del ja dissolt Som-hi, amb l’antic
número dos i actual regidor Joan Vigatà com a cap de llista. Aquesta formació, l’única independent, també
aglutina militants escindits d’altres grups com ERC, CiU i UNS.

Mentre que a les passades eleccions l’eix principal dels programes el formaven els nous equipaments que
necessitava el poble, com la llar i el CAP, i l’auditoria comptable; aquest any el debat sembla centrat en el
tema del nou Pla Urbanístic, sobretot als programes de l’oposició. Tots els partits estan d’acord que cal tirar
endavant el POUM, però no coincideixen en com ha de créixer el poble, principalment pel que fa a les zones
conflictives de la Sènia i Can Valmanya. També s’arrossega dels passats comicis el tema del Pla de Mobilitat
que hauria de solucionar la circulació al centre del poble. 

Així, ens trobem amb uns nous comicis en què els partits tindran com a objectiu trencar l’equilibri de forces
per tal de poder formar govern.
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M’agradaria abans de res, fer-vos cinc cèntims.

Fa quatre anys em vaig presentar per primera vegada com a cap de llista de CiU, i és amb la mateixa il·lusió
i força d’aleshores, que torno a encapçalar la llista.

És evident que quan un es posa a treballar per un nou programa de gestió d’aquests propers quatre anys
de legislatura, el primer que li ve al cap és fer una reflexió sobre la feina feta durant els darrers anys.

No han estat uns anys fàcils, hem treballat amb coalició, i fins el dia d’avui ha estat una bona feina, tenint
en compte els entrebancs d’alguns membres d’aquesta coalició, que han fet feixuga la tasca, però malgrat
tot, el temps posa cadascú al seu lloc.

D’aquests quatre anys m’agradaria destacar:

· El Pla de sanejament, Pla d’ordenació del territori, Pla de platges de qualitat, Pla de joventut, Pla estratègic,
l’Agenda 21, el Pla de la pagesia i la agricultura, i el Pla cultural de la Vallalta, per destacar-ne alguns.

· Si parlem del Règim Intern, us faria esment de la signatura del conveni col·lectiu del personal laboral i
funcionari de l’Ajuntament. La reestructuració de la policia assignant un nou cap, el conveni signat entre la
llar d’infants municipal i l’etapa d’educació infantil del CEIP Sant Pau.

· Si parlés d’urbanisme us explicaria que vaig impulsar una comissió, per tal de tenir una gestió transparent
en una àrea tant delicada com aquesta. Amb el nou Pla d’ordenació  hem buscat la forma més adient per
tal de blindar el territori. De ben segur que de tots és conegut en quina situació es troba aquest nou Pla,
però espero desencallar-ho per tal de trobar la solució més adient perquè el nostre poble continuï-hi essent
el que som, un poble. 

· El nou CAP, la nova llar d’infants, el nou CEIP, la deixalleria, Ca l’Arturo, i a la fàbrica Sauleda, que d’aquí
a poc temps tindrem els habitatges de lloguer per la gent jove i la gent gran, la nova sala polivalent i l’hotel
d’entitats, la nova biblioteca municipal a l’antiga llar d’infants, alguns d’aquests són projectes ja endegats, i
d’altres a punt d’executar. 

· Durant aquests propers dies, molts s’ompliran la boca i faran esment a la situació econòmica de
l’Ajuntament, fent-nos creure que aquesta no és bona. En aquests 4 anys s’ha contingut i reduït el
percentatge del deute respecte als ingressos municipals, invertint d’aquesta manera la tendència duta fins
ara en el nostre municipi. S’ha reduït un 12,47% respecte al que és preveia al Pla de Sanejament. 

Per tant, aquesta és la realitat del nostre municipi, el resultat de la tresoreria municipal s’ha invertit, i a sofert
una transformació positiva, gràcies al pla, i a la contenció en les finances municipals, que han passat d’un
romanent negatiu l’any 2003 de -1.554.742,50 d’euros, a un romanent positiu l’any 2006 de 653.661,57
d’euros. 

Aquesta contenció i reducció del deute no a alterat el procés inversor de l’Ajuntament. Evidentment,
aquestes també s’han aconseguit gràcies a la nostra gestió davant les altres administracions. 

Per tot això, no ens deixem acaramel·lar amb discursos buits de contingut. Per aquests motius, i els que
podreu observar en el programa més detalladament, penso que CiU és la única força que té una visió àmplia
de les necessitats del municipi, que pot gestionar i garantir el millor futur per el nostre poble. Compto amb
el vostre recolzament. 

Una cordial salutació,

Manolo Mombiela i Simón



CANDIDATURA DE SANT POL DE MAR
ELECCIONS MUNICIPALS 

27 DE MAIG 2007

1- Manuel Mombiela Simón (CDC)
2- Ramon Llastarry Canadell (CDC)
3- Bartomeu Arqué Blanco (CDC)
4- Raul Trabal Tallón (CDC)
5- Ferran Xumetra Subirana (JNC – CDC)
6- Pere Belmonte Núñez (CDC)
7- Ramon Xaubet Serra (UDC)
8- Laura Aragonès Pou (Independent)

9- Josep Mª Gallego Arroyo (CDC)
10- Maria Sauleda Parés (CDC)
11- Josep Mestres Vergés (CDC)

Suplents
12- Raimon Vidal Serra (UDC)
13- Jordi Clos Crosas (CDC)
14- Ferran Anmella Ballester (CDC)
15- Francisco Pareja Martínez (CDC)
16- Ingrid Xaubet Gómez (JNC – CDC)
17- Albert Sanahuja Julibert (CDC)
18- Joan Cros Solanas (CDC)
19- Glòria Roig Soberanas (UDC)

L’Ajuntament com a institució al servei dels
ciutadans de Sant Pol ha anat configurant la seva
activitat en funció de las seves competències i de les
demandes de la ciutadania.

En aquesta etapa, es fa necessari abordar una
reestructuració interna de l’organització per tal de
millorar la coordinació en els processos de gestió i
millorar la racionalització i distribució dels recursos
humans.

PER UNA BONA GESTIÓ EXTERNA,
CAL UNA BONA ORGANITZACIÓ INTERNA

És per això que us proposem un model de gestió
pensat per a les persones i basat a l’atenció de les

persones; amb la seva participació a la vida pública. 
Un model integrador, un model proper, un model
distribuït per àrees, un model que faci de
l’Ajuntament la casa de tots.

ÀREA DEL MUNICIPI
L’administració al teu servei

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
L’Ajuntament a prop teu

ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS
Fem poble, siguem Sant Pol

ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA
La seguretat és confiança, és qualitat de vida



“Nosaltres ens hem trobat amb un deute molt elevat i avui en dia

tenim un romanent de tresoreria positiu de més de 600.000 euros” 

Manel Mombiela, l’actual alcalde de Sant Pol,

és l’únic candidat que repeteix des de les

passades eleccions. Nascut a Sena (Osca) el

1936, ha exercit com a directiu al sector privat

i actualment està jubilat. Viu a Sant Pol des de

fa 10 anys però en fa més de 35 que hi està

vinculat. Ha participat en diverses activitats

socials del poble i va ser president de l’Atlètic

Club Sant Pol durant cinc temporades.

Membre de CDC des del 1995, va sortir

escollit alcalde a les eleccions de 2003.

Aquesta campanya ve marcada pel POUM...
Algú vol que això sigui així, perquè no té més projecte de
poble. Tots tenim clar quins han sigut els interessos que
han mogut a algunes persones a canviar de parer sobre el
POUM, em sap greu dir-ho així. Jo no entraré en discursos
demagògics, la nostra postura és ben clara i la nostra
filosofia de poble ha quedat reflectida no tant sols amb la
nostra feina sinó també amb la col·laboració de la majoria
de ciutadans de Sant Pol.

Quin és el Pla Urbanístic que proposeu per Sant Pol?
He de dir que no hi ha cap urbanització immediata. L’únic
que aquest POUM feia era agafar els terrenys que eren
susceptibles de ser urbanitzats i posar-hi els condicionants
necessaris perquè si mai a Sant Pol s’hi hagués de
construir, tinguessin preestablert com i quan és faria.
La millor manera de blindar el nostre territori i preservar el
poble i, sobre tot, no sobredimensionar la població, és
posant condicionants, delimitar els terrenys com
urbanitzables no delimitats és la manera de posar
aquestes condicions, deixant-los com a zones rústiques o
verdes no és la millor manera, aquesta és la manera de
continuar desenvolupant l’urbanisme com l’hem patit fins
ara, a base de plans parcials i modificacions puntuals.
Les pautes de com seria el creixement en cas que fos
necessari ja estaven parlades dins del Consell Assessor
Urbanístic i treballades a la Comissió de Treball creada a
tal efecte, i que varen comptar amb la col·laboració i la
implicació de persones del poble dins dels processos de
participació ciutadana que s’han anat realitzant des de
principi de legislatura per poder confeccionar un POUM a
mida de les necessitats. Cert és que en aquests processos
participatius la representació política que ara vol o pretén
tenir la clau ha sigut escassa, per no dir nul·la.

La gent té por que torni a passar com als pisos de
protecció oficial dels Garrofers...
És que allò va ser un error. La nostra proposta és crear el
Patronat de l’Habitatge que serà l’encarregat de que això
no torni a passar, l’habitatge de promoció pública ha de
generar un actiu en el nostre poble d’habitatge de lloguer o
de compra. Des del Patronat es podrà regular que mai més

hi hagi una especulació amb aquest tipus d’habitatge. 

Què es va fer malament aleshores?
Quan es va fer el Pla Urbanístic actual no es va preveure
el futur i les necessitats que el poble demandaria. Hi ha
una quantitat de cessions de terreny de zones verdes i
d’equipaments que els tenim en llocs inaccessibles o amb
molt desnivell, i no s’hi pot fer res. La planificació de la
zona industrial no va tenir en compte el teixit industrial del
nostre poble, indústria familiar, petita o mitjana. El Pla que
proposem preveu una proposta més adaptada a les
necessitats dels industrials de Sant Pol, sols hem de mirar
qui està instal·lat a la zona industrial per saber que no va
estar molt pensat de cara als petits empresaris. Ara amb
l’ampliació de la zona industrial i les cessions de terrenys
que es generarien oferiríem als industrials que estan a
dintre el poble facilitats perquè poguessin accedir a aquest
espai en condicions adients. 

El POUM també parla de construir a la Sènia i Can
Valmanya.
L’únic que el Pla d’Ordenació feia era preveure sobre els
terrenys susceptibles de ser urbanitzats unes delimitacions
urbanístiques de cara al futur i que no quedessin a
expenses de l’especulació, al mateix temps que permetien
eixugar el dèficit de terrenys d’equipaments a l’hora que

Entrevista a Manuel Mombiela, actual alcalde i candidat de CiU



deixaven prou romanent de terrenys per col·locar els serveis
que en aquests propers anys necessitarem (segon CEIP,
Institut, entre d’altres). A mes, fer un Pla d’Ordenació a 12
anys vista que no tingui en compte quin és el futur del poble,
i per on s’hauran de desenvolupar els seus espais de
creixement, de serveis o d’equipaments és no tocar de peus
a terra, és voler fer combregar amb rodes de molí a la gent.
Planificar és bàsic, tenim prou experiències al poble per
saber que aquesta no és la via.

Sant Pol ha de créixer?
Ara som 5.000 habitants. Personalment, si Sant Pol tingués
10 o 12.000 habitants jo no hi viuria, perquè jo estimo Sant
Pol com és ara, però també entenc que el creixement
natural de Sant Pol no es pot aturar, i que en 12 anys tingui
un creixement contingut, no està malament. Som un
exemple a la comarca, pobles veïns preveuen en els seus
POUMs creixements desorbitats doblant la seva població.
Sant Pol no perdrà mai la seva identitat de poble.  

Quin problema hi ha hagut?
Diversos..., que t’haig de dir, interessos partidistes,
utilització d’afirmacions falses, desinterès en tot moment
dels processos participatius, mínima implicació, tant
d’alguns ex companys de l’equip de govern, com de
l’oposició, excusant-se o al·legant que tant sols se’ls
convidava al cafè, menyspreant la importància d’una feina
feta per la majoria dels ciutadans de Sant Pol. Fent del
POUM una proposta intransigent, utilitzant la demagògia del
“totxo” i fent la proposta del no per el no. 

Hi ha pendent tancar el centre del poble al trànsit.
De fet, ja fa anys que es fan talls temporals per facilitar la
zona peatonal al centre del poble, en èpoques puntuals de
més afluència de gent i molt especialment a l’estiu. Enguany
coincidint amb l’inici de la temporada s’inicia la nova
campanya, on a diferencia d’altres anys, els talls dels
carrers es faran amb tanques fixes i donant facilitat d’accés
tant a veïns, comerciants i industrials amb nous distintius. El
que sí creiem que s’ha d’abordar en breu és la substitució
de les voreres creant així plataforma única al centre del
poble, donant un important pas endavant en les mesures pro
actives de mobilitat. 

Quina valoració feu d’aquests 4 anys de legislatura?
Nosaltres en aquests 4 anys a l’equip de govern hem
treballat amb molt d’esforç, i crec que hem aconseguit
moltes coses: la deixalleria, que ja s’està fent, la llar
d’infants, el CAP, el passeig marítim... Hem tingut el
problema de les dues dimissions, que tampoc són molt
raonables, perquè estaven dins de l’equip de govern i van
veure tots els problemes, i no s’entén la ruptura. Jo penso
que les coses s’han fet bé, que falta millorar-les és
indiscutible i també que ens han faltat coses per fer. Una de
les coses que jo estic més satisfet d’haver fet, i que encara
hi ha molta feina a realitzar, és a l’ajuntament en sí. Quan
vam entrar no hi havia conveni, portaven 4 o 5 anys sense
conveni, i se’n va fer un. A part, el que ara falta, i que no hem
acabat perquè ens han faltat uns mesos, és la valoració dels
llocs de treball de la gent de l’Ajuntament, perquè potser hi
ha molta gent que estan fent una feina des d’una categoria
que no els correspon. Ara amb la Diputació ja tenim un
estudi fet per regularitzar els llocs de treball. 

S’acusa a l’equip de govern que ha multiplicat el deute.
Nosaltres ens hem trobat, com mostra l’auditoria feta, amb
un deute molt elevat i avui en dia, al 2007 tenim un romanent
de tresoreria positiu de més de 600.000 euros. No és cert

que estiguem tan endeutats. Estem en un 35 per cent
d’endeutament, quan segons la llei podem arribar al 110%.
Del que era el pressupost del pla de sanejament, s’ha reduït
un 12,47 més del que teníem previst, i així estan els
números. Endeutats ho estem, perquè l’ajuntament ja ho
estava, però no ens hem endeutat més i hem fet coses. Sí
que és cert que hem trucat moltes portes i hem rebut un
252,69% més de subvencions que altres anys, per la llar
d’infants hem rebut més de 1.500.000 euros, del CAP també
hem aconseguit que, apart de construir-lo, s’encarreguin del
manteniment... Una altra de les coses que jo estic més
satisfet de la feina feta és en intervenció, perquè s’ha fet un
canvi radical, i l’Albert Font des d’Esquerra ha fet una feina
fabulosa de la que ens podem sentir orgullosos. També
s’han fet canvis a secretaria i s’ha posat ordre. Ara també
falta redistribuir el que és l’Ajuntament, estem molt
aglomerats i falta espai. Potser també caldrà obrir a les
tardes un parell d’hores, perquè hi ha molta gent que treballa
al matí i no pot venir. O els dissabtes.

Com volen redistribuir els espais?
La nostra idea és allà on van els pisos dotacionals de la
fàbrica Sauleda fer-hi una sala polivalent per desocupar la
que tenim aquí, i també hi haurà locals per les entitats. Si
queda lliure la sala polivalent el que volem fer és partir-la per
la meitat, en una part podrien anar els serveis tècnics i a
l’altra la sala de plens. On ara hi ha serveis tècnics, posar el
punt d’informació i turisme, i així desocuparíem aquell local.
Per la biblioteca la Diputació ens està fent un estudi per refer
l’edifici de les antigues escoles, allà també hi anirà l’arxiu i si
cal zona de conferències o d’ús cultural. També hi ha
pendent el Centre Cultural, que ara en Perejaume està fent
el projecte, jo crec que podrem aconseguir subvencions, i és
un patrimoni que quedarà al poble per tota la vida. Després,
el que cal posar en ordre és el tema de la Fundació
Coromines, que ara està molt allunyada de l’ajuntament, a
veure si aconseguim que s’obri més al poble. 

Què us ha quedat pendent?
Ara tenim el passeig marítim que ja està licitat, que tindrà
dos passos a la platja, un al Passatge del Mar i l’altre
després del Parc del Litoral. Hi haurà un passeig de fusta de
més de 2 metres d’ample, des de les barques fins al Litoral,
allà hi haurà un pas subterrani adaptat per minusválids.
Encara hi ha també altres coses pendents, com la renovació
total de les llums del poble o del cablejat, el clavegueram...
Coses que ja teníem nosaltres i els altres partits al programa
de fa 4 anys, però nosaltres estem satisfets perquè un 70 %
del programa l’hem complert.

Diuen que ara es presenta però que d’aquí uns mesos
marxarà per deixar pas al segon.
Les persones que diuen això ho fan per intentar distreure
l’atenció de les seves pròpies mancances, no tenen projecte
de poble i per això intenten condicionar opinions. Jo em
presento per alcalde, i em presento per estar-hi els quatre
anys. Tenim projectes endegats pel poble, els he vist néixer
i els vull veure acabats, vull deixar el poble reconduït amb el
tema econòmic, amb els seus serveis coberts, amb la seva
identitat de poble preservada per un futur. Tinc la sort de
tenir al meu costat persones amb empenta i compromeses
amb mi i amb Sant Pol, i és per això que espero tenir la
confiança del poble de Sant Pol.tema econòmic, amb els
seus serveis coberts, amb la seva identitat de poble
preservada per un futur. Tinc la sort de tenir al meu costat
persones amb empenta i compromeses amb mi i amb Sant
Pol,  i és per això que espero tenir la confiança del poble de
Sant Pol.



SERVEIS MUNICIPALS / Els que fan que tot funcioni

Ells s'ocupen que tot estigui a punt. A les seves mans els santpolencs

i santpolenques encomanen aquelles actuacions que ens fan la vida

més agradable. Un fanal caigut, un contenidor massa ple, una

paperera abocada, un llum que no funciona, una fuita d'aigua, un mur

per pintar o unes jardineres de les quals cal tenir cura, ... són per

nosaltres molt importants en el quefer diari.

. Incrementarem la dotació de personal per a respondre a les
necessitats actuals.
. Impulsarem la dotació de mitjans i formació permanent per a fer la
feina de forma més àgil, ràpida i ben feta.
. Gestionarem la formació permanent per mitjà de convenis.
. Exigirem l’adopció de mesures de seguretat en el treball i el seu
estricte compliment.

SERVEIS PERSONALS / Menys assessors i més treballadors

. Millorarem l'organigrama municipal per a donar resposta les noves
necessitats.
. Desenvoluparem el catàleg de llocs de treball amb la corresponent
definició de funcions i categoria.
. Reassignarem determinats llocs de treball per tal de guanyar en
efectivitat i polivalència.
. Exigirem, per mitjà de la reserva de places establerta per llei, la
contractació de persones amb minusvalies.
. Potenciarem la finestreta única per tràmits municipals i
implementarem les mesures necessàries per a fer la major part de
les gestions per mitjà d'un telèfon gratuït i per Internet.
. Impulsarem l'atenció personalitzada i amb un horari ampli.

SERVEIS SOCIALS
Atenent les necessitats dels nostres vilatans, compartint cultures.

Tots en podem ser usuaris. Cal arribar a tothom que ho necessita i

fer-ho des de la necessària ampliació dels serveis.

L'arribada, des de diverses procedències properes o llunyanes, de

nous vilatans no és una amenaça, com alguns pensen, sinó una

oportunitat. Compartir cultures, mostrar la diversa riquesa de la

nostra, establir ponts de diàleg, ... són l’únic camí possible en un món

globalitzat.

. Elaborarem un Pla d'Acollida per a tots els nous vilatans

. Impulsarem, econòmicament i per mitjà d’infrastructures
adequades, les actuacions d’ensenyament/aprenentatge de la
llengua.
. Assessorarem sobre drets i deures
. Facilitarem els tràmits davant les diferents administracions.
. Els demanarem que ens expliquin com són i els explicarem com és
la societat que els acull per tal d’evitar l’aparició de conflictes.
. Augmentarem, si cal, a través d’empreses de serveis, el nombre de
treballadors socials.
. Donat l’important increment de població, crearem uns serveis
socials propis, no compartits, coordinats amb els serveis veïns i
comarcals.
. Gestionarem les actuacions derivades de la Llei de Dependència
(informació, assessorament, gestió de documentació, ...).

SANITAT / A Sant Pol, més val prevenir que curar.

La salut a totes les edats, l’assistència primària, la prevenció i la

promoció d’hàbits saludables són una exigència ciutadana a la qual

també cal donar resposta el municipi.

. Potenciarem les campanyes de prevenció i de potenciació dels
hàbits saludables.
. Negociarem la presència d'un servei fix de pediatria.
. Impulsarem la creació d'un servei d’urgències menors de la Vallalta.
. Gestionarem des del centre les gestions preventives de vacunació,
revisió odontològica, oftalmològica i auditiva de la població per mitjà
de programes estables.

. Adoptarem les mesures necessàries per a la protecció d'animals
abandonats, l'actualització dels censos, la creació de colònies de
gats, ...

ESPORTS / Sant Pol amb el futbol i amb tots els altres esports

Esport i lleure seran els propers anys dues de les inversions

imprescindibles per a donar resposta a les noves necessitats dels

vilatans i vilatanes de Sant Pol.

. Proposarem el canvi d'ubicació del camp de futbol per un lloc
proper, no afectat pel traçat de carreteres, en zona no inundable, que
ens permeti gaudir d'unes instal·lacions que mereixen ser renovades
totalment.
. Potenciarem les actuacions de caràcter formatiu (escola esportiva)
per davant d'aquelles de caràcter més competitiu.
. Impulsarem la creació d’instal·lacions per altres esports (bàsquet,
patinatge, handbol, volei, ...) i promocionarem el seu ús per mitjà tant
d'activitats concretes.
. Reordenarem el Parc del Litoral per tal d’adequar-lo a les noves
exigències. Circuit esportiu, circulació ordenada de bicicletes
d'infants, pista de patinatge, ...

FINANÇAMENT
Els vilatans paguen impostos per rebre els serveis que necessiten.

Garantirem els serveis bàsics i treballarem per afavorir la

subsidiarietat i la millora del finançament.

. Millorarem la recaptació com a mitjà per a no incrementar els
impostos.
. Exigirem la millora del finançament dels municipis per tal de poder
donar resposta a les noves necessitats sense un major endeutament.
. Exigirem transparència en la retribució dels càrrecs polítics.
. Buscarem alternatives als locals municipals de lloguer.

HABITATGE / Totes i tots tenim dret a un habitatge digne.

Potenciarem les actuacions per aconseguir habitatge, digne i de preu

assequible, de protecció oficial.

. Elaborarem un cens i estudi de necessitats i exigirem que, en cas
d'ús fraudulent, reverteixi, a preu taxat, a l' Ajuntament.
. Considerarem l'habitatge dotacional com a una solució d’urgència
però provisional ja que, en el termini màxim d'ús, sovint no resol el
problema de manca d'habitatges protegits.
. Establirem un calendari d'actuacions i un pla plurianual que permeti
construir en noves zones urbanitzables, només, per a respondre a la
necessitat d'habitatge social i de serveis, que la població actual ja
necessita. El nou POUM hauria de tenir com marc de referència
aquest plantejament, entenent que d'aquesta manera aconseguiríem
un Sant Pol sostenible i la necessària reserva de sòl per a futures
generacions.
. Creiem que l’actual ritme, de construcció i de reforma, ja permet
donar resposta al creixement poblacional.

MEDI AMBIENT / Solucions locals als problemes globals

Des de Sant Pol tenim molt a fer pel respecte al medi ambient

(separació de residus, deixalleria, conscienciació, contaminació, ...).

. Apostem per l’ús de la deixalleria per mitjà de contenidors selectius
d'accés permanent.
. Col·locarem contenidors específics per a la recollida d'olis usats als
domicilis.
. Reubicarem els contenidors selectius d’acord a les necessitats de
la població.
. Estudiarem la possibilitat de soterrar els contenidors sempre que
sigui possible.
. Promourem la recollida de la fracció orgànica.
. Assegurarem, com a mitjà, entre d'altres, de prevenció d'incendis,
la neteja de boscos i franges forestals.
. Promourem campanyes, pròpies o d'altres administracions, de



Llista PSC

1.Maria Piedad Jiménez
Polanco
2.Anna Maria Roigé Orgaz
3.Albert Capell Brugués
4.Joaquin Guirado Alaiz

5.Emili Orrit Brossa
(independent)
6.Emiliana Izquierdo Garcia
7.Maria Pilar Lloveras
Gutierrez

8.José Luis Vecino Arias
9.Manuel Sánchez Cabezas
(independent)
10.Maria Eulàlia Riera Mitats
11.Emiliano Heraclio Astudillo
Pombo

Suplents

1.Maria Rosa Dominguez
Sangerman (independent)
2.Cristino Carreño de Maya
(independent)
3.Rosa Montoya Zapata

conscienciació com a únic mitjà per aconseguir els resultats esperats.
. Farem accessibles i recuperarem antics camins i rutes verdes.
. Analitzarem la contaminació lumínica i farem especial atenció al
compliment de la normativa vigent d’il·luminació d'espais i monuments,
de tipus de làmpades i focus, tipus d'encesa i sectorització, ...
. Estudiarem els diferents tipus de contaminació acústica,
electromagnètica, visual, ... i establirem les corresponents mesures
correctores.
. Resoldrem el problema de residus de la zona industrial per mitjà d'un
estudi acurat de necessitats i la corresponent implementació de
mesures correctores (augment del nombre de contenidors, freqüència
de recollida, conscienciació, ...).
. Sol·licitarem l’estudi de l'estat de l’espigó i de la seva possible
reparació per aconseguir una regeneració no agressiva de les platges.

CULTURA / Amb la gent que hi treballa

. Incrementarem el suport econòmic i d'infraestructures a les entitats
que treballen voluntàriament per a promoure activitats culturals i ho
farem de forma organitzada i planificada.
. Impulsarem l’estudi i els plans d'actuació per a la recuperació,
manteniment i reassignació de funcions dels edificis emblemàtics de la
població (les escoles del carrer Santa Clara per a biblioteca polivalent,
l’edifici de Can Busquets, Can Villà, reforma del Centre Cultural,
Fundació Coromines, ...)

SEGURETAT / Algú que coneguis i t'escolti

Incentivarem la continuïtat, incrementarem la dotació, potenciarem la

policia de proximitat, impulsarem la prevenció, promocionarem la

professionalitat, ...

. Implantarem un telèfon permanent i gratuït que eviti desconnexions,
esperes innecessàries, ...
. Implementarem tècniques de selecció del personal que assegurin un
bon coneixement del medi en que desenvoluparan la seva tasca
(coneixement de zones, barris, carrers, institucions, serveis, ... )

SERVEIS TÈCNICS

Evitar improvisacions, planificar les actuacions i fer un seguiment

acurat del compliment de la legalitat urbanística.

. Impulsarem els mitjans necessaris per tal d'aconseguir una millor
gestió dels seus diferents àmbits d'actuació.

MOBILITAT / Sant Pol pels que hi viuen

Apostarem decididament per la primacia dels vianants.

. Aplicarem els principis i orientacions del Pla de Mobilitat. Crearem
aparcaments dissuassoris i gratuïts per als vehicles locals.
. Impulsarem l’ampliació horària del minibús a Calella (festius, nits, ...).
. Creiem, degut a l'estretor d'algunes voreres, en la necessitat
d'aconseguir, per mitjà d'un pla quadriennal, un bon nombre de carrers
de plataforma única amb prioritat per als vianants o peatonals.
. Racionalitzarem la col·locació de l’enllumenat per tal d'evitar que es
converteixi en obstacle per a la circulació de vianants, col·locarem
proteccions o baranes en els llocs necessaris, ...
. Millorarem i unificarem la senyalització.
. Estudiarem les possibilitats d'obrir un nou accés, direcció Barcelona,
que minvi el pas de vehicles pel túnel.
. Millorarem l’accés a les platges per a la gent gran i discapacitats.
. Apostem per l'obertura de nous passos a les platges i per la millora
dels existents.

COMUNICACIÓ / Escolta i que t'escoltin

Apostem per la gestió dels mitjans per part de tècnics independents.

. Farem les gestions per a legalitzar i consolidar de forma definitiva la
ràdio municipal.
. Treballarem perquè el Nou Santpolenc (ENS) sigui més actualitzat.
. Promourem que l'Ajuntament Informa (Al) sigui un mitjà de
comunicació de l’ajuntament i no de l’equip de govern .

. Mantindrem la Web municipal i la donarem a conèixer per tal de
potenciar el seu ús per part dels santpolencs/es.
. Reubicarem, consensuadament, les antenes de telefonia per garantir
la necessària cobertura i evitar l'impacte negatiu que poguessin tenir
sobre les persones.

JOVENTUT / Saben el que volen

Escoltarem propostes i potenciarem activitats que els hi interessin en

l’àmbit de l'educació, el lleure, ...

. Farem un programació estable d'activitats, destinades especialment
pels joves de dotze a setze anys, que no tenen cap alternativa de
lleure.
. Dinamitzarem el Consell de Joventut i el dotarem dels recursos
necessaris per al seu bon funcionament.

GENT GRAN / Tots serem ... si no fos.

Després d'anys de treball, i sovint privacions, la gent gran mereixen

quelcom més del que reben.

Multiplicarem els serveis d'assessorament, de lleure, de formació i ho

farem des de la constatació que tenen molt a dir, a fer i a ensenyar-nos.

. Potenciarem els serveis d’assistència, teleassistència, centre de dia,

...

. Gestionarem l’aplicació de la Llei de Dependència (informació, gestió
d’ajuts, tramitació, suport a la contractació, cerca de personal, ...)
Promourem una programació estable d’activitats, gestionarem
projectes subvencionables, dotarem de recursos i infraestructures

EDUCACIÓ / Teixint el futur

No estalviarem esforços per aconseguir fons, gestionar projectes,

promocionar la formació permanent, potenciar la societat de la

informació, exigir inversions, ...

Intentarem evitar l'enderroc de l’actual escola de primària per tal de

disposar d'espais amplis per a serveis necessaris (policia local, escola

de música, entitats, ...)

. Impulsarem la creació del segon centre de primària, en un lloc cèntric
com La Sènia, de manera que s’eviti la necessitat de transport.
. Planificarem la construcció de l’Institut d’Ensenyament Secundari
d’acord amb els pobles de la Vallalta per tal d’aconseguir que l’alumnat
no es vegi obligat a abandonar la població amb només dotze anys.
. Ampliarem la Llar d’Infants, o en construirem una segona, per tal
d’evitar les llistes d’espera.
. Promourem la formació permanent, gestionarem la promoció de
programes de garantia social, ...

COMERÇ / El teu, el de sempre

Potenciarem i promocionarem el comerç de sempre, el comerç proper

que respon a les necessitats de tots i en especial als de determinats

col·lectius.

INDÚSTRIA / Crear treball i fer-ho amb respecte al medi

. Assessorarem a les petites i mitjanes indústries existents per a fer-les
més competitives.
. Promourem el trasllat dels petits i mitjans industrials del centre del
poble a un emplaçament de primera línia de la zona industrial.

TURISME / Familiar i de qualitat

El tipus de turisme, un del trets diferencials amb els pobles veïns, és

una de les oportunitats que cal potenciar.

SOLIDARITAT
Avui ho necessiten ells, demà potser nosaltres

. Destinarem els fons corresponents a causes solidàries, per mitjà de
projectes propis o a través del Fons Català de Cooperació.

Agrupació Local de Sant Pol de Mar



“El primer que faré si soc escollida és una auditoria, per

conèixer exactament en quina situació es troba l’economia

de l’Ajuntament, i perquè tothom ho pugui saber”

La Piedad Jimenez és la nova candidata del

PSC de Sant Pol de Mar, substituint l’anterior

candidat, en Francesc León. La Piedad és

metgessa estomatòloga i professora a la

Facultat d’Odontologia de la UB. Es nascuda

a Barcelona l’any 1949. 

El PSC estrena candidat, en aquest cas candidata. 
Sí. Vaig entrar en política a instàncies dels meus
companys d’UGT i posteriorment vaig formar part de
l’executiva del PSC de Sant Pol de Mar. Vaig presentar-
me com a candidata pels problemes urbanístics que
conec i observo que hi ha al poble i sobre els quals tinc
molta informació arran del meu conflicte personal amb el
senyor Amargant per l’assumpte del meu camí. Aquesta
qüestió em va permetre investigar totes les irregularitats
urbanístiques de l’equip de govern de Sant Pol que hi
havia en aquells moments. Vull deixar clar que aquest
problema amb el senyor Amargant ja està totalment
solucionat. Vaig guanyar el cas als tribunals. Tanmateix,
vaig fer un dossier de tot el que havia investigat i de totes
les proves i ho vaig entregar a l’executiva del PSC de
Sant Pol.

Quins són els assumptes urbanístics que trobes
irregulars?
Mira, tot el que és la zona industrial es troba en una
situació molt irregular. La construcció interior de moltes
naus és il·legal. Els espais ocupats, també, donat que no
s’han mantingut les distàncies que calia entre les
diferents edificacions. A més s’han edificat a més alçada
del que era correcte. Gairebé tota la zona industrial té
irregularitats, excepte una o dues naus industrials. La
zona verda de la zona industrial està ocupada per
equipaments de tota mena. A més, les úniques zones
que es requalifiquen al nou POUM a la zona industrial
eren les del senyor Amargant. Això em sembla sospitós.
El mateix que els intents per ocultar les irregularitats i els
expedients que havien detectat des de urbanisme, a
traves del POUM, cosa que està totalment prohibida. A
més, a la zona del Jardí de Sant Pol també hi ha
irregularitats, donat que el senyor Amargant viu en una
zona qualificada de verda i de zona d’equipaments. Així
consta al registre d’Arenys. També tenim irregularitats
amb el Casarell, de quan es va fer la requalificació
urbanitzable, especialment pel que fa al constructor i

propietari d’aquestes terres. 

Vau tenir desacord dins el PSC pel tema del POUM?
Sí. En Francesc León veia amb bons ulls el POUM i
estava a favor de que el nostre partit hi donés suport,
però la majoria de la resta de l’executiva no hi estàvem
a favor. És un dels punts que també ha estat determinant
pel canvi de candidatura.

El POUM és un dels temes conflictius d’aquesta
campanya.
Sí. Especialment per la possible urbanització dels
espais. Es que quan diuen que volen construir quatre
cents i escaig habitatges, en realitat el que estan dient és
que faran blocs de pisos. I nosaltres creiem que això no
pot ser. El poble no té infraestructura de serveis per

Entrevista a Piedad Jiménez, candidata del PSC



cobrir un creixement com aquest. 

Esteu en contra de construir a La Sènia i a Can
Valmanya?
Sí. Estem en contra. Nosaltres volem un creixement
mesurat, controlat del poble. Un creixement que sigui per
a la gent que viu a Sant Pol, per als seus fills. Per a que
els joves no se’n hagin d’anar a d’altres poblacions. I
quan s’hagi de construir, que siguin habitatges de
protecció oficial, assequibles pels joves o per a la gent
gran. Es a dir, el que volem és un creixement lent i per al
poble. Que només es facin les operacions que siguin
necessàries per als ciutadans.

Llavors, sí que contempleu que en un futur es pugui
edificar aquesta zona.
En un futur, si les necessitats de la gent de Sant Pol ho
exigeix, sí. Però només en aquest cas. I ara per ara no.
A més, contemplem pisos de només tres plantes d’alçada
i de preu raonable.

Estem parlant de la zona de La Sènia o de Can
Valmanya?
Mira, nosaltres a La Sènia només hi volem construir el
futur Institut de La Vallalta. Per tant, allí no hi faríem res
més. Nosaltres, més aviat estem pensant en la zona que
hi ha a la esquerra dels Garrofers, on hi ha la masia amb
els okupes. Caldria recuperar aquesta masia per fer-hi un
centre social i ubicar-hi, per exemple, l’escola de música,
i aprofitar la zona per edificar si les necessitats del poble
ho exigeixen. La nostra aposta es recuperar edificis
històrics per a transformar-los en centres culturals.

En aquest sentit, l’actual govern proposa recuperar
el Centre Cultural en col·laboració amb en
Perejaume.  
Bé. Si guanyo les eleccions, n’haurem de parlar d’aquest
projecte. Això ja els ho vaig dir quan van fer la proposta.
Perquè en aquest cas, si s’ha de contractar un arquitecte
meravellós i tot plegat ha de costar excessius diners, no
sé si és el més adient. Perquè els ajuntaments de pobles
petits com Sant Pol tampoc no tenen tants diners per a
projectes tan ambiciosos. Nosaltres apostem per
recuperar el Centre Cultural amb un projecte que sigui
econòmicament suportable. No es poden fer filigranes
quan s’està endeutat fins el coll. Jo, primer, voldria saber
quant ens costarà aquest projecte.

Veus una situació econòmica greu a l’Ajuntament?
Jo el primer que faré si soc escollida és una auditoria, per
conèixer exactament en quina situació es troba
l’economia de l’Ajuntament, i per a que tothom ho pugui
saber. A més, encara no sabem els sous que cobren els
càrrecs de l’Ajuntament, i això que ho hem demanat
diverses vegades. També crec que s’ha de canviar la
manera de retribuir els càrrecs. No m’agrada el sistema
de pagar per dietes o per presència als actes. Perquè
s’apunten tots a tots els actes per poder cobrar. A més,
considero que s’ha de redistribuir el personal de
l’Ajuntament. S’ha de reduir la despesa en assessors i
centrar-se més en els treballadors, que són els que fan la
feina.

Proposeu agilitzar l’ajuntament?

Caldria aprofitar millor les noves tecnologies. Molts dels
serveis ja es podrien donar a distància. Mitjançant un
telèfon gratuït o mitjançant una web més operativa. A
més, seria convenient ampliar els horaris d’atenció al
públic. Nosaltres apostem obrir per les tardes i algun
dissabte. Almenys que hi hagi algú que reculli les
comandes. Igualment, proposem que sempre hi hagi un
regidor que estigui de torn per a atendre qualsevol
problema o comanda que els treballadors no puguin
solucionar. És a dir, donar un millor servei. Pensem que
a Sant Pol molta gent treballa fora i ha de demanar
permisos per poder fer les gestions de l’Ajuntament. Tal i
com estan ara les coses, en comptes de donar un servei,
creem un problema als ciutadans.

Canviem de tema. Com creus que ho ha fet l’actual
equip de govern en altres temes, com ara l’esport?
Mira, respecte al tema esportiu, estem en contra que
només es potenciï el futbol i els esports competitius. Jo
crec que s’ha d’apostar per fer una pista de patinatge per
a les noies, una piscina coberta per als ciutadans, per
poder nadar durant tot l’any. Pensem que molta gent gran
no pot banyar-se al mar perquè és perillós i en canvi
podria anar a una piscina municipal, etc. Però per fer això
cal ser curós amb els diners. I en aquest sentit, tot això
del canvi de gespa del camp de futbol ho trobo excessiu. 
No ens acaben d’aclarir quan costarà canviar la gespa i
quan ens costarà mantenir el nou el nou sistema, perquè
la gespa artificial també cal regar-la i un sistema d’aigua
reciclada és caríssim. A més, el lloc on és actualment el
camp de futbol és inundable i queda afectat per les
reformes a la rotonda. Nosaltres proposem canviar el
camp de lloc a la zona que hi ha més enllà de l’escola
actual i la depuradora. I a on ara hi ha el camp, faríem
una zona esportiva més variada, amb pistes més petites
per patinatge i altres coses. 

I parlant de l’escola. Ara es començarà el projecte de
la nova escola.
Sí, ho trobem bé. Però no estem d’acord, en canvi, amb
la idea que té l’actual alcalde de tirar abaix l’edifici de
l’actual escola. Creiem que és un edifici que es podria
aprofitar per altres usos, com situar-hi la policia, que ara
per ara te unes instal·lacions molt precàries. Si
l’Ajuntament té problemes d’espai, el que no pot fer és
anar enderrocant edificis públics. I el pati de la nova
escola, es podria fer a la zona on actualment hi ha el
pàrquing. Però no podem enderrocar edificis, perquè fer-
los costen molts diners.

Teniu alguna proposta més?
Sí. Nosaltres apostem també per un centre de dia
d’atenció a la gent gran públic. Que doni un servei a totes
les famílies de Sant Pol i a les seves persones grans.
Amb una assistenta social,  que vinguin a buscar els avis
a casa, que en facin un control, amb un servei de
“busques”, etc. Com que sóc metge, són temes que
conec bé. També proposem un CAP permanent, amb un
servei d’urgències per a tota la Vallalta, amb un pediatra
fixe cada dia per a Sant Pol. Es a dir, complementar els
serveis del que hi ha ara. I això ja li ho vaig comentar a
la consellera Geli. I d’altra banda, reordenar una mica el
Parc Litoral, amb un passeig i complementar-lo amb un
carril bici, que no n’hi ha cap al poble.



Programa d’Esquerra 

El programa d’Esquerra s’estructura en tres grans
apartats: Àrea de gestió del Territori, àrea de
serveis a les persones i àrea d’administració
Municipal i Governació. 
Amb aquesta estructura pretenem racionalitzar els
pressupostos municipals, millorar la gestió del dia
a dia, evitar les disfuncions i duplicitats i, en
definitiva, fer més rendibles els insuficients
recursos de què disposa el nostre Ajuntament. 

Aquesta insuficiència de recursos és un
condicionant a l’hora de fer promeses i ens obliga
a prioritzar determinades opcions en detriment
d’unes altres. Sabem les limitacions dels
pressupostos ordinaris i de l’obligació que tenim de
fer un gran esforç per aconseguir d’altres
administracions, totes aquelles subvencions i ajuts
imprescindibles per tirar endavant les instal·lacions
i infraestructures que Sant Pol requereix. 
Quan llegiu aquest ENS, segurament ja haureu
tingut ocasió de llegir el nostre programa sencer,
però en tot cas aquí en teniu una petita mostra de
les propostes més significatives. 

Gestió del Territori 

L’actual desgavell urbanístic i la manca

d‘equipaments que patim, entre d’altres problemes,

són la conseqüència de la mala planificació del Pla

General anterior. La necessitat de procedir a la

revisió del planejament del municipi ha de

permetre establir el model de territori per als
propers anys. No podem deixar passar la gran

oportunitat que representa el poder dissenyar i

programar el què, el com i el quan s’han de

desenvolupar els sectors previstos en el Pla
d’ordenació Urbanística Municipal (POUM).

• Des d’Esquerra assumim el compromís de
reprendre el treballs per l’aprovació definitiva del
POUM, en base als criteris del document de
l’AVANÇ i prenent en consideració les
recomanacions proposades pel Consell Assessor
Urbanístic. 

• Impulsarem la redacció del Pla d’equipaments. 

• Prioritzarem el projecte de recuperació de
l’edifici modernista del C/ Santa Clara. 

• Refarem l’espigó per protegir les nostres
platges. 

•Promourem l’adjudicació de la recollida
d’escombraries pel sistema de contenidors
soterrats. 

• Peatonalitzarem la Punta i els carrers del Mar,
Nou i Ferrocarril. 

Serveis a les persones 

El foment del benestar i la millora de la qualitat de
vida és una aposta, ferma i decidida, de les

polítiques dels ajuntament d’Esquerra, així com la

defensa de la identitat catalana com el punt de

trobada del conjunt de la ciutadania, sigui quin

sigui el seu origen i la seva llengua. 

• Aconseguirem el finançament addicional
necessari per tal que la Biblioteca sigui una
realitat el més aviat possible. 



• Creació oficial i reubicació de l’Escola Municipal
de Música. 

• Crearem el Museu Municipal d’història. 

• Especial atenció a les propostes i recomanacions
del Pla d’acció Cultural de la Vallalta. 

• Vetllarem per la posada en marxa del nou CAP
amb tots els serveis que Sant Pol necessita. 

• Tolerància zero en l’aplicació de l’ordenança
sobre animals. 

• Consolidarem Ca l’Arturo com l’espai de
referència per a tots els joves de Sant Pol. 

• Donarem suport a l’escola de futbol base. 

• Institucionalitzarem un cap de setmana per a fer la
Festa anual de l’esport. 

Administració Municipal i Governació 

El finançament dels ajuntaments segueix essent

una de les grans assignatures pendents de la nostra

jove democràcia, doncs la despesa pública

destinada als ens locals està molt allunyada dels

percentatges que es podrien considerar adequats.

Seguirem aplicant les polítiques que han permès

tancar l’exercici 2006 amb un romanent de

tresoreria positiu de 653.000 euros, quan veníem

d’un romanent negatiu l’any 2003 de 1.544.000

euros. Aquesta mateixa política ha permès que la

ràtio d’endeutament total (deute total/ingressos

corrents) hagi passat del 69% al 23% 

• Promourem la redacció del Reglament Orgànic
Municipal (ROM). 

• Crearem el servei que ha de legalitzar Ràdio
Litoral. 

• Fomentarem el coneixement de les Tecnologies
de la Informació i Comunicació (TIC). 

• Millorarem l’oferta de serveis i tràmits on-line. 

• Potenciarem el sistema WiFi i crearem una xarxa
ciutadana sense fils. 

• Nova ubicació de la Policia Municipal. 

La Llista d’ERC

1.--Joan Arnés i Trull
Economista

2.--Albert Font i Lacambra
Comercial 

3.-Maria Rosa Puig i Cruells 
Producció teatral 

4.--Albert Blasco i Peris 
Professor universitari 

5.--Núria Roig i Tobella 
Marketing 

6.--Joan Borrell i Aguilera 
Comercial 

7.-Salvador Tresserras i Roig 
Administratiu 

8.--Antoni Escandell i Feliu
Comercial 

9.--Carles Mir i Martos
Músic 

10.-Antoni Quintana i Maurici 

Pensionista Banca 

11.-Jaume Vergés i Castellà 
Transports 

12.-Xavier Permanyer i Jover
Industrial 

13.-Albert Zanca i Brossa 
Banca 

14.-Ricard Estol i Sauleda 
Fotògraf 

15.-Carme Saldaña i Fernández 
Banca



“Cal una estratègia general per tal d’evitar que passi

com ha passat fins ara, que les coses es feien a base

de plans parcials. Creiem que cal decidir què és el

que es pot fer i on es pot fer”

En Joan Arnés va néixer l'any 1951 a Sant

Guim de Freixenet, (Lleida) i és economista.

Ha treballat molts anys com a director

d’oficina d’una caixa d’estalvis. Ara viu retirat

a Sant Pol de Mar. S’hi va establir

definitivament l’any 2001, encara que ja

freqüentava la vila. Militant d’ERC des de fa

més de vint anys, va ser convidat per la secció

local del partit a prendre part en la vida

política del poble. Va exercir de president de la

secció local d’ERC i, poc abans de retirar-se,

va acceptar el repte i enguany es presenta per

primera vegada com a candidat. 

Aquesta és una precampanya bastant tensa?
Sí. El tema del POUM ha generat un debat molt
intens. Entre els partits i a nivell intern. Pensa que
tant a CiU, com al PSC o a ERC hem patit debats o
escissions importants per culpa d’aquest tema. Per
a nosaltres ha significant divergències amb en Pere
Roura i l’Enrique Abad. 

Déu n’hi do.
Sí, però cal pensar que tot plegat va començar per
una falsa informació que exagerava
malintencionadament les coses i amenaçava amb
la construcció de set-cents xalets a la Sènia i a Can
Valmanya, que són les dues últimes zones que el
POUM permet requalificar. Aquestes exageracions
després van ser posades en evidència, donat que el
POUM inicial parla com a màxim de 440 pisos entre
la Sènia i Can Valmanya, inclòs el percentatge
corresponent d’habitatge protegit. 

Però va ser una mena de sacsejada.
Sí. I segurament degut a que des de l’equip de

govern no vàrem saber explicar bé que és realment
el POUM i després es van exagerar les coses.
També hi havia una desconfiança a l’aprovació
inicial del POUM perquè alguns pensaven que
després ja no es podria modificar, però això no és
cert. 
Entre l’aprovació inicial i l’aprovació provisional, que
és el següent tràmit, és quan hi ha l’exposició
pública, d’una banda, i quan els partits poden

Entrevista a Joan Arnés, candidat d’Esquerra



proposar esmenes, d’una altra. De totes maneres,
és evident que no hem sabut transmetre
correctament el que es pretenia, perquè el resultat
ha estat negatiu i encara no l’hem pogut  aprovar.

En això en Pere Roura també hi va contribuir
una mica.
Sí. Va ser una sorpresa. Ni tan sols jo, que era el
president d’ERC, no sabia que en Pere Roura tenia
pensat votar en contra del POUM, contradient així
el que havia decidit la secció local del partit. Si en
Pere no hagués optat per aquesta opció tan
personal, ara el POUM ja estaria aprovat i potser no
s’hauria aixecat tanta polseguera. 

Però ERC està a favor de construir a la Sènia i
Can Valmanya?
Mira, nosaltres estem a favor del que diu el POUM,
pel que fa al seu redactat inicial. I creiem que és
necessari estudiar i debatre que és el que cal fer
després. Però tenim ben clar que cal una estratègia
general per tal d’evitar que passi com ha passat fins
ara, que les coses es feien a base de plans
parcials. Creiem que cal decidir què és el que es
pot fer i on es pot fer per després blindar-ho
conseqüentment i impedir que cap equip de govern,
en un futur, pugui fer el que li doni la gana.

Esteu a favor del POUM però no concreteu què
cal fer exactament amb les dues zones més
polèmiques.
El que passa és que no podem prometre coses que
encara cal debatre i analitzar. El tema és complex.
El 90 % del POUM és ben vist per tots els partits.
Els problemes es concentren en la Sènia i Can
Valmanya. Jo no et puc assegurar si a la Sènia
faríem això i a la Valmanya allò sense haver-ho
analitzat adequadament amb el partit, amb els
tècnics i, segurament, amb els altres partits. 

En el programa electoral assumim el compromís de
negociar en base a les recomanacions proposades
pel  Consell Assessor Urbanístic. Perquè cal pensar
que l’equip que resulti d’aquestes eleccions serà
multicolor i haurà de pactar i dialogar per arribar a
l’entesa en aquest aspecte. Ara bé, nosaltres som
partidaris de tirar endavant el POUM per evitar
desgavells en el futur.

I en Pere Roura no va acceptar aquesta
prudència?
A última hora va canviar d’opinió. Però no ens ho va
comentar. Potser havia tingut converses amb altres
formacions i el van saber convèncer més que no
pas nosaltres. No ho sé. En tot cas, SOM-HI es va
aprofitar de l’afer i va presentar els dos regidors no
adscrits, en Pere Roura i en Joan Tarruella, com a
víctimes i herois de la Sènia que havien d’esdevenir

actius important d’aquesta nova formació. Però al
final tot ha quedat en no-res, perquè la d’en Pere és
la quarta suplència a les llistes de JUNTS i en Joan
ni tan sols hi figura.

Parlem d’altres temes. Sou partidaris de tancar
el centre de la vila als vehicles?
Sí. Som defensors de fer el centre de Sant Pol una
zona de vianants. Concretament els carrers del
Mar, el carrer Nou i el carrer Ferrocarril i també la
Punta. Serà bo pels ciutadans i pels comerciants.

Com veus la reforma del Centre Cultural que
proposa l’actual equip de govern?
Bé. És important. Es un espai petit però molt
emblemàtic i necessari. Sant Pol té una manca
d’espais culturals i cal recuperar-lo. Només em sap
greu que la cessió de la propietat hagi estat
temporal i no pas definitiva. És a dir, esperava més
generositat per part de l'estament eclesiàstic.

Hi ha qui diu que les reformes poden esdevenir
massa cares.
Jo crec que és bo que en Perejaume pugui
dissenyar aquest projecte. És un artista de Sant Pol
i un referent cultural de primer nivell. I més si això
pot comportar que sigui més fàcil trobar
finançament per tirar endavant la reforma, gràcies
al prestigi que té en Perejaume a nivell nacional i
internacional. Es important aquest darrer punt,
doncs cal aconseguir la reforma amb els ajuts i
subevencions necessàries per tal de tirar el
projecte endavant a un preu assenyat.

També hi ha qui diu que posar gespa artificial al
camp de futbol és massa car.
És un cas similar a l’anterior. S’ha aconseguit un
finançament i unes ajudes que permeten realitzar
aquesta operació sense que impliqui un esforç
excessiu a l’Ajuntament. Llavors em sembla bé.

D'altrabanda, vosaltres proposeu millorar el
sistema de recollida d'escombraries.
Exacte. Es tracta de promoure concurs per
adjudicar la recollida d’escombraries pel sistema de
contenidors soterrats i potenciar la recollida
selectiva. És una necessitat de la vila millorar i
modernitzar aquest servei tan important.

Per acabar, com valores aquests quatre anys de
tripartit municipal?
Al principi van haver-hi algunes friccions, com és
lògic, però poc a poc ens vam anar coordinant. I cal
dir que al final el balanç és positiu i la prova està en
la quantitat de projectes que ha estat possible dur
endavant aquesta legislatura. 



Estimats amics i veïns:

Alguns de vosaltres ja em coneixeu
perquè m’heu vist lluitar per la samarreta dels
veterans del Club de Futbol At. Sant Pol. A tots
aquells que no em coneixeu, us demanaria que
preguntéssiu sobre mi a d’altra gent, i que
escolteu el que ells us diguin. Probablement
alguns us comentaran que sóc “una persona
que parla amb els fets”, potser d’altres us
diguin que sóc “constant i honrat”.  D’altres us
diran que sóc “un home del poble i amic de
tothom, sigui quina sigui la seva ideologia”. N’hi
haurà d’altres que em coneguin més de prop i
us podran dir que casa meva sempre està
oberta per a tot aquell que em necessita.

Crec fermament que el major honor
que pot tenir una persona és el de gaudir de la
confiança dels seus veïns i participar en la vida
pública, per ajudar a millorar el poble de la gent
que aprecia. Per això us dic que podeu
comptar amb el vostre veí i amic Tomás
Bustamante com a candidat a l’Alcaldia de
Sant Pol de Mar pels Populars de
Catalunya.

Per tot Sant Pol se sent un zum-zum
generalitzat que diu que el poble NO
funciona. Justament per aquest motiu, jo us
dic que és l’hora de proclamar que estem
disposats a donar el nostre suport a persones
íntegres i treballadores. De lluitar per a tenir
unes escoles en condicions; de facilitar
transport escolar a les mares que ho precisen;
d’ajudar als nostres avis, perquè se sentin

assistits. És l’hora de plantejar-se nous
objectius.

És l’hora de parlar i actuar!

És l’hora de que Sant Pol continuï sent
el poble encantador que ha estat sempre,
sense renunciar a ser un poble més
confortable i segur per a nosaltres i els nostres
fills.

Podem realitzar molts dels nostres
objectius com a comunitat…. 

Ajudeu-me a aconseguir-ho i ajudeu-
nos a donar el millor de nosaltres en aquesta
obra comuna.

Uniu-vos, amb el vostre VOT, a
aquest nou projecte obert a TOTS!

Estem convençuts de que no estem
sols en la construcció d’un poble millor. El meu
equip i jo us assegurem que sempre estarem al
vostre costat, treballant per una comunitat
millor i per la vila de Sant Pol de Mar.

Que la comprensió, el saber fer i el
respecte ens acompanyin sempre.

Ens veiem el dia 27 de maig en les
votacions!

Tomás Bustamante Calvo
Candidat a l’Alcaldia de Sant Pol de Mar

“És temps de construir el nostre futur des del nostre present”



1.- De convocar un concurs públic d’arquitectura en el que
es proposin noves idees per dissenyar el PASSEIG DE LA
PLATJA i solucionar els seus accessos amb la participació
ciutadana a l’hora de escollir el millor projecte.

2.- De finalitzar les obres de la llar de infants, incorporant
la instal·lació d’un sistema d’aire condicionat. Creació d’un
servei de TRANSPORT ESCOLAR. Subvenció de 100
euros per als llibres de text per cada alumne de primària.

3.- De millorar  les instal·lacions esportives: Col·locació de
GESPA ARTIFICIAL pel camp de futbol. Cessió terrenys
per pistes C. T. Sant Pol. Cal que els nostres joves no
marxin del poble.

4.- De redactar un nou pla urbanístic que PRESERVI
L’ENTORN NATURAL, aprofitant les zones infrautilitzades
i recuperant les degradades per gaudir d’un Sant Pol
ordenat i sostenible. Realitzarem un cens de les persones
del poble que necessiten un habitatge per conèixer la
demanda real.

5.- De millorar les infraestructures i entorn urbà
(clavegueram, mobiliari urbà, serveis,….). Eliminació de
voreres del carrer Consolat del Mar, arranjament del parc
d’Els Garrofers i REUBICACIÓ DE LES ANTENES
existents. De fer per als vianants el carrer principal sols
transitable per a veïns, comerços i vehicles autoritzats per

aquests, sempre amb el consens de les associacions
afectades.

6.- De la GRATUÏTAT de l’aparcament públic per als
Santpolencs i tracte equitatiu en les multes.

7.- De Subvencionar als nostres avis PLACES
PERMANENTS a la residència geriàtrica i facilitar-los l’ús
del centre de dia. De fer ajuts econòmics tant a la nostra
parròquia, com a obres socials i associacions.

8.- De fer ajuts per a la tramitació en la instal·lació de
sistemes d’ENERGIES RENOVABLES tant en edificis
públics per autoconsum i si procedeix vendre energia a la
companyia, com a habitatges privats.

9.- D’instaurar una DIADA GASTRONÒMICA
SANTPOLENCA, seguida d’alguna actuació d’un grup
musical de primer nivell on participi tothom.

10.- Per desenvolupar aquestes propostes i d’altres,
necessitem una AUDITORIA PÚBLICA i el sanejament de
l’economia municipal.

11.- És l’hora de formar un equip de GOVERN FORT I
COHESIONAT, nosaltres amb idees noves i gent nova
volem participar.

ES L’HORA...

LLISTA ELECTORAL MUNICIPALS
27.05.2007

1.-  Tomás Bustamante Calvo            
Assessor fiscal i comptable

Empreses

2.-  Miguel Angel Sánchez García        
Arquitecte

3.-  Concepció Martorell Gurri              
Tècnica Turística Empreses    

4.-  Francesc Boter Gispert                  
Empresari Tèxtil

5.-   Natividad Bustamante Calvo
Graduat Social

6.-  Jose Miranda Sánchez                  
Comerç Forn

7.-  Benigna González Grande             
Sanitat

8.-  Manuel Acebal Salvadó                 
Marine Mercant

9.-  Victor Olle Martínez                       
Seguretat   

10.-Ana Isabel Plans Navarro              
Empresària Maquin. Embalatge 

11.-Eduardo Mur Terrel                        
Informàtic

SUPLENTS

12.- Luis Andrés Tejedor
Seguretat

13.- Jordi Martorell Sopena
Empresari Hostaler



“El POUM ha de servir per convertir el poble en el

que desitgen els ciutadans, no en el que vulguin els

constructors, ni per finançar l’Ajuntament”

En Tomás Bustamante és assessor fiscal i

comptable i és el nou candidat del Partit

Popular de Catalunya a Sant Pol de Mar. Viu a

Sant Pol i treballa a Barcelona. En Tomás

agafa el relleu d’en Jordi Martorell i inicia

amb il·lusió el seu nou projecte. 

Un dels temes més recurrents en aquest campanya
és el del POUM. Què en penseu vosaltres?
Un Pla Urbanístic és una eina per millorar la qualitat de
vida del santpolencs. El POUM ha de servir per
convertir el poble en el que desitgen els ciutadans, no
en el que vulguin els constructors, ni per finançar
l’Ajuntament. Abans de començar a construir-ho tot jo
crec que es podria fer primer un cens de les
necessitats del poble. Fer una oficina de l’Ajuntament
que registri les persones del poble que necessitin pis i
les condicions, si de lloguer, si de compra. Llavors, un
cop tens aquest cens, es poden fer aprovacions
parcials de terrenys i anar construint poc a poc, per
parts. Al carrer Roger de Flor hi ha uns pisos pendents
de construir, i hi ha altres solars que potser també es
podrien aprofitar abans de començar a construir per
allà dalt. El que nosaltres pensem és que, primer, si el
poble no vol créixer com es pretén, doncs créixer molt
a poc a poc. Primer fer servir el que tenim i després,
mica en mica anar construint, en base a la demanda,
que jo no crec que n’hi hagi tanta.

O sigui, no estaríeu en contra de construir sinó de
fer-ho poc a poc i en funció de la demanda.
Aquesta oficina que es podria crear per gestionar
l’habitatge, del que es podria encarregar també és de
mirar quants habitatges buits hi ha al poble i intentar
posar-se en contacte amb els propietaris i proposar-
los de fer un lloguer, garantit per l’ajuntament, amb
una assegurança, i posar a lloguer aquests pisos que
estan deshabitats. Perquè hi ha gent que els tenen
com a segona residència i no hi van mai o no ho
lloguen perquè tenen por que els hi facin malbé. A
Sant Pol hi ha 3.436 vivendes, de les quals 1.536 són
les que estan ocupades amb normalitat, les altres ni se
sap. Això per un cens de 5.000 habitants. Ara per tot
Sant Pol veus bastants pisos en venda, i fer pisos allà
dalt per tenir finançament per l’ajuntament, donar

llicències i créixer quan la gent del poble no vol créixer
més és complicat. També hi ha gent de Sant Pol que
diu: com que vosaltres ja teniu pis els joves que
s’aguantin, però s’ha de mirar quants pisos necessiten
els joves i altra gent del poble i aleshores posar-los a
l’abast, però els que necessitin i no construir per
construir. El que passa és que no és tan fàcil, s’ha de
fer un treball de mirar els solars que hi ha, pactar
llicències amb els constructors, demanar de les
construccions privades, intentar pactar que cedeixin
alguna part de la construcció a canvi...

Com valores la feina del govern amb el tema del
POUM?
Jo crec que no han demanat l’opinió del poble. Ho van
publicar i va estar exposat uns dies però la gent a

Entrevista a Tomás Bustamante, candidat del PP



vegades no es llegeix ni els cartells. Abans de fer-lo
crec que haurien d’haver consultat a la gent què opina.
També he notat que als plens, entre els partits hi ha
una baralla constant, es posen sempre pals a les
rodes, sembla que tinguin un afany de protagonisme i
tot es ralentitza molt. Jo crec que s’hauria d’intentar
col·laborar més perquè les coses tirin endavant més
ràpidament. 

Estar a l’oposició no vol dir no col·laborar sinó
participar i aportar idees. La gent està desencantada i
al final anirà a votar molt poca gent. ERC s’ha desfet i
n’han posat un altre davant; als del CiU també els va
marxar en Joan Tarruella perquè no comptaven amb
ell; Som-hi també està desfet i han fet un nou partit, els
Junts per Sant Pol, de varis partits; UNS va
desaparèixer; al PSC en Francesc León també va
deixar el càrrec. Al final un ajuntament sense govern.
La gent està descontenta però tornaran a votar els
mateixos o passaran d’anar a votar. Costa molt el canvi
i al PP ens veuen com si fóssim els dolents, que anem
contra Catalunya i això no és cert. 

Quina llista presenteu?
Fa anys que ens presentem i no hem tingut mai cap
regidor, jo és el primer any que sóc número 1, a les
darreres eleccions era el número 3. Hi hagut una
renovació però costa elaborar una llista, trobar gent
que vulgui participar, ningú es vol involucrar, no volen
tenir problemes, no volen complicar-se la vida. A mi els
companys em deien: són ganes de complicar-te la
vida. Però algú ho ha de fer. A mi m’agrada fer
aquestes coses, és la meva feina, jo treballo
assessorant empreses i ho intentaré. Si surto
col·laboraré en tot el que pugui amb les meves idees i
sigui el partit que sigui el que governi. Estigui al govern
o a l’oposició intentaré col·laborar i no posar pals a les
rodes.

Quines propostes teniu per millorar la mobilitat al
poble?
Aquí es van fer unes propostes fa uns anys però no es
van aplicar. La plataforma única es podria haver fet fa
temps. Pel tema que passin els cotxes o no pel centre
també hi ha de dir la seva la Unió de Comerciants. En
altres poblacions pels carrers peatonals el que s’ha fet
és un dispositiu de pilones per a veïns i comerciants.
Jo sóc partidari de fer peatonal el nucli antic, sobretot
carrer Nou i Consolat del Mar, i principalment els dies
festius i a l’estiu. De totes maneres es podria tenir
obert en uns horaris determinats, les hores que passen
les furgonetes a descarregar. Encara que els
comerciants a vegades són reticents en altres
poblacions diuen que els han augmentat les vendes.
És clar que s’haurà de veure el cost d’aquests
dispositius, perquè encara que el pressupost de
l’ajuntament és gran hi ha moltes despeses.

Cal contenir les despeses de l’Ajuntament?
Dels ingressos que té l’ajuntament la meitat se’n van
amb despeses de personal. L’Ajuntament té 101
persones en plantilla per una població de 5.000
habitants, en canvi a Pineda que són 22.000 només

tenen 50 treballadors en plantilla. El que s’hauria de fer
també amb l’aparcament és que no pagués el
santpolenc sinó la gent de fora. El distintiu de
l’aparcament de Sant Pol que valgués per tota la zona
blava per dues hores, posant el rellotge.
Creieu que l’ajuntament hauria d’obrir més hores?
A les tardes?
Sí, perquè si vols fer una gestió fora de les hores de
treball no pots fer res. Jo crec que si estan obligant a
tots els comerços a obrir 24 hores, com a mínim un dia
l’Ajuntament hauria d’estar obert a les tardes, com fan
les caixes el dijous a la tarda.

Què en penseu de posar gespa al camp de futbol?
Molts joves de Sant Pol se n’estan anant a altres
equips perquè tenen gespa artificial. Ara tots els pobles
del voltant en tenen menys Canet i Sant Pol. Jo crec
que el camp de gespa reactivaria que els nens es
quedessin a jugar al poble.

Veieu viable l’obra del Centre Cultural?
Hi ha tants projectes inacabats que jo crec que és
millor acabar-los primer. L’edifici de les escoles del
carrer Santa Clara, per exemple, que és un edifici
catalogat i s’està fent malbé.

Els accessos a la platja també són un tema que
s’arrossega.
L’any 97 ja hi havia un projecte per fer un passeig de
la platja però va quedar en res. Jo crec que és una de
les obres fonamentals que s’haurien de fer. Però el que
estava projectat a nosaltres ens sembla de nyigui-
nyogui, que vindrà un temporal i s’ho emportarà tot.
Nosaltres proposem fer un concurs d’idees
arquitectòniques i que s’esculli el que es cregui adient.
Però sempre tot per concurs i que hi hagi vàries
opcions, no com la llar d’infants que van agafar un
model de Navarra. Tots els materials i el sistema de
calefacció està pensat per un lloc que fa fred i els nens
s’estan ofegant de calor ja al mes de desembre i no
han pensat en l’aire condicionat, està tot l’edifici
orientat cara al sud i als vidres els toca el sol tot el dia.
És molt cara i de disseny però hi ha nens que no tenen
plaça. La podrien haver fet més gran, amb més
capacitat i no tant de disseny. I ara l’entorn no l’acaben
perquè han d’acabar de pagar la llar d’infants. Als
Garrofers hi havia unes places d’aparcament però ara
està tot en obres  i no sé quan l’acabaran.

On proposeu posar l’institut?
A mi era una de les coses del POUM que m’agradava
era el de fer l’institut a Can Valmanya, al costat del de
primària, i jo crec que era un bon lloc fer-lo, mentre que
la Sènia està massa lluny. Igual que la llar d’infants jo
no l’hagués posat allà dalt sinó a la part de baix,
perquè les mares han de donar una volta amb el cotxe
i es crea un embolic...

Que té diferent la vostra formació de les altres?
Nosaltres som aire fresc per Sant Pol, i no hem estat
mai a l’Ajuntament, ni com a regidors ni a l’oposició.
També vull demanar a les persones que votin a les
persones i no als partits.



Torna l’esquerra verda nacional a Sant Pol de Mar

Som un grup de joves santpolencs i santpolenques que pretenem recuperar l’espai polític de
l’esquerra progressista, ecologista i social que fa temps que no està representat en el nostre
ajuntament.

Les dinàmiques dels últims anys ens han abocat cap a un immobilisme polític dins l’Ajuntament
que han entorpit moltes de les decisions importants pel futur de Sant Pol de Mar. La política
municipal s’ha desenvolupat sota un ambient de crispació que ha allunyat tant l’equip de govern
com l’oposició de les necessitats i inquietuds de les persones. 

Així doncs, ens presentem com una alternativa a aquesta manera de fer.

Som joves i responsables. Per tant estem molt familiaritzats amb les problemàtiques d’aquest
col·lectiu. La nostra joventut, tanmateix, proporcionarà a les dinàmiques municipals, últimament
viciades, un alè d’aire fresc en les relacions internes i en les maneres de fer política. Som una
formació nova i no tenim cap tipus de prejudici que pugui condicionar la nostra acció. Som
santpolencs com tu, i tenim les mateixes ganes de fer que el nostre poble sigui actiu i amable.

Som ecologistes i realistes. Per tant creiem que l’única gestió vàlida del nostre entorn és una
acció sostenible i responsable amb tot el que ens envolta. El mar i el Montnegre són el nostre
signe d’identitat i hem de preservar-los amb totes les nostres forces. Encara no hem paït l’últim
gran creixement urbanístic i, per tant, no estem preparats per cap altre.

Som participatius i solidaris. Volem un Sant Pol de i per les persones on la bona convivència
ha de ser un compromís. La cultura popular, la creativitat i la consciència de poble són valors que
no es poden perdre. Creiem que la millor manera de fer política local és tenint en compte les
màximes veus possibles.

Volem un Sant Pol de i per les persones. Amb un Ajuntament proper, fort, dinàmic; amb uns
òrgans de participació potents i útils; amb autèntica vocació de servei a les persones i a l’entorn.

Volem un Sant Pol ecològic i sostenible. On es respecti el medi ambient i l’entorn privilegiat
del que gaudim, essent com som conscients que  problemàtiques ambientals a nivell mundial es
comencen a solucionar a nivell local.

Volem un Sant Pol actiu, viu i modern. Un poble que s’allunyi dels models de segona
residència o poble dormitori, facilitant l’accés a la vivenda i dinamitzant el sector econòmic.

Tenim clar quin Sant Pol volem i ens agradaria que aquest fos un projecte comú.

A Sant Pol tu pots canviar les coses. PREN PARTIT. 





“Hi ha hagut una manca d’informació

important de cara a la població”

David Bernal és nascut a Barcelona l’any

1969, però va viure tota la seva infantesa i

joventut a Les Roquetes (Sant Pere de Ribes).

Actualment treballa com a educador social a

l’Ajuntament de Canet de Mar. Va venir a viure

a Sant Pol amb la seva parella per la

proximitat al lloc de treball i atret per la

bellesa del poble (valoraven sobretot la

tranquil·litat a l’hora de criar la seva filla). Es

va adonar que ICV no tenia representació i va

contactar amb la central del partit, que el va

posar en relació amb altres persones que

també estaven interessades a tirar endavant

una candidatura. La d’ICV és la llista més jove

de les que es presenta, la mitjana d’edat està en

els 32 anys. 

Us ha tocat una pre-campanya moguda per
presentar el vostre partit.
Sí, però precisament per aquest motiu hem vist
coses que no ens han agradat gens com s’estan fent
i això ens ha acabat unint més en el nostre propòsit.

Et refereixes al POUM?
Per exemple. Tenim clar que les coses no s’han fet
adequadament. És a dir, hi ha hagut una manca
d’informació important de cara a la població en això
del POUM. És el retret més important que podem fer
a l’actual equip de govern. La manca de
comunicació és una cosa típica de la majoria
d’equips de govern i per aquest motiu era important
tenir-ho molt en compte, especialment en temes tan
delicats i importants com aquest.

La Sènia i Can Valmanya són els dos punts
conflictius.
Sí. Però nosaltres no tenim definits uns
plantejaments detallats del què han de ser les zones
de La Sènia i Can Valmanya. Creiem que abans cal
dialogar i estudiar en profunditat quines han de ser
les passes a seguir en aquest tema. Tanmateix,
tenim clar que cal tirar endavant un POUM, encara
que això signifiqui que cal retrocedir i reiniciar el

procés a partir del punt en què es va quedar aturat.
A partir d’aquí, cal consultar fent un procés de
participació ciutadana a la gent del poble i dialogar
amb la resta de partits per establir quines han de ser
les accions a portar a terme. 

Però considereu que el poble ha de créixer?
Nosaltres estem per un creixement sostenible i
dirigit a la gent del poble. Que tingui en consideració
el reciclatge dels espais ja existents. I això es pot
articular mitjançant ajudes per incentivar el lloguer
de les cases i edificis que estan buits. Aquests ajuts
poden venir en forma de descomptes en alguns
impostos que depenen de l’Ajuntament. 

I no penseu en cap mena d’ampliació
urbanística?
El creixement zero és impossible, no podem tancar
el poble amb muralles, però no estem d’acord amb
creixements per atraure més gent. Creiem en la

Entrevista a David Bernal, candidat d’ICV



construcció de pisos de protecció oficial, només  per
a la gent del poble, però han d’anar d’acord amb la
protecció de la natura i de les zones agrícoles i
hortícoles. En aquest sentit, fins i tot estem per la
creació d’una regidoria d’agricultura que tingui en
compte els interessos d’aquests espais i de la gent
que els gestiona.

L’ecologia és una de les vostres prioritats.
Nosaltres definim les nostres propostes a l’entorn de
tres eixos bàsics: l’ecològic, el social i el participatiu.

Què inclouen les propostes ecològiques?
Accions concretes com ara una política clara i
efectiva de selecció i recollida per fraccions de les
deixalles tal i com marca la llei per un poble de les
nostres característiques. No pot ser que encara es
recullin totes juntes. També és important informar
dels serveis de la deixalleria als ciutadans. Un altre
tema interessant és la creació d’una deixalleria
mòbil que passi a recollir electrodomèstics o
deixalles especials a casa de les persones amb
mobilitat reduïda. 

També hi ha el tema de la mobilitat.
Sí, aquest tema ens preocupa molt. La mobilitat de
cara enfora i la de dins el poble. Nosaltres apostem
pel tren com a mitjà de transport prioritari, que ens
enllaci amb Barcelona i altres poblacions veïnes
ràpidament i còmodament. Prioritzem el tren per
davant del cotxe i les autopistes. I en aquest punt,
considerem necessari el desdoblament de la via del
ferrocarril, encara que això suposi desplaçar el seu
recorregut. Però cal una connexió del tren ràpida i
còmoda, que ens porti a Barcelona en mitja hora, i
no pas en una hora. Considerem greu que no s’hagi
invertit ni un duro en RENFE en els darrers 50 anys.

Respecte a la mobilitat interna, com veieu les
propostes de peatonalitzar el centre del poble?
Molt bé. Hi estem d’acord. Cal restringir els vehicles
al centre de la vila i donar completa prioritat als
vianants. Una zona peatonal seria ideal i afavoriria el
comerç, la tranquil·litat, i no la contaminació.
Apostem per un model de poble per i de les
persones.

I respecte a les propostes socials?
En l’aspecte social, som partidaris de crear consells
en àmbits com l’educació, la infància o la gent gran
i allà on sigui possible. Són sectors que requereixen
molta atenció i un diàleg fluid amb l’administració.
En el sector de la infància, cal donar importància a
la infància amb risc, o als consells assessors
infantils, on els nens i nenes donen la seva opinió
per exemple sobre els espais públics i ens diuen el
poble que volen. Els infants són molt imaginatius i
tenen grans idees que després els adults podem
aplicar. 

Aquesta és una experiència que ja s’ha provat en
altres llocs i que té molta acceptació i dóna bons
resultats. En el sector de la educació, cal estudiar la
manera més idònia  per construir una segona escola
o un institut que doni servei a la Vallalta. D’altra
banda, la gent gran també és una part molt sensible
de la ciutadania que sovint no té l’atenció que es
mereix. 

Cal estudiar i escoltar la veu de la gent gran.
Sí, i amb la creació d’un consell podríem conèixer
les seves propostes i complementar-les a d’altres
que ja tenim definides, com ara un centre públic que
complementi les activitats de la residència privada
que hi ha al poble. És interessant potenciar
l’educació més enllà de l’horari escolar; pels infants
disposar d’un espai educatiu i pels adults d’activitats
de tot tipus, tallers, cursos... Potenciar també el
projecte de català i castellà que hi ha per persones
que volen aprendre la nostra llengua...
Professionalitzar aquest espai que està portat per
voluntaris per així donar-los el suport que mereixen.

És a dir, cuidar els més joves i els més grans.
Apostar per la gent del poble, per les persones. I
també pel poble. Per exemple, trobem mancances
en l’aspecte promocional del poble. Sant Pol no està
ben promocionat a l’exterior. Té un gran potencial i
molts actius que en aquests moments no s’aprofiten.
Té restaurants excel·lents, platges bellíssimes,
muntanya, horta, platges amb zones nudistes... són
actius que cal potenciar adequadament, no cercant
un turisme massiu, sinó de qualitat. Cuidar una mica
l’entorn. De vegades les platges estan brutes. Cal
ser curós amb la neteja de la vila, respectant el medi
ambient.

Alguna cosa més?
Ens agradaria modernitzar l’Ajuntament. I això no
vol dir fer fora la gent o introduir canvis radicals, sinó
tot el contrari. Dialogar amb els treballadors i
preguntar-los què els cal per treballar amb més
eficiència. Controlar les dinàmiques de treball per
donar un millor servei. Agilitar les gestions, donar un
servei ràpid i còmode al ciutadà. Els ajuntaments
són l’administració més propera als ciutadans i han
de ser àgils i dinàmics. Espontanis, sense que això
vulgui dir que han d'improvisar.

Obrir les oficines de l’Ajuntament a les tardes?
Es podria facilitar que hi hagués un personal reduït
a les tardes encarregat de recollir les gestions dels
ciutadans que després serien portades a la pràctica
al matí, amb la plantilla completa. Seria una manera
econòmica i efectiva d’ampliar l’atenció a les
persones. Una altra manera d’acostar i agilitar
l’administració local al ciutadà seria modernitzant el
web de l’Ajuntament, que en aquests moments no
permet realitzar gestions on-line.



CULTURA, ESPORTS I LLEURE

·Promourem esports alternatius al futbol per els
infants del poble. Focalitzarem l’interès en les nenes.
·Crearem una pista per bikes i varis circuits de
senderisme, amb indicadors i descripcions de
l’entorn.
·Crearem una zona esportiva integrada, que inclourà
el camp de futbol amb gespa artificial.
·Crearem una nova biblioteca municipal a l’edifici dels
antics collegis, amb un clar perfil de ludoteca.
·Crearem un espai d’oci per els joves.
·Reformarem el Centre Cultural i d’esbarjo.
·Recuperarem el jaciment arqueològic de Morer.
·Promourem els adients canals de comunicació entre
l’ajuntament i la Fundació Pere Corormines.
Integrarem la Fundació en la vida cultural del poble.

URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I HABITATGE

·Revisarem el POUM i el consensuarem amb totes
les forces polítiques.
·Mantindrem la qualificació de no urbanitzable per
Can Valmanya i iniciarem els tràmits adients per la
desqualificació de La Sènia.
·Iniciarem converses amb tots els industrials de Sant
Pol que desitgin ubicar-se fora del nucli urbà, incidint
en la seva problemàtica i cercant solucions a
satisfacció de tothom.
·Convertirem Sant Pol en un municipi de prioritat
invertida, facilitant la mobilitat de les persones i
fomentant el perfil de poble encarat al turisme
residencial.
·Tindrem especial cura en la neteja i l’ordre,
responsabilitat que recaurà en “un observador”.
·Soterrarem el 30% dels cables que es poden
observar als carrers, deixant l’espai visual del nostre
poble net de fils a mig termini.
·Dotarem al poble d’espais verds i de racons per
gaudir.
·Fomentarem l’adquisició d’habitatges protegits
impulsats pel propi ajuntament. Procurarem
recuperar per Sant Pol la finca de Can Sauleda,
per tal de gestionar des del municipi la seva
aplicació dotacional.
·Procurarem recuperar, mitjançant les institucions
estatals competents, les platges de Sant Pol, des del
punt de vista de la seva recuperació i accessibilitat.
·Revisarem el clavegueram de Sant Pol i la xarxa
d’aigua potable, per tal d’adequar-lo a les necessitats

reals del poble

HISENDA : Transparència / Rigor / Disciplina /
Eficàcia / Contenció

·Crearem una oficina de gestió tributaria
municipal.
·Fiscalitzarem la despesa corrent, per tal de reduir-la. 
·Promourem fonts d’ingressos alternatives a les
existents.
·Aprovarem els pressupostos abans de començar
l’any.
·Farem auditories anuals dels comptes de
l’ajuntament i trametrem als veïns un resum de les
mateixes.
·Crearem en Consell econòmic i  social municipal.
·Crearem un Patronat de vivenda municipal, per
tal de dotar Sant Pol de vivendes protegides.

SANITAT I BENESTAR SOCIAL

·Promourem polítiques d’atenció personalitzada a la
gent gran que viu sola.
·Efectuarem un cens de persones amb dificultats
de mobilitat i crearem un cos de voluntaris que les
atenguin.
·Promourem polítiques d’integració dels
immigrants.
·Seguirem treballant amb la Generalitat de Catalunya
per dotar de més i millors serveis al nou CAP.
·Executarem campanyes de sanejament i salubritat
pública al nucli urbà, a les urbanitzacions i a les
platges.

GOVERNACIÓ : Seguretat / Tranquil·litat / Respecte
a les persones

·Dotarem de sistemes innovadors de seguretat a les
urbanitzacions.
·Potenciarem un cos de policia ben dotat, amb la
filosofia de proximitat i atenció al ciutadà. Fidelitzarem
als agents, fomentant una cultura pròpia de servei al
ciutadà.
·Crearem un Cos de voluntaris per donar
cobertura a diferents esdeveniments que es
puguin produir.
·Crearem una zona peatonal, que potenciarà el
comerç i la mobilitat en  el nucli antic del poble.
·Dotarem al poble d’un carrilet de circumval·lació
per potenciar la mobilitat i el comerç.

JUNTS per Sant Pol
Programa de govern 

2007-2011 



INFORMACIÓ CIUTADANA I COMUNICACIÓ

·Regularem i potenciarem Ràdio Litoral.
·Disciplinarem les emissions dels Butlletins
informatius de l’ajuntament i del ENS.
·Normalitzarem i ampliarem les cartelleres de
informació municipal.
·Farem arribar la informació de caràcter municipal a
tothom, visqui al centre del poble o a l’urbanització
mes allunyada. En aquest sentit, també instal·larem
cartelleres municipals d’informació a les
urbanitzacions.
·Farem audiències públiques trimestrals, on
l’alcalde respondrà totes les preguntes que se li
vulguin fer per part dels vilatans.

RÈGIM INTERN

·Mantindrem una interlocució directa i constant amb
el ·Comitè d’empresa de l’ajuntament.
·Tindrem especial cura en els temes de seguretat i
salut laboral.
·Fomentarem el reciclatge i la formació continua per
tots els empleats i funcionaris de l’ajuntament.
·Efectuarem una valoració dels llocs de treball i
optimitzarem els llocs de treball amb adequades
descripcions de responsabilitats per cada lloc.
·Dotarem un Fons de Pensions per el personal de
l’ajuntament.

MEDI AMBIENT I AGRICULTURA

·Promourem la cultura de la vinya, facilitant als
sanpolencs que ho desitgin la gestió d’un petit tros de
terreny per cultivar.
·Crearem un petit mercat municipal amb
productes autòctons, ocupat gratuïtament pels
pagesos de Sant Pol.
·Desmantellarem les antenes del Garrofers de
forma immediata.
·Adequarem la planta de tractament d’aigua residual
a les necessitats reals del poble.
·Taparem els contenidors d’escombreries per
mimetitzar-los amb l’entorn. Els que puguem soterrar,
els soterrarem.
·Incentivarem la neteja de la massa forestal i
promourem accions col·lectives de sensibilització al
respecte.
·Revitalitzarem els camins rurals i els itineraris
forestals que diferents entitats del poble varen crear
en el seu dia.

·Fomentarem la recollida selectiva d’escombreries.

ENSENYAMENT

·Proporcionarem a l’escola de música i dansa un
espai adient i crearem el corresponent servei
municipal.
·Mantindrem una línia directa de contacte amb les
AMPA’s del CEIP Sant Pau i la Llar d’infants, i
col·laborarem amb el Consell Escolar del CEIP Sant
Pau davant la Generalitat de Catalunya.
·Demanarem a la Generalitat  una Escola Taller de
jardineria i pagesia per tal de promoure aquestes
activitats en el nostre municipi.
·Promourem, si es necessari, un segon CEIP a la
zona de La Sènia.
·Estudiarem la viabilitat de tenir un Institut per la
Vallalta.

SERVEIS

·Crearem la figura de “l’observador”, que recaurà
en un voluntari jubilat que ens informarà
diàriament de possibles millores a fer en el poble.
Aquest figura serà rotatòria i no remunerada.
·Crearem la figura del coordinador de zones
verdes del municipi, que treballarà
coordinadament amb la Tècnica de Medi ambient.
·Potenciarem la filosofia urbana de tenir el poble, net,
polit i a punt per les visites, com si de casa nostra es
tractés.
·Dotarem de més i millors mitjans a la Brigada, per
poder treballar amb eficiència.
·Farem el possible per tal de que a Sant Pol puguem
veure la televisió sense problemes. 

PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME

·Farem de Sant Pol un destí turístic familiar.
Farem les oportunes gestions per tal de que així
ens consideri la Generalitat de Catalunya.
·Incentivarem el comerç de proximitat, el de
productes i serveis autòctons i promourem una
Fira del rellotge, atenent a la llegenda de Sant Pol.
Farem una campanya promocional d’ampli abast
al respecte.
·Ajudarem en l’estudi de viabilitat, i si cal
econòmicament, a tots aquells joves que ens
presentin un Pla d’autocupació que estigui relacionat
amb Sant Pol i la seva promoció econòmica.

1. Joan Vigatà
2. Joan Piqueras
3. Enrique Abad
4. Verònica Martí
5. Jaume Vilà
6. Martí García
7. Orsola Teresa Zito

8. Josep Parada
9. Teresa Fors
10. Salvador Sauleda
11. Josep Roca

12. Jordi Roura
13. Lluís Soto

14. Cèsar Navarro
15. Pere Roura
16. Josep Miranda
17. Josep Lluís Aznar
18. Lluís Tió
19. Miquel Carbó

LLISTA DE JUNTS PER SANT POL



“No s'ha de construir ni un sol metre
quadrat més dels que ja hi ha al poble”

Joan Vigatà és consultor d’empreses,

especialitzat en selecció de RRHH. Va néixer a

Barcelona l’any 1955 i és el candidat de

“JUNTS per Sant Pol” a l'alcaldia. Com a

membre electe, fa quatre anys ja es va presentar

com a número dos de SOM-HI.

En què es diferencien JUNTS per Sant Pol i SOM-HI?
D'entrada JUNTS és un partit polític, mentre que SOM-HI
només era una agrupació d'electors. Aquesta és una
diferència important. A més, som un partit polític que neix
d'unes circumstàncies molt determinades. D'una banda,
hem volgut recollir totes les veus independents que hi ha al
poble, que són moltes i diverses. I de l'altra també hem
tractat d'unificar l'oferta política independent que existia.
Una altra de les característiques de JUNTS és que és un
partit configurat exclusivament per a Sant Pol de Mar. Això
garanteix que no rebem cap tipus d'instrucció externa.

No teniu el recolzament logístic d'un partit gran.
No. Ens ho hem de fer tot nosaltres. Els cartells, els
programes, les fotografies, els díptics, etc. Però, tot i així,
ens estimem més ser independents. És molt més
engrescador, és una gran experiència.

Us critiquen que JUNTS és un partit molt heterogeni.
És cert que tenim moltes opinions diverses entre els
membres de la formació, però això és un enriquiment i no
pas un inconvenient. A més, criticar JUNTS per aquest motiu
és absurd perquè la política municipal no és tant una política
d'ideologies de fons com una política de prendre decisions
sobre casos molt concrets. I aquesta mena de decisions
vénen marcades per les necessitats del poble. Jo, el que puc
assegurar és que els membres de JUNTS són persones que
s'estimen molt el poble i que estan disposats a treballar per
millorar-lo i que mai hem tingut problemes per posar-nos
d’acord.

Heu fitxat en Pere Roura, encara que com a suplent.
En Pere ha estat el candidat d'Esquerra a les darreres
eleccions i per una decisió presa arran del debat del Pla
d'Ordenació Urbanística Municipal, el POUM, va decidir
desvincular-se d'aquesta formació i sumar-se a l'equip de
JUNTS. En Pere va decidir alliberar-se de les directrius
externes que li venien per part d'ERC. Tinguem en compte
que els republicans, en aquest afer, no han pogut actuar
amb la llibertat suficient perquè les decisions han vingut
imposades des de la seu nacional o comarcal del partit. I en
Pere això no ho ha tolerat i per aquest motiu va abandonar
la disciplina d'ERC, decisió molt legítima i responsable, al
meu entendre. Només les persones valentes i amb
conviccions saben rebel·lar-se contra els poders fàctics, i en

Pere ho ha fet, pagant un preu d’injust descrèdit del que
s’anomenaven companys seus abans.

Però no només en Pere prové d'altres formacions.
En Joan Piqueras prové de CDC per una qüestió de
compromís polític que ell mai ha amagat. És raonable i
legítim que aquelles persones que volen treballar per Sant
Pol busquin el lloc més adequat per fer-ho amb garanties, i
en Joan ha triat JUNTS. A més, tot aquest debat del POUM
ha creat tensions dins els partits. Per exemple, en Joan
Tarruella, també va decidir deixar la disciplina de CiU i votar
en contra del POUM. Cal pensar que si no hagués sigut per
la transcendència del POUM, segurament SOM-HI s'hauria
tornat a presentar però no haguéssim tingut ni la força ni
l'empenta i motivació necessària que tenim ara per impulsar
JUNTS i per guanyar les eleccions. Volem que Sant Pol
continuï essent un poble, estem radicalment en contra de
possibles creixements urbanístics en mans privades.

Quina és la vostra posició en el tema del POUM?
Nosaltres ens definim claríssimament contra el POUM que
l’actual equip de govern ha presentat. Nosaltres volem que

Entrevista a Joan Vigatà,candidat de JUNTS per Sant Pol



la Sènia i Can Valmanya siguin verdes i que no hi entri la mà
privada per construir-hi. No desitgem cap mena de
construcció privada en aquests indrets. Aquesta postura és
contrària al que proposen els partits que són al govern, és a
dir, CiU i ERC. 

No voleu construir-hi res de res?
Nosaltres som partidaris de que no s'ha de construir ni un sol
metre quadrat més dels que ja hi ha al poble. Ara bé, podem
situar la nova escola a La Sènia, perquè allí hi ha espai per
a fer-ho i és un servei públic. Això sí que ho veuríem bé
perquè no creiem que sigui una bona opció situar les dues
escoles al mateix espai, una al costat de l’altra. Millor situar
la segona a la zona de La Sènia. Però a part d’això, no estem
disposats a permetre cap altre mena de construcció.

Això és anar en contra del creixement de la vila?
No és veritat. Hi ha més de tres-cents habitatges pendents
de construir a Sant Pol en aquests moments. A part que prop
del 50 % dels pisos que hi ha actualment no estan habitats.
Per tant el poble té una reserva gran d’habitatges que
s'aniran omplint a poc a poc. Perquè som conscients que
Sant Pol creixerà inevitablement i que hi ha una clara
tendència en aquest sentit. Cada any arriba gent de fora a
viure a la nostra vila, famílies que canvien la seva primera
residència de Barcelona a Sant Pol. D'altra banda, el tren
s'està convertint en un metro i l'autopista aviat serà gratuïta.
Per tant, el creixement de Sant Pol és inevitable. A part, les
cases a Sant Pol s'estan ampliant, i moltes que eren d'una
planta, ja són de dues o de tres. 

La capacitat del poble augmenta de manera natural? 
Exacte. A més, cal tenir en compte que algunes
urbanitzacions encara tenen moltes parcel·les en venda. Tot
això també seran habitatges nous. Per tot plegat, nosaltres
creiem que no cal anar a urbanitzar fins l’últim metre quadrat
de zona rústica quan hi ha encara tantes possibilitats de
creixement alternatives.

Fan falta zones per situar els equipaments municipals?
Això és mig veritat i mig mentida. Perquè ja en tenim de
zones d'equipaments, el que passa és que serien privades i
les hauríem d’adquirir. Però ens costarien pocs diners. I més
si ho comparem per exemple amb la despesa extraordinària
que ha costat la Llar d'Infants, que havia de costar un milió
dos-cents mil euros i ens acabarà costant prop de dos
milions i mig d'euros. Despeses com aquesta són els
veritables problemes. A Sant Pol hi ha un problema de
gestió, de rigor econòmic i de lideratge.

No hi ha transparència en la gestió de l'Ajuntament?
Aquest equip de govern es va comprometre a presentar
comptes auditades cada any. I ja fa dos anys que no
compleix. I nosaltres creiem que això és degut a que l'actual
equip de govern ha multiplicat de manera notable el deute
que ja tenia l'Ajuntament. Però això no t'ho puc confirmar
amb dades perquè com no s'han fet les auditories que calien
no hi ha dades sobre l'estat de la qüestió. Però l'actual
govern ha anat demanant crèdit als bancs per pagar el deute
i estan hipotecant els futurs governs de Sant Pol. Com es pot
entendre fàcilment, això no es correspon amb la política de
restriccions i de rigor pressupostari que van assegurar que
farien.

També parles d'un “problema de lideratge”?
Creiem que hi ha una feblesa de lideratge a l'actual equip de
govern. L'alcalde no lidera, l'alcalde no mana. Qui mana a
l'Ajuntament són altres. I a partir d'aquí s'entenen moltes

coses. A més, tothom sap que les grans decisions es tracten
en un conegut bar del poble, negoci privat d’un tinent
d’alcalde.

I el futur institut de la Vallalta?
Bé, aquest és un equipament que ha de donar cobertura a
tota la Vallalta. Per tant, nosaltres creiem que el més
important és que es posin d'acord els tres pobles i siguin ells
els que situin, de manera consensuada, l’Institut. Nosaltres,
a La Sènia hi col·locaríem la segona escola i els terrenys
d’equipaments de Can Valmanya els podríem dedicar a
construir-hi l’Institut de la Vallalta i una zona esportiva
integrada. D’aquest manera, la zona on hi ha situat el camp
de futbol actual la transformaríem en un pàrquing.

I Can Valmanya?
Aquest espai el volem conservar verd, excepte la petita zona
d'equipaments que és on nosaltres hi situaríem l’Institut i la
zona esportiva integrada, que és on antigament ja estava el
camp de futbol. És una zona molt plana, molt gran i
perfectament adient per aquestes infraestructures.

El camp de futbol actual, per tant, desapareixeria.
Sí, perquè és petit i estret i està hipotecat per la seva situació
al costat de la cruïlla d'entrada al poble i per la seva
proximitat a la llera de la Riera. Preferim traslladar-lo a la
zona de Can Valmanya si és possible i ens posem d’acord
totes les parts implicades, convertint l’actual camp de futbol
en un gran pàrquing per al poble i pels visitants del poble.
Això, a més, permetria tancar la vila a la circulació dels
vehicles particulars.

I deixar la zona del centre de Sant Pol per als vianants?
Exacte. Tot el perímetre central ha de ser per als vianants,
incloent-hi La Punta. Encara que cal dir que aquest és un
tema que s'ha d'estudiar bé i consensuar-lo amb els veïns i
els comerciants. Tancar el poble no vol dir que no hi pugui
entrar cap cotxe. Sinó que els veïns i els vehicles de
transport de mercaderies pels comerços hi tindran accés,
però la resta no sempre. Hi haurà unes hores al dia que
seran de càrrega i descàrrega i d'accés restringit, però hi
haurà altres hores en què la circulació quedarà absolutament
tancada. El centre del poble ha de ser una illa de vianants
amb prioritat invertida pels que van a peu.

Què té a veure JUNTS amb “Sant Pol Un Poble”?
Absolutament res. Ara, també he de dir que ens hem reunit
algunes vegades amb ells i coincidim en el nostre
posicionament en relació al POUM i al creixement del poble.
Amb tot, malauradament, els participants del fòrum virtual
d'aquesta organització cauen massa en l'insult i en la
provocació, qüestió que deplorem i denunciem. 

Explica’ns altres qüestions del vostre programa.
Proposem un circuit de bicicleta de muntanya i de
senderisme. Estem per recuperar la finca Can Sauleda, que
l'actual ajuntament, a canvi de res, la va donar a l'Incasol, i
hi farem pisos de protecció oficial gestionats pel propi
Ajuntament però amb una gestió absolutament transparent,
mitjançant la creació d’un Patronat a l’efecte. També
apostem per organitzar un consell consultiu de la gent gran,
perquè la seva opinió és molt important. Igualment, ens
agradaria fer un consell d'ex-alcaldes. També volem que
l'alcalde se sotmeti a una audiència pública cada tres mesos
davant dels veïns, per contestar preguntes en directe. A més,
si tanquem el poble a la circulació de vehicles, creiem que
seria una bona idea permetre que un carrilet fes el servei de
transport de viatgers per tota la vila.
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