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L’emoció de l’estiu, un 
poble en moviment!

En aquest segon número de la nova etapa de l’ENS hi trobareu un 
ampli reportatge de la Festa Major de Sant Jaume 2012, on es fa un 
repàs fotogràfic de les principals activitats, que, amb molt d’encert i 
esforç van dissenyar-nos la Comissió de Festes: des de l’espectacular 
Pregó i Brindis, fins al Castell de Focs, passant pel Correfoc, les balla-

des a la Carpa, la Xindriada, els Castellers, la Fira d’Art, i tantes altres activitats que 
vàrem viure amb emoció ara fa uns dies.
És aquesta emoció la que ens ha fet deixar de banda les preocupacions i els mals 
de cap del dia a dia per compartir aquests dies amb els nostres familiars i amics, i 
demostrar que els carrers i places de la nostra vila són espais de diversió i retroba-
ment, de rauxa i sentiments, en definitiva, d’emocions. És així doncs, com durant 
aquests dies hem pogut oblidar lleument la paraula crisi, malgrat hi és present en 
tots nosaltres.
És doncs d’aquesta manera que hem arribat al mes d’agost, vacances per molts i 
tornar a la feina per alguns altres. Ara toca gaudir del nostre poble i fer-hi vida als 
carrers, on s’han programat un munt d’activitats. La Fira Alternativa, el Firamar, el 
Sant Pol Rock, la botiga al carrer, els mercats a la Plaça de l’Estació; activitats orga-
nitzades per a tothom, petits i no tant petits, famílies, on tots podrem participar-hi. 
El desig de l’ajuntament és que Sant Pol es mogui, creixi culturalment, que sigui un 
poble viu i que la seva ciutadania en gaudeixi. No voldria acabar l’editorial sense 
recordar, que malgrat programar tantes activitats (algunes d’elles d’àmbit nocturn) 
hem d’aplicar el nostre sentit comú i civisme, respectant les persones del poble 
que també volen gaudir del seu descans personal.

Que acabeu de passar un bon estiu!

Ferran Xumetra i Subirana
Regidor de Comunicació i Noves Tecnologies

Bústia 

L’apartat de ‘Bústia’ és obert a tothom que vulgui expressar les seves opinions, crítiques, comentaris o pensaments sobre qualsevol tema relacionat amb Sant Pol. 
Els escrits no poden sobrepassar els 1.200 caràcters (espais inclosos). La revista es reserva el dret d’extractar-los o resumir-los. Els podeu deixar a Ca l’Arturo 
(Ignasi Mas Morell, 9)  o enviar-los a través del correu electrònic a: ens@santpol.cat. Cal que els escrits portin el nom de l’autor i algun telèfon o mail de contacte. 

14h, o trucant al telèfon 93 790 55 60, que 
passaran a recollir-los per casa seva sense 
cap cost. També es poden portar a la deixa-
lleria mòbil instal·lada 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.
Des d’aquí preguem que siguem tots 
responsables i fem un bon ús d’aquests 
serveis. Llençar aquest tipus de deixalles 
als contenidors que hi ha repartits pel poble 
provoca la seva saturació i les conseqüents 
molèsties als veïns. 

Anna Pera Bermúdez
Regidora de Medi Ambient

La Marta Ruiz-Alonso Gossage ens envia 
a través de Facebook una fotografia dels 
contenidors del carrer Fragata Numàn-

cia, els últims abans d’arribar al Camí de 
Golinons, queixant-se que la gent els utilitza 
per llençar les deixalles de casa.

Resposta de l’Ajuntament

L’Ajuntament no pot controlar tots els 
contenidors del poble ni l’incivisme 
d’algunes persones. El que sí cal recor-

dar és que si algú ha de desfer-se de mobles 
i trastos vells pot fer-ho gratuïtament a la 
deixalleria municipal de dimarts a dissabte 
de 9 a 13h i de 16 a 19h i diumenge de 9 a 
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tema del mes

 Sant Pol va tornar a gaudir d’una 
Festa Major lluïda, que va començar 
amb l’espectacular pregó a càrrec de 
la Infernal de la Vallalta i es va estirar 
fins a sis dies amb activitats per a tots 
els públics, des d’espectacles per als 
més menuts, fins a les nits de ball a 
l’envelat. Tampoc van faltar les activi-
tats esportives i els actes tradicionals 
com la XXVIII Trobada de Gegants o 
la Fira d’Art. 

Les principals novetats d’aquest any 
han estat la demostració de castellers 
i la xindriada popular, que van tenir 
lloc el diumenge al matí a la Punta. 
També s’ha tornat a recuperar una nit 
de teatre, que feia anys que no s’ha-
via celebrat, amb l’actuació de Joan 
Pera recitant monòlegs de Capri, que 
va omplir l’envelat la vigília de Sant 
Jaume. Igualment, es va obrir el campi-
onat d’escacs a jugadors aficionats, 
després d’un temps que es restringís 
a professionals. El castell de focs va 
acomiadar la Festa des de l’espigó.
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 Nou servei de recollida 

selectiva de les càpsules 
monodosi de cafè 

A partir d’aquest mes de juliol, la deixalleria 
de Sant Pol i les de la resta de municipis del 
Maresme recullen les càpsules monodosi 
de cafè, diferenciant les d’alumini de les 
de plàstic. Aquest nou servei s’ha posat en 
marxa a la comarca a través del Consorci 
per al Tractament de Residus Sòlids Urbans 
del Maresme i el Consell Comarcal, conjun-
tament amb l’empresa Nestlé.

 Enjardinament voluntari 
a la zona de la Riera

L’Ajuntament de Sant Pol de Mar vol agrair 
la iniciativa desinteressada dels veïns Albert 
Matas i Ramon Barbany, que han arranjat 
l’espai que hi ha al lateral de la Riera, passat 
el pont de fusta. Els treballs han consistit en 
enjardinar aquesta zona, ells mateixos han 
aportat les plantes i han fet tota la feina de 
plantació i també tindran cura de l’espai.
Des d’aquí volem demanar la sensibilització 
dels ciutadans envers accions com aquestes 
que ens ajuden a millorar el nostre entorn.

 Obligació d’inscriure els 
gossos en el cens municipal

Es recorda a tots els propietaris de gossos 
que és obligatori censar-los en el cens mu-
nicipal d’animals domèstics. Ho poden fer 
a l’Ajuntament en horari d’atenció al públic, 
de dilluns a divendres de 10 a 14h, dijous de 
16 a 19h i dissabtes de 10 a 13h. Per fer-ho 
cal entrar una instància acompanyada dels 
següents documents: Cartilla sanitària de 
vacunacions de l’animal, documentació del 
microxip i DNI original del propietari. La ins-
cripció en el cens és gratuïta. Més informa-
ció al web municipal www.santpol.cat
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un dels últims muntatges del Centre 
Cultural, al costat de la seva mare.

En Marc, de 18 anys, es decan-
ta per la tecnologia i la indústria 
i aquest setembre ja començarà 
Enginyeria Electrònica Industrial i 
Automàtica a la Universitat Politèc-
nica de Catalunya.

Un cop superats els nervis del 
primer discurs, enfronten il·lusionats 
aquesta nova etapa, “un any in-
tens” que els portarà a recórrer tot 
Catalunya, “coneixent gent i sumant 
experiències”. De cara a l’any vinent 
volen animar a que els joves conti-
nuïn aquesta tradició, “s’ha de lluitar 
per mantenir la cultura catalana”, 
conclou l’Ariadna.

  L’Ariadna Serra Germà i en Marc 
Vila Tornamorell van ser escollits 
pubilla i hereu de Sant Pol 2012. Jun-
tament amb l’Anna Aragall (primera 
dama), representaran el nostre poble 
per tot Catalunya durant el proper 
any. La cerimònia de proclamació 
va variar aquest any el seu format, 
fent-la coincidir amb el XV Festival de 
Danses Catalanes.

L’Ariadna i l’Anna tenen 17 anys, i 
totes dues estudien el batxillerat d’Arts 
Escèniques a l’Institut de Canet. Des-
prés els agradaria entrar a l’Institut del 
Teatre, i l’Ariadna no descarta tampoc 
fer la carrera de Periodisme. Ella ja va 
debutar fent de nena a Mort de Dama, 

Totes les fotos de la
Festa Major al Flickr
de l’Ajuntament

    www.flickr.com/photos/ajsantpol/

Ariadna Serra i Marc Vila 
escollits pubilla i hereu

“Animen els joves a 
continuar la tradició 
perquè no es perdi”



 Audiència pública: Què 
costa la Festa Major?

Des de la regidoria de Cultura i Festes s’ha 
decidit fer una audiència pública sobre la 
Festa Major perquè tothom sigui conscient 
del que costa, no només econòmicament 
sinó amb els esforços personals ja sigui 
de les entitats que hi participen, com del 
personal de l’ajuntament i de la comissió de 
festes, etc. També es vol aconseguir que, qui 
ho vulgui, pugui participar-hi més directa-
ment no només assistint als concerts, actes, 
espectacles... sinó ajudant a escollir-los, 
proposant, suggerint, perquè a la llarga, com 
tot, la Festa Major és de tots. L’audiència es 
durà a terme durant la primera quinzena de 
setembre. La data s’anunciarà a les cartelle-
res i al web municipal.

 Carme Ruscalleda serà la 
primera filla predilecta de la 
vila de Sant Pol

El ple de l’Ajuntament va aprovar per unani-
mitat iniciar l’expedient per concedir a la xef 
Carme Ruscalleda el títol de filla predilecta 
de la vila de Sant Pol, en reconeixement a la 
seva trajectòria personal i professional i la 
seva vinculació i promoció del poble. Tots 
els grups van donar suport a la iniciativa 
presentada pel PPC, que proposava fer un 
reconeixement a la propietària del Restau-
rant Sant Pau per la seva tasca en favor de 
la projecció internacional de Sant Pol. El títol 
de filla predilecta encara no s’ha concedit a 
ningú des que es va aprovar el Reglament 
d’honors i distincions l’any 2008.

  Declarada bé cultural 
d’interès local la caseta de la 
maquinilla de varar barques

El passat mes de maig, es va acordar al Ple 
la declaració de bé cultural d’interès local de 
la caseta de la maquinilla situada a la platja 
de les barques, que es va posar en funciona-
ment el 1932. Fins el 1980 va prestar servei 
als pescadors professionals, i després s’ha 
utilitzat pels pescadors amateurs i pels 
propietaris de llaguts patrimonials.
Tot el conjunt de maquinària i caseta va ser 
objecte d’una restauració que s’emmarcà 
dins del projecte integral de recuperació de 
la platja de pescadors de Sant Pol, en virtut 
d’un conveni de col·laboració subscrit entre 
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, el Consorci 
de les Drassanes Reials i Museu Marítim de 
Barcelona, i l’associació “A tot drap”, amb el 
suport de la Diputació de Barcelona.
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Els ciutadans empadro-
nats a Sant Pol ja po-
den accedir a les seves 
dades i informes de salut 
mitjançant la Carpeta 

Personal de Salut. Es tracta d’un espai 
digital, personal i intransferible, de 
consulta que el Departament de Salut 
ha creat perquè la ciutadania tingui 
accés, en qualsevol moment i de 
manera segura i confidencial, a la seva 
informació personal de salut, a més 
de facilitar-li la realització de tràmits 
electrònics. S’hi pot accedir a través 
del web municipal www.santpol.cat i cal 
identificar-se amb un certificat idCAT 
o el DNI electrònic.
Sant Pol s’afegeix així als municipis ma-
resmencs de Calella, Malgrat, Palafolls 
i Tordera, on ja s’ha desplegat aquest 
projecte. A finals de l’any 2012 està 
previst que la Carpeta Personal de Sa-
lut estigui desplegada a tot Catalunya.

A través de la carpeta els ciutadans 
poden accedir al seu historial mèdic, 
com ara el pla de medicació o el re-
sultat de determinades proves diag-
nòstiques. Igualment permet realitzar 
gestions a través de l’Oficina Virtual de 
Tràmits de la Generalitat de Catalunya. 
Podrà accedir a la carpeta personal de 
salut qualsevol ciutadà o ciutadana de 
Sant Pol major d’edat, que disposi de 
la targeta sanitària individual i d’al-
gun mecanisme de certificació oficial 
digital de la seva identitat. Actualment, 
els dos certificats habilitats per accedir 
a la carpeta personal de salut són el 
certificat idCAT i el DNI electrònic.

Sant Pol s’afegeix als municipis que donen accés a les dades personals de salut 
a través del web municipal. Cal identificar-se amb algun certificat oficial digital.

Els santpolencs ja poden 
consultar la Carpeta Personal 
de Salut a Santpol.cat

actualitat

 La 3a Marxa per la 
Independència arriba 
a Sant Pol. La tercera 
marxa a favor de la inde-
pendència de Catalunya 
organitzada per l’Assem-
blea Nacional Catalana 
(ANC) va passar el 28 de 
juliol per Sant Pol de Mar. 
La marxa, que va tenir un 
caire festiu, va arrencar 
a la tarda de Canet i va 

arribar fins a Calella, on va finalitzar amb una sardinada i nit marinera.
A Sant Pol, els participants van arribar al Parc del Litoral on l’alcaldessa, 
Montserrat Garrido, va llegir el manifest per la independència de Catalunya 
que li van entregar. Després de la hissada de l’estelada, la marxa va continu-
ar el camí pel centre del poble, acompanyada per la música de la Big Bang 
Valona, que els va acomiadar a la Nacional II, on van seguir el seu trajecte fins 
a Calella.
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Un estiu ple de fires
 La Fira del Foc i Lluna ha estat la novetat més destaca-

da, deixant pas a les veteranes Alternativa i Firamar

Dues portes de roba amb motius moriscos, ubicades a 
sengles ponts de la riera, donaven la benvinguda a la 
I Fira del Foc i de la Lluna, que es va celebrar del 27 al 
29 de juliol al Parc del Litoral. És la nova aposta de la 
regidoria de Promoció Econòmica dintre del cicle de fires 
d’estiu que s’ha programat per dimanitzar el comerç 
local. “La intenció era muntar una fira potent a l’estiu, 
adreçada a un públic familiar, que fos diferent a les altres 
que s’organitzen a Sant Pol, amb una temàtica enfocada 
als moriscos en relació amb l’origen del gegant de Sant 
Pol, Ben Hassad”, explica Ferran Xumetra, regidor de 
Promoció Econòmica.
El públic assistent, la majoria famílies, van poder gaudir 
de les diferents parades d’artesans, mostres d’oficis, 
haimes on prendre kebabs o pastes àrabs... Tot sota un 
ambient que recreava l’estètica àrab de les mil i una nits. 
També van poder passar una estona agradable amb els 
diferents espectacles de carrer que, en clau d’humor, van 

amenitzar les tardes: genets moriscos, un alquimista, l’estora 
màgica, pirates, acrobàcies... La traca final va ser el ritual del 
foc i la lluna, un petit espectacle pirotècnic amb animals i 
personatges mai vistos a Sant Pol. 
“Som conscients que és un aposta arriscada, –assegura en 
Ferran– però esperem que tingui continuïtat, ja que creiem 
que pot ajudar a dinamitzar el poble portant gent d’arreu”.

Properes Fires: Fira Alternativa: Del 10 al 12 d’agost / Parc Litoral
Firamar i Festival d’Havaneres: Del 17 al 19 d’agost / La Punta
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l’entrevista

El pregó de Festa Major va estar dedicat aquest 
any al 10è aniversari de la colla de diables “La 
Infernal de la Vallalta”. Parlem amb l’Estel Parés, 
la seva presidenta, per fer un repàs d’aquests deu 
anys de trajectòria.

La Infernal
de la Vallalta

  Ara heu fet una exposició d’aquests 
10 anys, que s’hi podia trobar?

L’exposició s’ha pogut visitar tot el mes 
de juliol, ara estarà a la Fira Alternativa 
i després la portem cap a Sant Cebrià. 
Mostra una mica el món dels diables, 
la nostra història, recomanacions 
de com participar en un correfoc, 
els membres de la colla, artefactes 
pirotècnics, carros, vestits, forques, 
canons... Destacaria els vestits nous, 
que vam fer l’any passat i que ens han 
costat molt. Hem volgut seguir un 
model tradicional, tothom té un vestit 
de fons i cadascú se’l decora a la seva 
manera seguint uns colors. És la forma 
tradicional que es feia als balls de dia-
bles de Tarragona de fa 300 anys.

  I aquest any us encarreguen el 
pregó de Festa Major, ens expliques el 
muntatge?

Va ser bastant complicat de fer. La 
història naixia amb un capgròs que es 
passejava entre el públic de la plaça. 
Després obria una porta i entrava dins 
d’un muntatge de vídeo on trobava un 
túnel ple de diables. A partir d’aquí 
començaven a aparèixer diables de tot 
arreu que anaven envoltant la plaça i 

  Com comença la història de la 
Infernal?

A Sant Pol no hi havia hagut mai 
diables, de fet es portava una colla de 
fora pel correfoc i un any per la bruixa 
de 2002 la Penya K1 em va demanar, 
com que jo havia estat en una antiga 
colla de diables i teníem vestits, a 
veure si podíem fer un correfoc per 
acompanyar la bruixa. Va ser dit i fet, 
vam agafar quatre forques i quatre 
vestits de l’antiga colla, vam encarre-
gar molt poqueta cosa de pirotècnia 
i vam fer el primer correfoc. A partir 
de llavors, vam començar a muntar la 
colla i el mes de juliol ja havíem fundat 
oficialment amb els estatuts La Infer-
nal de la Vallalta.

  Quanta gent en forma part en l’ac-
tualitat?

A partir d’aquí hem anat creixent, la 
gent del K1 va anar marxant, s’ha anat 
incorporant gent nova, gent de totes 
les edats, també d’altres pobles del 
voltant, de Sant Cebrià i Sant Iscle, i 
fins i tot d’Arenys de Munt i Calella, 
que com que no hi ha cap colla de 
diables doncs també s’afegeixen. Ara 
mateix som al voltant d’uns 35.

començava la invasió de l’Ajuntament, 
tot acompanyat de foc i música... Des-
prés de recitar el pregó, un rètol amb 
bengales desitjava bona Festa Major, 
junt amb un petit castell de focs. El 
públic va quedar bastant bocabadat.

  D’on ve la tradició dels diables?

És una tradició centenària. Sembla 
que comencen a aparèixer els primers 
balls de diables en actes religiosos i de 
la noblesa de l’Edat Mitjana. Són balls 
molt tradicionals, tipus processó, molt 
pausats, que encara es conserven en 
alguns indrets. Res a veure amb el 
correfoc d’ara, molt més festiu. De fet, 
el correfoc com a tal neix els anys 80 
a les festes de la Mercè de Barcelona.

  I ara heu començat un curs de per-
sussió per acompanyar els diables.

Sí, en principi hi havia dos grups, un 
de 12 a 18 anys que de moment no ha 
tirat endavant, i un d’adults on tenim 
unes 18 persones. La colla hem fet la 
inversió de comprar els instruments 
i l’Ajuntament col·labora amb el 
monitoratge. Estem assajant tots els 
dijous i si algú hi està interessat es pot 
apuntar a Ca l’Arturo.

‘L’any passat vam fer vestits nous seguint el model tradicional de fa 300 anys’
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apunts

esports
 Activitats estiu 2012

Del 7 al 14 agost CAMPIONAT JÚNIOR FUTBOL SALA Pista del Nàutic

Del 16 al 22 d’agost CAMPIONAT MINI FUTBOL SALA Pista del Nàutic

Dissabte 18 TORNEIG VOLEI PLATJA De 9 a 18h / Platja de Can Villar

Dissabte 25 TORNEIG FUTBOL PLATJA De 9 a 18h / Platja Can Villar

Tots els dissabtes tarda i divendres nit TORNEJOS “MELES” DE 
PETANCA Club Petanca Sant Pol / Oberts a tothom

El llibre sobre la cuina dels 
pescadors, a la Fira de Frankfurt
“La Cuina dels Pescadors de Sant Pol. De la Barca i de Casa”, de Mariona Vila 
i Ester Roig, ha estat seleccionat per optar al premi internacional de llibres de 
cuina editats el 2012, que se celebra anualment a la Fira del Llibre de Frankfurt.

“La Cuina dels Pescadors de Sant Pol” és un 
receptari que recull el llegat gastronòmic dels 
pescadors de Sant Pol i, per extensió, de la 
resta del poble, amb la vocació de conservar-lo 
i difondre’l. Una acurada recopilació que han 
fet les santpolenques Mariona Vila i Ester Roig, 
il·lustrada amb els dibuixos d’Esther Carbonell, 
igualment veïna de Sant Pol. L’artífex d’aquest 
projecte és l’editorial La Mansarda, del també 
santpolenc Pere Tió.

El llibre, que proposa plats senzills i econò-
mics per al dia a dia, ja va aconseguir ser el 
llibre més venut a Sant Pol aquest Sant Jordi. Ha esgotat la seva primera edició 
i podria veure aviat la seva publicació en castellà. Segons les autores, el fet de 
competir aquest octubre entre els millors llibres de cuina i vins del món, ja és 
tot un premi a l’esforç d’aplegar prop de 200 receptes, cedides per pescadors i 
famílies, no només de peix sinó també d’entrants, carns i postres.

Finançament col·lectiu de projectes

Un altre veí de Sant Pol, Eric Rivera Butzbach, acaba 
de publicar el llibre “CROWDFUNDING la eclosión 
de la financiación colectiva, un cambio tecnológico, 
social y económico”, que va presentar el juny passat. 
És el primer projecte de l’Editorial Microtemas, que ha 
creat ell mateix amb una línia divulgativa i social.

La publicació analitza aquesta forma de finança-
ment col·lectiu de projectes, la situació actual del 
fenomen, la seva evolució i funcionament, i els temes 
a tenir en compte al presentar un projecte d’aquests.  

SantPolWireless, molt 
més que internet gratis

Ja fa uns quants anys que un grup de joves 

santpolencs apassionats per les noves tec-

nologies, va muntar una xarxa sense fils per 

poder comunicar-se entre ells de forma lliure 

i gratuïta. Al llarg dels anys, han sigut moltes 

les persones que han volgut col·laborar amb 

el projecte instal·lant un node-repetidor a 

casa seva per tal de fer créixer la xarxa, fins 

a arribar a donar cobertura a quasi tot el 

municipi. Aquest creixement va comportar 

que la xarxa perdés eficiència i que el seu 

manteniment cada cop fos més complicat.

Durant les últimes setmanes, per circums-

tàncies externes a l’entitat, s’han perdut dos 

nodes clau que donaven accés a internet 

(el de la biblioteca i el de la ràdio), per tant, 

provisionalment no es pot oferir el servei 

que s’ha estat donant tot aquest temps. Per 

altra banda, ja fa alguns mesos que s’està 

treballant per disposar d’una nova xarxa 

troncal estable que permetrà un accés més 

fiable, però han sorgit problemes tècnics que 

ho han endarrerit. A això s’uneix el fet que, 

per bé o per mal, tota la dedicació de la gent 

de l’entitat és voluntària i desinteressada, i 

per motius personals no es disposa de tot 

el temps que es voldria per dedicar-lo al 

projecte de la xarxa. Un cop la nova xarxa 

troncal estigui en funcionament, tots els 

nodes instal·lats tornaran a estar operatius 

i es podrà accedir a la xarxa i a internet a 

una velocitat raonable. Paral·lelament s’està 

treballant amb altres comunitats sense fils 

del Maresme per poder estar connectats 

entre tots els municipis i així tenir accés a la 

xarxa lliure, oberta i neutral.
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Grups
Municipals

La diferència entre el passat, el present i el futur només és la il·lusió 
permanent. Així ho va dir Einstein i ben bé que encara és vigent. Estem 
passant uns moments difícils i el futur és molt incert, per tant, hem d’afer-
rar-nos al present del nostre municipi i al seu dia a dia.
Des del govern municipal s’està treballant amb la promoció econòmica 
del nostre poble. No només amb els mercats d’estiu, sinó amb els díptics 
informatius del comerç i el mercat, i amb el nou plànol turístic i de serveis 
de la vila.
Un cop passat l’estiu es proposaran nous reptes per millorar la situació 
dels petits comerços familiars del poble. Així doncs, des del Comitè 
Executiu de CiU us desitgem que acabeu de passar un molt bon estiu, que 
a la tornada haurem de seguir al peu del canó.

Durant aquestes setmanes ens hem posat “manos a la obra” i hem 
participat en tasques més pròpies de govern que d’oposició. El meu grup 
va organitzar una reunió al Ministeri per tal de solucionar els problemes 
que tenim a la platja de Sant Pol, així que vàrem anar amb l’alcaldessa a 
Madrid a reunir-nos amb el Secretari de Costes de L’Estat. El meu grup, 
també vam participar en una cita a la Diputació de Barcelona per tal 
d’emplaçar la nova biblioteca de Sant Pol. I tot això es va poder fer perquè 
avui tenim un Regidor del Partit Popular a Sant Pol de Mar. Demostrem 
que estem aquí per treballar pel poble, incidint amb els problemes del 
nostre municipi i de la nostra gent. Mentre uns treuen l’estelada, nosaltres 
treballem per Sant Pol!
ISAAC MARTÍN I SALVÀ / PP SANT POL DE MAR / magradaria.cat

L’olor d’estiu i vacances ja són aquí. Des de 1a. hora del matí ja hi ha algú 
que passeja o fa esport, d’altres van caminant fins al forn a comprar els 
millors croissants i fer el cafetó, tot llegint la premsa del dia en el bar 
més matiner. Els carrers s’omplen de santpolencs de Barcelona que ens 
recorden que ja som de vacances. Les trobades d’amics i colles de jovent a 
les terrasses, que riuen i fan “xivarri”. I els nens, els veritables protagonis-
tes de les vacances, que gaudeixen dels Casals, la platja i la Festa Major. 
L’Envelat de color blanc, com ens agradaria que fossin totes les cases del 
nostre poble i l’estima a reciclar el més bàsic, paper, vidre i plàstic per 
tenir el poble que ens mereixem… Pares, d’aquí poc ens retrobarem a 
l’escola amb les presses de deixar les criatures per anar a treballar, “Sant 
Tornem-hi”. Sant Pol t’estimo! Bones vacances d’estiu.

En un moment on la conjuntura econòmica actual sembla que marca totes 
les nostres preocupacions, ens agradaria tenir un recordatori pel teixit 
associatiu santpolenc, la veritable ànima del nostre poble. Un col·lectiu 
que tira endavant gràcies a les moltes hores dedicades de franc, per amor 
a l’art, sempre moguts per alguna il·lusió, i que mereixen el nostre reconei-
xement i suport.
És per aquest motiu que no entenem els atacs i la manca de col·laboració 
per part d’alguns. Aquests fets poden ser els detonants de la pèrdua de 
la il·lusió i aleshores, trobarem a faltar totes aquestes persones que es 
cuiden de les nostres festes, tradicions, actes culturals i esportius de 
tot tipus. Sant Pol esdevindria buit de continguts, avorrit i fred, mort en 
definitiva.  

Els darrers mesos no parem de sentir la pregunta: vens a la fira? I és que 
han aparegut tot un seguit de fires, que suposadament han de dinamitzar 
el comerç local.
No estem en contra de les fires. Elogiem i animem a assistir a totes 
aquelles fires que han estat dinamitzant el nostre poble de manera desin-
teressada, organitzades per les entitats o agrupacions locals, com la Fira 
Alternativa o Firamar. També elogiem les fires d’art de Sant Jaume i Sant 
Pau. Últimament, però, hem pogut veure com proliferen tot un seguit de 
fires buides de contingut amb un únic objectiu: l’afany de lucre dels seus 
organitzadors. Si aquestes “fires a la carta” són l’aposta de la regidoria de 
promoció econòmica per dinamitzar el comerç local anem per molt mal 
camí.

ciu sant pol de mar
il·lusió permanent 
per tirar endavant

junts per sant pol
les vacances d’estiu

grup municipal d’icv  
de sant pol
vens a la fira?

pp sant pol de mar
treballant per sant pol

secció local d’esquerra
que no es perdi la 
il·lusió
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Si et vols anunciar trucan’s al 93 760 01 52
o envia un mail a ens@santpol.cat
i t’informarem



  Del 10 al 12 d’agost

XVIII Fira Alternativa
Organitzacions i col·lectius per la pau, 
la solidaritat, l’ecologia i els productes 
naturals. Tallers i zones d’experiències. 
Fira d’artesania, alimentació i medi-
cina. Conferències, debats, animació, 
teatre, circ... i, a les nits, música en viu.
Inclou Concurs de circ CIRCulem
Lloc Parc del Litoral  / Més informació: 
www.firaalternativa.cat

  Del 17 al 19 d’agost

Firamar 2012
X Firamar i Festival Havaneres
IV Concurs Composició Havaneres 
“Vila de Sant Pol de Mar”
Fira d’arts, oficis i motius mariners
Lloc Passeig de la Punta, Plaça Torrent 
Arrosser i Platja dels Pescadors / Més 
informació: www.penyaxindries.cat

  Diumenge 19 d’agost

Audició de Sardanes
A càrrec de la Cobla Sabadell
Hora 19:30 / Lloc Plaça de la Punta

  Dissabte 25 d’agost

La botiga al carrer
Hora 17 a 21h / Lloc Carrers Sant Pol

Fira d’estiu Artesania

Hora 18 a 23h / Lloc Torrent Arrosser

Festival Sant Pol Rock
XX Edició. Entrada gratuïta i servei de 
bar. Hora 23h / Lloc Plaça de la Punta

  25 i 26 d’agost

Postals de sorra i mar
Espectacle multidisciplinar sobre 
escenes de la vida dels pescadors

Hora 22h i 21:30h / Lloc Platja Barques 

  Diumenge 26 d’agost

Audició de Sardanes
A càrrec de la Cobla Sabadell
Hora 19:30 / Lloc Plaça de la Punta 

  EXPOSICIONS:

Centre Cultural
Exposicions cada setmana

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

Agost  CINEMA:

Centre Cultural
Tot l’estiu projecció de pel·lícules.
Horari: Dissabte i diumenge a les 18h
i a les 22h / Dilluns a les 22h
Consulteu la cartellera

  Dissabte 1 de setembre

Fira d’estiu
Alimentació artesanal i ecològica

Hora De 18 a 23h / Lloc Plaça Estació

  Dissabte 8 de setembre

32a. Sardinada Popular
Amb l’actuació del Grup d’Havaneres 
GARBES I ROSTOLLS. 
Se servirà el tradicional Rom Cremat
Hora 21h / Lloc Platja de les Barques  

  Actes de l’11 de setembre

Diada de Catalunya
Acte institucional i ofrena floral

A concretar

  Dissabte 15 de setembre

Fira d’estiu Artesania

Hora De 18 a 23h / Lloc Plaça Estació

  EXPOSICIONS:

Maquetes nàutiques
Del 3 al 9 de setembre
Horari Tardes / Lloc Museu de Pintura

Setembre

PROGRAMA
FIRAMAR 2012 

Divendres 17

Cantada cançons marineres T. Arrosser / 22h

Dissabte 18

Subhasta pública de peix 9h / platja

Inici Fira del Mar 12h / Pl. Torrent Arrosser i 

Passeig Punta / Fins diumenge al vespre

Inauguració Oficial amb autoritats / 18h

Festival Havaneres i Concurs de composició  

22h / La Punta

Diumenge 19

Demostració pesca amb artó 8:30h / platja

Atac dels pirates, desembarcament i rua 

fins a l’ajuntament 12h / Platja Barques

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


