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Telèfons d’interès 

Ja teniu el calendari
de sobretaula 2013?

Podeu recollir-lo gratuïtament a l’Ajuntament en 
horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres de 
9 a 14h, dijous de 16 a 19h i dissabtes de 10 a 13h.

Ajuntament 93 760 04 51

Policia Local 93 760 05 19

Mòbil policia 609 306 609

Emergències 112

Serveis Funeraris Cabré

Junqueras (24h)

93 741 53 70 / 

93 861 82 30

Serveis Socials 93 760 09 09

Ambulatori 93 760 48 18

Camp de Futbol Mpal. 93 760 33 77

Deixalleria 93 760 21 58

Servei de recollida 

d’escombraries i trastos vells

93 790 55 60

SOREA (Avaries) 900 304 070

PIJ Ca l’Arturo 93 760 30 06

Llar d’Infants 93 760 10 72

Escola Sant Pau 93 760 00 58

Ràdio Litoral 93 760 46 46

Esplai 93 760 02 06

Parròquia 93 760 07 60

Ajuntament de Sant Pol de Mar

Plaça de la Vila, 1 – 08395 Sant Pol de Mar
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Al tombar el nou curs

J
a tornem a iniciar un nou curs polític deixant enrere un any 2012 per 
oblidar. Les esperances per aquest any segueixen essent dolentes 
(no ens hem d’enganyar), però hem intentat començar-lo amb ener-
gia i amb una Festa Major de Sant Pau molt lluïda, tenint en compte 
que la reducció de la despesa soferta ha estat molt important.

Fent un símil amb una muntanya russa, hem començat pel descens frenètic, 
culminant els dies de Sant Pau amb la baixada de carretons i la festa de 
Carnestoltes. Així doncs, ara iniciem un nou ascens, el cim més important 
d’aquest nou any. 

Aquest cim es basa en dos pilars fonamentals. En primer lloc, a partir 
d’aquests dies es presentarà el pressupost municipal per aquest 2013, on es 
marcarà, amb la col·laboració de totes les forces polítiques, en quin sentit es 
destinaran els recursos municipals de despesa corrent i les inversions que es 
podran realitzar. Una eina fonamental on dissenyarem el nostre full de ruta a 
desenvolupar durant tot l’any. El  pressupost és ara, més que mai, la princi-
pal base en la que hem de fixar-nos tots els grups municipals per garantir el 
benestar de les persones que representem.

En segon lloc, es portarà al Plenari el document d’Avanç del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal, en el qual s’hi ha estat treballant amb tots els grups 
del consistori des de fa molts mesos, en el que decidirem el disseny del nos-
tre poble durant els propers anys.

Seguirem treballant amb força i esperança.

Ferran Xumetra i Subirana

1r Tinent d’Alcalde

Bústia  
Arribar a gran

U
n dels principals reptes, a què han de 
fer front les societats desenvolupa-
des, és l’augment de la població que 

arriba a la tercera edat.
És cert que l’esperança de vida ha augmen-
tat, mercès als avanços socials, cientí-
fics, a la qualitat del nivell de vida, etc. I 
que l’envelliment es pot convertir en un 
problema, si socialment no som capaços 
d’organitzar-nos i de donar resposta a 
les diferents necessitats d’aquest sector 

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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creixent de la nostra població, com ara una 
vivenda adaptada, una atenció i una sanitat 
adequades, espais per al lleure...
Però això no és tot, ja que arribar a gran, 
envellir, a vegades suposa retirar-se de la 
vida social, intel·lectual, familiar, com també 
viure en soledat, o perdre progressivament 
l’autonomia personal, sigui per discapacitat 
física o mental, etc. Aspectes que poden 
provocar un sentiment d’inutilitat, pessimis-
me i baixa autoestima.
Per la qual cosa, és important admetre 
que socialment caldrà millorar  la sanitat, 

l’atenció domiciliaria, els serveis geriàtrics, 
per tal de recolzar i  cuidar als sers que es-
timem, que poden trobar-se en una situació 
de dependència.

Josep Torrents Missé

Psicòleg Humanista
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tema del mes

 Sant Pol es recupera d’una intensa 

arrencada d’any. En acabar els actes 

nadalencs, va entrar de ple en una 

atapeïda agenda d’activitats, emmar-

cats dintre de la Fira i Festa de Sant 

Pau, que es va estendre fins al primer 

cap de setmana de febrer. Les nove-

tats d’aquest any van ser el concert 

de Quimi Portet, l’estrena del grup de 

percussió de la Infernal de la Vallalta 

i el primer Cros popular. Entre les 

activitats més destacades trobem la 

Baixada de carretons, que amb només 

dues edicions ha obtingut una gran 

acollida i va comptar ja amb 15 par-

ticipants. També destaca la veterana 

Marxa popular, que en aquesta 29a. 

edició va tornar a batre un nou rècord 

de participació, amb 1.750 inscrits de 

tot Catalunya. 

Les activitats van començar el 18 

de gener amb el Concert de cobla, a 

càrrec de la Cobla Sabadell i dedicat 

enguany al fons del Museu. El progra-

ma de Sant Pau va incloure un any més 

la celebració de Sant Antoni Abat, amb 

carreres de cavalls, benedicció d’ani-

mals i ball. 

La festa es va arrodonir amb actes 

més tradicionals com la Fira de Sant 

Pau, amb una seixantena de parades, 

la ballada de Gegants, la Missa amb 

imposició de medalles a l’ermita i tam-

bé activitats per als més menuts.
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alcaldia

Montserrat 

Garrido i 

Romera

Alcaldessa 

de Sant Pol 

de Mar

 La nit de Reis  

La Nit de Reis se celebra arreu dels Països 

Catalans i també a Espanya, part de Sud-

Amèrica i a altres llocs durant la nit del 5 de 

gener. A Sant Pol també es viu amb molta 

il·lusió i emoció, tant per part dels infants 

com dels adults, i molt especialment per la 

Comissió de la Festa de Reis, que durant tot 

un any han estat preparant amb molta cura 

un esdeveniment que ens pugui sorprendre 

gratament a tots, petits i grans.

Durant els dies previs, els nens i nenes 

innocents escriuen la carta als reis Melcior, 

Gaspar i Baltasar tot demanant allò que 

desitgen, es comporten una mica millor que 

els dies anteriors (per por que els Reis no 

satisfacin els seus desitjos) i es preparen 

emocionalment per l’arribada dels Reis. Gran 

quantitat de nens i nenes omplen els nostres 

carrers acompanyats de lluminosos i artesans 

fanalets tot esperant l’arribada dels Reis que 

acostumen a arribar hores abans de la nit tan 

especial. Fantàstiques carrosses, tot una co-

mitiva de patges, els honorables de la ciutat, 

quilos de caramels, llum, color, foc... Tot això 

i molt més enlluerna a tots aquests petits 

innocents que ansiosos esperen i desitgen 

l’arribada de l’endemà. Enguany la Comissió 

de la Festa de Reis ens ha sorprès amb un 

espectacle de llum i color que ha deixat bo-

cabadats a tots els assistents a la festa, i això 

fa que any rere any hi hagi més nens amb les 

seves famílies que de les poblacions veïnes 

vulguin acompanyar-nos aquesta nit màgica.

Amb aquestes ratlles i en nom de l’Equip de 

Govern voldria agrair la tasca i l’esforç que 

un grup de santpolencs i santpolenques, 

any rere any, amb la seva dedicació i bona 

predisposició a suportar crítiques i també 

felicitacions, ens permetin de gaudir d’una 

magnífica festa, que evidentment sense la 

seva feina i complicitat no podríem viure. 

Endavant amb la festa, continueu amb la 

il·lusió que compartiu amb tots nosaltres i 

repetir-vos MOLT BONA FEINA.
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 Resultats de la 2a. 
Baixada de Carretons

A l’esquerra, els vencedors del 

carretó més ràpid, Dani Calvo i 

Alvaro Orellana (Sony Racing), 

amb la pubilla de Sant Pol, 

Ariadna Serra. Els altres guan-

yadors van ser, en la categoria 

d’habilitat: Machines (Martí 

Ramírez i Martí Carbonell), i els 

més originals, segons la votació 

popular: Birra Mòbil (Cristian 

Fernández, Jaume Torrent, Oc-

tavi Viader i Joan Mestres).

 Concert de Quimi Portet

L’excomponent de El último de la fila, va omplir el Centre Cultural 

amb un concert en què va repassar els temes més destacats de la 

seva trajectòria en solitari.



 Telèfons i horaris del 
servei de cementiri municipal

L’Ajuntament de Sant Pol de Mar ha assumit 

recentment la gestió integral del cementiri 

parroquial. Arrel d’això han esdevingut 

alguns canvis en aquest servei. Així, els nous 

telèfons de contacte són, en cas de necessi-

tar serveis funeraris, els de Cabré Junqueras: 

93 741 53 70 / 93 861 82 30 (amb atenció 
permanent les 24 hores). Per qualsevol 
tema relacionat amb el cementiri d’atenció 
i gestió, heu d’adreçar-vos a l’Ajuntament: 
Telf. 93 760 04 51 (Teresa).
Pel que fa a l’horari d’obertura i tancament 
del cementiri es mantidrà de moment el que 
hi havia fins ara: D’11:30 a 13:30h dissabtes, 
diumenges i festius.

 La Biblioteca avança el 
seu horari durant l’hivern 

A partir de mitjans de desembre, la Biblio-
teca Municipal obre mitja hora abans, per 
poder atendre les necessitats dels usuaris 
que així ho havien demanat, especialment 
els nens a l’hora de la sortida de l’escola. 
Així, l’horari d’hivern d’aquest servei ubicat 
a l’edifici de la Fundació Coromines (Conso-
lat de Mar, 9) serà de dilluns a divendres de 
16:30 a 19:30h. És previst que durant l’estiu 
es torni a restablir l’antic horari de 17 a 20h.

 Nova tramitació del 
DNI electrònic al març

El proper 6 de març un equip de la Policia 
Nacional es desplaçarà a Sant Pol per tra-
mitar de nou el carnet d’identitat electrònic. 
Cal demanar hora amb anterioritat al 93 
760 05 19, o bé a les dependències de la Po-
licia Local de 9 a 14h. Recordem que si hi ha 
algun canvi de la informació (catalanitzar un 
nom, rectificar una errada, etc.) cal anar a la 
comissaria de la Policia Nacional de Mataró.

  Mor l’exregidor Joan 
Xumetra als 54 anys 

El passat mes de gener, va morir als 54 anys 
Joan Xumetra i Pujol, exregidor d’aquest 
consistori. Xumetra va ser regidor durant 
els anys 1987-2003 i a partir del 2000 
també va ser l’editor d’aquesta revista. En 
aquests tres anys va impulsar alguns canvis 
com la professionalització del consell de 
redacció, un nou disseny i la incorporació 
d’anunciants. Durant aquesta etapa el but-
lletí va ser guardonat amb el premi Arrel de 
la Diputació a la Millor Publicació Municipal.
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breus

El passat 29 de gener es va presen-
tar a Sant Celoni la cinquena edició de 
la Half Challenge-Barcelona, el cam-
pionat europeu de triatló que travessa 
la comarca del Maresme, i que aquest 
any se celebra el 19 de maig.

Entre les novetats més destacades 
hi ha el canvi de recorregut del circuit 
de bicicleta, que per primera vega-
da incorporarà la muntanya. Aquest 
canvi afectarà considerablement els 
accessos a Sant Pol, ja que, a més de 
la carretera NII, també estarà tallada 
la que va a Sant Cebrià, impossibilitant 
l’accés a l’autopista. 

Des de l’organització s’està treba-
llant perquè el desenvolupament de la 
prova perjudiqui el mínim possible la 
mobilitat als municipis per on passa. 
Per això s’està estudiant la possibilitat 
d’habilitar uns carrils a la nacional per 
tal que es pugui entrar i sortir del poble 
en direcció a Canet i des d’allà accedir 
a l’autopista, que durant el temps que 
dura la prova és gratuïta per als muni-
cipis afectats.

El món del triatló ha arrelat a la co-
marca. Des de fa uns anys, el Maresme 
s’ha bolcat en aquests esdeveniments 
esportius que mouen milers de per-
sones de tot arreu. L’any passat ja es 
van superar totes les expectatives amb 
1.700 triatletes participants i aquest 
any es preveu un nou rècord, ja que es 
va camí de les 2.000 inscripcions.

Sant Pol és un dels municipis que 
aposta fermament per aquestes 
iniciatives. L’any passat ja es va unir a 
sis altres municipis maresmencs per 
organitzar el Kid’s Challenge, una pro-
va adreçada a nens i nenes entre els 
3 i els 16 anys, que va tenir una gran 
acollida.

El nou recorregut del circuit de bicicleta que s’estrena aquesta primavera tra-

vessarà els parcs naturals del Montseny i del Montnegre i el Corredor. L’orga-

nització treballa per minimitzar les molèsties de mobilitat, ja que això suposa 

més talls de carreteres en alguns municipis com Sant Pol.

Novetats en la 5a. edició 

de la Half Challenge

actualitat

 1r. Cros Popu-

lar de Sant Pol. 

Prop de 250 cor-
redors de totes 
les edats (des 
dels 5 anys fins 
a veterans) van 
participar el pas-
sat 2 de febrer al 
1r. Cros Popular 
de Sant Pol que 
es va celebrar al 
Parc del Litoral. 
La iniciativa de la 

regidoria d’Esports s’inscriu dins del Circuit Maresmenc de Cros, que va comen-
çar a l’octubre a Sant Susanna i s’allarga fins al 10 de març a Sant Cebrià.
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acords de ple

 La proposta per delegar el servei d’atenció 
domiciliària al Consell Comarcal no prospera

Els grups de l’oposició van tombar la proposta de l’equip de govern 
per delegar la competència del servei d’atenció domiciliària al Consell 

Comarcal del Maresme. Només el PP hi va votar favorablement, la 

resta no va acceptar que aquest conveni amb el consell comarcal in-

clogués el copagament per part de l’usuari d’una part del preu públic 

que costa aquest servei. L’equip de govern defensava la delegació 

del servei en aquest organisme degut a la impossibilitat de fer-hi 

front des del consistori per l’augment de la problemàtica social, i va 

explicar que el copagament s’aplicaria només en determinats casos 

en funció de la renda i que aquests diners podien repercutir en altres 

famílies que també necessiten atenció social.

 L’actual biblioteca municipal 
s’anomenarà Biblioteca Can Coromines

Amb els vots favorables de l’equip de govern i d’ICV, es va aprovar 

la proposta de nomenar l’actual biblioteca municipal de Sant Pol de 

Mar com a Biblioteca Can Coromines. Després que el servei s’hagi 

traslladat a l’edifici que es coneix popularment amb aquest nom i que 

va ser durant molts anys el lloc d’estiueig de la família Coromines, es 

va proposar aquest nomenament per fer un reconeixement pòstum a 

l’enorme tasca que els membres de la família Coromines han fet per 

la cultura del nostre país. Junts per Sant Pol hi va votar negativament 

i ERC i PP es van abstenir.

 Es crea una mesa de treball per seguir el 
tema de l’institut de secundària a Sant Pol

Al darrer plenari també es va aprovar per unanimitat la creació 

d’una mesa de treball per tractar els temes relatius a l’institut de 

secundària a Sant Pol de Mar, amb reunions periòdiques mensuals. 

Al mateix ple es van designar com a membres d’aquesta mesa de 

treball: un representant per cada grup polític municipal, l’alcaldessa i 

regidora d’ensenyament, la presidenta i un altre membre de l’AMPA 

de l’Escola Sant Pau, i la cap d’estudis i el director de l’Escola. La pri-

mera sessió de la mesa es durà a terme durant aquest mes de febrer. 

 Aprovat l’inventari de béns de l’Ajuntament

El ple va aprovar, amb els vots favorables de tots els grups excep-

te l’abstenció del PP, l’inventari general de béns de la corporació, 

actualitzat a data 31 de desembre de 2012 i formulat per la Secretària 

municipal i pel Departament de Cultura de l’Ajuntament.

Taller per a joves

sobre voluntariat i

estades a l’estranger

 El proper dimarts 26 de febrer tindrà lloc al PIJ de Ca 

l’Arturo un taller sobre Voluntariat i Estades a l’estran-

ger, que s’emmarca dintre del projecte de Mobilitat 

Internacional Jove del Maresme. El taller, que es farà de 

19 a 20:30h i és gratuït, pretén donar orientacions als 

joves interessats en gaudir d’una experiència més enllà 

dels estudis i la feina.

El servei de Mobilitat Internacional del Maresme té per 

objestiu assessorar i ajudar els joves a trobar el projecte 

de mobilitat que més s’adapta a les seves necessitats: 

Trobar feina qualificada o temporal, fer pràctiques labo-

rals, voluntariat de llarga durada, intercanvis, estudis, 

entre d’altres...

Altres xerrades i tallers que tindran lloc properament 

són la d’Iniciatives i Intercanvis Juvenils, el 19 de febrer a 

les 19h a Cabrils, i la de Treball i estades a l’estiu, a Sant 

Cebrià de Vallalta, el 21 de març a les 19h.

Per informació i inscripcions: PIJ Ca l’Arturo (Ignasi 

Mas Morell 7-9 - 93 760 30 06 - pij@santpol.cat)

Més informació al Facebook (Mobilitat Internacional 

Jove del Maresme) o a mobilitatjove@vilassardemar.cat

Sant Pol es promociona 

a la 50a. Fira de l’Oli

 Sant Pol va estar present a la 50a. edició de la Fira 

de l’Oli Verge Extra i les Garrigues que es va celebrar 

el passat mes de gener a Les Borges Blanques. La fira 

va comptar amb una representació de l’Ajuntament de 

Sant Pol i amb la presència d’una vintena de santpo-

lencs, que van visitar el recinte firal dintre de l’excursió 

organitzada des de Serveis Socials i Turisme i que va 

passar també per Andorra.

La fira, que va rebre un total de 68.000 visitants, va ser 

inaugurada pel president de la Generalitat, Artur Mas, 

que durant la seva assistència, va saludar també l’estand 

promocional de Sant Pol.
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Sant Pol recapta prop d’11.000 

euros per lluitar contra el càncer

 Els actes per a la Marató de TV3, que aquest any anava dedicada a la lluita 

contra el càncer, van aconseguir recaptar a Sant Pol una xifra de 10.969,83 eu-

ros. La majoria d’aquests diners es van aconseguir a través dels donatius direc-

tes (4.485,83) i de les diferents quines (4.435 euros). També es van aconseguir 

ingressos a través dels altres actes organitzats: el xou (1.615), el bàsquet (221) i 

l’encesa d’espelmes de l’estelada (213).

Sant Pol col·labora generosament des de fa anys en 

aquesta iniciativa que organitza el Centre Cultural amb el 

suport de l’Ajuntament i de les entitats del poble. Aquest 

any, les novetats més destacades van ser l’estelada 
solidària que va muntar l’Assemblea Nacional Catalana 
(ANC) de Sant Pol, que va projectar una gran estelada al 
carrer Nou amb més d’un miler d’espelmes. També desta-
ca la tornada d’un dels clàssics del Centre Cultural, el Xou, 
que va tenir com a número estrella la versió santpolenca 
de l’anunci d’Estrella Damm dels Amics de les Arts.

Enric Casasses exposa els seus 

dibuixos al Museu de Pintura
 QUI’SIGUT és la nova mostra que es podrà visitar a Sant Pol fins a la 

primavera i que descobreix la vessant menys coneguda del poeta català.

El Museu de Pintura de 
Sant Pol de Mar acaba 
d’inaugurar una exposició 
que mostra dibuixos, les 
llibretes manucrites i objec-
tes del poeta Enric Casas-
ses. A la mostra també es 
poden veure edicions de 
col·laboració. Com a peça 
central s’exposa el text i 
dibuixos originals de “La 
cosa aquella”, una de les 
seves obres cabdals. També 
s’hi exhibeix algun poema 

visual. Amb motiu de l’exposició s’ha editat un facsímil de tota una sèrie de poesia 
visual que es titula TANNOIIC AMANDUL EJANTAIXÍ.

La inauguració va tenir lloc diumenge 3 de febrer i va estar acompanyada d’una 
acció poetica musical a càrrec d’Anna Maluquer i Marc Egea. La mostra es podrà 
veure fins al proper 28 d’abril amb l’horari d’obertura dels dissabtes de 6 a 8 de la 
tarda i diumenges d’11 a 2 del migdia.

Com a complement a l’exposició, el dissabte 23 de febrer a les 21:30h s’oferirà 
un concert recital amb Enric Casasses (veu) i Feliu Gasull (guitarra), i el diumenge 
17 de març una jornada de “Llibretes obertes” amb Enric Casasses i Jordi Cornu-
della.

breus

 Carme Ruscalleda i Raül 
Balam editen les seves 
receptes antiedat

Els xefs santpolencs acaben d’editar ‘Recep-
tes antiaging. Gastronomia i ciència’, amb 
la col·laboració del doctor Manuel Sánchez, 
especialista en tractaments antienvelliment 
de la Clínica Planas. Un llibre amb receptes 
fàcils, acompanyades de consells mèdics. 
També s’hi pot trobar una llista de produc-
tes de temporada en forma de calendari 
d’aliments frescos per encarar la vida amb 
una alimentació saludable, saborosa, plaent 
i amb valors antiaging. «Nosaltres hi posem 
la part cuinada, ens inspirem en els pro-
ductes de temporada i hi aportem el nostre 
estil culinari, que defensa els productes de 
proximitat, que practica un respecte màxim 
en la manipulació i cocció dels ingredients, 
amb l’objectiu que el resultat final, a taula, 
sigui atractiu, aromàtic, saborós, equilibrat, 
divertit i gastronòmicament molt plaent». 
expliquen els cuiners.

 Sant Pol se suma a la 
Declaració de Sobirania del 
Parlament de Catalunya

El passat 23 de gener milers de persones es 
van mobilitzar arreu de Catalunya, convo-
cades per l’Assemblea Nacional Catalana 
(ANC) i l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI), per donar suport 
a la Declaració de Sobirania aprovada pel 
Parlament de Catalunya. A Sant Pol es va fer 
una concentració davant de l’Ajuntament en 
què es va llegir un manifest que us podeu 
descarregar des del bloc www.ensdigital.info

 Ensenyament activa 
un protocol contra el 
ciberassetjament escolar

L’ús inadequat de diferents eines de les 
xarxes socials ha generat molta inquietud i 
nombrosos conflictes. En resposta a aquest 
fenòmen el Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat ha activat el ’Protocol de 
prevenció, detecció i intervenció enfront 
el ciberassetjament entre iguals’. També 
s’ha publicat el document: ’Orientacions 
per al tractament del mal ús de les pàgines 
INFORMER’. Trobareu els enllaços a: 
compromesosambleducacio.diba.cat/
node/2112.
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apunts

Vols formar part d’una colla castellera a la Vallalta?

 La Núria i l’Ona són dues noies de Sant Iscle, enamorades de la terra, la llengua i 
la cultura catalana, i sobretot del món casteller. Ja formem part de la colla gegante-
ra del seu poble, però ara la seva il·lusió és formar una colla castellera a la Vallalta. 
T’hi animes?

“Volem fer una crida a totes les persones de l’Alt Maresme -ens expliquen-, perquè 
ens ajudin a fer realitat el somni de moltes persones, i que potser també es el seu. 
Volem fer castells, volem compartir la nostra afició, volem viure i compartir totes 
les experiències que només en el mon casteller són possibles”. Actualment sumen 
un total de 56 castellers, amb aquest número ja poden començar però l’ideal seria 
arribar a un mínim d’entre 75 a 100 persones.

Asseguren que “si tens seny, valor, constància, equilibri, força i germanor... tens 
tots els ingredients per ser un casteller de l’Alt Maresme”. El grup compta amb el 
suport dels ajuntaments de la Vallalta i d’Òmnium Cultural del Montnegre, entre 
d’altres, i ara busquen ampliar el número de castellers a les poblacions veïnes. És 
obert a totes les edats, però els menors necessiten l’autorització dels seu pares.

“Tens l’oportunitat de formar part, de ser un membre més, del Patrimoni Cultural 
Immaterial de la Humanitat per la UNESCO”, conclouen. “Vine amb nosaltres, vine a la nostra colla i junts tocarem el cel!”

 Si hi esteu interessats el mail de contacte és lacolladestiscle@gmail.com

Un projecte pioner pretén formar 

nens com a mestres de ioga

 Des de l’espai de Ca l’Arturo s’està duent a terme un projecte molt estès a l’Ín-
dia però pioner a la nostra terra, es tracta de formar nens i nenes com a mestres 
de ioga. L’experiència, a càrrec de Sarita Shakti, consisteix en un desenvolupa-
ment integral de la personalitat, que inclou art, música, teatre, arts marcials..., 
amb l’objectiu que després aquests nens puguin transmetre el missatge del ioga 
a altres nens, sense la interferència d’un adult.

Aquesta formació, que durarà prop d’un any, ha començat aquest mes de febrer. 
Hi participen uns 10-12 nens d’entre 7 i 14 anys, que durant aquest temps apren-
dran, no només postures físiques de ioga, sinó també altres tècniques d’expressió 
que els permetin connectar i escoltar els altres, treballar les seves emocions. Les 
classes inclouen relaxació, pintura, conversa en anglès, cants... Un cop al mes es fa-
ran tallers de la mà d’un expert que els permetran aprofundir en aquestes expressi-

ons artístiques. Les classes 
es fan els diumenges, i els 
dimecres els alumnes po-
den practicar allò que han 
après ajudant a guiar els 
altres nens que participen 
a la classe d’extraescolar.

Les experiències sem-
blants que s’han portat a 
l’Índia han donat resultats 
molt positius en la memò-
ria, creativitat, seguretat 
i autodisciplina d’aquests 
nens. 

ensdigital

 Documents audiovisuals
al bloc www.endigital.info, 
la versió 2.0 de la revista

Entre els últims arxius penjats al bloc 
de l’ENS hi trobareu el vídeo “El procés 
creatiu”, un documental d’Oriol Aubets 
que gira entorn al procés de creació. L’obra 
parteix de l’exposició “Anem a Plaça”, de 
les il·lustradores Roser Capdevila, Cristina 
Losantos, Esther Carbonell i Violeta Pucha-
des, que es va inaugurar el 2011 al Museu de 
Pintura de Sant Pol. El treball compta amb 
la participació de les autores i també dels 
il·lustradors Oriol Malet, Jordi Borràs i Mar-
tin Tognola i la cuinera Carme Ruscalleda.
Un altre dels vídeos penjats és “Sant Pol 
DAMMAR”, que imita l’anunci que van fer 
els Amics de les Arts per Estrella Damm, 
però destacant les virtuts que tenim a Sant 
Pol. Precisament, l’anunci de la coneguda 
marca de cervesa d’aquest 2013 és un 
altre dels arxius que també podeu trobar 
al bloc. Està gravat a 
Arenys de Mar, amb 
Cesc Fàbregas com a 
protagonista, i segur 
que molts santpolencs 
hi reconeixeran un dels 
participants i patró de 
l’embarcació escollida.
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Grups

Municipals

Sentim profundament la mort del nostre company Joan Xumetra, que ens va deixar 

el passat dia 22 de gener, a l’edat de 54 anys. Regidor del nostre ajuntament per 

CDC durant 16 anys, tenia encara un prometedor futur laboral i polític. Per a ell, 

doncs, aquestes paraules. “Gràcies per la teva col·laboració a CDC, per aportar sentit 

comú a les reflexions, per com afrontar el reptes de present i futur del nostre poble. 

Gràcies per la teva actitud. Trobarem a faltar la persona intermediària quan teníem 

conflicte d’opinions. Gràcies per defensar sempre la conducta i sentiment del nostre 

partit vers Catalunya i Sant Pol. Gràcies per haver estat un president digne d’exemple 

de tolerància i acceptació de diferents criteris d’opinió. Gràcies molt sinceres de la 

meva persona, que col·laborant amb tu com a vicepresident a Sant Pol, he après molt 

a tolerar i intentar trobar el consens entre les persones.” Sempre et recordarem.

Pere Belmonte i Núñez, President del Comitè Executiu de CDC de Sant Pol de Mar

El passat Ple Municipal, es presentava una proposta d’aprovació del conveni de delegació de 

competència al Consell Comarcal del Maresme en matèria d’atenció domiciliària. Es tractava 

d’una bona mesura  ja que afavoria a tota la gent gran de Sant Pol que necessita d’aquest 

servei, així com el de Telealarma. La majoria dels municipis de la comarca han entès que el 

conveni és positiu i s’hi han adherit. Malauradament a Sant Pol no ha estat així. Tots els grups 

de l’oposició han donat l’esquena a la proposta. Per nosaltres una gran errada, ja que perdrem 

recursos per invertir, precisament, en la gent gran del nostre poble.  Nosaltres  vàrem votar 

favorablement. Això ens posa alerta i ens fa reflexionar. El govern de CiU no va poder tirar en-

davant una proposta seva. Un govern en minoria és sinònim de feblesa, i ara, passat el primer 

any de legislatura es comencen a notar mancances. El PP de Sant Pol actua en sentit de poble, 

pensant en les necessitats de tots els santpolencs, recolzant al govern quan creiem que és 

el convenient i posicionant-nos amb la resta de l’oposició quan veiem que el govern no encerta.

Sembla que la política municipal està aletargada. No em refereixo al dia a dia de les 
tasques “burocràtiques”, això funciona i bé, gràcies a la feina dels treballadors i treba-
lladores que, diligentment, van buidant les interminables columnes de papers que el 
sistema deixa cada dia sobre les seves taules. Però la POLÍTICA (amb majúscules) es 
fa amb diners i ara els ajuntaments no en tenen de diners o, millor dit, els que tenen, 
en el cas de Sant Pol aproximadament vuit milions d’euros de pressupost, arriben amb 
prou feina per a mantenir l’estructura: els carrers nets, els serveis de policia, mestres, 
manteniment, etc. Lluny han quedat els temps de les grans inversions com poliespor-
tius, jardins, piscines, mercats… Ara hem de ser enginyosos i austers. Hem d’aprendre 
a prioritzar; hem de saber fer molta pedagogia; fer entendre que és més barat no em-
brutar que netejar, que si les fulles dels arbres no es recullen, no passa res... I, sobretot, 
que les quatre decisions que s’han de prendre, seria bo prendre-les conjuntament...

S’acosta el ple on s’aprovaran, o no, els pressupostos d’enguany. El 2012 
el titular va ser que s’havien retallat un 8% i eren els més “restrictius i 
austers”, esperem afirmar que el 2013 tindrem els més socials que mai 
s’han aprovat a Sant Pol. 
Cal prioritzar les polítiques socials per ajudar les famílies més necessita-
des i garantir la prestació dels serveis socials, malgrat les retallades per 
part de la Generalitat i altres ens. Tot el que s’allunyi d’això, no tindrà el 
nostre suport, i recordem a l’equip de govern que no sempre es poden 
salvar els mobles a l’últim moment.
A més, volem manifestar la nostra preocupació per la manca d’accions 
destinades a aturar els contenciosos, derivats d’actuacions urbanísti-
ques, als quals l’Ajuntament no podrà fer front.

El passat mes de gener ens va deixar l’Antonio Roura Pascual. Se’ns 
acaben els qualificatius a l’hora de definir-lo: sindicalista destacat, llui-
tador nat per la cultura, els drets socials i laborals, bibliotecari... L’Anton 
sempre va estar molt lligat a la política, primer amb el PSUC i després 
amb ICV, formant part simbòlicament de les nostres últimes llistes. Tot 
i la seva avançada edat, últimament encara prenia partit en les nostres 
assemblees donant el seu parer sobre l’actualitat política municipal, o 
fent-nos memòria de la història local, com les hores i hores que molta 
gent del poble va dedicar desinteressadament per aixecar el Local (Cen-
tre Cultural i d’Esbarjo).

Lamentem la seva pèrdua. Mai t’oblidarem Anton.

ciu sant pol de mar

per a tu joan

junts per sant polgrup municipal d’icv

adéu anton

pp sant pol de marsecció local d’esquerra

pressupostos 2013, el 

més calent és a l’aigüera
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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



  Del 9 al 13 de febrer

Carnaval 2013

Dissabte 9 de febrer

- 16h: Rua amb la Big Bang Valona i la 

Valoneta. De la Plaça de l’Hotel a la 
Plaça de l’Ajuntament
- 17h: Xocolatada popular. A la Plaça 
de l’Ajuntament
- 18h: Concert de latin-jazz de benvin-
guda. A la Plaça de l’Ajuntament
- 19h: Pregó del Rei Carnestoltes. A la 

Plaça de l’Ajuntament
- Tot seguit: Degustació sorpresa i el 

Carnestoltes convida a cava

- 19:30h: Passa-versos. Pels carrers del 

poble

- 23:30h: Ball amb l’orquestra LA 

COMPARSA. A la Sala Cultural Josep 

M. Ainaud de Lasarte

Diumenge 10 de febrer

-13h: Tradicional dinar de Carnaval al 

Carrer Nou. Reserves a Foto Sauleda 

(C/ Nou, 34)

Dimecres de cendra (13 de febrer)

- 20h: Enterrament de la sardina i 

Sardinada popular. A la Plaça Torrent 
Arrosser

  Dissabte 16 de febrer

Hora del conte 
en anglès

Contes tradicionals d’arreu del món. 

Narradora nativa anglesa.

Per a nens/es a partir de primer de 

primària. Un dissabte al mes. 

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

a 19:15h / Lloc Biblioteca Pública 

  Dimecres 20 de febrer

Cicle de passejades per 
a la gent gran

Excursió a Lliçà de Munt. Fins a 50 

places. Informació i inscripcions:

CA L’ARTURO–93 760 30 06  Emma

(matins de dimarts i dijous)

  Dissabte 23 de febrer

Taller de contes

Per a nens i nenes a partir de 3 anys 

(P-3). A càrrec de la Marta Romà. 

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

12 a 13h / Lloc Biblioteca Pública 

  Dimarts 26 de febrer

Taller jove sobre
Voluntariat i Estades

Dintre del projecte de Mobilitat Inter-

nacional Jove del Maresme. 

Hora De 19 a 20:30 hores / Lloc PIJ Ca 

l’Arturo. Més info a www.santpol.cat

 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

agenda

Febrer
  EXPOSICIONS:

QUI’SIGUT 
d’Enric Casasses

Fins al 28 d’abril. Exposició de dibui-

xos. S’exposen les llibretes originals 

manuscrites, dibuixos i objectes.

Lloc Museu de Pintura

Horari de visita: Dissabtes de 18 a 20h 

i diumenges d’11 a 14h

Dissabte 23 de febrer a les 21:30h 

s’oferirà un concert recital amb Enric 

Casasses (veu) i Feliu Gasull (guitarra)

Març
  Dissabte 9 de març

9a. Trobada de la
dona treballadora

12.45h Sortida de la plaça Torrent 

Arrosser. Rua amb la Big Bang Valona 

fins a la plaça de la Vila

13.00h Vermut a la plaça de la Vila

14.00h Dinar a l’hotel Gran Sol (preu 

29 euros). Límit d’inscripció: 5 març.

Fi de festa amb espectacle musical a 

càrrec de TOT DISC

Informació i reserves: Botiga “Coses de 

Casa” c/ Nou 2 - Tel. 93 760 20 54

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


