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Celebrem els 20 anys de l’Ens

Aquest mes de maig es compleixen 20 anys des 
que va sortir al carrer el primer número de El Nou 
Santpolenc, el 1993.
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Un POUM de consens

E
n aquest número del butlletí podem anunciar-vos amb satisfacció 
que ja tenim encarrilat un dels grans projectes d’aquesta legisla-
tura: el POUM. El seu avanç ha estat aprovat per àmplia majoria, 
amb només un vot en contra. En aquests moments ja s’ha obert el 
període per presentar-hi propostes i suggeriments, i qualsevol que 

hi tingui interès el té a la seva disposició per consultar-lo.
Es tracta d’un document transcendental per al futur del nostre poble, ja que ha de 
definir com volem ser els propers anys. Des del govern s’ha apostat pel creixe-
ment zero, considerant que Sant Pol ja s’ha fet prou gran i no cal urbanitzar més. 
Per elaborar-lo s’ha buscat el màxim consens entre tots els grups municipals, amb 
els que hem treballat de valent per tal d’incorporar totes les aportacions. Però un 
POUM de consens no seria possible sense escoltar la veu dels ciutadans. Des de 
l’equip de govern ens comprometem a escoltar tothom i us assegurem que es tin-
dran molt en compte els vostres suggeriments, perquè no sigui un projecte només 
dels polítics, sinó de tot el poble.
Igualment important és la notícia de l’aprovació definitiva del pressupost d’aquest 
any. En el tràmit, també s’han escoltat les diferents propostes de millora i s’han 
incorporat al document final totes les esmenes presentades. Tot i que no són uns 
comptes tan austers com els dels últims anys, l’Ajuntament segueix reduint en 
despesa corrent. El que presentem és un pressupost més social, en el que aug-
menten els ajuts familiars i també amb dues inversions destacades, que es podran 
dur a terme amb subvencions de Diputació i Generalitat: l’obra al Farell i sobretot 
l’adquisició de la part del local situat als baixos dels pisos dotacionals que ja s’han 
adjudicat, que permetrà que l’espai sigui en la seva totalitat de l’Ajuntament i es 
pugui destinar a aquell equipament que es consideri més necessari.

Ferran Xumetra i Subirana

1r Tinent d’Alcalde

Bústia  
Vida íntima

T
ots tenim una vida pública i una priva-
da. Una vida que és visible als ulls dels 
altres, que mostrem de portes enfora, 

i una altra que és difícil de detectar, ja que 
queda amagada i es desenvolupa a porta 
tancada.

Se’ns coneix pel lloc on vivim, pel rol que 
desenvolupem a nivell social, laboral, i fami-
liar. Fins i tot, es pot percebre de nosaltres 
com ens comportem, què diem, com ens 

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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movem, etc., però no podem veure, allò 
particular, allò privat. Sigui per exemple, 
una trobada tancada d’amics, una reunió de 
feina o un dinar familiar.

Hi ha una altra dimensió, que queda 
totalment eclipsada i oculta, perquè no és 
exposada externament i té a veure amb la 
nostra vida íntima, és a dir, els nostres pen-
saments, sentiments, records, experiències, 
que determinen el nostre jo més intern.
Per sort, els nostres secrets no estan 
escrits enlloc, com tampoc les nostres 

pors, tristeses, desitjos. El que determina 
un espai íntim i exclusiu, que no sempre 
exhibirem, ni exposarem, en defensa del 
nostre territori.

Josep Torrents Missé

Psicòleg Humanista
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tema del mes

 Sant Pol ha desencallat un tema pen-

dent i de vital importància per al futur 

del municipi. El Ple va aprovar final-

ment per àmplia majoria l’Avanç del 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 

(POUM), que ha de definir el planeja-

ment urbanístic de la població en els 

propers anys. Els grups es van felicitar 

per l’ampli consens aconseguit, doncs 

la proposta, que aposta pel creixement 

residencial zero, va obtenir el suport 

de totes les formacions a excepció del 

PP, que hi va votar en contra. 

El document, elaborat per l’equip In-
terlands, liderat per l’arquitecte Albert 
de Pablo, recull les estratègies per a la 

futura ordenació urbanística del terri-

tori municipal en els propers 12 anys, 

en desenvolupament del Pla territorial 

metropolità de Barcelona, el Pla direc-

tor urbanístic del sistema costaner, el 

Pla Estratègic, l’Auditoria Ambiental i 

el Pla de Mobilitat entre d’altres.

Els grups municipals es van mostrar 

satisfets per haver aconseguit tirar 

endavant el que consideren el projecte 

més important de la legislatura, una 

proposta que s’ha elaborat conjunta-

ment, recollint les diferents sensibili-

tats i limitant al màxim l’expansió dels 

sòls edificables. Aquest era l’objectiu 

prioritari, després del creixement es-

pectacular que ha experimentat el po-

ble en els últims anys. Així, l’augment 

d’un 20% de la població que es preveu 

en aquests 12 anys, podria absorvir-

se amb l’elevat nombre d’habitatges 

buits i segones residències que hi ha a 

l’actualitat (sobre el 50% del total).

En aquest sentit, l’Avanç de POUM 

proposa únicament la delimitació 

d’un sector urbanitzable delimitat 

“La proposta, que ha 

estat consensuada pels 

grups municipals, apos-

ta pel creixement zero”

per a equipaments a tocar de la riera. 

Complementàriament, es proposa 

reservar dos àmbits de sòl urbanitza-

ble no delimitat, d’ús especialitzat: a 

Torre Martina, destinat exclusivament 

a l’ús hoteler; i al sud-oest de la zona 

industrial, per a l’ampliació del polígon 

industrial existent. 

Una altra proposta que recull el 

document és la de potenciar i reforçar 

el nucli antic. Per això es preveu la 

reserva de sòls en espais propers al 

casc urbà, perquè es puguin destinar 

a equipaments com aparcaments o 

dotacions públiques.

Igualment, es ressituarien les zones 

verdes i es donaria una especial pro-

tecció a les valls, com la de Golinons, 

que pretén incorporar-se al parc natu-

ral del Montnegre-El Corredor.

La proposta es va presentar en 

un acte públic celebrat el passat 25 

d’abril. Durant el període d’exposició 

pública, l’avanç es pot consultar als 

Serveis Tècnics, on s’ofereix assis-

tència tècnica els dimecres en horari 
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alcaldia

Montserrat 

Garrido i 

Romera

Alcaldessa 
de Sant Pol 

de Mar

 Celebrem la Festa 
de la Cultura Catalana  

El proper 9 de juny, al Parc del  Litoral, hi 
podrem viure per segona vegada una festa, 
una gran festa  a on farem palès i gaudirem 
de les nostres tradicions culturals i lingüís-
tiques.
Òmnium Cultural Montnegre aposta per 
fer la gran Festa de la Cultura Catalana a la 
nostra vila i des de l’Ajuntament facilitarem 
i col•laborarem, junt amb les entitats locals 
i altres entitats de la comarca, perquè sigui 
un èxit. 
D’una manera festiva hem de demostrar el 
nostre rebuig a l’actual procés de destrucció 
econòmica i cultural al que està sotmès el 

nostre poble, i que no deixarem de defensar 

el nostre dret a decidir per poder recuperar 

l’Estat propi.

No és just el tracte que rebem els catalans, 

un tracte humiliant, indigne i amb una pres-

sió fiscal que ens està empobrint a marxes 

forçades, un tracte que no ens mereixem. 

Tots plegats al Parc del Litoral hem de 

demostrar que estem convençuts que lluita-

rem per continuar tenint la nostra cultura, la 

nostra llengua , la nostra identitat.

Us hi esperem a tots!
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Aproven el pressupost 

de! nitiu amb esmenes

d’11 a 14h (consultes concertades). 

Igualment, tota la documentació és 

consultable al web municipal, on 

també trobareu el model d’instància 

per fer suggeriments o propostes. La 

informació s’acompanya d’una exposi-

ció a Sala Cultural Josep M. Ainaud de 

Lasarte, que es pot visitar de dilluns a 

divendres de 12 a 14h, dijous també de 

16 a 19h i dissabtes de 10 a 13h. 

Un cop aprovat l’Avanç, el POUM 

haurà de passar per les fases d’aprova-

ció inicial, exposició pública, i aprova-

ció provisional, sent l’òrgan competent 

per l’aprovació definitiva la Genera-

litat. Tot el procés s’acompanya d’un 

programa de participació ciutadana, 

aprovat pel Ple al novembre, per tal 

de facilitar la informació i promoure la 

intervenció de la ciutadana.

Aquest POUM vindrà a substituir 

l’anterior Pla general d’ordenació mu-

nicipal que data de 1992. L’any 2006 ja 

va ser aprovat un Avanç del que havia 

de ser el nou POUM, però no va acon-

seguir superar l’aprovació inicial.

 Els comptes municipals han estat finalment aprovats amb els vots favorables 

de CiU, ICV i ERC. La proposta definitiva, que ascendeix a gairebé 8 milions 

d’euros, ha incorporat totes les esmenes presentades. Junts es va abstenir i el 

PP hi va votar en contra. 

Les esmenes que ha incorporat el pressupost aprovat han estat la modificació 

d’algunes partides per tal de destinar recursos a qüestions inicialment no previstes 

com són els actes del tricentenari del 1714, un pla de poda de l’arbrat, la redacció 

del catàleg arquitectònic i ambiental, el desenvolupament de l’accés electrònic, 

ajuts socials a les families de l’escola Sant Pau i millores en el manteniment de 

la llar d’infants. El punt més polèmic va ser la proposta d’ICV que demanava la 

rebaixa de les retribucions dels regidors de l’equip de govern, i que finalment s’ha 

concretat en la modificació de la dedicació exclusiva del regidor Ferran Xumetra, 

que passa a ser d’un 75% amb una retribució de 26.619 euros anuals, i l’eliminació 

de la dedicació parcial del regidor Xavier Catarineu, que passarà a percebre només 

les indemnitzacions fixades per assistència.

ICV i ERC es van 

mostrar satisfets 

que el pressupost 

incorporés aquestes 

esmenes. Junts es 

va abstenir justifi-

cant que compartia 

totes les al·legacions 

presentades menys 

la retallada dels 

sous dels regidors, 

punt que també va 

ser molt criticat pel 

regidor del PP, que es 

va mostrar contrari 

a l’aprovació dels 

comptes.



 Sant Cebrià cedeix l’ús d’un 
camió a canvi d’aparcament 

L’Ajuntament de Sant Pol ha arribat a un 
acord amb el de Sant Cebrià perquè els 

veïns d’allà que treballen a fora i s’han de 

desplaçar amb el tren puguin aparcar gra-

tuïtament al Parc del Litoral, la Riera o Pau 

Simón. A canvi, el nostre Ajuntament podrà 

disposar quan ho necessiti del camió grua 

que tenen al poble veí, evitant així el cost de 

llogar-lo. Igualment, Sant Cebrià cedirà altre 

material com taules i cadires per festes, amb 

el transport inclòs. El distintiu que rebran 

aquests ciutadans, que abans costava 150 
euros, només serà per a residents empadro-
nats a Sant Cebrià que acreditin treballar a 
fora i utilitzar el tren per desplaçar-se.
Aprofitem per recordar que des d’aquesta 
primavera les zones blaves funcionen durant 
tot l’any els caps de setmana i festius en ho-
rari de 8 del matí a 8 del vespre. Són vàlids 
els mateixos els adhesius que l’any passat. 

 La fibra òptica arribarà als 
ajuntaments del Maresme

Aques abril han començat les obres per 
interconnectar els municipis del Maresme 
per mitjà d’una xarxa de Banda Ampla. El 
projecte es durà a terme en dues fases. La 
primera consistirà en connectar 19 dels 30 
municipis del Maresme, començant pel sud 
de la comarca. Un cop finalitzada la primera 
etapa, prevista per 8 mesos, començaran 
les obres als altres municipis, entre els quals 
s’inclou Sant Pol de Mar.   
Aquesta nova infraestructura serà la prime-
ra de tot el territori català i tindrà un cost 
aproximat de 2 milions d’euros. De moment, 
la fibra òptica arribarà només als ajunta-
ments. La iniciativa permetrà la modernit-
zació de les administracions, l’optimització 
dels recursos i la millora de les relacions 
amb els ciutadans i empreses.

 S’estrena “Preguntes a 
l’Alcaldessa”, un programa 
de ràdio d’atenció al ciutadà

Ràdio Litoral acaba d’estrenar un nou espai 
on l’alcaldessa de Sant Pol, Montserrat Ga-
rrido, respon a les preguntes que li formula 
la ciutadania. Aquestes preguntes poden 
adreçar-se a través del telèfon 93 760 46 
46 o bé via e-mail a preguntes@santpol.cat. 
El programà el presenta Laura Aragonès i 
s’emet cada primer divendres de mes de dos 
quarts de vuit a les vuit de la tarda.
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breus

actualitat

L’alcaldessa Montserrat Garrido va 
expressar la seva satisfacció per poder 
fer el lliurament d’aquests habitatges 
tan esperats i en un moment de crisi 
com l’actual. L’obra estava projectada 
des de 2008.

Es tracta de 28 pisos d’un dormitori 
que ronden els 36 m2, un dels quals 
adaptat, i 5 de 2 dormitoris a l’entorn 
dels 53 m2. La renda mensual oscil·la 
entre 159 i 243 euros. Els lloguers són 
per un període de 5 anys, prorrogables.

L’adjudicació es va fer per sorteig 
entre les persones que complien els 
requisits establerts. La resta s’ha orde-
nat en llista d’espera.

La construcció, situada al C/ Hava-
na, 30 ha anat a càrrec de la Generali-
tat de Catalunya, mitjançant l’Institut 
Català del Sòl. L’edifici es compon 
d’una planta baixa amb un local 
destinat a equipament municipal, una 
planta primera amb 14 habitatges d’un 
dormitori, una segona planta amb 14 
habitatges també d’un dormitori, i una 
tercera planta que recula 3m respecte 

del carrer de Roger de Flor, que conté 
els 5 habitatges de 2 dormitoris.

L’edifici s’ha projectat amb criteris 

de sostenibilitat, innovació i estalvi 
energètic, com ara l’aprofitament de 
l’energia solar per produir aigua ca-
lenta sanitària, façanes amb aïllament 
tèrmic i xarxa separadora d’aigües 
residuals i de pluja, entre d’altres.

És pendent que properament es faci 
el procés per adjudicar també els 14 
aparcaments. En aquest tindran prefe-
rència els adjudicataris dels pisos i, en 
cas de no entregar-se tots, s’obrirà la 
possibilitat a la resta del poble.

 El passat 26 d’abril, l’Ajuntament de Sant Pol i l’Agència Catalana de l’Habitat-

ge van entregar les claus als adjudicataris dels habitatges protegits de lloguer 

que s’han construït al solar de l’antiga fàbrica Sauleda. Els pisos estan destinats 

a joves, pensionistes o perceptors del subsidi de desocupació majors de 52 anys 

i a famílies monoparentals. S’ha donat prioritat a les persones empadronades a 

Sant Pol.

Entregades les claus 

dels pisos dotacionals

“Els habitatges, per a 

joves, pensionistes i fa-

mílies monoparentals, 

tenen un lloguer d’en-

tre 159 i 243 euros”
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notícies

 Els més menuts s’apunten a la Kids Challenge.  Un total de 241 nens, des de 
P3 fins a 4t. d’ESO, es van inscriure a la passada edició d’aquesta cursa que es va 

celebrar a Sant Pol l’1 de maig. El dia va acompanyar, hi va haver molta participació i 

bon ambient, i el servei mèdic no va haver d’intervenir per lesions.

avisos

 Nou horari del CAP

Donada la jubilació del Dr. Senen Rodríguez, 

el nou horari del Consultori Sant Pol de Mar 

des del 29 d’abril és el següent: Dilluns, di-

mecres i divendres de 8 a 20h i dimarts i di-

jous de 8 a 14h. Per urgències es pot acudir 

al CAP Canet de Mar - Tel. 93 795 66 76 (de 

8 a 20h.) o als Punts d’Atenció continuada 

de l’Hospital de Calella i el situat a Pineda 

de Mar. El telèfon per a qualsevol consulta 

és el de Sanitat respon 902 111 444.

  Període de preinscripció a 
la llar d’infants municipal

Fins al 17 de maig es poden presentar les 

sol·licituds de preinscripció per al curs 2013-

14. Des del web www.santpol.cat podeu 

descarregar-vos el formulari de sol·licitud 

i consultar tota la documentació que cal 

aportar i els criteris de prioritat. Les matri-

culacions es faran del 10 al 14 de juny.

  Comencen les inscripcions 
als serveis de lleure de l’estiu

Durant la primera quinzena de maig es 

poden fer inscripcions on-line per correu 

electrònic a casalsantpoldemar@gmail.com. 

Les inscripcions presencials, seran del 23 de 

maig fins l’1 de juny. Per a més informació: 

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

  Oberta la convocatòria de 
subvencions per a les entitats

Ja ha començat el termini perquè les asso-

ciacions sense ànim de lucre de Sant Pol 

sol·licitar subvencions per a les activitats 

que realitzen. Les sol·licituds es poden 

entregar fins al 18 de maig. Trobareu tota la 

informació i les bases de la convocatòria al 

web de l’Ajuntament. Per dubtes, us podeu 

adreçar a Ca l’Arturo.

  Mobilitat durant la cele-
bració de la Half Challenge

El proper 19 de maig, amb motiu de la cele-

bració de la Half Challenge, es veurà afec-

tada la circulació de vehicles a Sant Pol. Re-

cordem que tant la carretera NII com la que 

va a Sant Cebrià estaran tallades de 6:30 a 

13:30h, i per tant tampoc es podrà accedir 

a l’autopista C-32. L’única sortida del poble 

serà per la NII en direcció a Girona.

Sant Pol celebra Sant Jordi amb 

el seu primer certamen literari

 El dia assolellat i el bon temps van fer de la diada de Sant Jordi una jornada 

plàcida i agradable. Més agradable fins i tot per a Montserrat González, la gua-

nyadora del primer concurs literari de Sant Pol de Mar 

A les sis de la tarda, l’alcal-

dessa Montserrat Garrido va fer 

l’entrega del premi a la vence-

dora i es va obsequiar la resta 

de participants amb un llibre. 

Tot seguit, la companyia Ma-

garrufa va animar els més petits 

amb la representació de la lle-

genda de Sant Jordi. L’actuació 

del grup de percussió Txacum 

va posar el punt i final als actes 

de celebració de la jornada.

A continuació oferim un extracte del text guanyador: El Rodamón Xerraire
“Ja enyoro el tacte d’unes mans donant-me caliu i la mirada d’avidesa trobant plaer 

endinsant-se en mi. En aquest banc vermell de l’estació estic joiós gaudint del sol que 
m’escalfa la pell. La solitud que sento fugirà en el moment que algú vulgui ser amb mi, 
deixaré a la curiositat d’uns dits que m’obrin per a facilitar l’exploració del meu l’interi-
or. Creurà que m’ha trobat però en realitat jo l’haure atrapat. Sóc un vell atrotinat amb 
el llom desfet, d’anar amunt i avall, però tinc moltes històries que explicar.

En Joel, recolzat a una reixa de l’estació de Sant Pol, observa els futurs passat-

gers esperant el tren rumb a Barcelona. Cap d’ells mostra interès en el llibre vell, 

que assolellat i sol, descansa en el banc vermell.” (...)

Podeu llegir-lo complet a www.ensdigital.info
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La Trobada de Volades 

Santpolenques fa 25 anys

 El passat 21 d’abril es va celebrar al pavelló municipal el 

tradicional dinar que des de fa un quart de segle uneix els 

santpolencs de totes les edats.

La trobada s’iniciava al migdia amb la celebració de la 

Santa Missa en honor als amics desapareguts en el darrer 

any. Tot seguit va tenir lloc una audició de Sardanes i el ver-

mut popular. A les dues, ja estava tot preparat per el gran 

dinar de germanor, en el que no va faltar el clàssic arròs i el 

pastís d’aniversari. Havent dinat es va obsequiar els assis-

tents amb un Sant Pau de xocolata i ametlles i va començar 

el ball a càrrec d’en Toni Balam. La trobada va acabar amb el 

cant dels adéus. De cara a Festa Major, preparen una mus-

clada a la carpa coincidint amb l’espectacle del country.

Història de les Volades Santpolenques

L’any 1988, en Joan Calvet, a qui se li va ocórrer la idea, juntament amb 

en Josep Maria Ramon (Mussa) i en Lluís Oliva varen anar a veure a 

l’Alcalde del moment, en Josep Roca, per demanar-li permís per fer 

una trobada de Quintes de majors de 50 anys al pati de les Escoles 

Nacionals. Aquest hi va estar d’acord, i a més a més es va oferir per 

col·laborar-hi, tot celebrant aquest any la primera Trobada de Volades 

Santpolenques.

Al cap d’uns pocs anys, per la renúncia dels primers promotors a 

seguir organitzant les Trobades, va prendre el timó de les mateixes en 

Josep Roca, juntament amb alguns col·laboradors: l’Emili Pera (Rom-

bo), Montserrat Vidal, Miquel Carbó, Milagros Domínguez, Angelina 

Ferrer, etc.

A la mort d’en Josep Roca l’any 2008, poc abans de la XX Trobada, un 

grup de caps de colla prengueren la iniciativa de conservar la festa, i 

el 20 d’abril del 2008 celebràrem per primera vegada la Festa de les 

Volades Santpolenques en el Pavelló Municipal.

El 22 de maig del 2009 es redactaren els Estatuts de l’Associació, 

registrant-la en el Departament de Justícia de la Generalitat de Cata-

lunya el 27 d’abril, on va ser aprovada el 17 de juny de 2009.

Les persones que dugueren a terme els tràmits i formaren la primera 

Junta Directiva foren:

Josep Agulló Pera  President

Elvira Solé Collell  Vicepresidenta

Lluís Soto Alert  Secretari    

Joan Josep Pasalamar Abella Tresorer     

Maria Alba Porras Olivé Vocal 1r     

Francesca Oliver Schornstein Vocal 2n  

Albert Capell Brugues Vocal 3r    

Miguel Carbó Palet  1r Censor de la gestió social

Joan Cros Solanas  2n Censor de la gestió social

I amb aquesta gent i altres noves incorporacions de socis i 

col·laboradors, hem arribat aquest any a celebrar el 25è. aniversari de 

les Trobades.

La mostra, que es podrà visitar fins 

al 26 de setembre, inclou obres de 

Pablo Picasso, Adrià Gual, Nicolau 

Raurich, Miquel Campeny, Benet 

Martorell, Joaquim Pou, Ignasi Mas 

i Joan Vila (Avi Vila). L’objectiu de 

l’exposició és mostrar el context d’un 

moment molt marcat per l’arribada el 

1911 de Nicolau Raurich a Sant Pol de 

Mar i per les successives estades fins 

l’any 1933. A resultes d’aquest fet, una 

sèrie d’autors santpolencs, van pintar 

diferents nocturns posant en pràctica 

L’art santpolenc es mostra a 

Osona i a la Fundació Palau

 El proper 16 de maig es presenta a la Fundació Palau de Caldes d’Estrac l’expo-

sició “Nocturn Diürn. Sant Pol de Mar 1911-1980”, comissariada per Perejaume.

Consells per man-

tenir-se en forma

 El passat 17 d’abril Marc Roig va 

fer una xerrada a Ca l’Arturo cen-

trada en les claus per mantenir-se 

en forma, consells d’alimentació i 

també en els hàbits d’entrenament.

Per l’altela santpolenc, l’esperit 

de superació i el sacrifici són els 

elements claus per aconseguir l’èxit 

i aprendre a valorar els resultats. 

Igualment tenen gran importància 

l’alimentació i el descans a l’hora de 

potenciar el rendiment i prevenir le-

sions. Marc Roig també va explicar 

la rutina d’entrenament d’un atleta 

de les seves característiques i les 

seves pautes personals, que són 

aplicables a tothom.

el que després, en el camp cinemato-

gràfic, es coneix com la nit americana.

Per una altra banda, durant el mes 

d’abril s’ha pogut visitar a la Cabanya 

del Castell de Montesquiu “Sant Pol 

de Mar s’exposa”, una selecció d’obres 

d’artistes santpolencs. Claudi Pucha-

des va ser l’impulsor d’aquesta inicia-

tiva col·lectiva que reunia una mostra 

representativa de l’art santpolenc. Hi 

havia obres de tota mena: des de pin-

tura, escultura, il·lustració i fotografia 

fins a gravat, ceràmica i Art Toy.
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notícies

La segona Fira del Formatge 

resisteix malgrat la pluja
 Aquest any, el mal temps va deslluir la Fira del Maresme d’artesans del format-

ge i de pastor, que es va celebrar a Sant Pol l’últim cap de setmana d’abril. Tot i 

que diumenge es van haver de suspendre les activitats previstes a causa del fort 

vent, dissabte es van poder desenvolupar amb normalitat i va tenir gran èxit el 

sopar amb tastet musical de cantautors, que va esgotar totes les localitats.

Durant l’acte d’inauguració, el president de la Penya Xíndries, Lluís Tobella, va 

justificar l’arriscada decisió de mantenir la fira a la Plaça de l’Hotel tot i l’amenaça 

de mal temps per la poca tirada de la gent a acostar-se al pavelló. Nicanor Cosco-

llola, representant de l’Associació catalana de ramaders i elaboradors de formatge 

artesà (Acrefa) va agrair als organitzadors que facin una fira de tant d’èxit en un 

lloc sense tradició formatgera, i va assegurar que la posen d’exemple allà on van. 

D’altra banda, el diputat de Comerç de la Diputació, Jordi Subirana, va felicitar la 

fira, a la que va assegurar el seu suport per tal que pugui arrelar i ser un referent 

arreu del territori. L’alcaldessa de Sant Pol, Montserrat Garrido, va tancar els parla-

ments agraint a la Penya Xíndries i els seus col·laboradors que hagin tirat endavant 

aquesta iniciativa, que demostra una vegada més que “voler és poder”.

breus

   Obren un espai de 
coworking a Sant Pol

El coworking (o co-treball) és una manera 

de treballar que permet que varis professio-

nals independents comparteixin un mateix 

espai on es fomenta la col·laboració entre 

ells i puguin repartir-ne les despeses. Amb 

aquesta idea, un grup de professionals 

d’Internet, el disseny, la fotografia i la pro-

ducció audiovisual, han obert a Sant Pol La 

Fabriqueta, situada al carrer Santa Victòria, 

5. Ofereixen un local de treball per compar-

tir, condicionat amb telèfon, internet, sala 

de reunions, plató, office... Si algú hi està 

interessat pot contactar amb La Fabriqueta 

al 93 760 13 24 o a info@lafabriqueta.cat.

   ANUNCI 26/13 de l’Ajun-
tament de Sant Pol de Mar 

El Ple en sessió ordinària de data 15 d’abril de 
2013 va aprovar el següent acord:

“PRIMER.- APROVAR l’AVANÇ DE PLA 
D’ORDENACIÒ URBANÍSTICA MUNICIPAL 
DE SANT POL DE MAR “ formulat per l’equip 
redactor INTERLANDS Ciutat i Territori, SLP.
L’expedient conté els següents documents:
- La Memòria descriptiva que inclou, entre 
d’altres, els criteris i les propostes d’ordenació 
del sòl a la vila .
- Els plànols d’informació i d’ordenació.
- L’informe de sostenibilitat ambiental preli-
minar.
SEGON.- EXPOSAR l’Avanç del Pla d’ordenació 
urbanística municipal de Sant Pol de Mar al 
públic, pel termini d’un mes amb la publicació 
dels edictes al BOP, al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, en un diari de més difusió i a 
la web municipal, a fi de donar-li la màxima 
difusió possible.
TERCER.- TRAMETRE simultàniament la 
documentació de l’Avanç del POUM aprovada 
al Departament de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya, i a l’Oficina 
d’Avaluació Ambiental de la Generalitat de 
Catalunya, als efectes de que es puguin emetre 
l’informe urbanístic i territorial i el document 
de referència, respectivament, conforme el què 
disposa la Disposició Transitòria Divuitena del 
Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, 
aprovada per Decret Legislatiu 1/20120, de 3 
d’agost, i modificada per la Llei 3/2012 de 22 
de febrer.”
La qual cosa es fa pública per a general co-
neixement.

Sant Pol de Mar, 16 d’abril de 2013
L’Alcaldessa
Montserrat Garrido Romera

breus
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Grups
Municipals

Amb molt esforç humà, reunions, trobades i esperit de servei, hem apro-

vat definitivament el nostre pressupost 2013 per Sant Pol. Hem de valo-

rar l’aportació que han realitzat els grups polítics i el gest dels regidors 

Ferran Xumetra i Xavier Catarineu, que s’han ajustat les retribucions per 

poder consensuar el pressupost, amb el compromís de treballar igual 

que fins ara pel nostre poble. També s’ha aprovat la inicial del POUM 

amb un consens que honra la responsabilitat i les ganes de tirar enda-

vant dels nostres regidors i la majoria de membres de l’oposició, excepte 

el PP que hi va donar la negativa. Un POUM molt raonat i sostingut 

amb la protecció del nostre entorn del municipi, evitant el creixement 

urbanístic, respectant zones verdes i d’esbarjo, pacificant els carrers del 

centre del poble, afavorint els vianants i el comerç.

El passat Ple va servir per aprovar els Pressupostos d’enguany. Ini-

cialment, Convergència i Unió va poder passar l’aprovació inicial de 

forma molt justa gràcies al vot de qualitat de l’Alcaldessa. ICV i ERC 

van presentar al·legacions que el Govern va acceptar. Junts per Sant 

Pol va votar en contra, no va presentar al.legacions i sorprenentment 

va abstenir-se a la votació del Ple. Aquest fet ens fa pensar en el paper 

que té l’oposició a Sant Pol de Mar. Un Govern en clara minoria és ca-

paç de tirar uns pressupostos amb àmplia majoria. No tenim oposició, 

a tots sembla que ja els hi va bé el que hi ha. Doncs senyors, tenim el 

que volem tenir.

PP Sant Pol de Mar

Fa anys que l’ajuntament cobra als visitants pel pàrquing del Parc del Litoral, cobrament lògic a 

l’estiu (serveis de platges, rotació...), però enguany el govern ha decidit, sense motiu al nostre 

entendre, avançar-ho uns mesos i, en el seu afany recaptatori, s’ha oblidat d’anunciar-ho degu-

dament. Per això indigna veure escenes que fa setmanes que es produeixen. Una parella amb 

dos fills ve al poble, fent un gran esforç econòmic, dinen en un restaurant, compren en botigues 

del carrer Nou i, tornant al pàrquing, es troben un policia municipal que “a contracor” els multa 

amb 90€, perquè no han tret el tiquet. L’home diu que fa temps que ve a Sant Pol i que sols es 

paga a l’estiu, l’agent, que només fa la seva feina. Al passat ple vam demanar al govern que, si 

avança el calendari de pagament, com a mínim, posi a les entrades del Parc uns grans cartells 

anunciant-ho i la resposta va ser que ja ho havien dit a la web, i a l’Ens... Aquest visitant pagarà la 

multa; el proper cap de setmana, probablement, no podrà sortir per manca de pressupost i ma-

leirà els polítics, els d’aquí i els d’allà... Una vegada més, sembla que el poder vulgui fotre al poble.

Fa pocs dies a TeleMadrid comparaven en un micro-reportatge la situació 

actual catalana amb l’Alemanya nazi, en Javier Mariscal en una entrevista 

a el País, deia que l’11 de setembre li recordava les celebracions hitlerianes, 

a finals de l’any passat l’alcalde de La Corunya comparava la immersió 

lingüística amb el III Reich, i podríem seguir. Malauradament no passa 

res, ningú rectifica, ni demana disculpes i molt menys protesta algun 

polític progressista espanyol, però el problema no és aquest. El problema 

és la banalització que es fa sobre un fet que va comportar que milions 

de persones morissin assassinades per la intolerància i la predominança. 

Frivolitzar sobre un tema així demostra o bé una ignorància terrible o bé 

un clar menysteniment dels ideals democràtics, mala fe, i desqualifica a 

qui ens intenta ofendre. Que vagin fent, que es van retratant tot sols.

Comença una nova temporada d’estiu i el més calent és a l’aigüera pel 

que fa a la pacificació del centre urbà al trànsit rodat. Portem vora dos 

anys treballant amb el govern per garantir que es desplegui el pla de 

mobilitat d’una vegada i es peatonalitzi el nucli antic, però a dia d’avui 

no podem dir amb fermesa que ho aconseguirem. Discrepàncies polí-

tiques i veïnals han fet que una vegada més veiem perillar un projecte 

tan necessari per el poble.

Des del grup municipal d’ICV volem tornar a reivindicar que d’una 

vegada per totes el centre urbà sigui per als vianants, a totes hores i 

tots els dies, i no només a temps parcial i de manera irracional, com ha 

estat fins a dia d’avui. 

Seguirem treballant per aconseguir-ho.

ciu sant pol de mar

ok al pressupost 

i al poum

junts per sant pol

el poder contra

el poble?

grup municipal d’icv

s’acosta l’estiu, arriben 

els cotxes. què fem?

pp sant pol de mar

tenim pressupost, 

no tenim oposició

secció local d’esquerra

els catalans som 

uns nazis
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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

directori de comerços



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

Maig
  Dissabte 25 de maig

 

Taller de Contes

Per a nens i nenes a partir de 3 anys 

(P-3). A càrrec de la Marta Romà.

Horari Dos grups, de 10:30 a 11:30 i de 

12 a 13h / Lloc Biblioteca Pública

  Diumenge 26 de maig

Ballada de Sardanes

Sardanes a la Plaça de la Vila el darrer 

diumenge de cada mes.

Hora  12h / Lloc  Plaça de la Vila

  Dilluns 27 de maig

Excursió al Parlament 
de Catalunya

Visita al Parlament de Catalunya.

Sortida: 15:15h / Lloc Plaça de l’Hotel

Preu 10¤. (Inclou transport, visita i 

berenar)

Obert a tothom. Places limitades.

Inscripcions a Ca l’Arturo (Ignasi Mas 

Morell 7-9, 93 760 30 06)

  CURSOS I TALLERS:

Reforç escolar per a 
estudiants d’ESO

Dilluns i dimecres. Inscripcions a Ca 

l’Arturo. Hora De 16:30 a 17:30h

Taller de la memòria

Vols mantenir la teva ment activa de 

forma entretinguda i divertida?

Estimula les teves capacitat cognitives.

Més info: Serveis Socials de 9 a 14 h  

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

  Dissabte 18 de maig

Hora del conte en 
anglès

Contes tradicionals d’arreu del món.

Narradora nativa anglesa. 

Per a nens/es a partir de 1r de primària. 

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

a 19:15h / Lloc Biblioteca Pública

  Del 24 de maig a l’1 de juny

 

Teatre al Centre
Cultural

Representació de l’obra “Al vostre 

gust”, de William Shakesperare. A càr-

rec de l’Elenc Teatral del Centre Cultu-

ral, amb direcció de Josep Mestres.

Representacions:

- Diumenge 26 a les 18h

- Divendres 31 de maig i dissabte 1 de 

juny a les 22h

- Diumenge 2 de juny a les 20h

Preu  10 euros anticipada i 12 euros a 

taquilla 

Venda d’entrades a Foto P. Sauleda

Lloc Centre Cultural i d’Esbarjo

  Dissabte 25 de maig

38è Festival del Jazz 
Galet Club: Concert 
de Mut Trio
Dintre la programació del festival que 

se celebra del 25 de maig al 16 de juny. 

Hora 22h / Lloc Museu de Pintura 

Preu 5 euros. (Es pot adquirir una 

entrada de 25 euros que inclou tots els 

concerts i vermut de cloenda)

Organitza Penya Xíndries. Més 

informació: www.penyaxindries.cat 

  ALTRES:

 

Jornades Gastronòmi-
ques de la Maduixa

Del 20 d’abril a 19 de maig

Més info a www.santpol.cat

Juny
  Diumenge 2 de juny

6a Fira Traster Obert

Hora De 10 a 14h / Lloc Parc del Lito-

ral/ Preu  5 euros per parada.

Places limitades, només particulars 

Inscripcions fins el 15 de maig

Organitza Dones de la Vallalta

Diada de Corpus

Catifes de flors al C/ Consolat del Mar 

i als Quatre Cantons. Processó 18:30h

  Divendres 7 de juny

38è Festival de Jazz: 
Concert de Folckincats

Hora 22h / Lloc Ca l’Arturo (en cas de 

pluja al Centre Cultural) Preu 10¤

  Dissabte 8 de juny

Concert de Farràs-
Romaní Hot Jazz Cats

Hora 22h / Lloc Quatre Cantons (si 

plou al Centre Cultural) Preu 10¤


