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#raconsdesantpol
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amb el hashtag #raconsdesantpol
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fotografies.
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L’inici d’un gran 

projecte

A
l darrer Ple s’han aprovat dos punts de gran rellevància per al 
nostre poble: la proposta inicial del Pressupost Municipal per a 
l’any 2013 i la proposta orientada a millorar la mobilitat segura 
per a les persones reurbanitzant el centre urbà. En aquesta 
editorial em centraré en la segona proposta.

Des de l’inici d’aquesta legislatura, tots els grups polítics del consistori estàvem 
sensibilitzats amb un projecte que implicava un centre de Sant Pol amb els 
mínims vehicles possibles, per tal de facilitar la mobilitat a peu de totes les 
persones, sobretot les més vulnerables com són les persones amb mobilitat 
reduïda (gent gran i usuaris de cotxets amb nadons).
És per aquest motiu que es va decidir amb el Pressupost Municipal de l’any 
anterior, el desplegament definitiu del Pla de Mobilitat de Sant Pol de Mar a la 
seva afectació a la zona centre. A partir d’aquest punt s’iniciarà la redacció del 
projecte tècnic per urbanitzar amb plataforma única tot el centre del municipi, 
des de la Riera fins al carrer Ferrocarril. Per tal de dur a terme aquest projecte 
sense seguir amb les barreres físiques que han tingut una funció poc satisfac-
tòria, s’ha aprovat el canvi de direcció del Carrer Nou, amb la intenció que els 
vehicles que accedeixin a la zona centre ho facin per un motiu justificat. Aques-
ta modificació, anirà acompanyada de la implantació d’un nou pla de senyalit-
zació viària per tot el municipi, perquè resulti, per als usuaris de vehicles, molt 
més senzill arribar als punts del poble del seu interès.
Volem un Sant Pol amb + Persones + Comerç – Cotxes – Perill

Ferran Xumetra i Subirana

1r Tinent d’Alcalde

Bústia  

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

Foto denúncia:
EN VENDA PARADA DE BUS A SANT POL.
Foto enviada per Pablo Armellini a través de 
Facebook.

Resposta de l’Ajuntament

E
ls usuaris del bus interurbà sovint es 
veuen perjudicats pel mal ús que fan 
alguns conductors de l’espai reservat 

per al correcte funcionament d’aquest ser-
vei. Així, recordem que està prohibit aparcar 
a les zones destinades a la parada del bus 

durant l’horari de funcionament del servei i 
sobretot als indrets que dificulten el gir de 
l’autocar. És especialment conflictiu al tram 
final del carrer Buenos Aires, doncs sovint 
el servei veu interromput el seu recorregut 
habitual per trobar cotxes en aquesta zona 
que impedeixen la maniobra. En tot cas, cal 
respectar les indicacions i tenir en compte 
que els conductors que no ho facin poden 
ser objecte de sanció.

Ferran Xumetra i Subirana

Regidor de Governació
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tema del mes

 El Ple de l’Ajuntament ha iniciat els 

tràmits per a la futura remodelació 

del nucli urbà, que pretén convertir 

definitivament el centre del poble en 

una zona amb prioritat per al vianant. 

L’acord aprovat inclou el canvi de 

sentit del carrer Nou, la supressió de 

la tanca al carrer Consolat del Mar 

i iniciar els tràmits per reurbanitzar 

en plataforma única des de la Riera 

fins al carrer Ferrocarril. La proposta 

va obtenir el recolzament de tots els 

grups excepte Junts que, tot i compar-

tir-ne el fons, es van mostrar contraris 

a invertir el sentit del carrer Nou. 

La remodelació del nucli antic ha 

estat una preocupació constant dels 

últims consistoris amb l’objecte de mi-

llorar la seva accessibilitat, dinamitzar 

l’eix comercial i restringir el trànsit al 

casc antic per, en definitiva, guanyar en 

qualitat de vida dels ciutadans. Amb 

aquest objectiu, els grups municipals 

van elaborar una proposta conjun-

ta, amb l’ajut dels tècnics i tenint en 

compte les directrius del Pla d’accessi-

bilitat i mobilitat aprovat el 2003.

L’acord de ple, que es va aprovar el 

passat 11 de març amb 9 vots a favor i 

4 en contra (Junts), contempla invertir 

el sentit de circulació del carrer Nou 

per tal de reduir el trànsit pel centre de 

la població, però permetent que els ve-

ïns circulin en cotxe sense restriccions. 

També es procedirà a suprimir la tanca 

que impedeix l’accés al carrer del Mar 

i a col·locar una senyalització clara al 

giratori del camp de futbol que indiqui 

clarament que el sentit mar només 

dóna accés a l’aparcament del Parc del 

Litoral i a la zona de vianants de trànsit 

restringit. Igualment es facilitarà una 

“La proposta s’ha

elaborat segons les 

directrius del Pla 

de mobilitat de 2003”

petita ocupació de la via pública de 

manera periòdica als establiments 

comercials del centre, amb el doble 

objectiu de promocionar l’establiment i 

entorpir el trànsit rodat.

L’acord també preveu activar els 

mecanismes de pressió a les entitats 

competents per pacificar i optimitzar 

la carretera N-II (rotondes, semàfors, 

passos a nivell...), de manera que 

s’acabi convertint en eix de distribució 

del trànsit rodat de Sant Pol. El darrer 

punt consisteix a iniciar els tràmits 

per a la contractació de la redacció 

del projecte tècnic de reurbanització 

i remodelació de l’Avda. de la Riera, 

carrer Consolat del Mar, carrer Nou i 

Ferrocarril en plataforma única. 

 El punt de desacord: El carrer Nou

Junts va justificar el seu vot con-

trari en que tenien seriosos dubtes 

sobre el canvi de sentit al carrer Nou. 

Segons el seu portaveu, Joan Vigatà, 

els problemes de mobilitat que es 
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alcaldia

Montserrat 

Garrido i 

Romera

Alcaldessa 
de Sant Pol 

de Mar

 Celebració del Dia 
internacional de la 
Dona Treballadora  

El passat 8 de març, arreu del país es va 
celebrar El Dia de la Dona Treballadora. 
Com no podia ser d’altra manera Sant Pol 
també ho va fer. El dia 8 acompanyada de  
la Presidenta de l’Associació de Dones de 
la Vallalta, la Karin Konkle, vàrem assistir a 
l’acte institucional al Parlament de Catalun-
ya en representació de totes les dones de 
Sant Pol.

El dia 9 hi va haver un acte festiu amb la 
Big Bang Valona, uns poemes recitats per 
la poetessa Anna Maluquer i el dinar que 
un  grup de dones organitza cada  any, un 
dinar cent per cent femení. L’Associació de 
Dones de la Vallalta va organitzar diferents 
activitats, que aquest any tocava fer-les a 
Sant Cebrià.

Les dones catalanes, tota la vida, hem hagut 
de fer mans i mànigues per conciliar la vida 
personal, laboral i familiar. Intentem  har-
monitzar totes tres vessants en les diferents 
etapes i facetes de les nostres vides, tan 
com germanes, mares, àvies, ties, etc.

Ara la realitat està canviant i cada vega-
da més l’home també s’incorpora a les 
tasques domèstiques, antigament anome-
nades femenines, doncs és molt important 
poder compartir aquestes tasques amb la 
parella en el desenvolupament del dia a dia, 
col·laborant amb la compra, els fills, la casa 
etc.

La tasca més important rau en que als 
nostres fills els eduquem en la igualtat de 
condicions, no del gènere que siguin, que les 
mateixes activitats, feines, estudis, etc,  tant 
les pot fer un home com una dona, tan sols 
s’ha d’estar preparat per poder-ho fer.
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Aprovat inicialment 

el pressupost de 2013

pretenen solucionar amb aquest canvi 
es traslladaran a una altra zona i veuen 
especialment conflictiva la cruïlla entre 

Abat Deàs i Manzanillo. Per la seva 

banda, ICV va celebrar la proposta 

que qualifiquen com un intent real de 

pacificar el trànsit al casc urbà. ERC va 

agrair la predisposició del govern per 

recollir les propostes de tots els grups 

i va recalcar que la proposta de girar el 

carrer Nou és la millor que van trobar 

els tècnics per tal de pacificar el trànsit 

i no perjudicar ningú. El PP va lamen-

tar que no s’hagués pogut arribar al 

consens unànime en una proposta que 

s’ha elaborat amb la participació de 

tots els grups i es va mostrar conven-

çut que aquesta vegada funcionarà 

perquè hi ha darrere un projecte que 

ho recolza.

 El vot de qualitat de l’alcaldessa va haver de decidir l’aprovació inicial del 

Pressupost General per a l’exercici 2013, que ascendeix a un import total de 

8.111.252,22 euros. La proposta va prosperar amb les abstencions d’ICV i ERC, 

que van facilitar la tramitació a canvi que el text final incorpori les seves esme-

nes, mentre que Junts i PP hi van votar en contra. 

L’equip de Govern es va mostrar satisfet de la proposta presentada, un pressupost 

que va qualificar de “socialment just”. Tot i que presenta poques variacions respec-

te a l’anterior, sí que és més elevat que el 2012, bàsicament perquè puja la parti-

da d’inversions -que augmenta en més d’un milió d’euros-, on destaca l’obra de 

canalització que s’ha de dur a terme aquest any a la urbanització de El Farell. Això 

és possible gràcies a la bona situació econòmica de l’Ajuntament que permet nou 

endeutament i a l’aportació de la Diputació i la Generalitat en forma de subvenci-

ons. Els grups ja van anunciar que hi presentaran al·legacions. 



 Primer Fòrum de Joves 
Emprenedors del Maresme 

El proper 20 de març se celebra al Teatre 

Monumental de Mataró el primer fòrum de 

joves emprenedors, on s’explicarà com con-

vertir una idea en un negoci d’èxit. El Fòrum 

vol transmetre, a partir de l’experiència 

personal d’emprenedors d’èxit, que 

l’autoocupació és una oportunitat laboral 

real, de present i de molt de futur. Per això 

alguns d’aquests emprenedors faran del seu 

testimoni un exemple a seguir. La iniciativa 

del Consell Comarcal pretén formar als 

joves, ja que representen el 50% del total 

de nous emprenedors. La intenció és fer del 

Maresme un territori emprenedor i capaç de 

crear la seva pròpia ocupació. Més informa-

ció: www.ccmaresme.cat/emprenedoria

 S’amplia el servei de 
Mobilitat Internacional
per a Joves

Aquest servei que ja està en marxa a 8 mu-

nicipis (entre els quals Sant Pol), s’ampliarà 

degut al bon funcionament que ha tingut en 

els primers mesos de funcionament.

El servei consisteix a realitzar un pro-

jecte personalitzat, dut a terme sota 

l’assessorament de professionals, per 

tots aquells joves que desitgin viatjar a 

l’estranger per ampliar estudis, millorar el 

coneixement d’idiomes o buscar feina. 

 Error en les notificacions 
de pagaments de tributs 
de l’ORGT

Degut a un error, l’Organisme de Gestió 

Tributària ha enviat algunes notificacions de 

pagament de tributs equivocades. Si algú ha 

rebut algun d’aquests documents no cal que 

el retorni. L’ORGT ja ha detectat l’error i ha 

començat a enviar les notificacions correctes.

  El CAAD Maresme fa una 
crida per acollir els animals 
més sensibles al fred 

El Centre d’Atenció d’Animals Domèstics de 

Companyia del Maresme busca famílies que 

puguin acollir durant uns dies els animals 

més sensibles al fred (cadells, animals de 

pèl curt o animals vells).

Les persones interessades poden contactar 

a: atencioanimals@ccmaresme.cat o bé 

trucant al telèfon 93 797 42 72

6

breus

actualitat

Així, la temporada de zones blaves, 

que tradicionalment comprenia de l’1 

de juny al 30 de setembre, s’estén a 

la resta de l’any però només els caps 

de setmana, amb el mateix horari de 8 

del matí a 8 del vespre. Estan exempts 

de pagar aquesta taxa els ciutadans 

que disposin del corresponent adhesiu 

de resident que es distribueix des de 

gener de 2012. Els residents temporals, 

vehicles d’empresa, activitats empre-

sarials amb domicili fiscal a Sant Pol 

i visitants habituals poden obtenir un 

distintiu d’aparcament específic, previ 

pagament d’una quota que va des dels 

50 fins als 150 euros depenent del 

supòsit.

Recordem també que cal posar el 

rellotge amb indicador horari durant 

tot l’any per aparcar a les zones blaves 

dels carrers Tobella, Manzanillo, Ma-

nuel Carrasco i Formiguera i pàrquing 

dels Tints, que tenen estacionament 

gratuït però limitat a un màxim d’1 

hora els dos primers i de 2 hores els 

segons.

A partir del 23 de març, es comencen a aplicar les modificacions aprovades per 

aquest 2013 de l’ordenança fiscal 14, que regula la taxa per a l’estacionament 

de vehicles a les vies públiques municipals. La principal modificació consisteix 

en aplicar la taxa de zones blaves també els caps de setmana i festius durant 

tot l’any al carrer Pau Simón, al Parc del Litoral i a la Riera. Igual que durant la 

temporada d’estiu, no hauran de pagar aquesta taxa els empadronats a Sant Pol 

i que paguin l’impost de circulació al municipi. 

Zona blava tots els caps 

de setmana i festius

 Avancen els 

treballs per a la 

instal·lació de 

l’antena a Can Tiril. 

Aquest mes de març, 

tècnics de la Gene-

ralitat, l’Ajuntament, 

l’empresa adjudica-

tària i els redactors 

del projecte es van 

desplaçar al turó 

de Can Tiril per fer 

el replanteig de la 

insfraestructura de telecomunicacions que s’hi ha d’instal·lar properament per 

garantir l’accés dels santpolencs als serveis de telefonia, banda ampla i televisió. 

Paral·lelament, el Ple va aprovar per unanimitat una bonificació del 95% de la 

quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), tenint en 

compte l’interès general, per a la construcció d’aquesta infraestructura, que ja té 

atorgada la llicència d’obres. Es tracta de dos tràmits més en el camí per solucio-

nar les deficiències que pateix Sant Pol en aquest tipus de serveis bàsics.
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notícies

9a Trobada de la dona treballadora

 Les dones de Sant Pol es reuneixen un any més en l’acte de commemoració del 

Dia internacional de la Dona, amb més d’un centenar d’assistents.

L’alcaldessa de Sant Pol, Mont-

serrat Garrido, i la presidenta de 

l’associació de Dones de la 

Vallalta, Karin Konkle, van assistir 

el passat 8 de març a l’acte 

institucional del Parlament de 

Catalunya amb motiu del Dia 

internacional de la Dona. 

L’endemà tenia lloc a Sant Pol la 

9a Trobada de la Dona Treballa-

dora. L’acte es va celebrar en un 

ambient festiu, amb l’acompa-

nyament de la música de la Big 

Bang Valona. Un cop a la Plaça de la Vila, l’alcaldessa va llegir el manifest institu-

cional, en el qual es destacava el paper fonamental que té la dona a la societat i la 

responsabilitat, ara més que mai, a l’hora d’escriure el present i el futur del país on 

vivim. Els versos de la rapsoda Anna Maluquer van arrodonir la vetllada. La festa va 

acabar amb el tradicional dinar al restaurant Gran Sol.

El temporal de març s’emporta la 

sorra de la platja de Sant Pol

 La llevantada i les pluges del 5 i 6 de març van provocar un fort temporal que 

va causar alguns desperfectes a les platges i va alterar la circulació de trens.

Després d’una nit de pluja i vent, Sant Pol s’aixecava amb un temporal de llevant 

que deixava les platges sense sorra. El temporal va causar danys significatius, va 

afectar l’espigó, que ha reculat una quants metres; va trencar el col·lector de la 

platja de les barques, que ja ha estat reparat i, a més, la caseta de pescadors va 

quedar totalment descalçada. També va quedar malmesa una de les barques del 

col·lectiu A tot Drap, la “Tortuga”. Tècnics de la Demarcació de Costes de l’Estat es 

van desplaçar al poble per avaluar l’abast dels danys.

Pel que fa als trans-

ports, des de bon matí 

hi va haver retards a la 

línia 1 de Rodalies Ren-

fe que passa pel Ma-

resme, ja que alguns 

trens havien de reduir 

la velocitat en els 

punts més conflictius, 

on les fortes onades 

arribaven a les vies de 

tren, arribant a afectar 

la rocalla que aguanta 

el ferm de la via.

breus

 Calendari de preinscripció 
per al curs 2013-2014

Ja ha començat el termini de presentació 

de sol·licituds per al 2n cicle d’educació 

infantil, primària i secundària obligatòria, 

que finalitza el proper 22 de març. A les 

llars d’infants les sol·licituds s’hauran de 

presentar del 6 al 17 de maig de 2013. Des 

del web de l’Ajuntament podeu descarregar-

vos el formulari de sol·licitud i consultar la 

documentació que cal aportar i els criteris 

de prioritat. Més informació: Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat.

  El Maresme s’uneix per 
reclamar solucions per als 
afectats per les participa-
cions preferents

El Consell d’Alcaldes del Maresme s’ha 

mostrat unànime a l’hora de exigir solucions 

pels afectats que tenen productes d’alt risc 

provinents de Caixa Laietana. Els alcaldes 

assistents, entre els quals l’alcaldessa de 

Sant Pol, van aprovar una proposta d’acord 

que reclama que els afectats, fins i tot 

aquells que van bescanviar les participa-

cions preferents per accions, puguin optar 

a la via arbitral. Aquesta seria una solució 

perquè els afectats poguessin recuperar els 

diners després d’arribar a un acord econò-

mic amb les entitats financeres a canvi de 

renunciar a la via judicial.

 Aprovats el mapa acústic 
de Sant Pol i l’ordenança de 
sorolls i vibracions

El Ple del mes de març va aprovar per 

unanimitat el mapa de capacitat acústica de 

Sant Pol de Mar i l’ordenança reguladora del 

soroll i les vibracions. Es tracta d’una adap-

tació a la nova normativa, que també té en 

compte els usos del sòl dels municipis per 

classificar les diferents zones acústiques. 

Els documents estan en període d’exposició 

per tal que els interessats formulin les 

al·legacions que estimin convenients.
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 Com va començar aquesta festa?

Nosaltres anàvem als tres tombs de 
Canet, de Calella i quan tornàvem 
sempre pensàvem que seria molt 
maco celebrar-ho també a Sant Pol. 
Fins que un any, en Toni Balam va 
parlar amb en Jaques i el va convèncer 
per fer els Tres Tombs a Sant Pol. “Tu 
porta cavalls, espavila’t. Que jo m’en-
carregaré de la benedicció, del vermut 
i de l’ambient festiu”. Així va ser.

  Quan fa que organitzeu els Tres 

Tombs?

Fa nou anys. La primera vegada va ser 
a la Plaça de l’Ajuntament. Ens van 

beneir i poca cosa més. No vam fer 
ni els tres tombs. A partir de llavors, 
cada vegada fèiem alguna cosa més. 
Els anys següents vam fer tres tombs, 
després vam buscar carros, una ruta 
més llarga, vam fer propaganda, però 
sempre érem els mateixos. Vam estar 
tres o quatre anys que només érem els 
set o vuit cavalls de Sant pol.

  Què vau fer per atraure a gent de 
fora?

Si convides a la gent que vingui, els 
has de fer una mica d’esmorzar i donar 
un detall, que és el que fan els altres 

pobles. Quan vam oferir esmorzar la 
gent venia. A partir de llavors, la gent 
que acostuma a fer els Tres Tombs de 
diferents pobles venia. I és que això de 
lluir el cavall és tota una disciplina!

  Quines novetats heu anat incorpo-
rant?

Primer vam estar uns cinc anys sense 
gaire complicacions, i després cada 
any hem anat fent una cosa més. Ens 
agrada dir que cada any fem una volta 
de cargol.
Primer les botifarrades per tothom, 
després la ceràmica de la Mercè Vila. 
També vam fer passejades amb cavalls 
mansos pels nens, però després els 
de l’hípica van col·laborar i van portar 
ponis. I l’última novetat que vam incor-
porar van ser les curses de cavalls.

  És un gran espectacle!

De fet, estem molt contents de com 
hem fet les coses. Hi ha molta gent 
que gaudeix, tant els que participen 
com els que miren. Els nens s’ho 
passen molt bé amb els pares i mares, 
i la gent de Sant Pol té l’oportunitat de 
veure un espectacle. És impressionant 
veure carreres de cavalls!
A més a Sant Pol tenim la Riera, és 
un avantatge que no té ningú més. 

L’arreglem i allà fem les botifarres, fem 
la gimcana, les carreres i la concentra-
ció. L’únic problema és que Sant Pol 
és massa petit per fer els tres tombs. 
No hi cabem. Va arribar un moment 
que vam ser tants cavalls que el circuit 
s’omplia i quedava saturat. Aquest any 
ha estat el primer que no hem pogut 
fer els tres tombs. 

  I per la desena edició?

De cara l’any que ve estem pensant 
d’innovar (fer una volta més de car-
gol) però encara no sabem ben bé per 
on aniran els trets. La intenció és la 
de tornar als orígens, perquè hem de 
recordar que Sant Antoni és una festa 
de pagès, i ara sembla una festa de 
cavalls. 

 Aquest any l’heu volgut dedicar a en 
Josep Pera, en “Jaques”...

Parlar de cavalls és parlar d’en Jaques. 
Almenys, als que ens agraden els ca-
valls, sempre hem vist en Jaques com 
el nostre nord. Ara hi hauria en Jaques 
aquí, n’estic segur, no hauria fallat. Era 
el nostre president. Quan li dèiem ens 
engegava però era el líder d’aquesta 
colla. L’any passat encara va poder 
participar-hi. Era obligat que aquest 
any fos en el seu honor.

“Ens animem els uns als altres per fer coses noves cada any”

Toni 

Sauleda 
Juntament amb en Francesc Borrell 
i altres amics del cavalls, organitzen 
els Tres Tombs per Sant Antoni. Ens 
expliquen el recorregut i la història 
d’aquesta celebració que han recu-
perat després de 40 anys.
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breus

tribuna

Grups

Municipals

Al darrer Ple Municipal es va aprovar inicialment el pressupost per aquest 2013. Com era 

d’esperar, el Govern va presentar un pressupost “auster” però amb sinceritat, no creiem que 

aquest pressupost sigui el més adequat per tots els santpolencs i santpolenques. El Grup de 

CiU sempre parla de fer les coses en conjunt, però quant els interessa les coses no surten 

així. El Pressupost Municipal és un exemple. El nostre grup no va ser convidat a l’elaboració 

del mateix, per tant no entenem que el pressupost sigui el nostre. Només se’ns va convidar 

a una reunió final per donar la nostra opinió sobre algunes partides que, no entenem que 

encara tinguem. Creiem que gastarem massa en festejos i en subvencions i creiem que 

les dedicacions exclusives o parcials s’haurien de revisar. Hauríem de ser més austers en 

els temps que corren. Nosaltres vàrem votar en contra per aquests motius i per d’altres. El 

Pressupost va ser aprovat gràcies al vot de qualitat que té l’Alcaldesa en cas d’empat. 5 vots a 

favor (CiU), 5 en contra i 3 abstencions. Es demostra novament la debilitat del Govern actual.

Des de JUNTS treballem per restablir la il·lusió d’un poble de color blanc en què les 

entrades del poble siguin la nostra carta de presentació. Un poble amable, tranquil, obert i 

que la frase: “Benvinguts a tota hora” no sigui tan sols un eslògan. Donar una visió de poble 

mariner i net, un “Jardí del Maresme”. Promocioneu-nos en benefici del comerç. Caldria 

una bona acció de mecenatge per a rehabilitar les façanes de Sant Pau i de l’església de 

Sant Jaume. Endreçar la mobilitat no vol dir capgirar carrers. Cal estar atents a les necessi-

tats dels vilatans; com ara el túnel sota el cementiri. Caldria que fos d’un sol sentit i obrir un 

altre pas, cap a Barcelona. Moderar la velocitat de la N-II amb rotondes i semàfors per a vi-

anants. Pels pares, generar il·lusió amb el futur institut. Per a tothom, il·lusió per poder veure 

bé la televisió… per exemple. Els pressupostos del 2013, que són d’uns 8 milions d’euros, 

sembla que siguin només per manteniment,  festes i despeses salarials. Sí, ja treballem en 

tot això, però urgeix que sigui una realitat. Cal generar il·lusió, sí, i posar fil a l’agulla!

Isona Passola, productora de “Pa Negre”, vol rodar l’Endemà, una pel·lícula sobre 

l’Estat que volem els catalans, oferint arguments tècnics i objectius per convèncer 

els indecisos a l’hora de votar Sí. Aquesta producció costa 600.000€ i davant 

les dificultats de finançament, van engegar una campanya de micromecenatge 

a Verkami.com per a aconseguir-ne 150.000 abans del 16 de març. Veient que 

la campanya esdevenia la de més èxit a tot Europa, demostrant que és un tema 

cabdal per a la societat civil catalana, van ampliar l’objectiu fins a 300.000€.  En 

el moment d’escriure això, a pocs dies per a la seva conclusió, ho tenien a tocar 

(El màxim recaptat a Verkami era de 50.000€). A ERC creiem en l’Endemà i hem 

col·laborat amb aquesta campanya. Quan s’estreni la pel·lícula el Gener del 2014 

la podrem veure a Sant Pol presentada per la seva directora, esperem esvair-vos 

qualsevol dubte o por que encara podeu tenir al respecte. Ja us en farem memòria.

Quan el govern ens va facilitar l’esborrany del pressupost, el grup 

municipal d’ICV vam redactar un document de valoracions al respecte. 

Aquest document el vam facilitar al govern i a la resta de grups polítics 

municipals. D’entre les nostres propostes, destaquem la reducció de les 

retribucions als càrrecs electes amb dedicació, l’aprovació enguany de 

la revisió del Catàleg, l’aplicació de la Llei d’Accés Digital, la redacció 

d’un Pla de Poda, i de la millora dels mecanismes de Promoció Econòmi-

ca, entre d’altres. Després de diverses trobades amb el govern, i veient 

que les nostres propostes eren acceptades quasi en la seva totalitat, 

hem arribat a un principi d’acord amb el govern. Som crítics amb la ges-

tió del govern, però no creiem que la manera de plasmar aquesta crítica 

sigui via bloqueig de l’acció municipal, no aprovant el pressupost.

junts per sant pol

cal generar il·lusió 

i posar-nos “guapos”

grup municipal d’icv

pressupost 2013

pp sant pol de mar

ja tenim pressupost

secció local d’esquerra

l’endemà

Al darrer Ple ha estat aprovat inicialment el pressupost per aquest 2013, 

sense grans modificacions respecte el de l’any anterior. Des del govern 

han presentant una plantilla de personal amb un informe positiu dels 

representants dels treballadors municipals. El capítol de despesa corrent 

s’ha mantingut a l’alçada d’anteriors pressupostos, augmentant partides 

de Serveis Socials (amb un nou fons de contingència de 50.000 euros), 

Medi Ambient i Serveis (obres i manteniment municipal). Al capítol 

d’inversions hi ha hagut un augment amb obres d’obligat compliment 

com la canalització de la urbanització del Farell, valorada amb més de 

600.000 euros.

Des del govern municipal estaran amatents a totes les al·legacions pre-

sentades per portar un pressupost amb el màxim consens possible.

ciu sant pol de mar

un pressupost 

socialment just
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directori de comerços

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
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   Diumenge 24 de març

16ª excursió a 
Montserrat

Ruta de les ermites: Santa Anna, Santa 
Creu, Sant Dimes, Santíssima Trinitat, 

Sant Benet, etc.  6h de marxa efectiva

Hora 7h / Lloc Plaça de l’Hotel
Inscripcions 93 760 10 89
Preu 12 - 15 euros
Organitza: Centre excursionista

  Diumenge 31 de març

Ballada de Sardanes

Sardanes a la Plaça de la Vila el darrer 
diumenge de cada mes
Hora 12 / Lloc Plaça de la Vila

  CURSOS I TALLERS:

Dansa per a adults

De març a juny. Clàssic, contemporani, 

jazz i interpretació de la dansa.

Hora Horaris flexibles de matí i de 

tarda / Lloc Aula de Dansa de Sant Pol 

(C/ Santa Clara, 2) / Preu 25 euros al 

mes (+ matrícula)

Més info i inscripcions a Ca l’Arturo 

(Ignasi Mas Morell 7-9 – 93.760.30.06 

- auladedansa@santpol.cat)

Taller: Com estàs de 
memòria?

Vols mantenir la teva ment activa de 

forma entretinguda i divertida?

Estimula les teves capacitat cognitives:

Atenció, concentració, orientació, 

llenguatge i memòria.

Més info: Serveis Socials de 9 a 14 h  

Pl. A. Sauleda, s/n - Telf. 93 760 09 09

 

agenda

Març
  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

 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

Abril
  Dimarts 9 d’abril

Xerrada: Un cuidador, 
dues vides

Informació i suport al cuidador famili-

ar. CUIDEM EL CUIDADOR 

La figura del cuidador familiar és 

molt important, amb aquesta xerrada 

l’acompanyarem en la seva tasca dià-

ria, proporcionant-li eines, informació 

i pautes per a cuidar-se i per cuidar 

millor.

Hora 17h / Lloc l’Esplai

Més info: Serveis Socials (matí) 

l’Esplai (tarda)

Organitza: Associació de l’Esplai de 

Sant Pol amb la col·laboració de la 

Regidora de serveis socials i gent gran.

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

  Diumenge 17 de març

Jornada de ’Llibretes 
obertes’ QUI’SIGUT 
d’Enric Casasses

Amb Enric Casasses i Jordi Cornudella

Hora 12:30h / Lloc Museu de Pintura 

(Plaça de la Vila, 1)

Activitat gratuïta dintre de l’exposició

 

  Dimecres 20 de març

Cicle de passejades per 
a la gent gran

Passejada per Sant Pol

Hora 9:30 / Lloc Pavelló Poliesportiu

Més info: Ca l’Arturo – 93 760 30 06  

Emma (matins de dimarts i dijous)

  Del 24 al 29 de març

 

Setmana Santa 2013

Diumenge de Rams, 24 de març: 

- 10:45 h: Benedicció de palmes i rams 

a la Plaça de l’Església.

Tot seguit, Santa Missa.

Divendres Sant 29 de març: 

- 8h: Via-Crucis pels carrers de la vila.

- 21:30h: Processó del Sant Enterra-

ment.

   Diumenge 24 de març

Gran actuació solidà-
ria Màgia pel Sàhara

A càrrec del Mago Martin

Per a l’expedició 2013 de Mags Solida-

ris als Camps de Refugiats Sahrauís. 

Hora: 18h / Lloc: Centre Cultural i 

d’Esbarjo


