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Els nostres millors 

desitjos

J
a arribem a la fi d’aquest any. Com sempre època de balanç, bons 

desitjos i propòsits de cara al futur més immediat. En una època 

tan complicada com la que estem passant, els desitjos pel 2013 no 

poden ser altres que els de tornar a un camí ascendent en què el 

treball i la qualitat de vida arribin a tots vosaltres.

L’any que deixarem enrere ha estat on les dificultats s’han agreujat per a mol-

tes famílies i pel mateix Ajuntament. Per aquest motiu, i com ja vàrem explicar 

en anteriors editorials, la prioritat del govern ha estat i serà garantir les neces-

sitats bàsiques de tots els santpolencs. 

L’Ajuntament està ajustant al màxim el pressupost previst per l’any vinent per 

tal de reduir despeses, tenint en compte l’important descens dels ingressos 

que estem patint en els darrers anys, sobretot a les partides vinculades amb 

la construcció i obres, i a l’aportació d’altres administracions amb la via de les 

subvencions. La sortida d’aquesta època requereix d’un gran esforç per part 

de tots: l’administració, les empreses i els ciutadans. Com a Ajuntament, el 

principal objectiu pel 2013 és encoratjar tots aquells que cada dia pateixen i 

s’esforcen per tirar endavant.

Per acabar aquestes ratlles només ens queda el que potser és més important 

ateses les dates en què estem. S’acosten festes tradicionals i familiars que 

esperem i desitgem siguin per a tots les millors possibles. 

Són temps de felicitat que enguany costen més de superar, però que en la me-

sura que els vulguem compartir, segur ajudarem a visualitzar al final del túnel 

un millor futur per a tots els qui estimem.

Bon Nadal i fantàstic 2013. Us ho desitgem de tot cor.

Ferran Xumetra i Subirana

Regidor de Comunicació 

Bústia  

S
empre he tingut entès que la festa 

en honor dels Reis Mags d’Orient és 

perquè la canalla en gaudeixi. M’adono 

que això no és així:  Quan baixo a la Placeta 

de l’Hotel a veure com arriben ses Majestats 

veig ple de nens i nenes plorant a llàgrima 

viva, bramant d’una manera que eclipsa el 

soroll de la musica que acompanya les car-

rosses on hi ha els Reis. La raó és ben senzi-

lla: tenen por dels petards que es llancen en 

honor als Reis d’Orient.  Jo em pregunto: és 

necessari tirar aquests petards? Cal que du-

rant tot el dia cinc de gener esclatin petards 

sense ordre ni concert, espantant els me-

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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nuts (i no tan menuts)? Ja que la festa està 

pensada perquè la gaudeixin els més petits, 

perquè torturar-los d’aquesta manera? 

Els diners que s’estalviarien si no es llances-

sin petards es podrien fer servir per millorar 

la qualitat dels caramels que tiren els patges 

dels reis des de les carrosses, una qualitat 

que ha anat baixant de manera dràstica els 

últims cinc anys: Millor que cada santpolenc 

acabi amb un grapat de caramels bons que 

no amb un quilo de llamins immenjables, 

no?

Andreu Tresserras
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tema del mes

 Les classes de dansa a Sant Pol van 

començar el curs 2005-06, dintre de 

l’oferta que oferia la llavors Escola 

Municipal de Música i Dansa de la 

Vallalta. Tot i que els estudis musicals 

van deixar d’oferir-se aquest any, 

degut a la davallada d’alumnes i a la 

situació econòmica del consistori, la 

dansa continua en bona forma. Amb 

una setantena d’alumnes de totes les 

edats inscrits aquest curs i l’oferta 

de diferents especialitzats, l’Aula de 

Dansa es consolida com una de les 

opcions formatives amb més bona 

acollida a Sant Pol. Encara hi ha places 

disponibles. 

Actualment l’aula de dansa té més 

de 70 alumnes amb edats des dels 

3 als 18 anys. S’hi poden aprendre 

diversos estils de ballet i per a tots els 

nivells: clàssic, contemporani, coreo-

grafia... A més hi ha una petita oferta 

de tallers com acrobàcies i hip-hop. 

L’aula de dansa es troba a l’edifici de 

les escoles del C/ Santa Clara i aquest 

curs s’ha començat amb una nova aula 

habilitada, cosa que permet compagi-

nar i treballar amb dos grups alhora. 

Les classes comencen a les 3 de la 

tarda i segons el dia s’allarguen fins 

més enllà de les 7 del vespre.

Per a noves matriculacions:

Es poden matricular nous alumnes 

al llarg de tot el curs, sempre que ho 

facin abans del dia 31 de cada mes i 

per a començar el mes següent.

Per a més informació i inscripcions 

podeu adreçar-vos a Ca l’Arturo (C/ 

Ignasi Mas Morell, 9) en horari de 10 a 

13h i de 16 a 19h. També al telèfon 93 

760 30 06 o al mail pij@santpol.cat

 El professorat

L’exballarina Alba Zamora, llicen-

ciada en Dansa i Coreografia per 

l’Institut del Teatre de Barcelona, 

és la professora coordinadora 

de l’Aula de Dansa des dels seus 

inicis. També imparteixen tallers 

els joves Nora Tolleson i Dídac 

Masvidal.

“Té més de 70 alumnes 

i ofereix diverses 

especialitats de dansa  

i per a tots els nivells”
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alcaldia

Montserrat 

Garrido i 

Romera

Alcaldessa 

de Sant Pol 

de Mar

 Rebuig unànime a la 
reforma educativa de Wert  

El dia 10 d’aquest mes a la Plaça de la Vila hi 

va haver una concentració de pares, mares, 

nens, nenes, educadors-es i polítics per 

mostrar el rebuig unànime a la decisió del 

ministre Wert que vol fer perdre la identitat 

a un poble que sent, pensa i parla una llen-

gua molt més antiga que la seva.

Però no se’n sortirà Sr. Wert, com diu Tàcit 

“La marca de l’esclau és parlar la llengua del 

senyor” i nosaltres no som esclaus de ningú.
Els catalans tenim una llengua, una cul-
tura i una història que no podran canviar i 
lluitarem amb totes les nostres forces per 
defensar-la com ho hem fet fins ara. Cata-
lunya és terra d’acollida i ho hem demostrat 
amb la immersió lingüística, que vostès 

volen torpedinar, es viu cada dia amb bona 

convivència amb les diferents nacionalitats 

i cultures vingudes d’arreu del món, que vos-

tès es volen carregar. 

Aquest ministre ens vol portar pel camí de 

l’agonia, però els catalans respondrem amb 

calma buscant el camí de la llibertat i la 

independència.
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 L’oficina municipal de Sorea 
es trasllada a l’Ajuntament

Des de mitjans de novembre, l’oficina del 

servei municipal d’aigües de Sorea s’ha tras-

lladat a les dependències municipals. Està 

situada a la planta baixa de l’Ajuntament 

(Plaça de la Vila, s/n) amb horari d’atenció 

al públic els dimecres de 9 a 13h. Recordem 

que el telèfon d’avaries de Sorea és el 900 

304 070 i el comercial el 902 250 070. Per 

altres qüestions podeu consultar la web 

www.sorea.cat o acudir a l’oficina d’atenció 

presencial més pròxima al c/Professor 

Castelló, 1 local 3 d’Arenys de Mar, en horari 

de dilluns a divendres de 9 a 13:30h.

D’altra banda, recordem que ja no es dispo-

sa de l’oficina mòbil de gestió tributària que 

es desplaçava al poble un cop per setmana. 

Aquests tràmits s’atendran des de Serveis 

Tècnics (Teresa) o es pot acudir a l’oficina 

més pròxima de l’ORGT al c/ de la Font, 16 

bx de Canet de Mar (934 729 163 - orgt.

canet@diba.cat) en horari de 8:30 a 14h.

 Nou horari del CAP 
de Sant Pol

Del 26 de novembre fins a l’11 de gener el 

CAP de Sant Pol estarà tancat el dimarts 

i dijous a la tarda. Durant aquest perío-

de només hi haurà consulta de tarda els 

dilluns, dimecres i divendres. Per urgències 

cal adreçar-se al CAP de Canet (Pl. de la 

Universitat, 1 - 93 795 66 76).

 Tramitació del DNI-e al 
gener a Sant Pol

El proper 18 de gener es tramitarà de nou 

a Sant Pol el carnet d’identitat electrònic. 

S’haurà de demanar hora amb anterioritat 

trucant al 93 760 05 19, o bé passant per les 

dependències de la Policia Local en horari 

d’atenció al públic de les 9 fins les 14 hores.

  Recordatori per a les zones 
blaves i aparcament al centre 

Des de la regidoria de Governació es vol 

recordar a tots els santpolencs que, durant 

la temporada d’hivern, cal seguir posant el 

rellotge amb indicador horari obligatòria-

ment per aparcar a les zones blaves del cen-

tre del poble. Igualment, s’informa a tots els 

vilatans que el carrer del Mar i carrer Nou 

continuaran sent de prioritat per al vianant, 

i els vehicles hi tindran l’accés restringit de 

dilluns a divendres de 17 a 20h i els caps de 

setmana i festius d’11 a 22h.
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breus

A Sant Pol, la participació electoral als 

comicis del 25N ha estat de les més 

altes de Catalunya, d’un 77,53% (més 

de 8 punts per sobre de les de 2010), 

mentre que la mitjana catalana s’ha 

situat en el 69,56%. 

CiU ha estat la candidatura més vota-

da, i fins i tot ha augmentat en 72 vots. 

ERC, igual que al conjunt de Catalunya, 

ha experimentat una important pujada 

i es consolida com a segona força, amb 

362 vots més respecte als anteriors 

comicis. Aquestes dues formacions 

acaparen pràcticament el 70% dels 

vots al municipi. 

El PP passa a ser la tercera força, amb 

43 vots més que el 2010, per sobre 

d’ICV, que també puja lleugerament. 

El PSC perd 83 vots i passa a ser la 

cinquena força, seguida de la CUP, 

que entra per primera vegada amb 107 

vots, i Ciutadans, que n’ha augmentat 

62. SI queda endarrera després de 

perdre prop de 100 vots.

CiU guanya clarament a Sant Pol i amb ERC acaparen pràcticament el 70% dels 

vots. Totes dues formacions pugen en unes eleccions amb una gran participa-

ció, que s’enfila fins al 77,53% (8 punts per sobre la mitjana de Catalunya)

Resultats Eleccions 

del 25N a Sant Pol

actualitat

 Arranjament 

de l’accés a la 

Llar d’infants. 

Des dels Serveis 

Municipals s’ha 

arranjat el camí 

a la Llar d’infants 

municipal per 

millorar l’acces-

sibilitat de les 

persones grans i 

les famílies amb 

nens i cotxets. 

Es tracta d’una 

actuació més dintre de la iniciativa de camins segurs a les escoles que treballen 

conjuntament les regidories d’Ensenyament i Serveis.
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La zona de l’Hotel s’imposa als Garrofers en la 

reducció de residus

 Els veïns de Maria Pi, Verge de Montserrat i Riera Vaquer 

han estat els clars vencedors del concurs organitzat per 

l’àrea de Medi Ambient en el marc de la Setmana Europea 

de Prevenció de Residus, que es va celebrar del 17 al 25 de 

novembre. La iniciativa “A Sant Pol no fem rebuig” tenia 

per objectiu fomentar la reducció de residus i hi van parti-

cipar diversos carrers de la zona de l’Hotel i Garrofers.

Els resultats obtinguts han estat clarament millors a la 

zona de l’Hotel, on trobem en primer lloc l’àrea de recolli-
da Maria Pi/Verge de Montserrat/Riera Vaquer, amb una 
reducció d’un 31,25% del volum d’escombraries; el segon 

en reducció ha estat el contenidor de Gegants /Verge de 

Montserrat, amb un 12,5% menys de rebuig; mentre que 

al lloc número tres trobem el situat a Fragata Numància/

Riera Vaquer, amb un 6,25% de reducció. Els darrers llocs 

corresponen a la zona dels Garrofers, on només ha disminu-

ït el volum de residus a Joan Coromines/Plaça del Mirador 

(3,5%), mentre que als altres indrets participants, Joan 

Coromines/Sot de la Coma i Onze de Setembre, els residus 

han augmentat en un 4,17% i 4,1% respectivament. Els ve-

ïns guanyadors en breu rebran una carta per poder recollir 

un obsequi que consistirà en un davantal de cuina infantil, 

una bossa del pa i una tassa (un per vivenda). Tot pensat 

per reduir residus: no agafar bosses de plàstic al forn, i no 

utilitzar gots de plàstic ni a casa ni a la feina.

L’Ajuntament vol agrair a tots els veïns la seva participa-

ció, en especial als de les dues àrees que han tret tan bons 

resultats, i animar-los a continuar reduint els residus.

acords de ple

 Modificació Ordenances Fiscals 2013

Aprovada amb els vots de CiU i Junts (3) i les abstencions de la 

resta. La principal modificació és la imposició d’una taxa per a la 

utilització dels edificis municipals de Ca l’Arturo i la Sala Municipal 

Cultural Josep M. Ainaud de Lasarte. Les taxes van des dels 25 als 

100 euros al dia i també s’estableix una fiança de 690 euros en casos 

justificats. Les entitats sense ànim de lucre i que realitzin activitats 

sense contraprestació estan exemptes d’aquesta taxa.

 Modificació Reglament subministrament 
aigua potable

Després que aquesta proposta fos desestimada en un ple anterior, 

es torna a presentar acompanyada d’un informe tècnic de l’enginyer. 

S’aprova amb els vots de CiU i PP i les abstencions de la resta. La 

modificació de l’article 18 consisteix en eliminar la necessitat que els 

habitatges particulars amb piscina disposin de doble comptador.

 Programa de conciliació i reparació munici-
pal entre Mossos d’Esquadra i Policia Local

Aprovat per unanimitat. Té per objectiu que els menors infractors 

per consumir o tenir substàncies estupefaents puguin optar a una 

mesura pedagògica consistent en reparar els danys produïts i impli-

car a la comunitat en el procés. 

 Programa de participació ciutadana per a la 
redacció del POUM

Aprovat per unanimitat amb les esmenes presentades pels grups. 

Pretén garantir i fomentar els drets d’iniciativa, informació i parti-

cipació dels ciutadans en el procés de redacció del Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal. El contingut es pot trobar al web municipal.

 Creació de la Junta Local de Seguretat

Aprovat amb els vots favorables de CiU i ICV, en contra de Junts 

i les abstencions de la resta. Es tracta d’un òrgan col·legiat de 

col·laboració i coordinació general dels diferents cossos de policia i 

de participació ciutadana en el sistema de seguretat.  
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apunts

Guanyador d’una 
medalla olímpica

Homenatge a la Teresa de Can Canaleta
 El passat diumenge 9 de desem-

bre, la Unió d’Establiments i l’artista 

Perejaume van retre un homenatge a 

la santpolenca Teresa Terradas, que 

ha tancat recentment l’emblemàtica 

botiga de Can Canaleta després de 60 

anys d’activitat. Veïns i amics van acu-

dir a la festa, en la que va col·laborar 

també l’Ajuntament.

L’acte, que es va fer davant de la 

porta de la botiga, va comptar amb 

els parlaments de Perejaume, Carme 

Ruscalleda i l’alcaldessa Montserrat 

Garrido, que li va fer entrega d’una 

agulla amb l’escut de Sant Pol. Seguida-

ment es va fer una lectura de nadales i 

es va tancar la festa amb una actuació 

musical d’Oriol Romaní.

Tres dissenyadors artistes fan una 

visió irònica de l’estiueig a Sant Pol

 Aquest hivern el Museu de Pintura acull l’exposició col·lectiva “Sant Pol sur 

Mer”, de Regina Giménez, Jaume Roure i Ramon Enrich. Fins al 6 de gener.

“Sant Pol sur Mer” és al-

guna cosa més que un títol 

divertit per a una exposició, 

els tres pintors compartei-

xen una mateixa sensibilitat 

cap a la figuració i al Museu 

han resolt una proposta 

unitària posant de costat els 

seus treballs.

En les setmanes prèvies 

a la inauguració els artis-

tes amics van fer diverses 

visites a Sant Pol per pensar 

i debatre el què i el com de la mostra, ells que coneixien poc el poble van sentir-se 

acollits i encantats d’uns dies assolellats d’hivern a Sant Pol amb el regust estrany 

d’una certa nostàlgia de l’estiueig a la costa francesa.

Us animem a que visiteu l’exposició, en Ramon Enrich a la paret del fons de la 

sala ensenya un retaule contundent de fotografies intervingudes. Al fons, mirant 

cap a l’esquerra, és en Jaume Roure qui ens porta amb preciosisme pictòric a 

una pel·lícula de Jacques Tati i entrant, a la paret baixa de la dreta, és la Regina 

Giménez qui llisca amb les seves litografies intemporals damunt d’un mar alegre 

d’esquí nàutic i rialles.

PD: No us n’aneu sense endur-vos el cartell; unes esplèndides serigrafies de 

record impreses damunt papers centenaris, un regal que ens fan els autors.

breus

 La ‘Guia Michelin’ atorga la 
segona estrella al restaurant 
Moments de Raül Balam

El restaurant Moments de Barcelona, 

capitanejat pel xef santpolenc Raül Balam, 

ha obtingut la segona estrella Michelin en 

només tres anys. El Sant Pau de Carme Rus-

calleda és un dels dos restaurants catalans 

que mantenen la puntuació màxima a la 

prestigiosa guia, les tres estrelles Michelin; 

l’altre és el Celler de Can Roca.

 Terra de Sant Pol 
alimentarà el sostrat del 
nou roure del Montnegre

El passat 10 de novembre es va plantar al 

Montnegre, i al mateix lloc que el seu prede-

cessor, una rèplica del roure que va caure fa 

un parell d’anys i que tenia més de 200 anys 

de vida. L’acte, que va tenir lloc a l’ermita de 

Santa Maria, va comptar amb la presència 

d’alcaldes, regidors i veïns tant del Maresme 

com del Vallès Oriental, entre els quals hi 

havia una representació de Sant Pol. Cadas-

cun d’aquests pobles va portar un grapat de 

terra d’algun indret del municipi per afegir-la 

al sostrat on s’ha plantat el nou roure.
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educació

L’Escola Sant Pau mostra a 

Irlanda el projecte d’arpilleres

La Diputació imparteix un 

taller sobre consum a P5

 El passat mes de novembre, els alumnes de P5 de l’Es-

cola Sant Pau van aprendre exercir els seus drets com a 

consumidors al taller “Oh! la joguina no juga”, a càrrec 

de la Diputació de Barcelona.

El taller va consistir en una única sessió dividida en dos 

blocs. En el primer, els nens feien un simulacre d’adquisició 

d’un producte. L’aula es convertia en una botiga de joguines 

on els alumnes eren els encarregats d’etiquetar els produc-

tes, triar-los i pagar-los a caixa. El segon va consistir en les 

accions que ha de fer l’alumne quan detecta que el seu pro-

ducte no és conforme. Per això es va realitzar un simulacre 

de reclamació on apareixia la figura de l’Oficina Municipal 

d’Informació al Consumidor (OMIC) com a organisme que 

els ajuda a exercir els seus drets com a consumidors.

 Del 30 de novembre fins al 30 de març s’exposa a Derry, Irlanda, el projecte 

“Arpilleres: Les nostres històries fan història”, una experiència educativa inno-

vadora desenvolupada a l’Escola Sant Pau.

 L’acte d’inauguració va comptar amb la presència de l’alcaldessa de Sant Pol, 

Montserrat Garrido, i les mestres de l’Escola Sant Pau Neus Bartrolí i Carmen 

Pérez, coordinadores també del projecte d’arpilleres, que van viatjar a Irlanda per 

donar a conèixer aquesta proposta educativa. 

El projecte va començar el 2009 com una activitat artística per als nens d’entre 

10 i 12 anys. L’enorme potencial pedagògic de l’experiència l’ha convertit en un 

projecte educatiu complet a la nostra escola. Aquest projecte interdisciplinari per-

met treballar en les principals àrees de l’educació i els valors morals com la pau i 

el respecte del medi ambient. L’experiència s’està compartint amb altres escoles i 

institucions i properament és previst que viatgi també a Bilbao.

Els alumnes de Sant Pol 

acaben la primària amb nota

 Els alumnes de l’Escola Sant Pau són dels més ben 

preparats en acabar la primària, segons es desprèn dels 

últims resultats de la prova que realitza el Departament 

d’Ensenyament per avaluar les competències bàsiques.

Els alumnes de l’Escola Sant Pau són els millors de tot 

l’Alt Maresme en llengua catalana i competència matemà-

tica, i també ocupen els primers llocs en llengua castellana 

i anglesa, molt per sobre de la mitjana catalana. La prova 

d’avaluació de sisè de primària avalua el grau d’assoliment 

de les competències en llengua catalana, llengua castella-

na, llengua estrangera i matemàtiques en acabar l’etapa 

obligatòria. Un total de 2.138 centres públics, concertats i 

privats –tots els que imparteixen ensenyaments de primà-

ria- van passar la prova el passat mes de maig.

  Concentració a l’Ajuntament 
en defensa de l’escola en català 

Sota el lema ‘Per un país de tots, l’es-

cola en català’, Sant Pol es va sumar a 

la iniciativa que va aplegar milers de 

persones a tot Catalunya per defensar 

el model d’escola catalana i rebutjar la 

proposta de llei d’educació del ministre 

espanyol José Ignacio Wert. La lectura 

del manifest va anar a càrrec de l’alcal-

dessa de Sant Pol, Montserrat Garrido 

i els directors de les escoles Sant Pau, 

Xavier Roca, i Llar d’Infants, Sílvia Serra.
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El passat 25 de novembre els santpolencs vàrem tornar a decidir el 
futur del nostre país. En aquest cas, 1.346 vots van anar a la candidatura 

de Convergència i Unió, gairebé 100 vots més que l’any 2010. Malgrat 

segons quins sectors no ho vulguin assumir, tal i com varen quedar els 

resultats a nivell nacional, l’oportunitat d’exercir el nostre dret a decidir 

ha quedat intacta. Ara toca a altres forces assumir la seva part de 

responsabilitat en la governabilitat del dia a dia de Catalunya. Nosaltres 

no ho podrem fer sols, CiU ha de liderar el govern però també cal la 

corresponsabilitat directa d’altres forces.

Que passeu unes bones festes de Nadal i un millor 2013.

Comité Executiu Local CiU Sant Pol de Mar

El Partit Popular de Catalunya continua pujant a Sant Pol. Hem passat de cinquena força a ser 

ja la tercera. Estem molt contents per la confiança que novament els santpolencs dipositen en 

el nostre projecte. Pel que fa a la comarca, el PP ha pujat en més de 20.000 vots, consolidant 

la tercera força. A la circumscripció de Barcelona, 61.000 vots més. En total, a Catalunya, el PP 

puja més de 84.000 vots, aconseguint un diputat més al Parlament i a només 20.000 vots de 

convertir-se en la segona força política. Resultats per tant històrics. Els grans derrotats van ser 

els socialistes que van baixar 8 diputats i sobretot CiU que malgrat convocar eleccions antici-

pades demanant una àmplia majoria i buscant l’absoluta, va ser la força que més va baixar tant 

en vots (90.000 menys) com en diputats (12 menys). El President Mas té molt més complica-

da la governabilitat (justament el contrari del que pretenia) i està a expenses de les exigències 

d´ERC. El que hauria de fer el nou Govern seria pactar amb el Govern Central, obtenir millor 

finançament i deixar-se de derives independentistes que, com hem vist, no van enlloc.

Aprofitant que estem en festes nadalenques i que SS MM els Reis de l’Orient 
estan a punt d’arribar a Sant Pol, creiem oportú demanar-los tres virtuts per 
tots els regidors del nostre ajuntament.
MODÈSTIA per no lluir més del compte, per tenir sempre present que un 
regidor es un servidor del poble.
DIÀLEG per saber escoltar allò que no ens agrada i saber entendre allò que no 
sabem.
I, finalment, PRUDÈNCIA per no opinar sense conèixer, jutjar sense motiu ni 
voler donar lliçons quan tenim molt per aprendre encara.
I ja que hi som, pels funcionaris i treballadors del nostre ajuntament, i per tots 
els santpolencs, també demanem PACIÈNCIA a l’espera de temps millors, on 
els polítics siguem més modestos, més dialogants i més prudents. Bon Nadal!

Després del 25N, som segona força, doblant els resultats dels comicis 
de fa dos anys. Això ens obre un panorama nou: les forces partidàries 
del dret a decidir sumen 2,6M de vots i, a més, el guanyador dels comi-
cis i el virtual cap de l’oposició: són independentistes. 
Fidels als compromisos electorals, volem impulsar el referèndum el més 
aviat possible, però també volem condicionar un canvi social, minimitzar 
les retallades més injustes, prioritzant part dels nous ingressos públics 
en la inversió que asseguri un major retorn econòmic en forma de rique-
sa, llocs de treball i impostos. 
No tingueu cap dubte que serem el soci més fidel que CiU pugui tenir, 
fins i tot més que alguns membres de la seva coalició. 
Moltes gràcies!

L’educació sempre ha estat un dels béns més preuats que tenim, i sobre 
el qual hem d’abocar tots els nostres esforços perquè sigui de qualitat, 
plural i font de cohesió social. Mentre des del govern local s’intenta 
aconseguir terrenys per cedir a la Generalitat per a la construcció de 
l’Institut de la Vallalta, veiem amb estupefacció com des del govern 
espanyol es presenta un esborrany de reforma de la llei d’educació 
esfereïdor, propi d’èpoques que no volem recordar.
No acostumem a utilitzar aquest espai per parlar de temes supramuni-
cipals, però aquesta vegada creiem que la causa és plenament justifica-
da, i pregonem un crit clar, unànime i contundent: No a la reforma de la 

llei d’educació espanyola.
Si us plau, senyor Wert, plegui.

ciu sant pol de mar

1.346 gràcies!!

junts per sant pol

carta als reis 

grup municipal d’icv

plegui, ministre wert

pp sant pol de mar

gràcies santpolencs

secció local d’esquerra

596 gràcies!
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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



  Dies 14, 15 i 23 de desembre

Xou de la Marató

Hora 22h (divendres i dissabte) 18h 

(diumenge) / Lloc Centre Cultural 

Preu entrada: Anticipada a 6 euros, Ta-

quilla a 8 euros. CAL VENIR MUDATS

  Diumenge 16 de desembre

Actes de la Marató
Dedicada a la lluita contra el càncer

Taula de la solidaritat, quines... Hora 

Tot el dia / Lloc Pl. Quatre Cantons 

Fira de Santa Llúcia

Fira d’artesania, alimentació i motius 

nadalencs. Hora De 10 a 20h / Lloc 

Plaça de l’Estació 

  Dissabte 22 de desembre

Caga tió i espectacle 
infantil

Hi haurà regals per a tothom! Gratuït.

Hora 12h / Lloc Plaça de l’Estació 

  Divendres 28 de desembre

Arribada Patge Reial

Hora 18:30h / Lloc Quatre Cantons

  Dilluns 31 de desembre

Sopar i ball
de cap d’any

Sopar de gala i Ball. A partir de la 1h 

concert amb l’orquestra Trafic.

Menú infantil amb servei de mainadera

Hora 21:30h / Lloc Pavelló Poliesportiu

  Dissabte 5 de gener

Cavalcada dels Reis

Desfilada de carrosses pels carrers del 

poble. Hora 18h / Lloc Plaça de l’Hotel

  Diumenge 20 de gener

Festa de Sant Antoni

Benedicció d’animals i Tres Tombs:

Hora 13h / Lloc Plaça de la Vila

Gran Ball de Sant Antoni amb Pere Vilà 

Grup: Hora 18h / Lloc Per confirmar

  Del 25 de gener al 3 de febrer

Festa Major
de Sant Pau

Inclou Concert de Cobla, Fira de Sant 

Pau, Cercavila de Gegants, Baixada de 

Carretons, Marxa de Sant Pau... 

Consulteu el programa complet a 

www.santpol.cat

  TALLERS INFANTILS:

Tallers de lleure:

Decoració de garlandes

Dies 24, 27, 28 i 31 de desembre. 

Preu 20 euros.

Picaportes nadalencs

Del 2 al 4 de gener. Preu 15 euros.

Hora De 9 a 13h / Lloc Escoles del 

C/Santa Clara. 

Inscripció prèvia a Ca l’Arturo.

Taller de fanalets

Dissabte 5 de gener

Hora De 10 a 13:30h / Lloc Pati de Les 

Escoles del C/ Santa Clara. Gratuït.

agenda

Desembre/Gener

Tallers familiars

Dissabtes 8 (Fem una postal) i 22 de 

desembre (Fem xocolata) i 12 (Fem un 

calendari) i 26 de gener (Taller de Sant 

Pau). Nens sols o amb pares. 

4 euros/nen. No cal inscripció. 

Més informació: 676 792 535. 

Hora 17h / Lloc Museu de Pintura 

Taller de contes

Dissabtes 15 de desembre i 19 de ge-

ner. A partir de 3 anys (P-3). A càrrec 

de Marta Romà. 

Hora Dos grups, de 10:30 a 11:30h i de 

12 a 13h / Lloc Biblioteca Pública 

Hora del conte 
en anglès

Dissabtes 15 de desembre i 12 de 

gener. Contes tradicionals d’arreu del 

món. Narradora nativa anglesa. A 

partir de 1r de primària. 

Hora Dos grups, de 17 a 18h i de 18:15 

a 19:15h / Lloc Biblioteca Pública

  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

 ALTRES:

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


