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Per començar formatges 

i de postres... maduixes!

H
em entrat al mes d’abril, i amb l’arribada de la primavera i el bon 
temps s’acosten les fires tradicionals, i no tant tradicionals de la 
primavera santpolenca. 
Començarem el diumenge 21 al Parc del Litoral amb la Fira 

d’antiguitats i brocanters esperant que el temps ens respecti més 

que l’edició de l’any passat. En aquesta ocasió més de 30 expositors ens presenta-

ran uns articles únics en tots els sentits. 

El cap de setmana del 27 i 28 arriba un dels plats forts de la temporada per l’èxit 

obtingut l’any anterior. La 2a edició de la fira d’artesans del formatge i de pastor a 

la Plaça de l’Hotel, on la feina d’organització i recerca de la Penya Xíndries ens farà 

gaudir amb un munt d’activitats sobre aquest producte als paladars més exigents, 

amb xerrades, tallers i tastets per a tothom.

El diumenge 5 de maig la Plaça del Torrent Arrosser s’omplirà dels aromes i la 

dolçor de fira de la maduixa, on els productors santpolencs ens deixaran amb la 

boca oberta amb els seus fruits amb el color vermell brillant que té el maduixot 

de la Vallalta acabat de collir. A més, com cada any, es prepararà una maduixada 

popular amb una copa de cava per acompanyar la dolçor del nostre fruit.

Finalment, i en la seva 11a edició, les puntaires ocuparan el Carrer Nou el diumen-

ge 12 de maig a partir de les 10 matí, on més de 200 dones de vàries agrupacions 

i colles de Catalunya ens mostraran l’elaboració d’aquest art complex i meticulós.

Ja veieu que ens quedem sense aire al parlar de totes les activitats que s’acosten 

properament. Així doncs, ens toca ocupar el carrer tot fent poble, i gaudir de totes 

les activitats proposades per a petits i grans.

Que passeu un bon inici de primavera!

Ferran Xumetra i Subirana

1r Tinent d’Alcalde

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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tema del mes

La gastronomia, protagonista de les ! res de primavera

 Optar per un consum de proximi-

tat, també anomenat Km 0, suposa 

consumir productes i serveis fets al 

nostre entorn territorial més proper. 

D’aquesta manera s’ajuda a reforçar 

l’economia local i a reduir la despesa 

energètica que produeix el transport. 

Aquest és l’objectiu de les diver-

ses iniciatives que s’organitzen a la 

comarca, com fires o jornades gastro-

nòmiques, que pretenen descobrir els 

nostres productes de proximitat i po-

tenciar així els conreus tradicionals de 

la zona i els artesans alimentaris. Sant 

Pol també s’afegeix a aquesta corrent i 

ja prepara les properes fires que tenen 

la gastronomia com a protagonista.  

La primavera dóna el tret de sortida 

a una intensa agenda de fires, entre 

les quals aquest any destaca la de 

la Maduixa, que arriba ja a la seva 

desena edició. El diumenge 5 de maig, 

la Plaça del Torrent Arrosser tornarà a 

acollir parades de venda de maduixes 

a càrrec dels mateixos productors i es 

podran adquirir també altres produc-
tes relacionats amb aquest fruit. L’ac-
tivitat més destacada serà un any més 
la maduixada popular que se celebrarà 
a les 12 del migdia.

Encara que la temporada de madui-
xes s’ha endarrerit degut a la manca 
de sol, tot fa pensar que al maig la 

fruita estarà en el seu moment òptim. 
És conegut que el sector passa un mal 
moment degut a la competència d’al-
tres varietats més econòmiques però 
de menys qualitat, però els maduixai-
res del Maresme segueixen aguan-
tant. “Cal diferenciar-se en la qualitat 
-assegura Joan Borrell, de Maduixes.
cat-. La sortida està en el mercat local, 

en els comerços de l’entorn, on sí que 
es valora els petits productors”.

També aquesta primavera se celebra 
una altra de les fires més exitoses, la 
II Fira del Formatge, que va iniciar-
se l’any passat de la mà de la Penya 
Xíndries, amb la intenció de donar a 
conèixer els productors de formatges 
artesans i de pastor. Així, parades de 
venda de productes, xerrades, tastets 
i tallers ompliran la Plaça de l’Hotel 
durant l’últim cap de setmana d’abril.

“Les � res de la Madui-

xa i del Formatge volen 

promocionar el pro-

ducte de proximitat”
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La gastronomia, protagonista de les ! res de primavera alcaldia

Montserrat 

Garrido i 

Romera

Alcaldessa 
de Sant Pol 

de Mar

 Setmana Santa a Sant Pol  

Acabem de deixar enrere la Setmana Santa 
i, com és tradició a Sant Pol, els carrers s’han 
omplert de molta gent, els que hi tenen la 
segona residència, els que ens visiten de 
vacances o els que hi venen a passar el dia.
A les pastisseries i forns de la nostra vila 
s’han preparat perquè tots poguéssim gau-
dir del Tortell de Rams, el Pa Dolç de Pasqua, 
els bunyols i les Mones, tradicions molt 
arrelades a casa nostra que ens permeten 
gaudir dels dolços típics a grans i menuts.
Enguany mossèn Joan també ens ha ofert 
tot un seguit d’actes religiosos que s’han 
pogut seguir a mesura de les necessitats 
de cada persona i amb la participació, molt 
valuosa, dels Portants del Sant Crist i els 
de la Cofradia  de la Dolorosa i el grup de 
persones que acompanyen al fiscorn amb 
els cants del Miserere.
Per poder fer una processó tant lluïda, com 
és la del Sant Enterrament, cal que molta 
gent hi participi, tant per el que fa al mante-
niment de les imatges, com per la prepa-
ració dels passos. A tots ells hem d’agrair 
que any rere any puguem seguir gaudint 
d’aquests actes tant religiosos com culturals 
que ens permeten continuar i donar a 
conèixer les nostres tradicions.
Amb aquestes ratlles voldria agrair el seu 
esforç i animar a seguir amb la mateixa 
il•lusió que any rere any desprenen en 
aquests actes. A tots MOLTES GRÀCIES.

 Sant Pol gaudeix d’un variat calenda-

ri de fires repartides durant tot l’any, 

des de Sant Pau al gener fins a Santa 

Llúcia al desembre, organitzades tant 

des de l’Ajuntament com per entitats 

del poble. El gruix de fires, però, es 

concentra a la primavera i l’estiu.

La primera que podrem gaudir prope-
rament és la fira d’antiquaris i bro-
canters, que es va estrenar l’octubre 
passat amb força èxit, malgrat quedar 
deslluïda pel mal temps. Així, aquest 
any se’n faran dues edicions, una a la 
primavera (el proper 21 d’abril) i l’altra 
a la tardor, al Parc del Litoral.

Després de les fires del Formatge i 
de la Maduixa, el 12 de maig tindrà lloc 
la XI Trobada de Puntaires que, tot i no 
ser pròpiament una fira, concentra dos 
centenars de participants i mobilitza 
un bon grapat de voluntaris i d’esta-

 Desenes Jornades 
Gastronòmiques de la 
Maduixa de la Vallalta  

Enguany també se celebra el desè 
aniversari de les Jornades Gastronò-
miques de la Maduixa de la Vallalta al 
Maresme, una iniciativa que uneix més 
d’una desena de municipis i en la que 
Sant Pol participa des de fa anys.
Així, des del 20 d’abril i fins al 27 
de maig, les cartes i menús dels 
restaurants del poble inclouen plats 
elaborats amb aquesta fruita i els arte-
sans alimentaris ofereixen productes, 
dolços i salats, fets amb maduixes de 
Sant Pol. 
Els darrers anys també s’ha ampliat la 
participació de Sant Pol a les diferents 
jornades, d’àmbit comarcal, per poten-
ciar els productes de la terra, el mar i 
l’horta, de la zona del Maresme i fer 
una major difusió de la gastronomia 
i la restauració santpolenca. Des del 
2011 Sant Pol és present a les jornades 
del Bolet i del Pèsol i la intenció és, en 
els propers anys, ampliar la participa-
ció a la resta de les jornades gastronò-
miques que se celebren a la comarca. 

bliments participants. El col·lectiu de 
puntaires organitza aquesta trobada 
que omple de puntes el carrer Nou 
durant tot el matí, malgrat que l’actual 
situació econòmica ha obligat reduir 
parades i limitar el número d’assis-
tents. 

També a la primavera, des de les Do-
nes de la Vallalta es munta la Fira del 
Traster Obert al Parc del Litoral, que 
permet als particulars que ho desitgin 
posar a la venda aquelles coses que ja 
no els fan servei.

Ja a l’estiu, es podrà gaudir d’una 
nova edició de la Fira del Foc al Parc 
del Litoral, que s’adelantarà a la pri-
mera setmana de juliol, a més de les 
ja clàssiques Fira d’Art, Alternativa i 
Firamar. El calendari es completa amb 
la Fira de la Tardor al novembre, amb 
parades de productes de temporada a 
la Plaça de l’Estació.

Un ampli i variat calendari



 Prohibició de fer foc al bosc 
del 15 de març al 15 d’octubre 

La generalitat prohibeix fer foc al bosc i 
en un radi de 500 metres. L’objectiu és el 
d’evitar incendis forestals. Està prohibit fer 
foc per qualsevol activitat, sigui quina sigui 
la finalitat. Des de cremar rostolls, marges 
i restes d’aprofitaments forestals, agrícoles 
o de jardineria fins a fer focs d’esbarjo. Les 
àrees recreatives i d’acampada, així com 
les parcel·les de les urbanitzacions queden 
excloses de la prohibició per la utilització 
dels fogons de gas i de barbacoes d’obra 
amb mataguspires.
També es prohibeix llençar objectes 
encesos, abocar escombraries i restes tant 
vegetals com industrials i focs artificials.

 Tramitació del DNI-e a Sant 
Pol el 15 de maig

Es podrà tramitar el carnet d’identitat 
d’aquelles persones que el tinguin caducat, 
que s’hagin canviat de domicili o que se’l 
facin per primera vegada. En tot els casos 
caldrà demanar hora amb anterioritat al 
telèfon de l’ajuntament 93 760 05 19 o bé 

passant per les dependències de la Policia 

Local en horari d’atenció al públic (de 9 a 

14h). El tràmit es realitzarà en dos dies: el 15 

de maig (de 9h a 12:30h) per presentar-se, i 

el 17 de maig (entre les 9h i les 12:30h) per 

a l’entrega. Durant els  dos dies és necessari 

que vingui  la persona interessada, sense 

poder delegar la recollida del carnet a ningú 

més. Més informació a www.santpol.cat

 Cal autorització prèvia 
per celebrar festes privades 
a l’espai públic

Des de la regidoria de Governació, s’informa 

als santpolencs que per a les celebracions 

particulars (festes infantils, aniversaris...) 

que es realitzin en espais públics com és 

el cas del Parc del Litoral o el Parc dels 

Garrofers, cal demanar autorització prèvia a 

l’Ajuntament, mitjançant instància i amb 15 

dies d’antelació.

breus

actualitat

L’Ajuntament de Sant Pol de Mar 

concedeix aquesta bonificació, que 

s’aplica a l’import anual de la taxa d’es-

combraries i es fa efectiva a l’exercici 

de l’any següent, als usuaris (exclu-

sivament particulars) que facin un 

mínim de 6 visites l’any a la deixalleria. 

El percentatge de bonificació s’apli-

ca en funció del nombre de visites, 

sense que se’n pugui comptabilitzar 

més d’una al dia. Per als usuaris que 

realitzin de 6 a 10 visites l’any, el per-

centatge és del 5%, i als que facin més 

de 10 visites se’ls aplica una reducció 

del 10%.

Recordem que la deixalleria munici-

pal, situada a la Carretera de Sant Pol 

- Sant Cebrià, està oberta de dimarts 

a dissabte de 9 a 13h i de 16 a 19h i diu-

menge de 9 a 14h. Es tracta d’un servei 

gratuït. Igualment, els santpolencs 

disposen d’una deixalleria mòbil dos 

cops al mes. Cada segon divendres de 

mes es troba instal·lada a la Plaça de 

l’Hotel, i el quart divendres a la Plaça 

de l’Estació, en horari de 12 a 14h.

Moltes gràcies un altre cop per aju-

dar-nos a mantenir un Sant Pol net.

Aquest any, un total de 110 santpolencs es beneficiaran d’una bonificació a la 

taxa d’escombraries per haver fet un ús continuat de la deixalleria municipal 

durant el 2012. D’aquests usuaris, 31 tindran una bonificació del 10% per haver 

fet més de 10 visites, i els altres 79 es beneficiaran d’un descompte d’un 5% per 

haver realitzat entre 6 i 10 visites. Des de l’Ajuntament es vol agrair a tots ells 

el seu esforç i encoratjar-los a continuar. Al mateix temps, animar la resta de 

ciutadans a fer ús d’aquest servei. 

Boni� cacions per l’ús 

continuat de la deixalleria

 Remodelació de la 

Plaça de l’Estació.  

L’Ajuntament ha 

portat a terme una 

sèrie de reformes a 

la zona de la Plaça 

de l’Estació, que 

s’emmarquen dintre 

de la regulació de la 

mobilitat que s’està 

fent al centre del 

poble. Així, s’han 

suprimit les places d’aparcament que hi havia a la plaça, deixant-ne només tres 

de taxi i una per a persones amb mobilitat reduïda, i s’han mogut les taules de la 

terrassa fins on hi havia aquests aparcaments, per deixar l’espai més lliure. També 

s’ha emblanquinat la façana i s’ha tret temporalment el mural dels geganters. 

Paral·lelament, s’ha ampliat el pas que va de la plaça al carrer Ferrocarril, al costat 

de la placeta de sorra, per facilitar la mobilitat dels vianants.
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notícies

breus

 Informació sobre els 
serveis de lleure estiu 2013

Ja es pot consultar a www.santpol.cat tota la 

informació dels serveis de lleure per aquest 
estiu que organitza l’Ajuntament de Sant Pol 
de Mar. Aquest any, per primera vegada es 
podrà fer inscripcions on-line a través de 

correu electrònic durant la primera quin-

zena de maig; mentre que les inscripcions 

presencials seran del 23 de maig fins l’1 de 

juny. Les places no són limitades i tothom hi 

té accés sempre i quan s’inscrigui durant el 

període establert. Per a més informació: Ca 

l’Arturo (93 760 30 06 - pij@santpol.cat)

  Sant Pol s’adhereix a 
“L’hora del Planeta”

L’Ajuntament de Sant Pol es va afegir a 

la celebració de ’L’hora del Planeta’ amb 

l’objectiu de defensar la Terra mitjançant 

un acte simbòlic que va consistir en apagar 

els llums durant una hora, el dissabte 23 

de març de les 20:30 a les 21:30 hores. 

En aquest cas, es van apagar els llums de 

la plaça de l’Ajuntament i de Ca l’Arturo. 

Igualment es va fer una crida a la ciutadania 

perquè s’hi sumés.

 Es digitalitza tot el fons 
del filòleg Joan Coromines

Amb l’objectiu de recuperar i posar a l’abast 

del públic la magna obra de Joan Coromines, 

Ara Llibres i la Fundació Pere Coromines han 

firmat un acord per digitalitzar i comer-

cialitzar tot el llegat d’aquest gran filòleg. 

El primer pas ha estat la digitalització i 

recuperació del ‘Diccionari etimològic de la 

llengua catalana Joan Coromines’, en una 

versió revisada i essencial, que condensa en 

tres volums l’obra magna del lingüista. Són 

10.000 entrades i s’hi incorporen per pri-

mera vegada les correccions que el mateix 

Coromines va anotar a mà abans de morir.

Celebració de la Setmana Santa

  Destaquen el Via Crucis i la Processó que recorren els carrers del poble.

La Setmana Santa a Sant Pol va començar el diumenge de Rams amb la bene-

dicció de palmes i rams a la Plaça de l’Església. Però els actes més destacats es 

concentren el divendres Sant, amb el Via Crucis i la Processó del Sant Enterrament. 

El Via Crucis pels carrers de la vila comença a les 8 del matí sortint de l’Església. 

Durant la marxa es porta el Sant Crist i es fan parades a cada estació per fer canvis 

de portadors. El recorregut acaba de nou a l’Església. A partir de 2/4 de 10 del 

vespre té lloc la processó del Sant Enterrament, també anomenada processó del 

Silenci. Encapçala la comitiva el Pas del S.XVII anomenat La Pietat, obra de Juan 

Martínez Montañés. Tot seguit, el Cor que canta peces antigues com el Miserere, 

i finalment, el Sant Crist tanca la marxa. Trobareu les fotos al Flickr de l’Ajuntament.

“Sant Pol, quina hora és?” aspira a 

proclamar-se Sardana de l’any 2012

 Des de Sant Pol s’organitza una sortida a Tarragona el proper 11 de maig per 

assistir a la final del certamen i votar per la composició santpolenca. 

L’excursió començarà a les set del matí, quan l’autocar marxarà cap a Tarrago-

na. Un cop allà hi ha prevista una visita guiada de les Muralles, el Pretori, el Circ i 

l’Amfiteatre romans. Hi haurà ballades de sardanes a les 12 del migdia i a les 5 de 

la tarda, amb una pausa per dinar. Finalment a dos quarts de set es farà el gran 

concert final per escollir la Sardana de l’Any. Durant la segona part de l’acte, es 

presentarà un espectacle anomenat La Jota + Bella amb la col·laboració de Quico 

el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries, acompanyats per la cobla Reus Jove i l’esbart 

Reus Dansa. 

El preu és de 15 euros pel viatge i 20 euros per l’entrada. També s’està mirant 

d’aconseguir un restaurant per poder anar a dinar tots junts (qui vulgui) a un preu 

no superior a 15 euros. La reserva i pagament s’ha de fer a Ca l’Arturo.

ANEM TOTS JUNTS A TARRAGONA A VOTAR LA NOSTRA SARDANA!
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“Tots som responsables del que ens passa i amb molt poc podem canviar-ho”

Eva 
Lleonart 

Coordinadora del 
Teaming Vallalta

Una iniciativa solidària que ajuda els 

altres mitjançant microdonacions d’1 

euro.  Tots per a un i un per a tots!

  Què és el teaming?

És una iniciativa solidària de l’ho-
landès Jil Van Hyle. La idea va ser 
concebuda per empreses molt grans, 
amb molts treballadors. Cada treballa-
dor posava un euro al mes de la seva 
nòmina, i s’anaven recopilant aquests 
diners. Paral·lelament es buscava 
algun projecte social on destinar els 
diners aportats pels treballadors. Ac-
tualment es recapten 200.000 euros 
al mes des de 40 països diferents.

  Però el Teaming Vallalta no és cap 

empresa...

Jo he estat voluntària durant molts 
anys i volia fer alguna cosa a nivell de 
poble però que no fos de tu a tu. Volia 
crear una comunitat que s’ajudés a sí 
mateixa.

  Llavors en aquest aspecte el Tea-

ming Vallalta és una innovació?

És el primer Teaming comunitari que 
existeix arreu del món. Vaig anar a 
veure el Jil Van Hyle i li va semblar molt 
bona idea. Tant bona que em va dir que 
vindria el dia de la presentació, i de fet 
va venir. A més a més, ens va posar 
com a exemple a l’entrevista que li van 
fer des de RNE.

  Per què ens hem d’apuntar?

Per tres motius: Tots som responsa-
bles del que ens passa i podem, dins 
la nostra mesura, posar un granet de 
sorra i canviar la nostra comunitat. En 
segon lloc, perquè només és un euro 
al mes. Amb menys d’un cafè al mes 
podem fer realitat somnis de perso-
nes! I per últim, perquè la gent pot 
involucrar-se i proposar els projectes. 

  Com dius les iniciatives, es decidei-

xen entre tots els participants... 

Sí, aquesta és la idea. Ara tenim 26 
participants, que encara no són molts. 
Per això, de moment, el que hem fet 
és parlar amb serveis socials de Sant 
Cebrià, Sant Pol i ara tenim previst 
parlar amb els de Sant Iscle, per fer la 
Vallalta sencera, i que ens proposin 
iniciatives per dur a terme. Els se-
güents hauran de ser entre tots.

 Quina ha estat la primera iniciativa?

El nostre primer repte ha sorgit dels 
serveis socials de Sant Cebrià. Es 
tracta de donar aliments frescos a cinc 
famílies durant un mes. Són famílies 
que tenen aliments del Banc dels Ali-
ments i de Creu Roja, però son secs. 
Nosaltres volem facilitar els frescos.

 Quina importància té aquesta inicia-

tiva en un context de crisi com l’actual? 

Molts aspectes socials s’estan reta-
llant i la gent encara té més problemes 
per tirar endavant dia a dia. Si sumem 
els habitants censats són 10.000 per-
sones. Només que un 30% d’aquestes 
persones s’apuntessin serien 3.000 
euros cada mes per ajudar a gent que 
ho necessita. Es podrien fer moltes 
coses amb 3000 al mes. 

  Com podem col·laborar? 

Via on-line. Per tal de garantir la major 
transparència i evitar tenir cap mena 
de tresorer. Els diners només es poden 
agafar per finançar la causa, i això 
només ho puc fer jo. Per apuntar-se 
s’ha d’entrar a la pàgina www.teaming.
net, donar-se d’alta de manera senzilla 
i annexionar-se al teaming Vallalta 
(www.teaming.net/teamingvallalta), 
llavors es demana el compte corrent, 
i automàticament, cada més es fa el 
pagament.

  Hi ha propostes a llarg termini?

La meva idea a llarg termini consis-
teix no només en pal·liar situacions 
de necessitat sinó, fer projectes per 
prevenir-les.
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Et convidem a formar part de 

l’Esbart dansaire de Sant Pol de Mar

L’esbart va reiniciar la seva activitat a l’any 1998 i amb un treball ben elaborat 

arribarem aquest any a la setzena edició del Festival de danses catalanes. Durant 

aquests anys l’esbart ha participat en molts esdeveniments de la cultura catalana 

a nivell nacional i també participant a festivals internacionals com els de Roma, 
Andorra i París, així com a actuacions rellevants com són les de la festa major de 
la Mercè a Barcelona, al 50è. aniversari de la cultura catalana a Montserrat i al 
festival internacional celebrat a Blanes.
A títol informatiu i de transparència passem a relacionar les actuacions de l’Esbart 
dansaire de Sant Pol durant l’any 2012.

Sant Pol celebra el seu primer 

concurs literari de Sant Jordi
  Una desena de treballs participen en aquesta iniciativa de la regidoria de 

Cultura

El proper 23 d’abril s’entregaran els premis del certamen literari. Hi haurà 
tres categories: infantil, juvenil i adulta. Els guanyadors de la categoria juvenil 
i adulta obtindran un val de 50 euros de descompte per la compra de llibres a 
la llibreria Ona, i els guanyadors de la categoria infantil, obtindran un val de 20 
euros.  El lliurament de premis es farà durant els actes de la Diada de Sant Jordi 
a la Plaça de l’Estació.

 L’Esbart dansaire de Sant Pol fa una crida a totes les persones que vulguin potenciar i participar de la cultura catalana a 

través de la dansa, tant a nivell nacional com internacional.

Actuacions any 2012:

- Actuació a Sant Feliu de Buixalleu el 
21/04/2012
- Actuació als actes de l’Òmnium Cul-
tural a Sant Pol el 03/06/2012.
- Actuació a la Misericòrdia de Canet 
de Mar 08/07/2012.
- Organització del quinze Festi-
val de danses catalanes a Sant Pol 
22/07/2012.
- Actuació a Andorra la Vella els dies 3 i 
4 d’agost de 2012
- Actuació a Breda el 10/09/2012.
- Actuació els dies 3 i 4/11/2012 al 
festival internacional de París. 

Com es pot veure, l’esbart es una enti-
tat dinàmica i amb ganes de potenciar i 
promocionar la cultura catalana arreu i 
per això us convidem a formar part del 
nostre grup.
Si hi esteu interessats el nostre telèfon 
és el 607 851 977 i el nostre correu 
electrònic és esbart.santpol@gmail.
com, i si voleu, podeu assistir als assa-
jos tots els dilluns a partir de les 22h. 
a la 2a. planta de Ca l’Arturo. També 
podeu demanar més informació sobre 
l’entitat a Ca l’Arturo.
Us hi esperem!
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Grups

Municipals

Des de CiU de Sant Pol valorem molt positivament l’arranjament que 

s’ha realitzat a la plaça de l’Estació i a la plaça adjacent de sorra, com a 

millores per a tots els vilatans. A part de la clara millora estètica, hi ha 

dos aspectes importants: 

En primer lloc, destacar la millora de seguretat per la convivència entre 

persones, taules i cotxes. Ara, deixant únicament els taxis i l’estacio-

nament per a Persones amb Mobilitat Reduïda, resulta molt més segur 

passejar per la plaça.   

En segon lloc, destacar la millora que s’ha produït a la plaça de sorra en 

matèria de mobilitat, ja que el pas pels vianants ha guanyat 1,5 metres 

d’amplada, fet que no provocarà embussos en aquest punt durant la 

temporada de més afluència de persones.

Properament, el Ple Municipal decidirà sobre qüestions de gran impor-

tància al nostre municipi. Ja passada l’aprovació inicial del pressupost 

per aquest any (aprovat in-extremis pel vot de qualitat de L’alcaldessa), 

ara toca l’inici del POUM. Com sabem, el POUM és una de les peces 

claus d’un municipi. Hem de decidir entre tots com volem que sigui el 

nostre poble ara i d’aquí a vint anys. Esperem que regni la responsabili-

tat i el sentit de poble. Esperem també, que no es facin disbarats que en 

el passat es van permetre. El POUM haurà d’atendre  les necessitats del 

nostre municipi i les realitats físiques del territori. Des del Partit Popular 

ens mostrem positius i actuarem amb responsabilitat, com sempre, i 

pensant el millor per Sant Pol. 

www.magradaria.cat

Un cop aquestes lletres es publiquin molt probablement haurem ja 

aprovat l’avanç del POUM que haurà de definir les línies mestres del futur 

desenvolupament urbanístic de Sant Pol de Mar.

Des de JUNTS volem manifestar la nostra satisfacció per l’aprovació de 

l’avanç, donat que les nostres aportacions han estat incorporades al docu-

ment i pel fet que definitivament ens allunyem de forma clara de l’expan-

sió urbanística de caràcter especulatiu que l’anterior govern Mombiela 

volia dur a terme. Creiem, alhora, que és el moment de retre un necessari 

sentiment de gratitud al Sr. Pere Roura, que amb la seva valenta decisió 

de trencar la disciplina de vot que l’obligava com a membre de l’abans 

citat govern Mombiela, ha propiciat sis anys després que el POUM pugui 

avançar amb un més que notable consens polític.

A ERC ens vam abstenir inicialment en el passat ple de pressupostos, 

per tal de facilitar la seva tramitació i obrir el període d’al·legacions, te-

nir-los prorrogats és sinònim de paràlisi. El Govern afirma estar amatent 

a totes les al·legacions per aprovar uns pressupostos amb el màxim con-

sens possible. Si això és cert, i considerant que no estaran vigents fins 

al més de maig, demanem reduir la despesa en inversions en 200.000 

euros. No hi haurà temps material per a realitzar-les totes i evitaríem 

la realització d’un pla de sanejament. També considerem cabdal per al 

benestar de les famílies, que s’inclogui un paquet d’ajuts a través de les 

escoles com a contrapunt a les retallades en ensenyament. Els pressu-

postos d’enguany han de ser rigorosos, prudents i responsables amb la 

situació econòmica actual, esperem votar afirmativament.

A punt d’arribar a l’equador del mandat, podem afirmar dues coses. 

L’una és que el govern encara no té cap projecte de mandat, es limita a 

capejar el dia a dia de la millor manera que pot. I l’altra, és que l’acció 

del grup municipal d’ICV ha estat decisiva per definir el seu full de ruta. 

Tots érem conscients que aquest mandat no seria de grans projectes ni 

de grans inversions, però això el convertia en un mandat ideal per a la 

planificació. Així, després de quasi dos anys, els propers dies veurem re-

flectida la nostra feina a l’oposició en dos projectes tan importants com 

són l’aprovació de l’avanç del Pla d’Ordenació Urbanística (POUM) i el 

desplegament del Pla de Mobilitat. Aquests plans reflecteixen l’aposta 

ferma per convertir Sant Pol en un poble veritablement peatonal i blin-

dat davant l’especulació urbanística.

ciu sant pol de mar

millores del dia a dia

junts per sant pol

gràcies pere!

grup municipal d’icv

on som a mig mandat?

pp sant pol de marsecció local d’esquerra

període d’al·legacions
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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



agenda

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

  Dies 27 i 28 d’abril

2ª Fira d’Artesans del 
Formatge i de Pastor
Parades de venda de productes, xerra-

des, tastets, tallers... Horari: Durant tot 

el dia / Lloc Plaça Anselm Clavé

  Diumenge 28 d’abril

Ballada de sardanes

Hora 12h / Lloc Plaça de la Vila

  Dilluns 29 d’abril

Taller: Hort urbà

Taller pràctic per iniciar-se en el cultiu 

d’hortalisses en contenidors. Activitat 

gratuïta. Inscripcions a Ca l’Arturo.

Hora De 19 a 21h / Lloc Ca l’Arturo

  CURSOS I TALLERS:

Reforç escolar per a 
estudiants d’ESO

Dilluns i dimecres d’abril a juny. Ins-

cripcions a Ca l’Arturo. Hora De 16:30 

a 17:30h / Lloc Ca l’Arturo

Taller de memòria

Per mantenir la ment activa de forma 

entretinguda. Més info: Serveis Socials

Dansa per a adults

Horaris flexibles / Lloc Aula de Dansa

Més info: Ca l’Arturo.

Curs de percussió

Dimarts i dijous de 19 a 21h / Preu 30 

euros x trimestre. Més info: Ca l’Arturo 

Abril
 ALTRES:

Exposició QUI’SIGUT 
d’Enric Casasses
Dissabtes 18 a 20h i diumenges 11 a 14h

Jornades Gastronòmi-
ques de la Cuina del 
Pèsol del Maresme

Fins al 30 d’abril en diversos restau-

rants i establiments del poble

Jornades Gastronòmi-
ques de la Maduixa de 
la Vallalta al Maresme
Del 21 d’abril al 27 de maig.

Maig
  Dissabte 4 de maig

Campanya de donació 
de sang

Hora de 17 a 21h / Lloc Ca l’Arturo

  Diumenge 5 de maig

Fira de la Maduixa

Fira de productes relacionats i madui-

xada popular a les 12h. Hora De 10 a 

14h / Lloc Plaça Torrent Arrosser

  Diumenge 12 de maig

XI Trobada Puntaires

Hora de 10 a 14h / Lloc Carrer Nou (En 

cas de pluja, al poliesportiu municipal)

  Dimecres 17 d’abril

Xerrada: Maratons

Entrenament, dieta i prevenció de 

lesions. A càrrec de Marc Roig. 

Hora 19h /Lloc Ca l’Arturo

  Diumenge 21 d’abril

 

Fira d’antiguitats 
i brocanters

Hora de 9 a 15h / Lloc Parc del Litoral

  Dimarts 23 d’abril

Diada de Sant Jordi

Durant tot el dia, parades de llibres i 

roses. A les 18:30h, Espectacle infantil 

“La Llegenda de Sant Jordi” a càrrec 

de la companyia d’espectacles infantils 

Magarrufa. Durant la jornada es farà 

l’entrega de premis del Concurs litera-

ri de Sant Jordi. Al vespre, actuació del 

grup de percussió de la Infernal de la 

Vallalta (Txacum). Lloc Plaça de l’Esta-

ció (En cas de pluja, a la Sala Cultural 

Josep M. Ainaud de Lasarte)

  Dimecres 24 d’abril

Cicle de passejades 
per a la gent gran

Excursió a Sta. Margarida i els monjos. 

Fins a 50 places. Informació i inscripci-

ons: Ca l’Arturo (dimarts i dijous matí)

  Divendres 26 d’abril

Portes obertes a la Llar 
d’Infants Pi del Soldat

Hora de 17:30 a 19:30h. / Preinscripció 

Curs 2013-14: Del 6 al 17 de maig


