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Emocions a � or de pell

E
ls santpolencs hem viscut enguany la Diada Nacional més 

emotiva que fins i tot la gent més gran recorda. Ha estat la 

Diada de l’impàs i del canvi, on molts santpolencs a través de 

l’Assemblea Nacional Catalana s’hi han bolcat amb tots els 

actes que es van organitzar, des de la Marxa de Torxes de la 

Vallalta fins a l’organització dels autobusos per a anar a la Manifestació de 

Barcelona, passant per la hissada de Senyera (ben d’hora, ben d’hora…) i 

l’ofrena institucional a la plaça onze de setembre.

En aquest exemplar de l’ENS hi trobareu un ampli reportatge escrit i gràfic 

sobre la visió i els sentiments de persones que van viure aquest dia a flor de 

pell.

Sant Pol, a més, continua amb la seva quotidianitat, gestionant uns pressu-

postos mínims i seguint fent les petites coses que ajuden a la vida dels ciuta-

dans, com el nou accés pavimentat a la llar d’infants o l’aprovació plenària de 

la ordenança de civisme, una eina que ens ha d’ajudar a tenir un poble més 

tranquil, amb una gran qualitat de vida.

També, aquest mes de setembre farem “bullir l’olla” del poble amb activitats 

per a tothom. Des de la Policia Local s’ha organitzat una jornada de mobilitat 

segura, amb totes les famílies que ens hi han volgut acompanyar. També, el 

dia 12 d’octubre s’ha organitzat una fira d’antiquaris i brocanters al Parc del 

Litoral, la primera que es realitza al municipi d’aquestes característiques. 

A final de mes també seguirem amb la castanyada i la fira de la tardor a la 

plaça de l’Estació.

En resum, el govern municipal no para la màquina del dia a dia del poble, això 

sí, amb els sentiments i les emocions a flor de pell...

Que tingueu un bon inici de la tardor.

Ferran Xumetra i Subirana

Regidor de Comunicació i Noves Tecnologies

Bústia  

Les fotos de l’estiu
al Flickr de l’Ajuntament

D
esprés de l’èxit de “La cuina dels 

pescadors de Sant Pol”, busquem 

noves receptes per a un altre 

llibre, seguint la idea del primer. Es tracta 

de receptes familiars o adaptades, no cal 

que siguin de pescadors ni de peix, amb 

productes que tots tenim a l’abast. Si voleu 

compartir-les perquè surtin publicades, us 

podeu posar en contacte amb nosaltres al 

mail cuinasantpol@gmail.com o al telèfon 

679 41 16 24. Moltes gràcies per endavant.

Ester Roig i Mariona Vila

Autores de “La cuina dels pescadors...”

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. 
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La Diada més reivindicativa

4

tema del mes

 Sant Pol ha viscut com mai la recent 

Diada de l’11 de setembre. A banda de 

la tradicional ofrena floral al monu-

ment, al poble s’han succeït diferents 

actes, organitzats per l’Assemblea 

Nacional Catalana, que han tingut 

una participació espectacular. Des 

de la històrica manifestació a Barce-

lona, que va omplir dos autocars de 

santpolencs, fins a la marxa de les 

torxes de la Vallalta, o la hissada de 

la bandera a les Quatre Carreteres. La 

reivindicació santpolenca es pot veure 

encara amb la presència de senyeres i 

estelades als balcons de moltes cases. 

La celebració dels actes de la Diada 

ja va començar el dia abans, amb la 

Marxa de torxes de la Vallalta, que 

va aplegar més de 250 persones. Els 

participants van sortir al vespre de 

Sant Pol i de Sant Iscle i es van trobar 

amb la tercera columna a Sant Cebrià, 

on es va llegir el ’Manifest per la Inde-

pendència’ i es va hissar l’estelada al 

’màstil de la llibertat’.

“Sant Pol va ser escollit 
per anar a la capçalera 
de la manifestació”

Que el dia 11 seria un gran dia ja ho 

va advertir l’alcaldessa Montserrat 

Garrido quan en l’acte institucional va 

assegurar que “el país es troba en un 

moment decisiu i important”. L’alcal-

dessa va reclamar el el seu discurs 

un futur nacional més lliure, més 

just i més digne. “Volem tenir Estat 

Propi, i reconèixer Catalunya com a 

nació i el català la llengua pròpia”, va 

afegir.  Abans, ja s’havia fet l’acte de 

col·locació de la bandera que dóna la 

benvinguda a la rotonda de les Quatre 

Carreteres, ofrena d’uns particulars 

amb el suport de l’ANC. L’assemblea 

també va organitzar els dos autocars 

que van sortir de Sant Pol cap a la 

manifestació de Barcelona amb 86 

persones. A més, Sant Pol va tenir la 

sort de ser un dels pobles escollits per 

sorteig per estar a la capçalera de la 

manifestació, representat per Francesc 

Vives, coordinador de l’ANC santpo-

lenca, que amb orgull es va brodar a la 

samarreta el nom del poble. 
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alcaldia

Montserrat 

Garrido i 

Romera

Alcaldessa 

de Sant Pol 

de Mar

 Extracte del discurs 
de l’alcaldessa en l’acte
institucional de la Diada 

Avui, amb motiu de la Diada Nacional de 

Catalunya, després de les demostracions de 

canvi de l’últim any, podem dir que el país es 

troba en un moment decisiu i important.

El país necessita respostes en un moment 

en que les relacions amb Espanya estan en 

un punt de no retorn. 

(...) Avui 11 de setembre, és la nostra festa 

nacional. La volem festiva com la de tots 

els pobles que practiquen l’autoestima. Ens 

agrada dir que Catalunya som una nació 

amb una història mil·lenària, un patrimoni 

cultural i lingüístic que ens dóna personalitat 

pròpia i una convivència cívica fonamentada 

en valors compartits. Però ens agrada enca-

ra més afirmar que volem un futur nacional 

més lliure, més just i més digne. 

Més lliure vol dir sense subordinació políti-

ca, econòmica i cultural.

Més just vol dir amb un model de des-

envolupament humà que permeti lluitar 

efectivament contra la marginació, l’atur i la 

degradació del medi.

Més digne vol dir una catalanitat comparti-

da pels antics i nous ciutadans, procedents 

de qualsevol lloc del planeta, i que opta per 

la cultura dels drets humans, de la democrà-

cia participativa i de la pau. 

(...) Volem tenir Estat Propi, i reconèixer  

Catalunya com a nació i el català la llengua 

pròpia.

(...) Quan Catalunya rememora un derrota 

militar és per no permetre que la memòria 

històrica s’esborri. Només entenent el pas-

sat podem comprendre el present i procedir 

a una acumulació de forces que ens faciliti 

de construir el futur.

VISCA CATALUNYA !

11 de setembre de 2012
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 Un poble bolcat 
en tots els actes de 
reivindicació

L’ANC Sant Pol ha participat en 

totes les iniciatives proposa-

des, com l’acte de Montserrat 

el passat mes d’agost. A 

l’esquerra, Francesc Vives amb 

la monja Teresa Forcades, que 

dóna suport al moviment.

A sota, la marxa de torxes de la 

Vallalta al seu pas per Sant Pol i 

la bandera hissada a les Quatre 

Carreteres.

 Sant Pol a la 
manifestació per a 
la independència

El poble de Sant Pol també 

va estar present a la gran 

manifestació en favor de 

la independència que va 

tenir lloc el passat 11 de 

setembre a Barcelona. 

Des del nostre poble van 

sortir dos autocars plens, en 

una iniciativa organitzada 

per l’Assemblea Nacional 

Catalana. A l’esquerra, el 

coordinador de l’ANC a 

Sant Pol, Francesc Vives, 

que va estar a la capçalera 

aguantant la pancarta que 

demanava: “Catalunya, nou 

estat d’Europa”.



 Recollida de sol·licituds 
per als pisos de protecció de 
Roger de Flor

Aquest mes d’octubre s’ha iniciat el termini 

de presentació de sol·licituds per partici-

par en el sorteig per accedir a un dels 33 

habitatges protegits de lloguer del carrer 

Roger de Flor. Aquestes sol·licituds es poden 

presentar fins al 31 d’octubre a Ca l’Arturo, 

en horari de dilluns a divendres de 10 a 13h i 

de 16 a 19h. La sessió informativa es farà el 

proper dilluns dia 15 d’octubre a les 19h a Ca 

l’Arturo, i hi haurà també dues jornades de 

portes obertes per visitar els pisos el dissab-

te 20 d’octubre de 10 a 14h i el dijous dia 25 

de 16 a 18h. Per a més informació:

93 760 30 06 - pij@santpol.cat

 2a convocatòria d’ajuts de 
menjador pels usuaris de la 
Llar d’infants Pi del Soldat

L’Ajuntament ha obert la segona con-

vocatòria dels ajuts a famílies d’infants 

matriculats a la llar d’infants municipal, 

pel pagament, total o parcial, del servei de 

menjador, corresponent al fons de prestació 

de la Diputació de Barcelona “Suport a la 

suficiència alimentària a les escoles bressol 

municipals”. Aquests ajuts estan adreçats a 

les famílies usuàries del servei de menjador 

durant el període setembre - desembre 

de 2012, que poden presentar les seves 

sol·licituds fins al 17 d’octubre a l’àrea de 

Serveis Socials de l’Ajuntament (Pl. Antoni 

Sauleda, s/n, 93.760.09.09 de 9 a 14 h).

  Nova data per tramitar el 
DNI-e a l’octubre a Sant Pol

El proper 16 d’octubre un equip de la 

Policia Nacional tramitarà de nou el carnet 

d’identitat electrònic a les persones que tin-

guin el carnet caducat, canvi de domicili, a 

qui l’hagi de fer per primera vegada o bé qui 

desitgi tenir el DNI-e encara que no el tingui 

caducat. En tots els casos s’haurà de dema-

nar hora amb anterioritat al 93 760 05 19, o 

bé a les dependències de la Policia Local, en 

horari d’atenció al públic de 9 a 14h.
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breus

D
es de mitjans de se-

tembre, s’han restablert 

els horaris d’hivern de 

restricció de la circula-

ció de vehicles al centre 

del poble. Així, a la zona centre (que 

comprèn el passeig de la Riera, Conso-

lat de Mar i Carrer Nou) estarà tancat 

l’accés de 17 a 20 hores els dies labo-

rables i de 12 a 20 hores els dissabtes i 

festius. Els vehicles autoritzats amb les 

corresponents targes d’accés podran 

circular-hi però tenint en compte que 

en aquesta zona la prioritat és del 

vianant.

Pel que fa a la zona de la Punta, re-

centment s’ha instal·lat una pilona a 

la cruïlla del carrer Ferrocarril amb la 

pujada Sant Pau que s’acciona amb un 

comandament a distància, del qual no-

més en poden disposar els veïns amb 

plaça de pàrquing. L’horari de tanca-

ment serà cada dia de 18 a 22 hores.

Aquest setembre ha començat la temporada d’hivern pel que fa a la mobilitat al 

centre del poble. El canvi més significatiu és la instal·lació d’una pilona al carrer 

Ferrocarril, que limitarà l’accés de vehicles a la Punta totes les tardes.

Nous horaris de restricció 

de la circulació al centre

actualitat

 L’Ajuntament té avançats tots els tràmits per a la construcció d’un nou 

centre de telecomunicacions a la zona de Can Tiril, que permetrà gaudir 

a Sant Pol d’una bona cobertura pel que fa a la telefonia i la televisió.

Així és previst que l’any que ve ja estigui solucionat aquest problema que 

s’arrossega des que es van retirar les antigues antenes del Pi del Soldat. Tot 

i així, la complicada orografia de Sant Pol pot ser que deixi encara algunes 

zones fosques, però sí que està assegurada una bona cobertura en un 90% 

del poble.

Després que la Comissió d’Urbanisme de Barcelona hagi donat llum verda 

a la modificació puntual del planejament al turó de Can Tiril, i que s’hagi 

aprovat inicialment el Pla Especial i Projecte de Línia elèctrica entre els 

municipis de Sant Pol i Sant Cebrià per part del Consell Comarcal; el tercer 

tràmit a completar serà la llicència urbanística per a la construcció de la 

nova torre, que també s’haurà d’aprovar definitivament des de Barcelona i 

que ja està en fase d’exposició al públic.

Fil a l’agulla per solucionar el 

problema de la TDT a Sant Pol
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La biblioteca municipal, a la Fundació Coromines

 La biblioteca municipal ja té nova ubicació. El Ple del 
passat mes de setembre va aprovar per unanimitat la 
signatura d’un conveni amb la Fundació Coromines que 
permetrà situar-la a l’edifici de la Fundació, a canvi de 
contribuir en el seu manteniment.

L’Ajuntament de Sant Pol i la Fundació Pere Coromines 

signaran properament un acord que inclou la ubicació de 

la biblioteca municipal a l’edifici propietat de la Fundació. 

A canvi, l’Ajuntament compartirà els costos de mante-

niment de l’immoble situat al carrer Consolat de Mar i 

subvencionarà la tasca de la Fundació. Aquest conveni 

tindrà una durada de 23 anys.

La ubicació de la biblioteca municipal a l’edifici de la 

Fundació Coromines també obre la porta a poder inte-

grar el servei a la xarxa de biblioteques de la Diputació 

de Barcelona ja que l’edifici compta amb la majoria de 

condicions requerides per formar part d’aquesta.

D’aquesta manera, s’aconsegueix també que l’edifici 

s’obri al poble i s’integri en la seva vida cultural. La Fun-

dació seguirà executant la seva tasca en el mateix edifici.

La nova sala polivalent

Després que hagin finalitzat els treballs de reforma de 

la sala polivalent, l’Ajuntament ha iniciat els tràmits per 

nomenar-la sala cultural Josep M. Ainaud de Lasarte, 

en homenatge a l’historiador desaparegut recentment, 

i donada la seva vinculació amb la vila de Sant Pol.

Audiències de Festa Major

 Per tal de donar una més gran transparència a la 
Festa Major, des de l’Àrea de Cultura i Festes es volen 
anar programant fins a final d’any diverses jornades 
puntuals per explicar detalladament les despeses i els 
ingressos de l’activitat més important de l’any.

La propera d’aquestes sessions es farà divendres 26 

d’octubre a Ca l’Arturo a les 20h. La sessió constarà 

d’una exposició on es detallaran les depeses de les 

activitats i els costos indirectes que no es veuen a simple 

vista, perquè tothom sigui conscient del que costa.

BALANÇ DE LA FESTA MAJOR

BALANÇ ANYS 2009-2012

 Aprovada definitivament l’ordenança cívica

El ple de l’Ajuntament va aprovar definitivament aquest mes de setem-

bre l’ordenança municipal reguladora de la convivència a Sant Pol de 

Mar, després que s’estimessin parcialment algunes de les al·legacions 

presentades. ICV hi va votar en contra i la resta a favor.

 La proposta d’anul·lar el doble comptador de 
l’aigua no prospera 

Els grups de l’oposició van tombar la proposta de modificació del Re-

glament del servei de subministrament d’aigua potable, que pretenia 

eliminar l’obligació que els habitatges particulars que disposin de 

piscina hagin de contractar un comptador especial independent del de 

l’habitatge. La proposta només va obtenir el suport de CiU i PP.

 Despeses    93.046,34€
            -
 Ingressos    29.874,58€
                         ____________
 
 Balanç     63.171,76€
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l’entrevista

de Sant Pol

L’entitat més activa d’aquesta Diada 
encara no té un any de vida. Repassem 
aquesta curta però intensa trajectòria.

L’Assemblea

 Nacional

 Catalana

  Quin paper hi té el nostre poble?

Sant Pol ha estat present des de la 

fundació de l’Assemblea el mes de 

març. A les reunions territorials, l’ACN 

Sant Pol ha estat generadora d’idees. 

Sant Pol ha participat a les manifes-

tacions més importants, sempre que 

hi ha hagut una crida s’ha implicat, i 

motivant altres pobles del Maresme.

  Us esperàveu aquesta resposta a 

Sant Pol?

S’ha aconseguit que el poble visqui fes-

tivament una Diada, les diferents mar-

xes... i això ha despertat un sentiment 

que no s’havia vist mai. Estem molt 

satisfets de la resposta de la gent, de 

com s’engresca i s’anima cap a un pro-

jecte de futur. La resposta visible és la 

presència als balcons i finestres de les 

cases de senyeres i estelades. L’any 

passat tot eren senyeres, ara tot són 

estelades i moltes no s’han despenjat, 

el poble ha canviat.

  Per què l’estelada?

L’ANC s’identifica en aquests moments 

exclusivament amb l’estelada, perquè 

és el símbol de la independència, del 

  Què és l’ANC?

No som un partit sinó un grup de pres-

sió. Volem crear sentiments perquè 

la gent vegi que neix una cosa nova 

a Catalunya, que la volem tots, i la 

volem transmetre sense violència, pa-

cíficament. Som el vehicle per aconse-

guir que Catalunya sigui independent. 

També som un grup obert, qui vulgui 

participar, afiliant-se, fent aportacions 

econòmiques o simplement per oferir 

idees o col·laborar amb activitats, serà 

benvingut. 

  Encara no fa un any de la seva crea-

ció i tot el que s’ha fet! 

Sí però la història comença endarrere, 

ja es va fer la consulta per la indepen-

dència que havia nascut a Arenys de 

Munt... Podríem dir que hem passat de 

petites accions esporàdiques a enca-

denar-les una mica més, que ha culmi-

nat amb l’acte de la diada. Nosaltres 

no hem transformat consciències, no-

més les hem despertat. S’ha sembrat 

una llavor important i això no hi ha qui 

ho pari, la gent se sent il·lusionada. 

Ens havíem cregut que estem sols, i 

ara veiem que no, ja no tenim por de 

demostrar el que pensem.

camí, i no la traurem fins que siguem 

independents i pugi la senyera, que és 

l’única bandera que agermana Catalu-

nya. Aleshores l’estelada ja no tindrà 

més sentit que un fet nostàlgic.

  I després de la Diada, què?

S’ha de fer molta pedagogia, encara hi 

ha moltes pors, deficiències d’infor-

mació... Estem treballant per portar 

persones a Sant Pol que vinguin a fer 

xerrades i donin respostes a aquests 

dubtes. Hem de treure les pors. El 

poble s’ha manifestat l’11 de setembre, 

però ara ve la gran manifestació, el 

25 de novembre, perquè si la gent es 

queda a casa no haurà servit per res.

  Voleu afegir res més?

Volem donar les gràcies a la Big Bang 

Valona, que s’ha implicat desinteres-

sadament en cada acte que hem fet, i 

també a l’Ajuntament per la seva col-

laboració i complicitat. Per últim, fem 

una crida a penjar l’estelada, que la 

gent la mantingui, que la torni a posar 

o que la posi per primera vegada, que 

sigui un acte de presència al carrer.

santpoldemar@assamblea.cat

‘Fem una crida a penjar l’estelada, que sigui un acte de presència al carrer’
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apunts

esports

La 1a Aquatló Popular

El passat 15 de setembre es va celebrar la 1a Aquatló Po-

pular de Sant Pol, que va aconseguir que 74 esportistes 

populars i algun no tan popular, passessin un matí festiu 

fent esport per un circuit que travessava el poble. La pro-

va va ser organitzada de forma conjunta per l’Ajuntament 

i el Club Nàutic de Sant Pol de Mar.

L’
Aquatló és una prova que consisteix en una 

primera part de natació, seguida sense parar 

d’una part de cursa a peu. Enmig de les dues 

parts, els participants han de passar per un 

espai anomenat “boxes”, on es posen a so-

bre la samarreta i dorsal, les sabatilles de córrer i qualsevol 

objecte o roba que necessitin per fer la part de la cursa, 

com poden ser unes ulleres de sol, etc…

Els participants estaven diferenciats en dues categories:

• Infantil (nascuts entre 1996 i 2002), ambdós inclosos

• Adults (nascuts el 1995 o abans)

Els participants infantils, 32 en total, van nedar una dis-

tància de 50 m a la platja de la Riera i van córrer 1 km pel 

Parc del Litoral i el carrer Nou fins a l’Estació. La prova va 

ser guanyada per Joan Miquel Pujol en categoria masculi-

na i per Clàudia Zapata en categoria femenina.

Els participants adults, 42 en total, van nedar des del 

Club Nàutic fins la platja de la Riera una distància apro-

ximada de 400 m i van córrer per un circuit de 5 km que 

travessava tot el centre del poble i després per les afores 

arribava al restaurant el Sot del Morer per passar per sota 

la via del tren, al costat del restaurant “Lluís”, per acabar 

a l’Av. del Dr. Furest, al costat del Club Nàutic. La prova va 

ser guanyada per Marc Roig, resident a Sant Pol i especia-

lista en marató, mitja marató i duatló a nivell internacional. 

En categoria femenina, la guanyadora va ser Carla Carca-

sona. Es va lliurar un trofeu als tres primers classificats i a 

les tres primeres classificades de cada categoria (infantil i 

adult).

Tots els participants van poder gaudir de beguda al 

final de la cursa (els adults, també a mitja cursa) i de les 

 Postals de 

sorra i mar. 

L’espectacle mul-

tidisciplinar sobre 

escenes de la vida 

dels pescadors, ideat 

per l’agrupació El 

Cap de Sant Pere, ha 

estat la novetat més 

destacada dintre de 

l’atapeïda agenda 

dels actes d’estiu.

instal·lacions i vestidors del Club. Pels adults, inclòs en la 

inscripció, el matí va acabar amb una botifarrada popular 

al mateix club, a la que es van afegir també alguns acom-

panyants.

Cal indicar que l’organització va comptar amb el recol-

zament incondicional de la Policia de Sant Pol, així com de 

nombrosos voluntaris proporcionats pel club Nàutic i per 

l’Ajuntament, que van col·laborar en el mar (zodiac, kayak, 

patins a rems), en la zona de boxes, avituallaments, tall de 

carrers, zona d’arribada i preparació del dinar.

Molts participants es van acomiadar dient “fins l’any 

proper”, fet que permet pensar que el compte enrere per la 

segona edició de l’aquatló de Sant Pol ja ha començat.

 Homenatge al beat 
santpolenc Francesc Xavier 
Bordas Piferrer

El passat 22 de setembre va tenir lloc a la 

parròquia de Sant Jaume la celebració de la 

festa litúrgica del jove beat Francesc Xavier 

Bordas Piferrer, nascut a Sant Pol i afusellat 

durant la guerra civil amb 22 anys. El 2001 

fou beatificat a Roma per Joan Pau II.

Durant la celebració, es va col·locar a 

l’església un quadre del beat, obra de la 

pintora polonesa Grazyna Szczepanska, 

especialitzada en art religiós. 
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L’Ajuntament de Sant Pol està immers en una cursa contínua per intentar 

superar la crisi, mirant cap endavant per trobar una sortida als problemes 

de l’hisenda local.

Les fortes caigudes d’ingressos amb les retallades d’altres administraci-

ons faran que el pressupost del 2013 torni a ser molt restrictiu.

El govern ha fet els seus deures, i ha mantingut tots els serveis intentant 

afectar el mínim possible al ciutadà. 

L’aportació econòmica de l’Estat al finançament local s’està reduint; així 

com les subvencions de la Generalitat a les llars d’infants 

Malgrat tot, l’Ajuntament continuarà aportant, en la mesura del possible, 

la prestació d’aquells serveis que es considerin bàsics per garantir el 

benestar dels santpolencs.

El PP de Sant Pol de Mar, seguim treballant en clau de poble. Ens preocu-

pen els problemes de la nostra gent i el dia a dia del municipi. Uns altres, 

en canvi, sembla que s’obliden que la seva comesa és gestionar Sant Pol. 

Fer que els santpolencs visquin millor no és la seva prioritat, més aviat 

militen activament en l’independentisme, imposant la seva forma de veu-

re la realitat. S’obliden que a Sant Pol no tots pensem igual i que potser, 

la realitat és una altra diferent a la que ells imposen. En uns temps tan 

complicats de crisi econòmica, no és de rebut que el Govern de la Gene-

ralitat ens posi a tots els catalans en una situació francament complicada. 

No és el moment de política, és el moment de gestionar bé els recursos 

que tenim. I a Sant Pol molt més. Menys estelades i més arreglar voreres, 

carrers, parcs i jardins que bona falta ens fa a Sant Pol.

Fa poc que s’ha posat de nou en marxa el POUM, el Pla d’Ordenació Urbanísti-

ca Municipal, la norma que ens ha de perfilar el model de poble que els santpo-

lencs desitgem a llarg termini. El POUM que ara iniciem ha de cercar el consens 

polític i social, ha de ser una norma que tingui cura de respectar les sensibilitats 

dels diferents grups polítics representats a l’Ajuntament i necessàriament ha de 

ser aprovat per una àmplia majoria, si no per unanimitat. Si tots som escoltats i, 

alhora, sabem escoltar, estem convençuts que aquest POUM que comencem a 

treballar de nou ens aportarà el valor de la sintonia política que tant ha faltat en 

el nostre Ajuntament darrerament. El POUM ha de ser una norma de tots.

Des de JUNTS procurarem defensar que Sant Pol no deixi de tenir el perfil de 

poble petit ni malmeti la riquesa del seu territori per afavorir cap tipus d’espe-

culació de caràcter urbanístic. Aquest és el nostre compromís.

El passat 11 de setembre, amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, 

1 milió i mig de persones vam sortir al carrer amb el lema Catalunya, nou 

estat d’Europa. Tots ens trobàvem allà moguts per la mateixa il·lusió, 

fent nostres les paraules del President Macià, reclamàvem una Catalu-

nya lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i espiritualment 

gloriosa. 

L’Estat espanyol ens carrega de raons i nous arguments en el procés per 

a ser un Estat amb cada acció que emprèn i nosaltres hem de continuar 

sumant i demostrant a tot el món que no anem en contra de ningú, sinó 

a favor de la nostra prosperitat.

El camí a la independència i el benestar i la justícia social són dues cares 

de la mateixa moneda, que ningú us faci creure el contrari.

Fa temps que veiem que la convivència entre el vianant i el trànsit rodat 

al centre del poble és gairebé impossible. Quantes vegades hem vist al 

carrer Ferrocarril o al Carrer Consolat de Mar a persones fent veritables 

exercicis d’equilibrisme per sostenir a les voreres cotxets o bicicletes, 

ja que han de cedir el pas a un cotxe, o cotxàs, que molt probablement 

no hauria d’haver accedit a aquests carrers? Unes voreres, que amb 

l’amplada que tenen, només serveixen per evitar que entri aigua a les 

cases quan plou. 

Fem un crit a l’ocupació dels carrers del nucli antic per part dels 

vianants, que som qui realment tenim la prioritat, enfront dels cotxes. 

Baixem de les voreres i ocupem el carrer!

ciu sant pol de mar

segueix l’esforç

junts per sant pol

el nostre model de poble

grup municipal d’icv

baixem de les voreres. 

ocupem el carrer!

pp sant pol de mar

en clau de poble

secció local d’esquerra

independència, benestar 

i justícia social
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Si et vols anunciar a El Nou Santpolenc

trucan’s al 93 760 01 52 o envia un mail

a ens@santpol.cat i t’informarem



  Dissabte 6 d’octubre

1a Jornada de
Mobilitat Segura

Festa encaminada a tota la família i en 

especial als infants, per conscienciar 

de la importància de la seguretat al 

carrer d’una forma divertida.

Amb jocs, concursos, exposicions, 

inflables, tallers...

ORGANITZA: Policia Local

Hora De 10 a 14h / Lloc Parc del Litoral 

  6 i 7 d’octubre

Teatre infantil
Els tres mosqueters

Representació de l’obra d’Alexandre 

Dumas. A càrrec de La Puça Maligna. 

Adaptació de Bibiana Puigdefàbregas.

Venda d’entrades a 6 euros una hora 

abans de cada funció.

Hora 21h (dissabte) i 18h (diumenge) 

/ Lloc Centre Cultural 

  Divendres 12 d’octubre

Fira d’antiguitats
i brocanters

Hora De 9 a 14:30h / Lloc Parc del 

Litoral / Entrada: 2,5 euros

(Des de Promoció Econòmica es rega-

laran 100 entrades per poder visitar 

el recinte firal. Només cal recollir-les 

a l’Ajuntament. Màxim 2 per persona. 

Fins esgotar existències)

ORGANITZA: Esdeveniments D.F. i 

Regidoria de Promoció Econòmica

  Diumenge 28 d’octubre

Inauguració exposició
Sant Pol sur Mer

Ball vermut amb la Big Bang Valona

Hora 12:30h / Lloc Museu de Pintura 

Exposició fins al 6 de gener de 2013

Autors: Ramon Enric, Regina Gimenez, 

Jaume Roure. Horari de visita: Dissab-

tes de 18 a 20h i diumenges d’11 a 14h

Organitza: Amics de les Arts

  Dimecres 31 d’octubre

Castanyada popular

Venda de castanyes i animació

Hora A partir de les 18h / Lloc Plaça 

Estació. ORGANITZA: Penya K1

  CURSOS I TALLERS:

Sessions d’orientació
Per a pares i mares

- Acompanyar els fills i filles adoles-

cents en la presa de decisions. Dilluns 

8, 15 i 22 d’octubre de 19 a 20:30h

- Les necessitats bàsiques d’inf ants i 

joves: sentiments i límits. Dimarts 30 

agenda

Octubre
d’octubre de 19 a 21h

Lloc Ca l’Arturo. Organitza: PIJ

Tallers de tardor
Dones de la Vallalta

Patchwork/Costura Creativa, Ioga, Ai-

kido, Tai Txi, Reiki, Escriptura creati-

va... Tallers infantils: Classes de repàs 

per primària i ESO, Taller de petit@s 

costurer@s, Extraescolars de ioga.

donesdelavallalta@hotmail.com

Taller de la memòria

Els dimarts d’octubre a desembre

Hora D’11 a 12:30h / Lloc Serveis Soci-

als municipals. Informació i inscripci-

ons:  93 760 09 09, de 9 a 14 h.  

 ALTRES:

II Jornades
Gastronòmiques del 
Bolet a Sant Pol

Del 25 d’octubre al 30 de novembre

Deixalleria mòbil

Cada segon divendres de mes a la Pla-

ça de l’Hotel. Cada quart divendres, a 

la Plaça de l’Estació. Hora: De 12 a 14h

  Dissabte 3 de novembre

II Fira de tardor

Petita fira amb productes artesanals 

típics de la temporada. Hora De 10 a 

20h / Lloc Plaça de l’Estació. Organit-

za: Regidoria de Promoció Econòmica

Novembre

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


