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Ha arribat el nou ENS!

Ja portem un any de govern municipal. Tots estem treballant al 
màxim, els membres del govern, de l’oposició, els treballadors mu-
nicipals. Tots nosaltres som conscients que passem temps difícils, 
però amb esforç, dedicació i col·laboració ens en sortirem.

Aquesta revista que teniu a les mans és la continuació d’una 
renovada eina de comunicació entre el consistori, les entitats municipals i els 
santpolencs. El Nou Santpolenc inicia una nova etapa, més útil i periòdica, 
on, mensualment tindreu a les vostres llars tota la informació d’interès del 
municipi. Així doncs, la publicació semestral de l’ENS es converteix en aquest 
nou format mensual, on la periodicitat de la informació serà la peça clau 
d’aquesta nova etapa, acostant als santpolencs i santpolenques a la informa-
ció municipal.

És per aquest motiu, que les notícies que apareixeran a la revista no tenen 
relació amb els titulars dels mitjans de comunicació nacionals, ja que no-
més parlarem de Sant Pol, però ho farem aprofundint en tot allò que passa 
al nostre voltant més proper. Les associacions veïnals, les entitats culturals i 
esportives, les entitats juvenils, les entrevistes en profunditat, les activitats 
de la nostra gent gran i els plens municipals. Aquests seran els protagonistes 
de la nostra revista.

En la societat de la informació globalitzada en què vivim, és de vital 
transcendència consolidar les eines de comunicació locals per mantenir els 
lligams amb la nostra petita comunitat, Sant Pol.

Ferran Xumetra i Subirana
Regidor de Comunicació i Noves Tecnologies
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L’apartat de ‘Bústia’ és 
obert a tothom que vul-
gui expressar les seves 

opinions, crítiques, comentaris 
o pensaments sobre qualsevol 
tema relacionat amb Sant Pol. 
Els escrits no poden sobrepas-
sar els 1.200 caràcters (espais 
inclosos). La revista es reserva el 
dret d’extractar-los o resumir-los. 
Podeu deixar-los a l’oficina de Ca 
l’Arturo (Ignasi Mas Morell, 9)  o 
també ens els podeu enviar a tra-
vés del correu electrònic a: ens@
santpol.cat. Cal que els escrits 
portin el nom de l’autor i algun 
telèfon o mail de contacte. 

Bústia 

Telèfons d’interès 

Atenció ciutadana
Horaris d’atenció al públic

Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)
De dilluns a divendres de 9 a 14h
Dijous de 16 a 19h i dissabtes de 10 a 13h

Oficina de Turisme (estiu 2012)
De dimarts a divendres de 17 a 20h (juliol i agost)
Dissabtes de 10 a 13h i de 17 a 20h
Diumenges i festius de 10 a 13h

Jutjat de pau
Dilluns i dimarts de 9 a 14h

Servei de recaptació (ORGT)
Dijous de 9 a 14h

#santpol

Ajuntament 93 760 04 51

Policia Local 93 760 05 19

Mòbil policia 609 306 609

Emergències 112

Serveis Municipals 93 760 32 02

Serveis Socials 93 760 09 09

Ambulatori 93 760 48 18

Camp de Futbol Mpal. 93 760 33 77

Deixalleria 93 760 21 58

Servei de recollida 
d’escombraries i trastos vells

93 790 55 60

SOREA (Aigües) 93 760 22 83

PIJ Ca l’Arturo 93 760 30 06

Arxiu Municipal 93 760 33 38

Llar d’Infants 93 760 10 72

Escola Sant Pau 93 760 00 58

Ràdio Litoral 93 760 46 46

Esplai 93 760 02 06

Parròquia 93 760 07 60

Ajuntament de Sant Pol de Mar
Plaça de la Vila, 1 – 08395 Sant Pol de Mar
93 760 04 51 – digueslateva@santpol.cat
www.santpol.cat
Facebook: AjuntamentSantPol – Twitter: @ajsantpol
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“L’obra ha consistit 
en condicionar l’equi-
pament i adaptar-lo 
a les normatives 
d’accessibilitat”

tema del mes

5

“El PIJ ofereix als jo-
ves assessorament en 
temes d’ensenyament, 
treball, lleure, salut, 
habitatge, etc”

breus
 Podeu tornar els llibres de 

la Biblioteca a l’Ajuntament 
mentre continua tancada 

Si algú té llibres de préstec de la Biblioteca 
Municipal, mentre aquesta continuï tancada 
els pot tornar a l’Ajuntament en horari 
d’atenció al públic, de dilluns a divendres de 
9 a 14h., dijous de 16 a 19h. i dissabtes de 10 
a 13h. L’Ajuntament de Sant Pol està treba-
llant per poder donar una nova ubicació al 
servei, mentrestant preguem que disculpeu 
les molèsties.

 La Sala de Plens torna a  
estar condicionada per aco-
llir els plenaris del consistori

Després que la Sala Polivalent estigui en 
obres per la reforma que s’hi està duent a 
terme, l’Ajuntament de Sant Pol ha tornat 
a condicionar la Sala de Plens del tercer pis 
perquè pugui acollir altre cop els plenaris 
que se celebren al consistori. La millora ha 
consistit en treure l’envà que dividia l’espai 
en dos, de manera que la sala torna a tenir 
la seva mida original, i s’han disposat també 
noves cadires de fusta per al públic. L’oficina 
que acollia l’altre espai s’ha traslladat al 
despatx contigu.

 Obres de reforma al balcó 
de l’Ajuntament

La façana de l’Ajuntament tornarà a lluir per 
Festa Major, un cop finalitzada la reforma 
que s’està duent a terme al balcó consisto-
rial. L’obra ha consistit en canviar tot el terra 
del balcó, substituir els elements malmesos 
i reparar la barana. Tot això s’ha fet mante-
nint els elements inicials de l’estructura, ja 
que es tracta d’un edifici inclòs al catàleg de 
protecció d’edifis i elements arquitectònics.
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part del públic jove i que pugui donar 
servei a les seves necessitats en un 
moment complicat com l’actual.

Durant l’acte, que també va comp-
tar amb regidors i tècnics de joventut 
dels pobles veïns, es va projectar un 
documental fet per joves del poble, 
fills d’immigrants, sobre el tema de la 
integració.

L’endemà de l’acte oficial, es va 
fer una festa d’inauguració oberta a 
tothom amb taller de pizzes, sopar 
popular, projeccions i concert.

 L’Ajuntament de Sant Pol ha inau-
gurat finalment l’equipament cultural 
polivalent de Ca l’Arturo. Les obres de 
condicionament han costat 524.000 
euros finançats en un 80% per Di-
putació i Generalitat. L’edifici acull el 
Punt d’Informació Juvenil i l’emissora 
municipal Ràdio Litoral. 

L’Ajuntament de Sant Pol de Mar 
va inaugurar el passat 25 de maig 
l’edifici de Ca l’Arturo, després d’haver 
finalitzat l’última fase de les obres de 
condicionament d’aquest equipament 
municipal polivalent. El projecte ha 
costat 524.000 euros, sufragats en un 
80% amb finançament extern. Així, 
la Diputació de Barcelona ha finançat 
gairebé un 40% del que han costat 
les obres, un altre 30% s’ha rebut a  
través del Pla Únic d’Obres i Serveis 
(PUOSC), i la Secretaria de Joventut 
de la Generalitat de Catalunya n’ha 
aportat un 10%. L’altre 20%, uns 
105.000 euros, ha anat a càrrec de 
l’Ajuntament. 

L’obra ha consistit bàsicament en 
condicionar l’equipament i adaptar-lo 
a les normatives d’accessibilitat; així 
s’ha dotat l’edifici de climatització, 
s’ha adaptat l’accés amb la instal·lació 

d’una rampa a l’entrada, ascensor i 
escales renovades, s’han disposat 
lavabos adaptats, i s’ha dut a terme 
el condicionament de l’antiga bodega 
sota el pati per acollir la ràdio.

El resultat és un edifici completa-
ment adaptat, amb un espai diàfan al 
pis superior per activitats que reque-
reixen major mobilitat; dues sales més 
petites al primer pis, per reunions, acti-

vitats més reduïdes o tallers, i oficines 
i punt d’informació juvenil a la planta 
baixa, a la qual s’accedeix des del pati. 
L’equipament també acull l’emissora 
municipal Ràdio Litoral.

El PIJ està obert totes les tardes 
per oferir als joves assessorament en 
temes d’ensenyament, treball, lleure, 
salut, habitatge, etc. Aquest servei or-
ganitza també tallers diversos (deures, 
reforç escolar, ràdio jove) i una progra-
mació estable d’activitats durant tot 
l’any, amb cursos de formació, campi-
onats, sortides, concursos, xerrades...

  Punt de referència per als joves

Durant la inauguració, l’alcaldessa 
de Sant Pol, Montserrat Garrido, va 
agrair a tothom el seu gra de sorra 
perquè després de tants anys s’hagi 
pogut obrir aquest equipament, que 
considera que ha de ser un espai d’in-
terrelacions entre diferents cultures, 
entitats i grups del poble. Esperança 
Albà, directora de Serveis Territorials 

de Governació a Barcelona, va garantir 
que els ajuts per obres i serveis con-
tinuaran a través del PUOSC, conven-
çuda que això constitueix un motor 
econòmic per al país, i va animar a 
seguir treballant per la joventut com a 
capital de futur. Jordi Boixadera, direc-
tor general de l’Agència Catalana de 
Joventut, va destacar la importància 
de poder inaugurar ara un equipament 

com aquest, que espera que sigui un 
punt de referència per als joves sant-
polencs. El regidor de Joventut de Sant 
Pol, Xavier Catarineu, va desitjar que 
l’espai tingui una bona acceptació per 

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

Vine i informa’t 
de tot allò que et 
podem oferir!

    www.calarturo.cat



 El ple aprova una nova 
ordenança de civisme

El ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment 
el passat mes de maig una nova ordenança 
municipal reguladora de la convivència a 
Sant Pol. Aquesta ordenança regula, entre 
d’altres coses, l’anar adequadament vestit 
pel carrer, la tinença responsable d’animals 
domèstics, o la consumició d’alcohol a la 
via pública; i estableix un règim de sancions 
per l’incompliment d’aquestes normes. La 
proposta va obtenir el suport de CiU, Junts 
per Sant Pol i PP, mentre que ICV hi va votar 
en contra i ERC es va abstenir. Aquesta 
ordenança s’acompanyarà de campanyes de 
conscienciació per a una millor convivència. 
 
 
 
 
 
 

  Suma’t a la campanya per  
a l’estalvi l’aigua!

Dintre de la campanya “Sant Pol estalvia 
aigua” s’estan repartint mecanismes estal-
viadors per instal·lar en aixetes i guies amb 
consells per aconseguir un ús eficient de 
l’aigua domèstica. Si algú hi està interessat 
encara n’hi ha de disponibles que podeu 
recollir a l’Ajuntament.

 Ferran Xumetra assumeix 
Promoció Econòmica en 
substitució de Raimon Vidal

Per agilitzar l’àrea de Promoció Econòmica 
i per motius laborals del regidor Raimon 
Vidal, s’ha fet una remodelació del cartipàs 
municipal, de manera que aquesta regidoria 
ha passat a ser competència de Ferran Xu-
metra, que s’encarrega també de Governa-
ció i Mobilitat, Serveis Municipals, Hisenda, 
Noves Tecnologies i Comunicació. Raimon 
Vidal conservarà les responsabilitats de 
Turisme i Serveis Socials i Gent Gran.

 Tramitació de beques de 
menjador per a primària i 
secundària curs 2012/13 

Fins al 18 de juliol es poden tramitar als 
Serveis Socials les beques de menjador per 
a primària i secundària del curs 2012/13. Cal 
demanar cita prèvia al telèfon 93 760 09 09 
de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
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breus
estiu
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La regidoria de Promoció 
Econòmica de l’Ajunta-
ment ha encetat una sèrie 
de fires d’estiu, ubicades 
la majoria d’elles a la Plaça 

de l’Estació, per tal de dinamitzar el 
centre del poble durant els mesos de 
més afluència de visitants. Aquestes 
fires, que alternen l’artesania i l’ali-
mentació artesanal i ecològica, se 
celebren dos dissabtes al mes, de juny 
a setembre, en horari de 18 a 23 hores. 
Són fires que promocionen productes 
catalans i de proximitat i, a banda de la 
venda al públic, inclouen també activi-
tats per a la mainada.

Dintre d’aquest cicle, la fira estrella 
serà la que es desenvoluparà el 28 i 
29 de juliol al Parc del Litoral. Serà una 
fira temàtica sobre el Foc i la Lluna, 
ambientada en terres orientals, que 
alternarà les parades de venda de 
productes artesans com perfums, teles 
o cistelleria, amb animació i especta-
cles de petit format. També hi haurà 
haimes on poder descansar prenent un 
tè o unes pastes àrabs.

D’altra banda, i seguint la línia de 
les últimes publicacions que s’han 
editat a la comarca de difusió de la 
gastronomia del territori, l’Ajuntament 
acaba de publicar nous fulletons per 
tal de promocionar el comerç local. 
El primer és un díptic sobre el mercat 
municipal, que inclou un plànol amb 
informació de les parades i la seva 
situació, l’aparcament més proper, la 
zona comercial i l’oferta restauradora 
del municipi. Un altre està dedicat als 
comerços artesanals de Sant Pol. Per 
últim, s’ha publicat amb el suport de la 
Unió d’Establiments el nou plànol de 
Sant Pol, que inclou també un directori 
de tots els establiments del poble.

  Amb l’objectiu d’afavorir el desenvolupament econòmic local, des de l’àrea de 
Promoció Econòmica s’estan impulsant diverses iniciatives com l’organització 
d’un cicle de fires d’estiu o l’edició de fulletons promocionals del mercat munici-
pal, el comerç artesà i un nou plànol de la vila. 

Comerç de proximitat
actualitat

Des del mes de juny i fins al 30 de 
setembre té lloc a Sant Pol la tem-
porada d’aparcament limitat. Durant 
aquest període, només podran aparcar 
gratuïtament a les zones blaves del 
Parc del Litoral i el carrer Pau Simón 
els vehicles acreditats amb els nous 
adhesius de 2012. La resta de zones 
blaves són d’aparcament limitat, i cal 
indicar l’hora d’arribada amb el corres-
ponent rellotge. La recollida d’adhesius 
i targetes d’accés es fa a les dependèn-
cies de la Policia Local, de 12 a 14h. de 
dilluns a divendres.

Restriccions trànsit zona centre. Per 
altra banda, recordeu que a partir del 

 Èxit dels cursos de manipulació d’aliments. Una setantena de persones 
s’han format en seguretat alimentària, arran dels cursos organitzats durant el 
mes de maig amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Inici de la temporada de zones 
blaves i restriccions al centre
 Comença la temporada de pagament a les zones blaves de Sant Pol i el nou 

horari d’accés de vehicles al centre del poble

Arriba l’estiu a les platges

23 de juny han començat les restricci-
ons de trànsit a la zona centre de Sant 
Pol. L’accés estarà tancat a partir de 
la Riera i fins al carrer Nou de 12 a 21 
hores els dies laborables, i els dissab-
tes i festius des de les 11 del matí. En 
aquests horaris només podran circular 
per la Riera, Consolat del Mar i carrer 
Nou els vehicles autoritzats. Per tant, 
si venint de l’autopista o la carretera 
de Sant Cebrià heu d’accedir als car-
rers Abat Deàs o Ignasi Mas Morell ho 
haureu de fer entrant per la N-II o els 
Garrofers.

Recordem també que als carrers Fer-
rocarril i Avinguda Doctor Furest està 

breus
 Ampliat l’horari del CAP 

Canet i nou horari a Sant Pol

El Servei Català de la Salut informa que des 
del 23 de juny i fins el 16 de setembre, el 
CAP de Canet de Mar romandrà obert fins a 
les 24 hores, de dilluns a diumenge. D’altra 
banda, durant la temporada l’estiu i igual 
que l’any passat, el CAP de Sant Pol tancarà 
el dimarts i el dijous a la tarda.

 La deixalleria mòbil arriba 
a Sant Pol 

Dos cops al mes, l’Àrea de Medi Ambient ha 
programat una visita de la deixalleria mòbil 
al centre del poble. La podeu trobar cada 
segon divendres de mes a la Plaça de l’Hotel 
i cada quart divendres a la Plaça de l’Estació, 
en horari de 12 a 14h.  S’hi poden portar 
residus com oli vegetal i mineral, petits 
aparells electrònics, pintures, tòners, dis-
solvents, productes de neteja, roba i calçat 
en mal estat, bombetes i fluorescents, piles 
i bateries, ferralla petita, cables elèctrics i 
medicaments . La resta de residus es poden 
portar a la deixalleria fixa.

restringit el trànsit durant tot l’any les 
24 hores del dia i només està permès 
el pas exclusivament als veïns.

Cal que tots els vehicles autoritzats 
estiguin degudament acreditats amb 
els nous adhesius per tal que puguin 
tenir accés a les zones restringides. No 
obstant, en aquestes zones es permet 
el pas de motos si s’acompanyen ca-
minant al costat i amb el motor parat. 

La Riera també serà zona 
blava de pagament

Per tal de donar major rotació de 
vehicles i descongestionar el Parc 
del Litoral, el ple va aprovar ampliar 
les zones d’estacionament limitat 
de Sant Pol incorporant una zona 
blava al passeig de La Riera. La 
proposta va tenir el suport de CiU i 
ERC, el grup d’ICV es va abstenir i 
Junts i PP hi van votar en contra.

7

Ja ha começat la temporada de platges a Sant Pol. Durant els tres mesos d’estiu 
se’n fa neteja diària i es controla l’estat sanitari de les aigües de bany a través 
d’analítiques periòdiques. Es recorda que fins al 30 de setembre està prohibit 
l’accés de gossos a la sorra i només és permès de pescar de 10 de la nit a 6 del 
matí als espigons. També s’ofereix servei de socorrisme del 23 de juny a l’11 de 
setembre a les platges de Can Villar, les Barques i Morer.

Neteja de voluntaris

Una desena de persones van participar en la 
neteja de la sorra de la platja de les barques, 
que va organitzar la regidoria de medi ambient 
el passat mes de maig. Durant la jornada es 
van trobar tot tipus de residus i, tot i ser pocs 
voluntaris, es van arribar a omplir fins a tres 
saques. L’experiència va resultar molt positiva i 
els participants van plantejar la possibilitat de 
repetir-la més endavant.
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l’entrevista

n’Gai 
n’Gai
Foto: Pito Estol
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cançons noves, fetes expressament per 
al disc, i molt més adultes. I finalment, 
hem inclòs una cançó molt especial, 
que sempre hem tocat en directe i que 
les discogràfiques mai ens deixaven 
incloure, que és ‘Sóc una rata marica’.

  Creieu que n’Gai n’Gai, pel fet de ser 
un dels grups precursors de l’ara ja 
consolidat ‘rock català’, no va poder 
gaudir del boom que després van ex-
perimentar grups posteriors, com ara 
Els Pets, Sau o Sopa de Cabra?

Això és com a les pel·lícules de guer-
ra, que els primers que surten de la 
trinxera són també els primers a caure. 
D’alguna manera, és el que ens va pas-
sar als grups d’aquell moment. Obrim 
camí, però al final, els que arriben a as-
solir la fita, són els que venen després. 
Però això no vol dir que no tinguin un 
mèrit, perquè cadascú arriba on arriba 
en funció del que ofereix. I de fet, no 
vàrem caure. Vàrem arribar a molta 
gent. N’estem força contents.

  Quina diferència hi ha entre l’antic i 
el nou n’Gai n’Gai?

Una és que ara ja no hi ha cap mena de 
pressió. El nou disc surt perquè ens ve 
de gust. En la primera època la situació 
era diferent, s’havia professionalitzat 
més. Una altra diferència interessant 
és que ara també som bons amics, 

Jordi Bastard, Paco García, Manel 
Rubira, Xavier Dotras, Pol Maresma i 
Xavier Espàrrech conformen els nous 
n’Gai n’Gai, que en el seu nou disc 
‘Revenant’ (Discmedi) renaixen de 
les seves cendres l’esperit dels antics 
n’Gai n’Gai, amb versions actualit-
zades dels millors temes de la banda 
i mitja dotzena de noves cançons. 
Sempre vinculats a Sant Pol, els n’Gai 
n’Gai han tornat per quedar-se i 
tenen molts plans de futur. Perquè ara 
gaudeixen més que mai amb la seva 
música i perquè no en van tenir prou 
de ser els pioners del rock en català.

  Per què després de tants anys, n’Gai 
n’Gai decideix gravar un altre disc i 
tornar als escenaris?

(J.B.) En el meu cas, perquè era una 
necessitat vital. Però, al mateix temps, 
tot i tenir unes ganes enormes, em 
feia molta por. Per sort, la resta de 
companys em van fer perdre les pors. 
O ho fèiem ja o no ho faríem mai. I jo, 
si m’hi poso, m’hi poso a totes.

  Com valoreu el nou disc?

És important, perquè ve a ser una 
mena de pont entre passat i present. 
La meitat de les cançons són versions 
actualitzades d’alguns dels antics èxits, 
com ‘Sunglasses’, ‘Tu ho fas per mi’ 
o ‘No sé què fer’. L’altra meitat són 

les coses s’han fet d’una manera més 
natural i senzilla, amb més franquesa. 
Tenim una dinàmica de grup diferent. 
Es prenen les decisions entre tots.

  Esteu tornant a fer concerts...

Sí. La presentació oficial va ser el 26 
d’abril a Mataró, al Privat, per posar-ho 
fàcil a la gent del Maresme, que sem-
pre ens ha fet costat. Però abans hem 
fet altres concerts, per anar rodant el 
grup. Hem estat tocant a Calella, a Sant 
Pol, a Tarragona... Oferim una posada 
en escena descarada i espectacular. 
També hem fet algunes actuacions a 
TV3 i encara n’hi ha alguna pendent de 
concretar. I després, ja veurem...

  Quins plans de futur tenen els nous 
n’Gai n’Gai?

Aquest disc no ha estat només un 
exercici de nostàlgia. Els n’Gai n’Gai no 
vàrem anunciar mai que es dissolgués-
sim. Vam passar un temps fosc, de si-
lenci. Ara hem tornat, hem fet cançons 
noves i en pensem fer moltes més. De 
fet, estem pensant ja en un altre disc, 
amb nous temes. L’objectiu és aquest. 
Anar fent temes, anar tocant. Sense un 
objectiu concret més enllà de gaudir de 
la música.

Daniel Solano
Properament podreu veure 

l’entrevista completa a l’ENS Digital TV

‘Hem tornat, hem fet cançons noves i en pensem fer moltes més’ 

notícies

Agermanament del Sant Pau 
i el Bot Salvavides de Calafell

El sardinal Sant Pau, l’embarcació ensenya de l’asso-
ciació santpolenca A Tot Drap, està agermanada des 
d’aquest mes de maig amb el bot salvavides de Calafell. 
Els actes d’agermanament es van fer en el marc de la XI 
Fira de la Mar de Calafell, on A Tot Drap també va parti-
cipar en la trobada de vela llatina.

L’acte d’agermanament va estar presidit per l’alcal-
de de Calafell, Joan Olivella, i l’alcaldessa de Sant Pol, 

Montserrat 
Garrido. De 
manera sim-
bòlica es van 
barrejar les 
sorres de la 
platja i les ai-
gües del mar 
de totes dues 
poblacions.

Jornada de cultura popular catalana al Litoral
La secció local d’Òmnium Montnegre va organitzar al 

Parc del Litoral la primera mostra de cultura popular a Sant 
Pol. La jornada, que es va celebrar el diumenge 3 de juny, 
va comptar amb múltiples activitats destinades a públic de 
totes les edats, entre les quals destacaven un dictat popu-
lar a càrrec de Màrius Serra, jocs per a la mainada, tallers 
de sardanes i altres danses tradicionals i un concert.

esports
 Activitats estiu 2012

Dissabte 30 de juny
X 12 HORES DE PETANCA FEMENINES
De 18 a 6h / Pistes Municipals de Petanca

Dissabte 7 de juliol
XII 12 HORES DE PETANCA MASCULINES
De 18 a 6h / Pistes Municipals de Petanca

Dies 6 i 7 de juliol
24 HORES DE FUTBOL SALA / Pista Nàutic

Dies 14 i 15 de juliol / Pavelló
24h. BÀSQUET / TRIPLES I TIRS LLIURES

Dissabte 21 de juliol
TORNEIG SOCIAL “ST JAUME” PETANCA
Des de les 6h / Pistes Municipals Petanca

Divendres i dissabte 27 i 28 de juliol
24 HORES FUTBOL SALA / Pavelló

Dissabte 28 de juliol
REGATA de FESTA MAJOR / Club Nàutic
TORNEIG SOCIAL MIXTE DE PETANCA
De 9 a 20h / Pistes Municipals de Petanca

Diumenge 29 de juliol
3 X 3 BÀSQUET. De 9 a 20h / La Punta

Del 27 de juliol al 5 d’agost  / Pista Nàutic
CAMPIONAT SÈNIOR FUTBOL SALA

Vídeo entrevista al gravador santpolenc Ricard Ibernon, 
un dels impulsors del taller d’art ‘Tinta Invisible’ situat al 
Raval de Barcelona.
Vegeu-la completa a l’ENS Digital TV

Aquest mes a 
l’ENS digital...

 ENS DIGITAL TV
Daniel Solano

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be
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directori de comerçostribuna

Advocats
Bufet Faidella, Advocats
 Provença, 273, 5è. 2a. – 08008 Barcelona 
Tels. 93 215 32 22 · 93 215 33 12  
Fax. 93 487 25 59
 C/ Nou, 17 08395 – 08395 Sant Pol de Mar 
Tel. 93 760 30 36 / Fax 93 760 30 29

Alimentació
Ca La Teresa
Carnisseria – Xarcuteria. Alimenta’t bé!
C/ Roger de Flor, 21 – 08395 Sant Pol de Mar 
Tel. 93 760 03 91
Costa i Fornaguera, 50 (Calella) 
Tel. 93 766 16 59

Peixateria Tomasa
Peix i marisc. Peix fresc, diàriament d’Arenys.
     C/ Havana, 2  – 08395 Sant Pol de Mar 
Tel. 93 760 09 04

Construcció
Brultan Promocions
Obra nova i reformes.
      C/ Conxita Badia, 6 – 08395 Sant Pol de Mar 
Tel. 93 760 12 85 – brultan@brultan.com 

Excavacions i transports
Ruscalleda
Excavacions i transports, moviments de terres, 
treballs per al camp.
Av. Maresme, 9 – 08396  
Sant Cebrià de Vallalta
Tel. 93 763 10 12 / Fax 93 763 13 21 
ruscalleda@ruscalleda.biz 

Finques
Finques Pi
C/ Nou, 17 – 08395 Sant Pol de Mar 
Tel. 93 760 30 36 / Fax 93 760 30 29 
info@finquespi.com – www.finquespi.com

Finques Sauleda
Agents de la Propietat Immobiliària. Adminis-
tradors de Finques. Des del 1975 treballant en 
la venda i el lloguer d’apartaments, pisos, cases 
i parcel·les. També disposem de lloguers per a 
la temporada d’estiu.
 C/ Nou, 29 – 08395 Sant Pol de Mar 
Tel. 93 760 09 16 – www.finquessauleda.com

Fusteries
Fusteria i ebenisteria Anem
 C/ Havana, 47 – 08395 Sant Pol de Mar 
Mòbil. 610 25 31 81 / Tel. Taller 93 760 02 21 
anem@anemscp.com 

Fusteria Garbí
Aleix Lluveras
C/ Garbí, 258 – 08397 Pineda de Mar 
Tels. 93 762 47 63 · 616 036 417 
Fax 93 760 08 59
  C/ Bonavista, 29 – 08395 Sant Pol de Mar 
Tel./Fax 93 760 02 57 / Mòbil 647 535 000

Instal·lacions
Castellar-Roca Instal·ladors
Aigua, gas, electricitat, calefacció, climatització.
C/ Verge de la Mercè, 24 
08395 Sant Pol de Mar 
Tel. 93 760 06 75 / Fax 93 760 45 14 
mcastellar@castellarroca.com

Llenceria
Rosabel
  Pujada Sant Pau, 1 – 08395 Sant Pol de Mar 
Tel./Fax 93 760 14 46 
rridom@hotmail.com 
www.rosabelsantpol.com 

Llibreries i papereries
Llibreria L’Ona
Llibreria, papereria, premsa, regals,  
llaminadures, internet, fotocòpies.
C/ Ferrocarril, 3 – 08395 Sant Pol de Mar 
Tel/Fax 93 760 33 39 
lonallibreria@terra.es – www.lonallibreria.com

Lloguers de vacances
Catalan Holidays
Vols llogar la teva casa amb piscina? Amb el 
lloguer de vacances obtindràs grans beneficis a 
més de disposar de la teva casa quan vulguis.
Santa Victòria, 11 – 08395 Sant Pol de Ma 
Tel. 902 945 380 
info@catalanholidays.com 
www.catalanholidays.com

Perruqueries
Anahair
Philosophy Area
Perruqueria unisex. Servei de maquillatge i 
assessorament d’imatge.
Dr. Riera Vaquer, 7 – 08395 Sant Pol de Mar 
Tel. 93 760 46 79  
anahair@anahair.es   

Pintors
Joan Vives Carreras, Pintura i Decoració
C/ Roger de Flor 21, 2n.-1a. A 
08395 Sant Pol de Mar 
Tel. 93 760 23 56 / 686 720 868

Rafel Pera
Pintura i decoració, revestiment de façanes, 
interior i exterior, lacats i envernissats
C/ Riera Vaquer, 23 local 
08395 Sant Pol de Mar 
Mòbil 607 352 462 
rafelpera@gmail.com 

Podòlegs
Gemma Colomer Munrabà
Podòloga – Col. núm. 954
C/ Roger de Flor, 13 – 08395 Sant Pol de Mar 
Tel. 93 760 34 40 (hores convingudes)

Productes naturals
Herbes
 Productes naturals i biològics 
C/ Consolat de Mar, 53 – 08395  
Sant Pol de Mar

 Tel. 93 760 20 85 
C/ Roig i Jalpí, 2 – Pineda de Mar  
Tel. 93 762 37 50

 Av. Mediterrani – Pineda de Mar  
(Poblenou) – 93 766 27 35 
info@herbesmaresme.com 
www.herbesmaresme.com 

Tallers
Taller Mecànic Manel Ramírez
C/ Verge de Montserrat, 30-34 B 
08395 Sant Pol de Mar 
Tel/Fax 93 760 01 34

Taller Tobella
Multimarca Automoció.
  Ctra. Nacional II, 5 – 08395 Sant Pol de Mar 
Tel. 93 760 04 17 – Fax 93 760 01 84 
josepm.tobella@gmail.com 

Vidrieries
Vidrieria Sant Pol
Alumini en general, vidres i miralls, mampa-
res de bany, sostres d’alumini i PVC, portes i 
finestres de PVC.
  Pça. Anselm Clavé, 7 
08395 Sant Pol de Mar 
Tel./Fax 93 760 06 93 
vsp@vidrieriasantpol.com

Si et vols anunciar  
trucan’s al 93 76 01 52 
i t’informarem
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Grups
Municipals

Catalunya és una nació mil·lenària que al llarg dels tres darrers segles ha sofert 
diferents intents de desaparició que només han estat vençuts per la determinada 
voluntat de ser dels catalans. Superada la dictadura franquista i recuperada la de-
mocràcia i l’autogovern, Catalunya va iniciar un camí d’enfortiment de l’ànima de la 
nació:identitat lingüística i cultural; progrés econòmic i justícia social; democra-
tització de la societat. Però avui dia, per poder assegurar la seva continuïtat com 
a nació, Catalunya necessita un estat propi. Serà amb el estat propi que podrem 
mantenir la nostre identitat nacional; decidir sobre els nostres recursos econòmics, 
garantir el benestar dels nostres ciutadans i la cohesió social; permetre la projecció 
internacional del nostre país. Convergència assumeix el compromís d’aconseguir 
aquesta majoria social. Un procés que es molt ambiciós, però que és inajornable, 
perquè ens hi juguem el futur de Catalunya com a nació. Comptem amb tu!

M´agradaria començar felicitant a l´equip de l´ens que, després de molts 
anys de feina ben feta, obriu una nova etapa, amb un nou format i infor-
mant, com sempre, de tot allò que passa a Sant Pol.
Ja ha passat un any que els santpolencs vau confiar en el projecte del Par-
tit Popular català i vau fer-me confiança. Durant aquest primer any, hem 
fiscalitzat al govern, recolzant els seus encerts i fent veure i denunciant les 
seves errades. Sempre hem votat en sentit de poble i hem fet una oposició 
responsable i constructiva. 
Els moments que viu el país son complicats. Una crisi econòmica sense 
precedents ens ataca i necessitem de bons gestors i de polítics respon-
sables que siguin conscients i capaços de tirar la nau endavant. És també 
això el que necessita Sant Pol, seny i rigor.

Estem “fotuts”… Aquest país està ferit de debò, això és el que diuen a la tele-
visió i a la ràdio, això és el que patim tots, botigues, empresaris, autònoms… 
Com va dir el President Mas: “no hi ha diners…” Ho hem assumit, hem canviat 
els nostres hàbits, hem après a valorar el que encara tenim (alguns), feina, un 
sopar amb amics (pizza), un bany a la platja… Però que això no serveixi d’excu-
sa per tot… Tots ens hem de posar les piles, hem d’aprendre a ser imaginatius, 
hem de treballar més i millor, hem de gestionar el que tenim, aprenent  a 
prioritzar… Els ciutadans podríem embrutar menys (així estalviaríem en recollir 
la brossa) però, si us plau, que la crisi no sigui l’excusa per no posar una pape-
rera o tenir la sensibilitat de mantenir un entorn, que la natura ens ha regalat, i 
l’home i les seves màquines han destrossat… No tot costa molts diners…
(Fins un altre moment, perquè algú ha decidit que només tenim 700 caràcters)

El passat setembre, el professor Leiberich a la xerrada “Cultura, Llengua, 
Nació”, ens deia que deixéssim de fer pedagogia a Espanya, que el que calia 
realment era explicar a l’estranger quina era la nostra realitat. Quin millor mo-
ment que a l’estiu quan tenim el territori ple de visitants? A Òmnium Cultural 
han iniciat la campanya: What do you know about catalan culture?  Explica de 
forma planera la importància de la cultura catalana al món. Iniciatives senzilles 
com aquesta, o la del Pa de Pagès Català, que es vendrà en una bossa oficial 
numerada, o usar la nostra llengua amb normalitat, o penjar la Senyera al balcó 
per  Festa Major i d’altres que pugueu imaginar, ajuden a fer entendre els turis-
tes on són. En definitiva busquen viure experiències, no només sol i platja, sinó 
viure l’autenticitat d’un país, el seu territori i la seva gent. Potser així no ens 
caldrà explicar perquè algú arrenca banderes del balcó de l’Ajuntament...

El govern ja disposa del seu primer pressupost municipal per tirar enda-
vant el seu projecte de mandat. Un cop aprovat inicialment, només amb 
els vots favorables de l’equip de govern, el grup municipal d’ICV vam pre-
sentar un plec d’al·legacions que finalment van ser acceptades pel govern.

Així, gràcies a les nostres aportacions, s’ha creat partida pressupostària 
per a la regidoria d’agricultura, que no en tenia, i per al desplegament 
del Pla de Mobilitat, imprescindible per a la pacificació del centre urbà al 
trànsit rodat. També, hem garantit l’acompliment de la Llei d’Accés Elec-
trònic, i la redacció de l’esperadíssim Pla d’Equipaments, eina imprescin-
dible per començar les feines de redacció del nou POUM.

comitè executiu local de 
cdc sant pol de mar
cdc endavant

junts per sant pol
tots a una

grup municipal d’icv  
de sant pol
anem per feina

pp sant pol de mar
un any treballant per 
sant pol

secció local d’esquerra
what do you know 
about catalan culture?



  Dissabte 30 de Juny 

Teatre: “L’estiueig”
Elenc Teatral Centre Cultural

Hora 21h / Lloc Centre Cultural
Amb la direcció de Josep Mestres.
Altres dies: 1 i 8 de juliol a les 18h /
6 i 7 de juliol a les 21h.

  Diumenge 1 de juliol

Molla en Banda
IV Trobada de Bandes

Hora 12h / Lloc Pels carrers del poble
 

Festa de Sant Pere
Hora 10h / Lloc Platja de les barques
Arribada per mar de la imatge de Sant 
Pere. Tot seguit, cercavila fins a l’esglé-
sia. A les 11, missa en honor al Sant.

  Dijous 5 de juliol 

Presentació pública
Carpeta Personal de Salut

Hora 19h / Lloc Ca l’Arturo (1r. pis)

  Dissabte 7 de juliol

Fira d’estiu
Alimentació artesanal i ecològica

Venda de productes i altres activitats
Hora De 18 a 23h / Lloc Plaça Estació

Revetlla Sant Cristòfol
Ball amb el grup Blue Moon

Hora 23h / Lloc Plaça de l’Hotel

  Dimarts 10 de juliol 

Diada Sant Cristòfol
Hora 19h / Lloc Plaça de l’hotel
Benedicció, Sardanes amb la Flama de 
Farners i a les 21h Cant dels goigs.

  Dissabte 15 de juliol 

Concert d’estiu
Música en temps de guerra

Hora 22h / Lloc Pati de Ca l’Arturo

  Del 27 al 29 de juliol 

Fira del Foc i la Lluna
Parades de venda de productes arte-
sans, animació, espectacles de petit 
format... i molt més!
Hora Des del divendres tarda fins al 
diumenge tarda / Lloc Parc del Litoral

  CURSOS I TALLERS: 

Curs de percussió
De juliol a setembre

Assajos: Dimecres de 18 a 20h (joves)
Dijous de 19 a 21h (adults)
Preu: 15 euros/trimestre. Més infor-
mació i inscripcions: Ca l’Arturo 

  EXPOSICIONS: 

10 anys d’Infernal
Horari De 16 a 19h / Lloc Ca l’Arturo

Exposició Papers
Obres del fons del Museu

Joan Miró, Antoni Tàpies, Josep Gui-
novart, Alfons Borrell, Albert Ràfols-
Casamada, Perejaume...
Horari De dijous a diumenge de 18 a 
21h / Lloc Museu de Pintura

agenda

Juliol

Si formes part d’una entitat i vols fer aparèixer una activitat a l’agenda 
de la revista fes-nos arribar un correu a: ens@santpol.cat o deixa’ns la 
informació a Ca l’Arturo.                         + informació a www.santpol.cat

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

Festa Major de Sant 
Jaume 
10 anys de la Infernal

Dijous 19

Cinema a l’envelat “Floquet de neu” / 22h

 

Divendres 20

Pregó 22h / Pl. Ajuntament

Correfoc 23h / Pl. Ajuntament - Pl. Hotel

Ball amb La Salseta del Poble Sec 24h / 

Envelat

Dissabte 21 de juliol

Campionat d’escacs  10h / Carrer Nou

Trobada de gegants i cercavila 18h / L’Hotel

Sardanes i Ball de l’Almorratxa 19:30h / 

La Punta

Concert amb l’Orquestra Metropol. 21:30h 

a l’envelat. A les 00:30h Ball.

Diumenge 22 de juliol

Fira d’Art Tot el dia / carrers del poble

Demostració de Castellers 11h / La Punta

Festival de Danses Catalanes 18h / Envelat

Dilluns 23 de juliol

Espectacle i taller de circ amb l’escola de 

circ Rogelio Rivel. 18h / Pl. de la Punta

Ball amb Pere Vilà Grup 23h / Envelat

Dimarts 24 de juliol

Espectacle infantil amb festa de l’espuma 

18h / La Punta

Teatre a l’envelat “Joan Pera, Capri”. 22h

Dimecres 25 de juliol

Missa Solemne 12h / Església  

de Sant Jaume

Castell de focs 23h / Espigó

Divendres 27 de juliol

Cicle de concerts d’estiu: Música per a 

clavicèmbal a la Catalunya del segle XVIII. 

22h / Ermita St. Pau

Diumenge 29 de juliol

Cicle concerts d’estiu: Fantasies, música 

domèstica dels s. XVI i XVII. 22h / Ermita


