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Millores a l’entorn urbà

S
embla que la primavera vol deixar pas a l’estiu durant les properes 
jornades. És doncs, en aquest punt on farem un balanç de la feina 
feta pels Serveis Municipals de Sant Pol. En aquest exemplar de l’ENS 
hi trobareu un petit reportatge fotogràfic de les millores realitzades 
durant el primer quadrimestre del 2013.

El difícil relleu del cementiri municipal, del bisbat a l’ajuntament, ens ha portat a 
realitzar grans esforços personals per adequar un bonic espai que havia arribat a 
les nostres mans en un estat de conservació lamentable.
A més, hem pogut contemplar la millora de les dues places de l’estació, conver-
tint-se en espais per a les persones, millorant-ne la seguretat i l’espai de lleure 
pels més petits.
S’han desbrossat i arranjat grans zones verdes del poble i, darrerament, s’ha 
portat un control exhaustiu del clavegueram, per tal de deixar-lo en les millors 
condicions de neteja després de les pluges de la primavera i abans de la massifi-
cació de l’estiu.

Un darrer punt a destacar d’aquest mes amb l’inici de la temporada d’estiu és la 
neteja de la sorra i l’adequació dels elements de la platja. La platja de les barques 
ha tornat a aconseguir la bandera blava en la qualitat i els serveis que ofereix, 
reconeixent d’aquesta manera, la feina ben feta. Com els anys anteriors, mantin-
drem les platges de Sant Pol impecables cada dia perquè en puguem gaudir.

Que tingueu un bon inici d’estiu i una bona revetlla de Sant Joan!

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

Carme Ruscalleda, primera  ! lla predilecta de Sant Pol

 El passat 17 de maig es va celebrar 
l’acte de lliurament del títol de filla 
predilecta de la vila de Sant Pol de Mar 
a la xef Carme Ruscalleda. En un acte 
molt emotiu i amb la sala cultural Jo-
sep M. Ainaud de Lasarte plena a ves-
sar, l’alcaldessa Montserrat Garrido va 
fer-li entrega del diploma acreditatiu 
de la distinció i de l’escut de solapa 
que va elaborar especialment per a 
l’ocasió l’orfebre santpolenca Mercè 
Passols. 

En el seu discurs d’agraïment, davant 
de familiars, amics i una nodrida repre-
sentació del poble, Carme Ruscalleda 
va fer un repàs a la seva infància a Sant 
Pol, des de la colla d’amics i les seves 
aficions, com el bàsquet, les sardanes 
o el teatre, fins arribar a la seva passió 
per la cuina, que també beu d’aquestes 
arrels.

Montserrat Garrido va destacar 
l’entrega de Ruscalleda tant a la feina 

com en els actes del poble, en els que 
sempre participa amb entusiasme, i la 
creativitat que la cuinera havia mostrat 
ja de joveneta, i que després ha aplicat 
a les seves receptes. Va comparar la 
seva tasca amb la d’un director de co-

bla, per la ’imatge serena, organitzada i 
enèrgica’ que projecta. També va tenir 
un reconeixement a la seva família i 
sobretot als seus pares, en Ramon i la 
Núria, i va recordar aquells que ja no 
hi són. El clarinet d’Oriol Romaní va 
arrodonir la vetllada amb dues peces.

El passat mes d’octubre el ple de 
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar va 

“L’alcaldessa va o� cia-

litzar el reconeixement 

amb l’entrega del diplo-

ma i l’escut de solapa”
aprovar per unanimitat concedir a la 
cuinera santpolenca aquest títol, en 
reconeixement a la seva trajectòria 
personal i professional i per la seva 
vinculació i promoció del poble, al que 
ha donat projecció internacional a tra-
vés del seu restaurant Sant Pau. El títol 
de fill/a predilecte/a encara no s’havia 
concedit a ningú des que es va aprovar 
el Reglament d’honors i distincions 
l’any 2008.
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Carme Ruscalleda, primera  ! lla predilecta de Sant Pol

  Què se sent al ser la primera filla 

predilecta de Sant Pol?

D’entrada sorpresa. Realment no hi 
comptes que et pugui passar una cosa 
d’aquest tipus. I per altra banda, agra-
ïment. Un agraïment que he de dir que 
és a la inversa, jo tinc agraïment de ser 

en aquest poble, perquè estic segura 

que el nostre treball si té caràcter i 

tocs especials és precisament perquè 

és en aquest poble.

  Què té el nostre poble?

Sempre he pensat que Sant Pol té uns 

valors diferencials interessants i en el 

nostre treball el valor de la diferència 

pesa molt. Som en una zona on hi ha 

mar, hi ha horta, muntanya. On tant en 

Toni com jo hem crescut en una famí-

lia que ha apostat pel valor de l’esforç. 

Aquest esforç és la recerca constant 

de fer les coses ben fetes, especials. 

Que el client que seu a la nostra taula 

trobi més d’allò que esperava. I penso 

que això ho dóna aquest poble.

  Sempre has reivindicat aquests 

orígens.

Sortir pel món i parlar del meu poble 

és com parlar d’un pare o d’una mare, 

que et donen molt. I per altra banda, a 

part de donar idees, inspiracions i una 

cultura local interessant que és molt bo 

que no abandonem, alhora també ens 

dóna un abric molt agradable i emotiu.

Quan vam començar, penseu que 

posicionar una casa d’aquestes carac-

terístiques és travessar un desert molt 

sec, però per altra banda hi havia el 

contrapès de Sant Pol que ens donava 

aquest abric d’equilibri emocional, de 

tranquil·litat. Aleshores, vam tenir una 

proposta molt seriosa per traslladar el 

Sant Pau a Barcelona. En aquells mo-

ments comercialment era sortir-nos-en 

d’aquella aventura econòmica, on fins 

hi tot els pares hi arriscaven el patrimo-

ni. A la balança hi vam posar el valor de 

la qualitat de viure a Sant Pol i va pesar 

més aquesta vida de qualitat que dóna 

el poble. I penso que vam triar bé.

“Sortir al món i parlar del meu poble és com parlar d’un pare o una mare”

  Com vas viure l’acte d’atorgament 

del títol?

Ja vaig enviar el meu agraïment a 

l’ajuntament. Penso que hi va haver 

molt d’esforç. A banda d’agrair la 

decisió, crec que les idees són bones 

però el més important és l’execució. I 

es va executar d’una manera emotiva, 

va quedar un acte molt bonic.

  Un acte en el que vas voler estar 

acompanyada dels pares, familiars 

i amics a qui vas agrair que t’hagin 

ajudat a ser qui ets.

Evidentment. Sóc una dóna de 61 anys, 

és una sort tenir els pares vius, i per al-

tra banda veus que els pares d’en Toni 

van morir tan joves... Però en canvi sí 

que som la projecció d’aquell esforç del 

treball. Una persona sola no fa res, és 

la suma. Sí que pot engrescar, motivar, 

aportar idees o donar ànims, però un 

sol no fa res. Ho fa amb un equip i tots 

els que han passat per la casa hi han 

deixat el seu esforç, la seva empremta.



 “Sant Pol quina hora és?” 
queda segona a La Sardana 
de l’Any 2012

La sardana “Sant Pol quina hora és?” com-

posada per Jordi León va quedar segona al 

certamen La sardana de l’any 2012 que es 

va celebrar a Tarragona el passat dissabte 11 

de maig. Prop d’una trentena de santpolencs 

van assistir a l’acte de lliurament de premis 

en una sortida organitzada que també 

incloïa una visita guiada de les Muralles, el 

Pretori, el Circ i l’Amfiteatre romans.

 Els gegants de Sant Pol 
participen en els actes de 
Calella Ciutat Gegantera

Els geganters de Sant Pol representats per 

en Ben Hassad i la Mercè de la Murtra van 

anar a peu des de Sant Pol a Calella per 

recolzar a la ciutat veïna en l’inici del seu 

viatge com a Ciutat Gegantera 2013. Els 

gegants de Sant Pol van tenir el seu moment 

durant la tarda del dissabte 11 de maig, quan 

van interpretar el ball de l’almorratxa. Tot i 

que l’almorratxa no es va trencar, la tarda va 

ser rodona.

 El Maresme té senyalitzats 
500 km de senders practica-
bles a peu, en bici o a cavall

El Consorci de Turisme, conjuntament amb 

la Diputació de Barcelona, ha senyalitzat una 

xarxa bàsica de camins i senders per facilitar 

el turisme que es realitza caminant, en 

bicicleta o a cavall. Els senders uneixen totes 

les poblacions del Maresme i mostren la 

senyalització dels parcs naturals (Serralada 

Litoral, Serralada de Marina i Montnegre-

Corredor).
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breus

actualitat

La bandera blava és un guardó que 

recompensa els municipis que fan un 

esforç especial en la gestió de l’entorn 

litoral de les seves platges, d’una ma-

nera respectuosa amb el medi ambient 

i la natura.

Sant Pol fa temps que inverteix 

esforços en la neteja, seguretat i gestió 

mediambiental de les seves platges. 

Avui pot oferir una platja de qualitat, 

que compta amb servei de salvament, 

socorrisme i primers auxilis, accessi-

bilitat per a persones discapacitades, 

sanitaris adaptats, a més d’una excel-

lent qualitat de les aigües de bany i de 

la sorra.

La platja de Sant Pol va obtenir per 

primera vegada el reconeixement 

internacional bandera blava el 2005 i 

el va mantenir fins al 2010, quan es va 

deixar de sol·licitar.

 Comença la temporada de platja

El proper 23 de juny comença la 

temporada d’estiu a les platges de Sant 

Pol. Fins a l’11 de setembre s’ofereix 

servei de socorrisme a les platges de 

Morer, Escaletes-Platjola, Pescadors-

Sant Pol i Can Villar cada dia de 10 

a 18h, amb reforç durant el cap de 

setmana. També es fa neteja diària de 

la sorra i control de l’estat sanitari de 

l’aigua amb analítiques periòdiques.

Recordem que durant tota la tem-

porada i fins al 30 de setembre està 

prohibit l’accés de gossos a les platges 

del municipi i tampoc està permès 

pescar-hi de 6 del matí a 10 de la nit.

De cara a l’estiu, la regidoria de Medi 

Ambient prepara com cada any les 

activitats de neteja de la sorra de la 

platja i del fons submarí.

 La platja de Sant Pol torna a lluir bandera blava en reconeixement a la seva 

qualitat pel que fa a neteja, seguretat i gestió mediambiental. Tots els serveis 

estan ja a punt per començar la nova temporada el proper 23 de juny.

Una platja de 
bandera blava

“Compta amb servei 

de salvament, accessi-

bilitat i una excel·lent 

qualitat de les aigües 

de bany i de la sorra”
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Un grup de santpolencs visita 

el Parlament de Catalunya

 Els assistents van rebre una visita guiada de la mà del diputat maresmenc Joan 

Morell, que els va explicar el funcionament i la història d’aquesta institució.

El passat 27 de maig l’ajuntament va organitzar una sortida al Parlament de Catalu-

nya. Hi van participar una cinquantena de santpolencs que van poder gaudir d’un 

berenar i també d’una visita guiada al recinte situat a l’interior del Parc de la Ciutade-

lla. L’excursió costava 10 euros amb transport inclòs i va exhaurir les places en menys 

d’una setmana. El compromís de l’equip de govern és el d’anar organitzant sortides 

d’un dia a diferents indrets de Catalunya cada trimestre.

Campanya informativa per fomentar 

el cens dels animals domèstics

 Aquesta primavera, la Policia ha realitzat una campanya informativa adreçada als 

propietaris de gossos, per tal de conscienciar-los de la importància de censar els 

animals i per recordar-los les normes que marca l’ordenança. Arrel d’això, han aug-

mentat les inscripcions al cens, però encara queden molts animals per inscriure.

La inscripció dels gossos en el registre censal municipal és obligatòria i gratuï-

ta. Per formalitzar-la cal adreçar-se a l’ajuntament amb la cartilla de vacunacions 

de l’animal, documentació del microxip i el DNI original del propietari. Aquestes 

dades se centralitzen en un registre general de tot Catalunya, el que facilita el 

control dels animals i també les tasques de localització en cas d’una pèrdua. 

D’altra banda, es recorda que cal dur els gossos lligats en els espais públics, 

especialment en zones infantils com el Parc del Litoral. També és obligatori 

recollir els excrements i igualment es prohibeix que els animals orinin en parcs 

infantils, zones d’esbarjo, façanes d’edificis, platges i zones d’especial protecció.

La campanya es tornarà a repetir del 12 al 14 de juny, a partir d’aleshores la Poli-

cia sancionarà a tots aquells que incompleixin el que estableixen les ordenances.

alcaldia

Montserrat 

Garrido i 

Romera

Alcaldessa 

de Sant Pol 

de Mar

 Homenatge a Carme 
Ruscalleda com a filla 
predilecta de Sant Pol  

El passat 17 de maig ens vàrem vestir 

de gala per homenatjar la primera Filla 

Predilecta de Sant Pol, la Carme Ruscalleda 

i Serra.

Un acte important per la categoria del 

nomenament, senzill per la qualitat humana   

de l’homenatjada, emocionant pel sentiment 

que es notava entre els assistents a l’acte, 

familiar per les persones que ens van poder  

acompanyar. Lamentablement les mides 

reduïdes de la sala no van donar opció a 

una festa més multitudinària, però hi va 

haver una bona representació de familiars, 

entitats, veïns, regidors i una representació 

de polítics comarcals.

A tots ells moltes gràcies per participar en 

un acte com aquest de reconeixement a la 

feina feta, la trajectòria i la rellevància d’una 

santpolenca arreu del món.
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A Tot Drap

La nova junta de A Tot Drap

Els socis que han agafat el relleu a l’actual junta són Víctor Mar-

tí (president), Josep Mestres (sotspresident), Bibiana Carrasco 

(secretària), Josep Maria Ramon (tresorer) i els vocals Aleix Vila, 

Guillermo Mestres, Ignasi Serrahima, Albert Navarro i Manel Tió.

  L’entitat A Tot Drap enceta una nova 

etapa. Després de superar problemes 

interns que van fer perillar la seva 

continuïtat, presenta una nova junta 

amb ganes de tirar endavant i donar 

una empenta al projecte.

A tot Drap acaba de superar la seva 

etapa més difícil. Després d’uns anys 

de crisi interna, l’assemblea celebra-

da el passat mes de maig va decidir 

finalment continuar endavant, amb 

entitats

una junta renovada i cedint la gestió 

del Sant Pau a l’Ajuntament -que n’és 

propietari en un 50%- fins al 31 de 

desembre. El sardinal Sant Pau és el 

projecte més gran de l’associació i el 

que ha estat font de més conflictes. 

Amb aquesta decisió, l’entitat pretén 

poder-se centrar en reactivar altres 

aspectes com són el de posar ordre a 

la platja, continuar el manteniment de 

la caseta del motor perquè pugui es-

devenir un petit museu, seguir promo-

vent la rehabilitació de les barques... 

També vol promocionar una sèrie 

d’activitats relacionades amb el món 

del mar. Aquest estiu ja preveu orga-

nitzar cursos de patins i les habituals 

col·laboracions amb el Cap de Sant 

Pere, i més endavant continuar amb 

les trobades de vela llatina i altres 

accions de divulgació per tal d’educar 

en els orígens mariners, aprofitant els 

coneixements de la pesca i de l’en-

torn. A partir de l’any vinent, l’entitat 

estudiarà la possibilitat de recuperar 

també la gestió del Sant Pau.

A Tot Drap va començar la seva 

activitat fa prop de 10 anys amb la 

finalitat de promoure la conservació 

i difusió del patrimoni marítim. La 

intenció de la nova junta és la d’obrir 

l’entitat i involucrar més gent que vul-

gui formar part d’aquest projecte.
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El Centre Cultural puja de nou 

a escena amb un Shakespeare

  L’Elenc Teatral ha tornat a sorprendre amb l’obra “Al Vostre Gust”, dirigida per 

Josep Mestres i amb escenografia de Bibiana Puigdefàbregas. 

El grup d’adults del Centre Cultural s’ha atrevit per primer cop amb un Shakes-

peare. “Al vostre gust” és una obra complexa i diferent, potser per aquest motiu, 

malgrat haver rebut bones crítiques, no va omplir com en altres ocasions. Com ja 

és habitual, cal destacar el treball d’escenografia realitzat per la Bibiana Puigde-

fàbregas, que exprimia al màxim els espais reduïts del local.

L’elenc intenta no encasellar-se i anar canviant d’estil. Aquest estiu torna a 

interpretar La Barca Nova d’Ignasi Iglésias, que com a novetat presenta el text 

original de l’obra i no l’adaptació del TNC, el que donarà més força al tercer acte.

 La 38a. edició del festival Jazz Galet Club arrencava el passat 25 de maig al 

Museu de Pintura amb el concert de Mut Trio. 

Del 25 de maig i fins al 16 de juny, els 

amants dels jazz poden gaudir d’una nova 

cita amb aquesta música. La 38a. edició 

del Festival del Jazz Galet Club, de la mà de 

l’Associació Cultural Penya Xíndries, continua 

en plena forma i aquest any ofereix fins a cinc 

concerts a diversos indrets de Sant Pol.

Mantenint el mateix estil de jazz de sempre 

i incorporant alguna novetat, la programa-

ció d’enguany compta amb els concerts de 

Mut Trio, els Folckincats, Farràs-Romaní Hot 

Jazz Cats, tot un clàssic del Jazz a Sant Pol, 

Benjamín León Trio, retornant a Sant Pol després de més de 30 anys i, per tancar 

el Festival, el ja tradicional “Jazz Vermut” amb la Sant Andreu Jazz Band. Tota la 

programació es pot consultar al web municipal o penyaxindries.cat

El Jazz continua viu a Sant Pol

breus

   El Museu busca col·labo-
radors per una nova exposi-
ció de barraques de vinya 

El Museu de Pintura de Sant Pol està orga-

nitzant una exposició de barraques de vinya 

de Sant Pol i voltants (Calella, Sant Cebrià 

i Canet). Si teniu documentació i imatges, 

poseu-vos en contacte amb els Amics de les 

Arts a través del següent correu electrònic: 

santpolmuseu@gmail.com

   Obertes les inscripcions 
a l’Aula de Dansa per al curs 
2013-14 

El proper 14 de juny comencen les inscrip-

cions per al curs 2013-14 de l’Aula de Dansa 

de Sant Pol. El dimecres dia 12 a les 9 del 

vespre es farà una reunió informativa a Ca 

l’Arturo i més endavant trobareu informació 

detallada de totes les assignatures al web de 

l’Ajuntament. Les inscripcions es podran fer 

a Ca l’Arturo fins al 28 de juny, en horari de 

4 a 7 de la tarda. Per a més informació: 93 

760 30 06 o auladedansa@santpol.cat.

 Comença la campanya 
per frenar l’expansió del 
mosquit tigre

Per tercer any consecutiu, el Consell 

Comarcal del Maresme està duent a terme 

una campanya de control de l’expansió del 

mosquit tigre. Tècnics del Consell estan 

actuant en els embornals sifònics (els que 

retenen aigua) de la via de pública dels 

diferents municipis que s’han sumat a la 

campanya, entre ells el de Sant Pol. Aquests 

treballs consisteixen en l’aplicació de larvi-

cida que actua sobre les larves impedint la 

seva eclosió.

Tot i aquestes actuacions, des de 

l’administració es demana la col·laboració 

ciutadana, ja que aquesta és vital per acon-

seguir frenar l’expansió del mosquit tigre. 

Això s’aconsegueix impedint que l’aigua 

s’acumuli en petits recipients. 

En els espais privats, cal evitar els punts de 

possible acumulació d’aigua i tenir cura per-

què aquesta no estigui acumulada més enllà 

de 5 dies. Ho podrem fer seguint aquests 

senzills consells: 

Posar, sempre que sigui possible, sota co-

bert tots els petits recipients per evitar que 

s’omplin d’aigua de pluja.

Buidar dos cops per setmana els recipients 

que estiguin a l’aire lliure i que tinguin aigua.
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“S’ha de cuidar la base per aconseguir el més maco, que és anar pujant”

entrevista

 Quan es  va fundar el Club Bàsquet 

Sant Pol 07? 

Com a club, va començar al 2007, 

però abans la Carmen Ginés, que va  

ser la primera presidenta, ja agafava 

nens de l’escola i entrenava a la pista 

del Parc del Litoral. Llavors l’ajunta-

ment ens va oferir el poliesportiu. 

Però no va ser fins que vam arribar en 

David Sevillano i jo que es va fundar el 

club tal com el coneixem avui.

  Per què?

Perquè ell havia estat entrenador i jo 

havia jugat i havia estat àrbitre fins 

feia quatre o cinc anys, i tenia en ment 

fer-me entrenador. Ens hi vam posar. 

Vam dir: “a això li hem de donar cara i 

ulls”, i així va ser. Vam fer els estatuts, 

ens vam federar, i  a partir del juliol del 

2007 vam començar com a club.

  Parlem doncs d’una història d’èxit!

Deixant de banda que aquest any hem 

tingut dos equips que han quedat 

campions, fer un club i que en 6 anys 

aconsegueixi prop de 100 jugadors és 

un gran èxit. I més tenint en compte 

la competència de futbol que hi ha, a 

més de la competitivitat de clubs de la 

zona com el Calella, Pineda, Canet...

 Quins són els equips que han quedat 

campions?

Els sèniors, i també ha guanyat la lliga 

el cadet femení, que és l’equip que jo 

entreno. Té molt mèrit perquè és un 

equip que tot i pertànyer a la catego-

ria de cadet, de segon any només hi 

ha sis jugadores, les altres 4 són més 

petites: tres de primer any i una que 

en realitat és preinfantil. O sigui que 

estem molt contents.

  En certa manera és una doble vic-

tòria!

I tant! l’any passat van quedar sub-

campiones del nivell C, i aquest any no 

només han pujat de categoria sinó que 

han quedat campiones de nivell B2.

Ens estem movent en D, C2, C1, per 

tant que aquest any dos equips esti-

guin a B2 ja és un gran triomf. 

  I l’equip sènior que ha pujat a 3a. 

catalana...

L’equip sènior s’ha format de nou 

aquest any. Al principi ens va venir una 

mica de nou, ens van preguntar per 

formar part del club, ho vam parlar i ho 

vam veure clar. I de fet ha sortit, han 

pujat. I per això de cara l’any vinent hi 

ha la idea crear un sènior B sub 25.

  Quins grups més hi ha de bàsquet?

Des de P5 fins als sèniors. Tenim dos 

grups “d’escola” que dividim en un 

grup d’iniciació (P5-1r) i un grup de 

perfeccionament (1r 2n). També tenim 

els pre-minis (8-9 anys) que són dos 

grups, un mixte i l’altre femení.

  I de cara l’any que ve, com afronteu 

la temporada?

Doncs igual que aquesta, intentant 

mantenir els mateixos equips. El més 

maco és anar pujant. Fins ara només 

teníem grups de preminis, però aquests 

grups ja s’estan fent grans. La clau és 

mantenir i anar pujant. Ara comença a 

arribar el fruit d’aquests 5 o 6 anys.

  Quant val apuntar-se?

Tenim una quota de material de 15 ¤. 

Llavors fem tres rebuts trimestrals de 

60 ¤. La roba va a part, consta d’equi-

pació de joc (pantalons i samarreta) 

xandall i una bossa, i més o menys surt 

per 80 ¤.

  Com es poden posar en contacte els 

interessats?

A través basquetsantpol07@yahoo.es 

o durant el període d’inscripcions.

Xavier

Parra
Coordinador del Club 
Bàsquet Sant Pol 07
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esports

  En poc més de sis anys de trajec-

tòria el Club Bàsquet Sant Pol 07 ha 

aconseguit al voltant de 100 jugadors 

i uns equips cada vegada més potents. 

Enguany ha acabat la millor tempo-

rada de la història del club ja que dos 

dels seus equips han quedat campions 

de lliga.

Els jugadors de l’equip Sènior debu-

taran a tercera catalana. L’equip, que 

s’ha format aquest any, recull en forma 

de premi la recompensa de tot l’esforç 

fet. La temporada ha estat tant bona 

que fins i tot l’organització es planteja 

crear un nou equip sènior. L’altre equip 

campió, el Cadet Femení, també ha fet 

una magnífica temporada, ha guanyat 

la lliga tot just després d’haver ascen-

dit de categoria.

  Sant Pol acull dues finals al juny

A més a més, aquest mes de juny 

Sant Pol acull dues finals dels Cam-

pionats de Catalunya i Territorials de 

Barcelona. 

Es jugaran la Final Territorial Júnior 

Masculí A i la Final del Campionat 

de Catalunya Territorial de Bàsquet. 

Aquestes competicions tindran lloc al 

Poliesportiu municipal els dies 9 i 16 

de juny respectivament. Ambdós dies 

es jugaran les semifinals durant el matí 

i a les 6 de la tarda es disputaran les 

finals. La regidoria d’Esports co-orga-

nitza aquesta activitat juntament amb 

la Federació Catalana de Basquetbol.

El bàsquet està d’enhorabona

Sènior

Cadet Femení

Club Bàsquet Sant Pol 07
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 L’Àrea de Serveis de l’Ajuntament 
s’encarrega del manteniment i con-
servació del mobiliari urbà i els espais 
públics, la senyalització vial, la neteja 
viària, l’enllumenat públic...

Fem un repàs de les principals feines 
que s’han dut a terme darrerament, des 
de l’adequació del cementiri o la millo-
ra de places i voreres fins al manteni-
ment de zones verdes i embornals.

Últimes actuacions 
municipals per a mi-
llorar l’espai públic

actualitat

 Cementiri

Des del mes d’abril, l’Àrea de 
Serveis Municipals es fa càrrec 
del manteniment i neteja del ce-
mentiri, realitzant una primera 
actuació a la “zona nova”.

 Clavegueram i 
embornals

Com cada any, l’Àrea de Serveis 
realitza els treballs de man-
teniment i neteja preventiva 
dels embornals per tal d’evitar 
problemes d’inundacions.

 Espais i via pública

Durant aquest trimestre de 
2013, l’Àrea de Serveis ha 
realitzat les obres de millora de 
la Plaça Estació i l’arranjament 
de la vorera del c/ Bonavista (a 
la zona del “barco”).

 Zones verdes

A partir del mes de maig s’han 
estat realitzant treballs de 
desbrossament i neteja de les 
zones de les urbanitzacions Els 
Garrofers, Urbapol, Farell Park i 
La Marina, entre d’altres.
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tribuna

Grups

Municipals

Prou d’atacs a la nostra llengua, a la nostra cultura, al nostre sistema 

educatiu, a la nostra economia… PROU!! És l’hora de ser valents. Hem 
de fer la consulta, no volem que persones com Vidal-Quadras, Wert o 
Llanos de Luna ens vulguin imposar el que hem de fer.
President: ENDAVANT!! La majoria de catalans estarem al teu costat, 
per recuperar la dignitat de ser catalans. Volem un país millor per a tots 

nosaltres.

No ens hem de doblegar davant la injustícia social ni davant la impossi-

bilitat dels pobles per escollir el seu destí.

El govern espanyol vol anul·lar la nostra identitat atacant tot el que ens 

referma com a país. Això no ho podem permetre!!
SOM UN PAÍS, SOM UNA NACIÓ. VISCA CATALUNYA LLIURE!!

Com cada any, tots els santpolencs celebrem el Corpus Christi.  
Durant aquest dia, proclamem i augmentem la fe de tots els cristians 
amb la presència real de Jesucrist en el Santíssim Sagrament.  És un 
moment màgic on els creients sentim quelcom especial i gaudim 
d’una de les processons més maques de l’any. Què bonic està Sant 
Pol durant la processó, amb mantons als balcons, flors al terra i ple de 
gent pels carrers! Què bonic és Sant Pol quan treus temps i decidei-
xes passejar pels seus carrers tranquil·lament.  I el dia de Corpus, ho 
vàrem poder fer.  Poc a poc, en silenci i escoltant càntics i himnes.  
Una passada.

Isaac-Iván Martín i Salvà

Fa uns anys, quan vam començar a treballar el POUM, a JUNTS vam fer nostre l’es-

lògan “Creixement Zero”. Ens van considerar radicals, massa dràstics, extremistes 

i no sé quantes coses més. Deien que Sant Pol havia de créixer per beneficiar el 

comerç, que creixement és desenvolupament... I nosaltres convençuts que no calia; 

que quant més petits fóssim, mes visitants tindríem. Que, en comptes de créixer 

en extensió, hauríem d’omplir el que ja està fet i buit, que quant més “poble” més 

ens desitjarien. Aquesta legislatura, al començar les reunions per a reprendre el 

POUM, ens vam dir: no siguem agosarats, no utilitzem el terme “Creixement Zero”, 

per a no exaltar els ànims, per a no començar amb mal peu, fem servir “Creixement 

Natural”. Per això ens ha sorprès gratament el títol de l’ENS ja que, aquesta vegada, 

no ha costat gaire posar-nos d’acord i proposar un POUM sòlid per als pròxims 

anys, on JUNTS s’ha sentit molt còmode i aconseguit un dels seus punts electorals.

El passat abril, l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), va  
convidar els seus adherits a pagar els impostos a la Hisenda catalana en 
lloc de fer-ho a l’Agència Tributària espanyola. Ben bé un centenar de mu-
nicipis ja ho fan o ho faran en breu. Es tracta d’un mètode d’insubmissió 
suau, ja que la Generalitat recapta els impostos i “al moment” envia els 
diners a les arques de l’Estat. El que es pretén aconseguir amb la sobirania 
fiscal és saber del cert quants diners generem i se’n van a Madrid. A més, 
és un acte de dignitat i Sant Pol com a municipi de l’AMI l’hauria d’exercir.
El problema és que sembla que en el nostre Ajuntament, determinades 
accions semblen més una pose per sortir a la foto que un acte de convic-
ció, i si no busqueu a la web de Sant Pol informació de l’AMI o el rètol a 
l’entrada del poble on hi figura que en formem part.

Cada cop que comprem un producte fem una elecció de forma cons-
cient o no d’un model econòmic i de poble. Comprar productes de 
proximitat en petits comerços dóna vida als productors i comerciants 
locals, i encara que en alguns casos és difícil pels comerços de proxi-
mitat ser competitius en qüestió de preus,  podrem estar segurs que 
els beneficis es queden aquí, que el procés de producció és més just i 
sostenible i el producte de més qualitat. Ningú ven duros a quatre pes-
setes, i els productes més econòmics són sovint el reflex de sistemes 
de producció deshumanitzats (recordeu Bangladesh?).
És per tot això que des d’ICV us animem a gaudir del fet de comprar a 
Sant Pol, ajudant l’economia local i a un model de poble que és el que 
tots volem.

ciu sant pol de mar

l’hora de la nostra 

llibertat

junts per sant pol

creixement zero

grup municipal d’icv

som el que comprem

pp sant pol de mar

els carrers durant 

corpus

secció local d’esquerra

sobirania fiscal, 

un pas més
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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
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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

Juny
  Dissabte 15 de juny

Jazz: Concert de Ben-
jamín León Trio
Dintre el 38è Festival del Jazz Galet 

Club. Hora 22h/ Lloc Centre Cultural / 

Preu 6¤ / Organitza Penya Xíndries

  Diumenge 16 de juny

 

Concert-vermut amb 
St Andreu Jazz Band

Hora 11:30h/ Lloc Plaça de la Punta/ 

Preu vermut  7¤ / Organitza Penya 

Xíndries - www.penyaxindries.cat

  Diumenge 23 de juny

Revetlla de Sant Joan
 
Hora A partir de les 21:30h

- Arribada de la Flama del Canigó a la 

Plaça de la Vila.
- Cercavila amb la bruixa fins a la Pun-
ta, amb acompanyament del grup de 
percussió Txacum

- En arribar, Crema de la Bruixa

- A mitjanit: Ball amb l’orquestra Sindi-

kat. A la Plaça de la Punta

  Diumenge 30 de juny

Ballada de sardanes
 
Hora  12h / Lloc  Plaça de la Vila

  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

  Dissabte 8 de juny

Festival $  de curs de 
l’Aula de Dansa
Hora 11h Actuacions petits, 12:30h 
Actuacions grans / Lloc Pavelló Muni-

cipal /Organitza Aula de Dansa

  Diumenge 9 de juny

 

2a. Festa d’Òmnium 
Cultural Montnegre 
Amb tallers, contes, jocs, animació in-

fantil, dinar popular, mostra d’entitats 

i productes de la terra... Actuació de 

TERRATOMBATS (18h) / Hora D’11 a 

20h / Lloc Parc del Litoral / Organitza 

Òmnium Cultural en col·laboració amb 
l’Ajuntament i entitats

  Dimecres 12 de juny

Goigs a Sant Antoni 
Tradicional cantada dels Goigs amb 
acompanyament dels músics de la vila.  
Hora 22h/ Lloc Carrer Abat Deàs 

Cicle de passejades 
per a la gent gran
Jornada de cloenda a Vilanova del 
Camí. Per als que han participat en un 

mínim de 2 passejades. Sortida auto-

car: A les 8h a la plaça de l’Hotel

  Dissabte 15 de juny

Festa de les famílies 
de la Llar d’Infants 
Amb berenar i activitats infantils. Hora 

De 17 a 20h / Lloc Parc del Litoral /

Organitza AMPA Llar d’Infants

Taller de la memòria

Més info: Serveis Socials de 9 a 14 h  

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

  EXPOSICIONS:

 

Exposició de dibuixos 
QUI’SIGUT d’Enric 
Casasses
Fins al 30 de juny

Horari Dissabtes de 18 a 20h i diu-

menges i festius d’11 a 14h. A partir del 

15 de juny, de divendres a diumenge de 

18 a 21h / Lloc Museu de pintura.

  ALTRES:

 

Jornades Gastronò-
miques del Peix i del 
Marisc

Del 13 de juny al 17 de juliol

Els restaurants de Sant Pol oferiran 

plats elaborats amb peix i marisc de la 

zona del Maresme.

Més info a www.santpol.cat

Juliol
  Del 6 al 7 de juliol

Fira del Foc i de la 
Lluna

Parades de venda de productes arte-

sans, animació, espectacles de petit 

format... i molt més! Amb actuació de 
Quim Vila. Hora Durant tot el dia / 
Lloc Parc del Litoral.


