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editorial
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Lloguers municipals 

en fora de joc!

U
n dels principals cavalls de batalla del nostre programa elec-
toral de govern, a l’apartat de finances esmentava: eliminar 
els locals de lloguer, els rèntings de vehicles municipals i les 
despeses prescindibles de l’ajuntament.
Doncs bé, un any després hem aconseguit desplaçar la 

totalitat dels serveis de l’ajuntament cap a locals propis a fi i efecte de re-
baixar les partides. L’oficina de Turisme ha passat a ubicar-se a la planta baixa 
de l’ajuntament, la biblioteca municipal s’ha situat a la Fundació Coromines 
gràcies a un acord entre el govern municipal i la mateixa Fundació, i la ràdio ha 
passat del carrer Manzanillo als baixos de Ca l’Arturo. 
Pel que fa als vehicles municipals, hem exhaurit el rènting d’un dels vehicles 
de la Policia Local i n’hem adquirit un altre de nou via compra directa, su-
portant un cost molt més baix al consistori. Idènticament succeeix amb les 
màquines escombradores emprades pels Serveis Municipals, on ens hem 
desprès del rènting de dues i n’hem adquirit una de nova, més eficient i menys 
contaminant que les altres dues juntes.
Així doncs, durant el darrer any, tant des de l’alcaldia, com totes les regidories, 
ens hem conscienciat a minimitzar les despeses del dia a dia de l’ajuntament, 
intentant crear els màxims beneficis al vilatà, amb els mínims recursos possi-
bles, fet que ens fa estar molt tranquils amb la gestió de la hisenda local que, 
com anuncia l’encapçalament d’aquesta editorial, ja no ha de sufragar, entre 
d’altres coses, cap lloguer dels edificis municipals.
Que passeu un bon novembre.

Ferran Xumetra i Subirana

Regidor de Comunicació i Noves Tecnologies

Bústia  
CARTA OBERTA al Partit Popular  de SANT 

POL en resposta  al seu escrit a la revista   
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L
a seva reflexió “EN CLAU DE POBLE”, 
barreja i suma “cigrons, amb llen-
ties i mongetes”, quan tothom sap 

que aquesta suma no és correcte. Què 
té a veure la Generalitat, les estelades, 
l’independentisme i les voreres de Sant Pol? 
Serà que a Sant Pol, el grup del PP vol fer 
bona aquella dita catalana d’“embolica que 
fa fort”, i tot ho posa en el mateix sac amb la 
intenció de confondre els santpolencs?

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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El que sí demostra és una gran ignorància  
de la realitat que hi ha al carrer… o és que li 
fa por el que s’escolta i es veu a venir? Sigui 
el que sigui, el que és cert és que a Cata-
lunya, una bona part dels ciutadans hem 
dit PROU i vostès, ancorats en un passat 
gens democràtic, no volen acceptar els seus 
errors i s’entesten en mantenir les mateixes 
estructures de sempre, que els permeten 
tenir Catalunya bloquejada i espoliada. 
Doncs això, senyors del PP, anem pel camí 
de dir-los S’HA ACABAT!!!
Per cert, les estelades són als carrers, terrats 
i places de Sant Pol, per iniciatives parti-
culars. TOTES resulten de la voluntat dels 
santpolencs que les tenen penjades, perquè 

volem evidenciar el nostre caràcter i la 
nostra voluntat de dir: PROU… JA N’ESTEM 
FARTS D’AQUEST COLOR!!! I aquesta volun-
tat es farà palesa el proper 25 de Novembre, 
data en què de forma totalment lliure i de-
mocràtica Catalunya decidirà el seu futur… 
un futur, que sens dubte, passa per SER UN 
NOU ESTAT D’EUROPA.
Per això, treballem de valent. El nostre 
esforç, el de molts catalans, tindrà el seu 
premi… ADÉU ESPANYA..!!!!

Territorial de Sant Pol de Mar - ANC

(Extracte de la carta, llegiu-la completa a 
l’ENS Digital: www.ensdigital.info)
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tema del mes

 La Biblioteca Municipal i Ràdio 

Litoral han estrenat aquest any nova 

ubicació. Després de deixar els locals 

de lloguer de l’Estació i Les Tribunes, 

aquests dos serveis s’han traslladat 

a l’edifici de la Fundació Coromines 

i a Ca l’Arturo respectivament. En el 

cas de la Biblioteca, un conveni amb 

la Fundació ha permès ubicar-la a 

l’edifici del carrer Consolat de Mar, a 

canvi de contribuir en el seu manteni-

ment. Pel que fa a la Ràdio, s’ha ubicat 

a l’antiga bodega situada sota el pati 

de Ca l’Arturo, que es va condicionar 

aprofitant les obres de reforma de 

l’equipament. 

Des de la primavera, Ràdio Litoral 
ha estrenat nova seu als baixos de 
Ca l’Arturo. L’emissora local, que va 
començar les seves emissions l’any 

2003, segueix oferint una programació 

estable que combina programes de 

producció pròpia amb una selecció 

musical. També col·labora amb altres 

emissores de la zona amb les que 

s’intercanvien programes. La graella 

que ofereix és possible gràcies a la 

col·laboració desinteressada de molts 

ciutadans radioaficionats. 

La ràdio és oberta a tots aquells que 

hi vulguin participar. Si voleu formar-

ne part, només heu d’enviar un mail a 

radiolitoral@santpol.cat o passar-vos 

per la nova instal·lació del carrer Ignasi 

Mas Morell amb la vostra proposta de 

programa. Podeu sintonitzar Ràdio Li-

toral al 107.2 FM però també es pot es-

coltar des de qualsevol lloc del món en 

directe per internet i permet igualment 

descarregar-se tots els programes a 

la carta a través del web de l’emissora 

www.radiolitoral.org. 

“El proper pas serà 
integrar el servei a la 
xarxa de la Diputació”

Per la seva banda, la Biblioteca 

Municipal acaba de reobrir el servei 

a l’edifici de la Fundació Coromines 

aquest mateix mes de novembre, 

després que l’alcaldessa Montserrat 

Garrido i el president de la Fundació 

Pere Coromines, Antoni Vives, sig-

nessin a finals d’octubre un conveni 

de col·laboració per 23 anys. El proper 

pas serà integrar el servei a la xarxa 

de biblioteques de la Diputació de 

Barcelona, que permetrà gaudir de tot 

el ventall de serveis que ofereix.

La biblioteca, que està oberta de 

dilluns a divendres de 17 a 20h, dis-
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alcaldia

Montserrat 

Garrido i 

Romera

Alcaldessa 
de Sant Pol 

de Mar

 El respecte a l’espai públic  

Volem aprofitar aquesta tribuna per demanar 
als vilatans la seva sensibilitat i solidaritat 
envers un tema que ens afecta a tots, com és 

el tenir cura de l’espai públic.

L’Ajuntament de Sant Pol procura tenir net el 

nostre entorn, però perquè sigui així necessi-

tem la col·laboració de tots.

Volem agrair l’esforç que fan molts santpo-

lencs per respectar els horaris de recollida 

d’escombraries i fer una correcta separació 

de les fraccions, però encara hi ha moltes 

persones que no ho fan així. La recollida 

d’escombraries és un servei molt car, i si 

no es fa correctament l’Ajuntament pot ser 

sancionat. La fracció orgànica encara no es 

recicla prou i el volum del rebuig és molt més 

elevat del que hauria de ser. Cal advertir que 

això pot repercutir en el preu d’aquest servei. 

També cal respectar les hores estipulades per 

treure les escombraries, ja que si no se’n veu 

perjudicada la neteja viària. Les bosses tretes 

fora d’hores molts cops acaben rebentades 

i s’escampa la porqueria pels carrers. Recor-

dem que si no és possible complir aquest ho-

rari, a totes les sortides del poble hi ha àrees 

d’urgència on llençar les bosses. Igualment 

cal demanar la col·laboració als propietaris 

d’animals, que no només han de recollir els 

excrements sinó també controlar que no 

embrutin les façanes amb les seves miccions, 

cosa molt desagradable per als propietaris i la 

gent que passeja, sobretot nens.

També demanem respecte en les àrees res-

tringides al trànsit, on tenen preferència els 

vianants. Voldríem que no calgués la presèn-

cia d’un agent per advertir quan no es pot 

passar, i que els que passin siguin conscients 

que hi ha persones i nens passejant amb la 

tranquil·litat que el carrer està tallat.

Per tot això, valorem i agraim l’esforç dels 

santpolencs que fan bé les coses i demanem a 

la resta que no siguin insolidaris amb aquests, 

perquè les seves accions ens afecten a tots.

ens  el nou santpolenc · revista municipal de sant pol de mar · novembre 2012

 Estrenem 
instal·lacions

A dalt, el nou aspecte de 

la Biblioteca Municipal, 

que des d’aquest mes s’ha 

instal·lat a l’edifici de la 

Fundació Coromines 

(C/ Consolat del Mar, 9).

A sota a l’esquerra, 

l’alcaldessa Montserrat 

Garrido i el president de la 

Fundació, Antoni Vives, du-

rant la signatura del conveni 

de col·laboració.

A baix a la dreta, les noves 

dependències de Ràdio 

Litoral, ubicades a l’antiga 

bodega de Ca l’Arturo, al 

carrer Ignasi Mas Morell.

posa d’una zona infantil amb un ampli 

assortit de contes, així com ordinadors 

de consulta, internet i servei WIFI 

(Xarxa sense fils). També programa 

durant l’any diverses activitats com els 

tallers de contes, visites comentades, 

xerrades, o les maletes viatgeres en 

col·laboració amb l’escola. A banda 

de la consulta i lectura a la sala, els 

usuaris poden obtenir un carnet gratuït 

que permet emportar-se fins a 5 llibres 

de préstec durant tot un mes.



 Projecte de mobilitat 
internacional per a joves 
del Maresme

El Punt d’Informació Juvenil de Sant Pol 

ofereix un nou servei d’assessorament per 

a joves en temes de mobilitat internacio-

nal. Es tracta d’un projecte mancomunat 

entre diversos municipis del Maresme i a 

través del Consell Comarcal per assessorar 

els joves sobre les diferents alternatives 

per gaudir d’una experiència internacio-

nal: treballar, viure, estudiar a l’estranger, 

voluntariat europeu, camps de treball... amb 

la possibilitat d’un seguiment personalitzat. 

Aquest mes de novembre s’ofereixen dos 

tallers informatius a Vilassar i Calella.

Per a més informació: PIJ Ca l’Arturo (93 

760 30 06 - pij@santpol.cat)

 Procés d’habilitació ad-
ministrativa de l’activitat 
d’habitatge d’ús turístic

La Generalitat de Catalunya ha iniciat una 
campanya per regularitzar, categoritzar i 
promocionar els apartaments turístics i els 

habitatges d’ús turístic, que són aquells que 

es lloguen amb finalitats turístiques però 

que formen part d’un edifici amb habitatges 

particulars.

Amb la nova Llei de Turisme, els propie-

taris han d’informar l’ajuntament per tal 

d’habilitar l’activitat d’habitatge d’ús turístic. 

Els ajuntaments donen d’alta l’activitat i 

comuniquen les dades per a la corresponent 

inscripció al Registre de Turisme de Catalun-

ya. Per regularitzar la situació i habilitar un 

habitatge com a ús turístic cal fer la comu-

nicació d’inici de l’activitat a l’ajuntament. 

Informeu-vos a l’Ajuntament o al web 

municipal, on trobareu els documents que 

cal emplenar i registrar.

  Sant Pol de Mar, municipi 
cardioprotegit

Des d’aquest estiu, l’Ajuntament de Sant Pol 

disposa d’un desfibril·lador mòbil, que ha 

adquirit per poder tenir els santpolencs pro-

tegits de qualsevol accident cardiovascular. 

El nou aparell està gestionat per la policia 

local, que ja ha estat degudament formada 

per manipular-lo, i es troba ubicat de forma 

permanent al vehicle policial.
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breus

Després que hagin finalitzat les obres 

dels pisos de protecció de Roger de 

Flor, s’ha tornat a reobrir la circulació 

en aquest carrer. Per compensar però 

la pèrdua d’un dels carrils que comuni-

cava el carrer Havana amb el soterrani 

de l’N-II, s’ha modificat el sentit d’un 

dels trams del carrer Tobella. D’aques-

ta manera, els vehicles que hagin d’ac-

cedir a la zona de l’Hotel ho podran fer 

des del carrer Sant Pau com fins ara 

però també des de Buenos Aires o del 

pàrquing dels Tints pujant pel carrer 

Tobella. El tram des dels Tints fins al 

Manzanillo continuarà sent de baixada 

com abans. Per baixar de l’Hotel al 

centre del poble es podrà seguir fent 

per Roger de Flor o el carrer Bonavista.

Un cop reoberta la circulació al carrer Roger de Flor, s’ha modificat el sentit 

d’un dels trams del carrer Tobella, de manera que venint des de Buenos Aires o 

del pàrquing dels Tints es podrà girar en direcció a la Plaça de l’Hotel.

Canvis de circulació a la 

zona de la placeta del Cau

actualitat

 1a Jornada de 

Mobilitat Segura 

a Sant Pol.

El passat mes 

d’octubre va tenir 

lloc al Parc del 

Litoral la 1a Jor-

nada de Mobilitat 

Segura a Sant 

Pol. La iniciativa 

organitzada per 

la Policia Local va 

consistir en una festa destinada a tota la família i en especial als infants, que van 

poder gaudir d’un matí divertit, visitant els diferents vehicles exposats, partici-

pant en jocs encaminats a conscienciar de la importància de la seguretat al carrer 

o immortalitzant la jornada amb els seus dibuixos. La jornada va comptar amb 

la participació de Protecció Civil, el Servei Català de Trànsit, Bombers, Agents 

Rurals, Mossos de Trànsit i Creu Roja. La festa es va arrodonir amb el teatre de 

Ruskus Patruskus i l’inflable i el trenet de la Fira d’en Wippi.
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L’Ajuntament custodiarà les claus dels usuaris de 

la teleassistència per poder atendre emergències

 L’alcaldessa de Sant Pol Montserrat Garrido i David 

Marquez, Delegat Territorial de Catalunya de Televida 

Serveis Sociosanitaris, han signat un conveni per a la 

custòdia de claus dels usuaris del Servei Local de Tele-

assistència, perquè en cas d’una emergència es pugui 

facilitar l’accés ràpid als serveis d’urgència.

El Servei Local de Teleassistència és un servei preventiu 
i de proximitat que ofereix l’Ajuntament a les persones 
grans i/o amb dependència per continuar vivint al seu 
domicili. Aquest servei permet que en cas d’emergències 
els usuaris puguin contactar de forma immediata amb 
el centre d’atenció mitjançant un terminal instal·lat al 

domicili i un penjoll que porta posat l’usuari sense la ne-

cessitat d’aixecar l’auricular del telèfon. La firma d’aquest 

conveni suposa un pas més per a la seguretat, ja que en 

cas de necessitat en què la persona usuària no pugui 

obrir la porta de casa seva, es podrà disposar d’una clau 

d’emergència, que serà custodiada per la Policia Local.

Actualment a Sant Pol hi ha 100 persones que gaudeixen 

del Servei Local de Teleassistència, això suposa un grau de 

cobertura d’un 11,89% d’usuaris públics majors de 65 anys. 

Durant el 2012 s’han atès 53 emergències al municipi, de 

les quals 8 han estat per una caiguda de la persona usuària 

i s’han gestionat 3.997 trucades. Per ser beneficiari d’aquest 

servei només cal adreçar-se als Serveis Socials.

  La I Fira d’antiguitats i brocanters obté una bona 

acollida tot i la pluja. La pluja va deslluir la I Fira 

d’antiguitats i brocanters que es va celebrar el passat 

12 d’octubre al Parc del Litoral. Tot i així, prop d’una 

desena de parades (la meitat de les previstes) van 

poder mostrar les seves peces: mobles, articles de 

col·lecció, decoració... i fins i tot carretons i rodes de 

fusta. Durant l’estona que va estar oberta al públic, 

l’afluència de visitants va ser constant, cosa que fa 

pensar que la fira, organitzada per Esdeveniments 

D.F. amb el suport de la Regidoria de Promoció Eco-

nòmica, tindrà continuïtat l’any vinent.

Activitats de tardor en imatges

II Fira de tardor

Trobeu-les totes al

Castanyada popular

Correllengua a Sant Pol

Spatec 2012
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l’entrevista

Amb 29 anys acaba de guanyar 

la seva primera medalla olímpica. 

Després de quedar quart a Atenes 

i Pequín, el ciclista santpolenc va 

obtenir finalment un bronze als Jocs 

Paralímpics de Londres 2012.

Maurice
Eckhard

Sí, és veritat. Perquè a la crono vas sol 
i quan arribes no veus el temps. Però 
normalment quan et pares ja et ve al-
gun tècnic que et diu com vas. Jo vaig 
arribar i no hi havia ningú. Els meus fa-
miliars estaven de públic però tampoc 
els veia. Tornant cap al box t’obliguen 
a passar per un passadís de premsa 
i allà si ho has fet bé de seguida et 
paren, però els espanyols justament 
estaven al final... Quan m’ho van dir 
vaig explotar a plorar. Cada cop que 
ho penso se’m posen els pèls de pun-
ta. Porto nou anys lluitant i per fi ho he 
aconseguit... És molt especial.

  A qui li dediques la medalla?

Sobretot la dedico a totes les perso-
nes que estan dia a dia al meu cantó, 
la Maria Jesús, els meus pares, que 
ho entenen i saben el que he lluitat, 
el sacrifici que hi ha darrere d’una 
medalla com aquesta. També al meu 
entrenador Eloi Izquierdo, que s’acaba 
de recuperar d’un càncer.

  Quins plans de futur tens?

Depenia de com m’hagués anat a 
Londres, perquè als paralímpics si no 
tens medalla no tens beca i si no tinc 

  Per fi tens una medalla olímpica.

Sí, després de 9 anys. Al 2003 vaig 
saber que anava a Atenes. T’ho pre-
pares amb il·lusió, però aconseguir 
una medalla a les primeres olimpíades 
seria la bomba... Hi vaig anar i vaig fer 
un quart lloc. I dic: “No passa res, és 
normal, són les primeres. Ara tinc 4 
anys de marge”. El 2007, que va ser 
el campionat del món, em va anar 
molt bé i vaig pensar: “L’any que ve a 
Pequín, medalla segura”. I pum, dos 
quarts!

  I a Londres 2012 va ser la bona.

Però a Londres ja anava preparat. 
L’any passat va ser un any d’entrena-
ment molt dur i sabia que les olimpí-
ades no són com els campionats del 
món. Tothom es prepara millor i el 
nivell es nota. Primer vaig fer la prova 
de pista. Vaig fer el millor temps de 
ma vida i quedo sisè! Però a la crono, 
que és la meva especialitat, finalment 
vaig arribar tercer, i molt ajustat, per-
què em vaig quedar a 43 centèsimes 
del segon i a 5 segons del primer.

  Diuen que quan vas arribar no sabi-

es que havies fet podi.

beca jo he de viure! Haver aconseguit 
la medalla em dóna tranquil·litat per 
continuar i sobretot amb més il·lusió. 
Aquest any serà una mica de transició, 
entrenaré però no tant intensament, 
perquè també tinc uns projectes la-
borals que em fan molta il·lusió... Des 
que vaig acabar la carrera d’INEF al 
2010, vaig dedicar dos anys només a 
la bici, a preparar-me per Londres. 

  Com veus els darrers escàndols de 

dopatge al món del ciclisme?

Em sap molt de greu. El que passa és 
que un comença a fer esport perquè 
li agrada, però a mida que puja vénen 
les pressions i el seu hobby passa a 
ser una obligació. Jo com que vull que 
el ciclisme sigui el meu hobby mai em 
doparé. A Pequín em vaig estressar 
molt, només pensava en aconseguir 
medalla, en canvi segur que l’èxit de 
Londres va ser perquè em vaig menta-
litzar molt per anar a gaudir de l’expe-
riència. Jo per exemple he de dir cada 
dia de la meva vida fins que deixi de 
competir on dormo a l’agència mundi-
al antidopatge. Si he de suportar això 
perquè el meu esport sigui net, doncs 
ja m’està bé perquè tampoc m’agrada 
competir amb mentiders.

‘La dedico a la meva família, que saben el sacri" ci que hi ha al darrere’

Guanyador d’una 
medalla olímpica
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esports

Presentació futbol formatiu ATC Sant Pol 2012-13

El passat diumenge 28 d’octubre vàrem portar a terme la 

presentació oficial de tots els equips de futbol formatiu de 

l’ATC Sant Pol per a la temporada 2012-13 al camp municipal 

de El Sot del Bagueny.

L’acte va comptar amb l’assistència dels exjugadors del 
Barça Julio Alberto Moreno i del santpolenc Lluís Carreras, a 
més del President del Comitè Tècnic d’Àrbitres de Catalunya, 
Sr. Xavier Moreno Delgado, el President de la Federació Ca-
talana de Futbol, Sr. Andreu Subíes, el President de la Penya 
Barcelonista de Sant Pol, Sr. Josep Maria Ramón, el President 
de la Coordinadora Comarcal del Maresme de Penyes Barce-
lonistes, Sr. Manel Flores, el col·laborador de la Junta Directi-
va del FC Barcelona, Sr. Jordi Pitarch, el delegat dels àrbitres 
del Maresme, Sr. Manuel Romero i l’Alcaldessa de Sant Pol 
de Mar, Sra. Montserrat Garrido, acompanyada del Sr. Xavier 
Catarineu, Regidor d’Esports de l’Ajuntament de Sant Pol.

Durant tot el matí varen desfilar davant les autoritats 
assistents a l’acte i davant dels pares i familiars dels jugadors 
i jugadores del club els 23 equips federats que hi ha actu-
alment, a més dels 30 nens i nenes d’entre 3 i 5 anyets que 
formen part de l’escola de formació del club.

Per un poble de 5.000 habitants és un orgull tenir tants 
nens i nenes fent esport i fent futbol. El nostre projecte és 
formatiu i educatiu, sense renunciar a la competició, fet que 
trobem del tot compatible. El bon comportament i el respecte 
cap als altres de tots els integrants del club és el nostre fet 
distintiu. Amb això fem gran el club i portem el nom del poble 
amb orgull.

Hi va haver fotografies per a cada equip, amb els seus en-
trenadors i delegats i una fotografia de tot el club (la tradicio-
nal “foto de família”). Ens va amenitzar la matinal la banda de 
música santpolenca “Big Bang Valona” i després de l’acte hi 
va haver un aperitiu per a tots els jugadors i jugadores.

Cal destacar aquest any l’equip aleví-infantil femení de 
nova formació, que juntament amb els dos equips femenins 
que ja hi havia al club tanquen el cercle del futbol femení al 
Sant Pol i donen oportunitat i continuïtat a totes les nenes 
que vulguin practicar futbol al poble.

Cal remarcar l’assistència a l’acte de més de 900 persones 
que després de la presentació varen gaudir del partit oficial 
del primer equip del club, que competeix a Tercera Territorial 
Catalana, i on es va veure un gran espectacle.

Durant la gran “diada” del club, l’exjugador del Barça Julio 
Alberto Moreno va fer arribar a la Junta Directiva una sèrie 
d’objectes de regal per als jugadors/es que bàsicament es 
composava de pòsters, banderins i bolígrafs.

D’aquí voldríem donar les gràcies a la Penya Barcelonista de 
Sant Pol i als responsables de l’Àrea Social del FC Barcelona 
per haver fet possible la presència d’aquests dos exjugadors 
del primer equip del Barça.

Actualment l’ATC Sant Pol compta amb 330 fitxes federati-
ves, repartides en 160 jugadors/es de futbol 7 i 170 jugadors/
es de futbol 11. A més de comptar amb un equip de veterans 
del club format per uns 25 jugadors.

Tota la informació que es necessiti saber del club la troba-
reu a www.aficionasports.com on en l’apartat de l’ATC Sant 
Pol hi ha: classificacions, resultats, historia, fotografies, l’him-
ne, informacions en general, petites notícies... que serveixen 
per a tenir informats a tost els socis del club que desitgin 
saber-ne alguna cosa.

ATC Sant Pol
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Grups

Municipals

El president Mas ja ho havia expressat més d’un cop: si es produïen 
condicions prou excepcionals que aconsellessin fer un gir en la governació 
del país, no dubtaria a convocar les eleccions. Les condicions excepcionals 
s’han esdevingut des de ja fa uns mesos, amb la Manifestació de la Diada 
i la negativa d’escoltar per part de l’Estat espanyol. En aquest sentit, hi ha 
l’aposta personal del president: “No són temps de comoditats institucio-
nals, són temps en què cal jugar-se-la, per sobre de la comoditat personal 
o l’interès de partit. I és al poble de Catalunya, autèntic amo del seu destí, 
a qui correspon decidir qui vol que el representi en aquests temps histò-
rics, amb quina força i amb quina legitimitat’.

El 25 de novembre, Sant Pol hi té molt a dir.

Des del Partit Popular de Sant Pol estem molt contents que d’una vegada 
per totes, s’hagi reconegut oficialment a Carme Ruscalleda com a filla 
predilecta. No cal explicar massa cosa d’aquesta santpolenca, només que 
allà on va, porta el nom de la nostra vila a la boca i que defensa la cultura 
catalana i la nostra cuina allà on va. És la millor cuinera del món, amb 
reconeixements nacionals, internacionals i ara, també a Sant Pol. Tenim la 
sort de presumir que és una de les nostres i li agraïm la seva contribució i 
la projecció que ens dóna arreu del món. Una última reflexió, malgrat que 
tot va començar d’una proposta del Partit Popular, el fet de declarar-la filla 
predilecta ha estat una decisió de tots els grups municipals. Una decisió, 
per tant, del poble. Quan anem tots junts, podem fer coses grans, aquí a 
Sant Pol i també a Catalunya. La unió fa la força. Junts sumem.

En el passat Ple del mes d’octubre varem nomenar per unanimitat filla predilecta del 
nostre poble a la Sra. Carme Ruscalleda, qui ha passejat arreu del món el nom de la nos-
tra vila i a qui volem manifestar la nostra admiració i gratitud per la seva feina i trajectòria 
des d’aquesta tribuna. També, en el mateix Ple, vàrem aprovar que la Sala polivalent 
adquirís el nom del Sr. Josep Mª Ainaud de Lasarte, reconegut historiador, advocat, pe-
riodista i polític català vinculat a CDC i a qui, en reconeixement pòstum, valorem la seva 
aportació a Catalunya. No podem, però, deixar de dir que l’alcaldessa va desaprofitar 
una clara oportunitat d’actuar en nom de tot l’Ajuntament en aquest procés, significant-
se com a única i principal impulsora d’aquesta iniciativa, sense tenir el més mínim detall 
de compartir-la amb els altres Grups municipals per cercar un suport unànime a la 
proposta. De ben segur que el Sr. Ainaud de Lasarte (a.c.s.) li hagués criticat aquesta 
forma de fer tant personalista, la qual cosa ens reconforta en la seva memòria.

“Esgotarem totes les vies de diàleg” o “la solució és el federalisme” o 
“ni Catalunya pateix espoli ni el comú dels espanyols la menysprea” són 
alguns fragments de declaracions, que bé il·lustren la dita que no ens 
recordem de Santa Bàrbara fins que trona. Doncs a Catalunya ha tronat i a 
Espanya li ha vingut la pressa. 

La millor solució per al nostre país és la independència. Cada dia que pas-
sem sense un Estat propi, és temps que serveix per a anar-nos ensorrant 
una mica més. Cal anar en aquesta direcció de forma inequívoca i amb 
pas ferm. El proper 25N mostrarem al món que la voluntat dels catalans 
passa per poder decidir el seu futur lliurement, celebrant un referèndum a 
la propera legislatura. Farem tronar a les urnes.

Aquests dies ens trobem a les portes d’unes noves eleccions autonòmi-
ques, convertides en un autèntic plebiscit sobre el dret a l’autodetermi-
nació de Catalunya. Aquesta autodeterminació, però, ha de ser entesa 
com un mitjà per aconseguir aquell estat que volem, i no com a un fi en si 
mateix, sense cap altre contingut al darrera.

Volem una Catalunya lliure, sí, però també la volem lliure de transgènics, 
de nuclears, d’especuladors financers i immobiliaris, amb una sanitat i 
una educació digna, que protegeixi els més desafavorits i que aposti per 
l’estalvi energètic i la cura dels recursos naturals. No podem deixar que 
el debat identitari amagui els veritables objectius que hem d’assolir els 
propers anys

ciu sant pol de mar

sant pol també decidirà

junts per sant pol

honors i distincions 

grup municipal d’icv

independència? sí, també

pp sant pol de mar

a sant pol i a catalunya, 

junts sumem!

secció local d’esquerra

santa bàrbara i els 

trons
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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



  Diumenge 11 de novembre

Cicle de teatre infantil
MENUDA

A càrrec de la companyia l’Estenedor 
Teatre. Organitza: Regidoria de Cultura
Hora 18h / Lloc Centre Cultural 

  Dimarts 13 de novembre

Xerrades per a Gent 
Gran: LA BVELLESA i la 
Prevenció de caigudes

A càrrec d’Ana Pellicer i Silvia Ibáñez. 
Organitza: Creu Roja, Esplai i Regidoria 
de Serveis Socials
Hora 17h / Lloc L’Esplai de Gent Gran 

  Dissabte 17 de novembre

Hora del conte
en anglès

Contes tradicionals d’arreu del món. 
Narradora nativa anglesa. Per a nens i 
nenes a partir de 1r de primària.
Un dissabte al mes.
Hora Dos grups, de 17 a 18h i de 18:15 
a 19:15h / Lloc Biblioteca Pública 

  Diumenge 18 de novembre

Cicle de teatre infantil
RASPALL

A càrrec de la companyia Teatre Nu. 
Organitza: Regidoria de Cultura
Hora 18h / Lloc Centre Cultural 

  Dissabte 24 de novembre

Taller de contes

Per a nens i nenes a partir de 3 anys 
(P-3). A càrrec de la Marta Romà.
Un dissabte al mes.
Hora Dos grups, de 10:30 a 11:30h i de 
12 a 13h / Lloc Biblioteca Pública

  Diumenge 25 de novembre

Cicle de teatre infantil
LABORATORI MÀGIC

A càrrec de Mundo Mandarina. 
Organitza: Regidoria de Cultura
Hora 18h / Lloc Centre Cultural

agenda

Novembre
  EXPOSICIONS:

Sant Pol sur Mer

Fins al 6 de gener. Autors: Ramon 
Enric, Regina Gimenez, Jaume Roure
Lloc Museu de Pintura / Horari de 

visita: Dissabtes de 18 a 20h i diumen-
ges d’11 a 14h

Companys de viatge

Del 9 al 18 de novembre. Exposició 
fotogràfica de Ramon Garcia sobre el 
treball dels voluntaris al Centre d’Aten-
ció d’Animals Domèstics de Compa-
nyia (CAAD) del Maresme. 
Lloc Ca l’Arturo / Horari de visita: De 
dilluns a divendres de 16 a 19h

 ALTRES:

II Jornades
Gastronòmiques del 
Bolet a Sant Pol

Fins al 30 de novembre
Participen: Restaurants Sant Pau, Cal 
Tinco, Can Tarano, El Sot del Morer, 
Gran Sol i Margot

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

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


