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Un ajuntament solvent  

i sanejat

E
n aquest darrer Ple Municipal del mes de juny hem donat compte 
de la liquidació pressupostària de l’exercici 2012. El balanç general 
és que hem d’estar molt contents.
Des de l’exercici del 2010 hem estat treballant amb un control molt 
exhaustiu de la despesa, fet que ens ha portat a la situació financera 

actual de l’ajuntament.
La reducció de les partides de despesa corrent, com són la despesa en comunica-
cions i la supressió dels lloguers de locals i de vehicles, la reducció amb partides 
de personal, i l’augment d’algunes partides d’ingressos externs ens ha permès 
tancar l’any 2012 amb unes grans xifres.
Dos dels punts més importants del tancament pressupostari són l’endeutament 
de l’ajuntament a 31 de desembre del 2012, que és molt inferior al 75%, i ens per-
met seguir tenint l’opció de demanar crèdit sense cap tipus d’impediments. L’altre 
punt és el pagament a tercers, on la llei fixa el pagament a 30 dies. En aquest cas, 
l’ajuntament de Sant Pol està pagant a 29 dies.

Deixant a part el tema de la liquidació del 2012, en breu arriba la Festa Major de 
Sant Jaume, on des de la Comissió de Festes i la regidoria de Cultura ens han pre-
parat un munt d’activitats, tant pels menuts com pels més grans, tant de dia com 
de nit, perquè pugueu gaudir dels carrers del nostre poble, les nostres platges, la 
nostra gastronomia i la nostra festa!
Que tingueu una molt bona FESTA MAJOR!!

Ferran Xumetra i Subirana
1r Tinent d’Alcalde

Bústia  
Sobre l’enveja

Q
uan estem malalts envegem els que 
tenen bona salut. Quan la nostra fei-
na no ens agrada, envegem aquells 

que tenen èxit i la gaudeixen. Quan tenim un 
pis ens fixem amb els que tenen una casa, 
etc.
La qüestió és que tendim a comparar-nos i 
a valorar en els altres allò que ens manca i 
desitgem tenir, provocant-nos a vegades un 
sentiment d’inferioritat, d’impotència o de 
frustració. És a dir d’enveja.

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. 

3

En signe positiu, esdevé un motor que ens 
pot ajudar a millorar en la vida. Per exemple, 
en el cas dels adolescents, voler ser un fut-
bolista com Cesc Fàbregas, una cuinera com 
Carme Ruscalleda, etc., els pot estimular 
per desenvolupar-se i aconseguir el que els 
agrada.
Però també l’enveja té una cara més amarga. 
És quan posseeix a l’individu, minva la seva 
autoestima, fa que la seva realitat giri entorn 
sobre allò que desitja i que competeixi amb 
qualsevol, per aconseguir el que no té. 
Però, per què comparar-nos i viure pendents 

dels altres? Poder, perquè hem viscut en un 
entorn competitiu? Perquè som exigents? O, 
tal vegada, perquè no hem après a valorar-
nos i valorar el que tenim?

.
Josep Torrents Missé

Psicòleg Humanista
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tema del mes

 El passat mes de març, el Ple de 

l’Ajuntament va aprovar una sèrie de 

mesures per pacificar definitivament 

el trànsit rodat al centre urbà, però 

les diverses complicacions sorgides 

han impedit que a hores d’ara aquests 

canvis s’hagin pogut aplicar. Per això, 

els grups municipals van aprovar per 

unanimitat a l’últim ple un acord ur-

gent per tal de solucionar el problema 

durant aquest estiu. L’acord preveu, 

entre altres mesures, tancar el centre 

urbà de 10 del matí a 10 de la nit per 

a tot vehicle no autoritzat del 26 de 

juny al 16 de setembre, i retirar les 

semi-tanques metàl·liques de manera 

definitiva. També es posposa el canvi 

de sentit del Carrer Nou fins que el 

projecte de rehabilitació i plataforma 

única estigui redactat i pressupostat 

per la seva execució. 

Els proveïdors de la zona podran 

accedir als comerços del centre de 10 

a 12 del matí, i durant l’horari restringit 

també es permetrà l’accés a qualsevol 

vehicle que justifiqui degudament la 

necessitat de pas, mitjançant factura 

per a la recollida de compra a qualse-

vol establiment afectat.

La zona restringida inclou també 

el carrer de la Riera, i els trams de La 

Plaça i Ignasi Mas Morell compresos 

entre Consolat de Mar i Abat Deàs. Els 

veïns d’aquests carrers afectats caldrà 

que sol·licitin una targeta per poder 

accedir al seu domicili amb vehicle. 

Igualment, s’estableix una velocitat 

màxima de circulació a tot el centre 

urbà de 20 km/h. L’acord s’acompanya 

de mesures de senyalització i preveu 

el seu acompliment amb vigilància 

constant i règim sancionador.

“No es podrà circular 

de 10 a 22 hores i es 

posposa el canvi de 

sentit del carrer Nou”

L’objectiu d’aquest acord és el de 

tornar el carrer als vianants, després 

que s’ha comprovat que la senyalitza-

ció actual i el sistema de tanques no 

han funcionat. Els grups es compro-

meten també a tornar a parlar amb la 

Unió d’Establiments i Serveis a primers 

de setembre per tractar les restricci-

ons durant la temporada d’hivern. 

Nou horari pilona del C/ Ferrocarril

També aquest estiu, i amb la finalitat 

de preservar la seguretat dels vianants 

durant les hores més concorregudes 

del dia, l’accés a La Punta pel carrer 

Ferrocarril queda tancat de 12 a 15 

hores i de 18 a 23 hores amb la pilona 

mòbil que impedeix el pas i circula-

ció als vehicles que no disposen del 

comandament distribuït als veïns que 

tenen plaça de garatge.

La resta d’hores del dia, cal obeir 

el senyal situat a la cruïlla del carrer 

Nou/Ferrocarril que prohibeix l’accés 

i circulació al carrer Doctor Furest de 
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alcaldia

Montserrat 

Garrido i 

Romera

Alcaldessa 
de Sant Pol 

de Mar

 Mantinguem Sant Pol net!  

Ja hem entrat de ple a l’estiu i, com cada 
any, Sant Pol queda petit per a tots els que 
ens vénen a visitar, a passar el dia o les 
vacances.

Estic segura que tots tenim un denominador 
comú que ha fet que triéssim Sant Pol per 
viure, per passejar, per anar a la platja o per 
passar-hi les vacances. Segur que en un 
punt tots coincidim: Sant Pol ens AGRA-
DA!!! És un poble encantador, petit, amb 
carrers estrets, alguns costeruts, però amb 
bones platges, un parc magnífic, un passeig 
on trobar-te amb el mar i la gent, etc.

Des de l’ajuntament posem els recursos 
humans, mecànics i econòmics perquè tots 
gaudim d’una vila que estimem, però ne-
cessitem la implicació de TOTS per poder-la 
gaudir. Siguem respectuosos, utilitzem les 
papereres, recollim les caques dels gossos, 
no fem més soroll del necessari, hi ha gent 
de vacances, però també hi ha gent que a 
l’estiu és quan treballa més. Siguem solidaris 
i responsables, com diuen: no és més net qui 
més neteja, si no qui menys embruta.

Ajudeu-nos  a mantenir Sant Pol net!!!
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Sant Pol també s’apunta a 

exercir la sobirania " scal

qualsevol vehicle que no tingui l’adhe-
siu d’autorització de pas F enganxat al 
vidre, o bé la tarja d’accés per accedir 
al garatge del seu domicili i/o carregar/
descarregar persones o coses.

Tancament tram final de Dr. Furest

Per una altra banda, l’equip de go-
vern ha decidit tancar el trànsit rodat 
al tram final de l’Avinguda Doctor 
Furest amb l’objectiu de facilitar l’ac-
cés segur dels vianants i per millorar 

les condicions ambientals de l’entorn, 
ja que s’ha observat que el paviment 
d’aquest tram recentement renovat es 
malmet degut al continuat pas de vehi-
cles a una zona que inicialment estava 
creada per als vianants.

Per facilitar els subministres dels es-
tabliments restauradors, els proveïdors 
podran accedir de dilluns a dissabte de 
8 a 12 h del matí com a totes les zones 
de càrrega/descàrrega. La resta de 
les hores del dia aquesta zona restarà 
tancada.

 El Ple de l’Ajuntament ha donat llum verda a iniciar els tràmits per tal de pagar 

els impostos a l’Agència Tributària de Catalunya. 

La moció, que va ser aprovada en l’última sessió plenària, manifesta la voluntat 
del municipi de Sant Pol de Mar d’exercir la seva sobirania fiscal. CIU, ERC i tres 
regidors de Junts es van mostrar favorables a la proposta, mentre que l’altra regi-
dora, Verònica Martí, es va abstenir. ICV també es va decantar per l’abstenció, en 
considerar que es tracta només d’un gest simbòlic i perquè trobava a faltar que la 
proposta inclogués també l’exigència dels pagaments pendents a l’Ajuntament per 
part de la Generalitat de Catalunya. La proposta va tenir l’únic vot en contra del PP, 
que creu que es tracta d’una moció política i que no toca a Sant Pol. 

L’Ajuntament de Sant Pol, que està adherit a l’Associació de Municipis per la 
Independència, se suma així a l’exercici de la sobirania fiscal, que consisteix en l’in-
grés dels impostos que recapten els ens locals (l’IRPF dels treballadors municipals 
o l’IVA) a l’Agència Tributària de Catalunya. Actualment hi ha una vintena d’ajunta-
ments i administracions locals que ja estan exercint la sobirania fiscal i més de 150 
han aprovat mocions per exercir-la properament.

Comptes sanejats

El regidor d’Hisenda, Ferran Xumetra, va donar compte a l’últim ple de 
la liquidació del pressupost 2012. Xumetra va presentar un resultat positiu 
de 812.000 euros, degut entre altres factors a l’augment d’impostos, a la 
retallada de la paga extra als treballadors municipals i a l’estalvi en despesa 
corrent i inversions (100.000 euros menys). El romanent de tresoreria també 
és positiu, de 136.000 euros.

Altres factors a destacar dels comptes municipals són la disminució del 
deute viu (que a 31 de desembre de 2012 era del 57% i que es calcula que al 
finalitzar aquest any serà inferior al 56%), un estalvi net positiu de gairebé un 
milió d’euros i l’assoliment del compliment de la llei de pagaments a tercers, 
que obliga a pagar els proveïdors a 30 dies.

Aquests números van obtenir la felicitació del grup de Junts per Sant Pol, 
que va manifestar però que no estava d’acord amb algunes mesures de con-
tenció com les retallades de sou al personal de l’Ajuntament.



 Visita institucional al 
Monestir de Montserrat

El passat divendres 14 de juny, regidors de 
l’equip de govern i el del PP van fer una visita 
institucional al Monestir de Montserrat, 
per signar el conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Sant Pol i la Fundació Aba-
dia de Montserrat 2025.
La vetllada va incloure una visita als dife-
rents espais i un dinar amb la Comunitat i el 
Pare Abat.

6

breus

actualitat

acions del grup d’animació Xarop de 
Canya i de dues haimes on reposar 
prenent te i pastes àrabs o degustant 

broquetes morunes i cuscús.

 El plat fort van ser les actuacions de 

Ruben Serrano (el “purito” de Caldes) 

i Quim Vila, amb l’espectacle humo-

rístic “Algun altre suggeriment reso-

lutiu i coherent que no sigui un estat 

independent?”, que van fer passar 

una bona estona al públic assistent.

Una cinquantena de parades d’ali-

mentació i artesania van omplir en-

guany la Fira del Foc i la Lluna, que es 

va celebrar el primer cap de setmana 

de juliol al Parc del Litoral. Els visitants 

també van poder gaudir de les actu-

II Fira del Foc 

i de la Lluna

 L’antena de Can Tiril ja és una 

realitat. Un pas més per solucionar 

els problemes de cobertura mòbil 

i recepció de la TDT a Sant Pol. La 

torre de telecomunicacions que ha de 

donar aquests serveis ja està aixeca-

da i s’està pendent de poder executar 

les obres d’instal·lació de la línia de 

subministrament elèctric, un cop 

s’obtingui l’aprovació definitiva de la 

Generalitat al Pla Especial i Projecte 

de Línia Elèctrica. Tot i que encara 

no es pot posar una data d’inici de 

funcionament, es treballa perquè això 

sigui el més aviat possible.
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notícies

esports

 Campus de futbol base 
de la Sampdòria a Sant Pol

Aquest mes de juliol la U. E. Sampdòria 
italiana va escollir les instal.lacions de l’Atc. 
Sant Pol per a realitzar el seu primer campus 
de futbol base fora d’Itàlia. Fins a 26 nens de 
l’Atc Sant Pol, d’edats compreses entre els 6 
i els 14 anys, van poder participar en aquest 
campus, que es va desenvolupar de l’1 al 5 
de juliol. L’activitat, en la que també partici-

paven altres 26 nens de la Sampdòria, amb 

una desena dels seus entrenadors i dos més 

del Sant Pol, consistia en entrenaments al 

matí, activitats lúdiques al migdia i tornejos 

i jocs d’equip a la tarda. El campus també va 

incloure una excursió a les instal·lacions del 

FC Barcelona.

 Activitats d’estiu

Del 15 al 25 de juliol / Pista de la Punta

CAMPIONAT SÈNIOR FUTBOL SALA

Dies 20 i 21 de juliol / Pavelló Poliesportiu

24h. BÀSQUET / TRIPLES I TIRS LLIURES

Dissabte 27 de juliol / Des de les 9h

TORNEIG SOCIAL “ST JAUME” PETANCA
Pistes Municipals Petanca

REGATA DE FESTA MAJOR / Club Nàutic

Del 3 al 17 d’agost

CAMPIONAT JÚNIOR I ALEVINS FUTBOL 
SALA  / Pista de la Punta

Divendres i dissabte 3 i 4 d’agost

24 HORES FUTBOL SALA / Pavelló

Dissabte 3 d’agost / Inici Pl Torrent Arrosser

VESPRADA D’ORIENTACIÓ / 18:30h

Dies 9 i 10 d’agost / Pista de la Punta

24 HORES FUTBOL SALA FEMENÍ

Dissabte 10 d’agost / Platja Can Villar

TORNEIG TENNIS PLATJA / De 9 a 18h 

Diumenge 11 d’agost / Plaça de la Punta

3 X 3 BÀSQUET / De 9 a 20h

Del 18 al 25 d’agost 

CAMPIONAT BENJAMÍ I PREBENJAMÍ 
FUTBOL SALA / Pista de la Punta

Dissabte 17 d’agost / Platja de Can Villar

TORNEIG VOLEI PLATJA / De 9 a 18h

Dissabte 24 d’agost / Platja de Can Villar

TORNEIG FUTBOL PLATJA/ De 9 a 18h

Notícies de l’ANC Sant Pol

Notícies de Juny

La darrera setmana del mes va estar força atapeïda. 

- El 25 el nostre Ajuntament es va afegir als que practiquen la Sobirania Fiscal, 

fet que l’ANC de Sant Pol aplaudeix i encoratja tots els vilatans a imitar en la 

mida de les seves possibilitats. 

- El 26 es va formalitzar el Pacte Nacional pel Dret a Decidir i els santpolencs hi 

estem cridats a empènyer aquest projecte. 

- El 27, l’ANC amb la col•laboració de l’Ajuntament va organitzar una xerrada-

debat amb l’escriptora Patrícia Gabancho que va acaparar l’interès dels presents 

(entre 50 i 60). 

- I el dissabte 29 la traca final: el Concert per la Llibertat al Camp Nou. Malgrat 

algunes dificultats, Sant Pol també hi va estar present amb un autocar i part d’un 

altre.

Nova Estelada a Sant Pol de Mar

L’ANC de Sant Pol de Mar ha projectat dotar al poble d’una nova Estelada. 

Volem que aquesta estelada sigui propietat de tots i cadascun dels santpolencs 

i per això necessitem padrins que facin les seves aportacions, millor moltes i pe-

tites que poques i grans: així esdevindrà estelada de tots. Volem plantar-la en un 

lloc i data emblemàtics d’aquesta vila, plaça de l’Hotel i dia de Sant Jaume, i que 

la hissi la nostre alcaldessa com a màxima representant de la gent de Sant Pol.

Per a facilitar el padrinatge, l’ANC de Sant Pol té posada una guardiola en cada 

acte on som presents. Estudiem de posar-ne també a altres llocs perquè la gent 

no hagi d’estar pendent d’on muntem la paradeta. Fins ara els donatius arriben al 

20% del cost.

ANC Sant Pol de Mar

 Encesa de la Flama del Canigó.  Aquest any, la Flama del Canigó va donar el tret 

de sortida als actes de Sant Joan. La Flama va arribar des d’Arenys a Sant Pol a bord 

del sardinal Sant Pau, custodiada pels membres de l’entitat A Tot Drap. En arribar 

a la platja de les Barques, el seu president, Víctor Martí, va lliurar-la a l’alcaldessa 

Montserrat Garrido, que va ser l’encarregada d’encendre-la a la Punta. L’acte també 

va comptar amb la col·laboració dels grallers de la Colla de Geganters.
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“Recomano que no es deixi perdre perquè és una experiència molt maca”

l’entrevista

 Com afrontes aquesta nova respon-

sabilitat com a hereu del Maresme? 

Amb les mateixes ganes que quan 
vaig sortir hereu de Sant Pol. La feina 
és la mateixa i es treballarà igual per 
totes les parts. És un any més amb 
aquesta experiència.

  En què consistia el procés de selec-

ció?

Ens sometíem a un examen escrit, tam-
bé havíem de fer una redacció sobre un 
tema concret i després una entrevista 
oral. A partir d’aquí, cada part valia un 
percentatge diferent i segons la nota 
quedaves en un lloc o altre.

  Es presentaven molts candidats?

Dins del pubillatge del Maresme hi ha 
uns 12 pobles que formen part de la 
tradició. Vam ser 7 candidats i 7 candi-
dates, que tampoc és que sigui un èxit 
rotund però està bé. 

  Com has viscut aquest any repre-

sentant el nostre poble? 

Molt bé, al principi no pensava que 
tindria tanta continuïtat i que em faria 
tanta gràcia. Però vas coneixent gent, 
vas coneixent llocs, al final t’agrada 
i es converteix en una activitat més, 
tota una experiència. No tenia cap 
idea inicial del que seria però ha estat 
una experiència molt bona.

  Ho has pogut compaginar bé amb 

els teus estudis?

Sí, sí. És compatible. Jo diria que he 
treballat millor amb la pressió aquesta 
de tenir els caps de setmana enfei-
nats. A mi m’ha anat bé.

 Com veus el tema del pubillatge a 

Sant Pol?

Està apagat. Trobar candidats és molt 
complicat, però si tothom treballa, les 
entitats també donen visibilitat i es 

dóna més importància jo crec que pot 
seguir endavant. Però de moment està 
una mica complicat.

  Així, recomanes que s’animin? 

Sí, i tant i tant!

  Què li recomanaries al nou hereu?

Que no deixi perdre l’oportunitat per-
què de veritat que és una experiència 
molt maca. 

  I ara et presentaràs per hereu de 

Catalunya?

Sí, a Sant Pol com que comencem al 
juliol i el certamen nacional és a l’oc-
tubre, hi ha un temps molt petit. El que 
fem és primer presentar-nos al co-
marcal i després a l’octubre següent al 
nacional. S’hi pot presentar tothom, no 
només els que han estat escollits per 
la comarca. Aquest any ens hi presen-
tem l’Ariadna Serra i jo. 

A punt d’acomiadar-se com a hereu 

de Sant Pol, en Marc Vila continuarà 

un any més la seva experiència repre-

sentant ara la comarca. Escollit hereu 

del Maresme en l’acte que es va cele-

brar el passat mes de maig a Canet, a 

l’octubre es presenta per Catalunya.

Nou Hereu del 
Maresme 2013

Marc 
Vila
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notícies

Aquest estiu busca l’estiuejant!

 Aquest és el lema de la nova campanya que ha engegat la Unió d’Establiments 

i Serveis de Sant Pol de Mar per fomentar la compra als comerços del poble. 

“L’estiuejant” va arribar amb el tren el 22 de juny i durant les 12 setmanes d’es-

tiu voltarà per 12 botigues diferents de Sant Pol. La Unió d’Establiments i Serveis 

us anima a que el trobeu, hi ha 1.000 euros en joc.

Per participar-hi heu 
d’omplir les butlletes que 
trobareu als comerços del 

poble amb els segells de les 

12 botigues que acolliran a 

l’estiuejant durant les 12 set-

manes d’estiu. Entre els que 

encertin les 12 setmanes se 

sortejaran 1.000 euros en 

vals per gastar als establi-

ments adherits a la Unió 

d’Establiments i Serveis. 

El sorteig es farà durant la 

celebració de “La botiga al 

carrer”, el proper 31 d’agost.

breus

   “La fam no fa vacances, 
la solidaritat tampoc”

En el marc de la campanya “La fam no fa 

vacances”, AMPA, Escola i Càrites Sant 

Pol van organitzar una recollida solidària 

d’aliments que fou tot un èxit de participa-

ció. Hi van participar més de cent cinquanta 

famílies i es varen recollir centenars de 

quilos d’aliments. L’entrega a les famílies 

més necessitades la gestionarà Càrites, 

conjuntament amb els Serveis Socials Mu-

nicipals, i permetrà fer realitat la cobertura 

alimentària dels seus nombrosos usuaris. 

Amb tu hem fet possible que la fam a Sant 

Pol faci vacances!

Una altra iniciativa solidària que corre per la 

xarxa és per ajudar en Sad-

huram, un jove santpolenc 

que necessita un donant 

que li pugui salvar la vida. 

Trobareu informació aquí: 

breus
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Des de CiU de Sant Pol valorem molt positivament la ferma decisió 
d’apostar per a les persones durant aquest estiu. La moció presenta-
da al darrer Ple Municipal, i aprovada per unanimitat dels 13 regidors, 
restringeix el pas als vehicles no autoritzats de 10 del matí a 22 hores del 

vespre, garantint 12 hores amb el mínim trànsit possible. Evidentment, 
s’ha deixat un horari més ampli (fins les 12 del migdia) per tal que els 
proveïdors puguin distribuir als comerços. S’ha ampliat també l’horari de 
tancament de la pilona del carrer Ferrocarril, deixant lliure fins les 12 del 
migdia i de 15 a 18 hores de la tarda. La idiosincràsia i l’estructura dels 

bonics carrers del nostre municipi ha portat a prendre aquestes mesures 

als nostres regidors, posant per davant la seguretat de les persones.

BONA FESTA MAJOR DE SANT JAUME!

El passat mes, l’eurodiputat Santi Fisas i Ayxelà va visitar Sant Pol, on va donar una con-

ferència sobre la relació Europa-Catalunya i com ens veuen des d’allà. Després d’atendre 

diversos mitjans comarcals i una interessant entrevista a la nostra Ràdio Litoral, Fisas va 

explicar els avantatges i desavantatges d’una hipotètica independència de Catalunya. Al 

nostre parer, i agafant bona nota del que comentava l’eurodiputat, patiriem grans com-

plicacions al sortir d’Espanya i per tant, d’Europa. Hem d’entendre que junts sumem, i 

separats tot són problemes. Com veiem, els grups de l’oposició també fem coses, pro-

postes i actes com el de Santi Fisas. Algú va veure alguna notícia al passat ENS explicant 

que es va fer un acte al nostre municipi amb un eurodiputat? En canvi, quan es fa alguna 

xerrada d’alguna associació amiga del govern i en favor de la independència, es publica.  

Creiem en un ENS on es publiquin totes les activitats del poble i no només algunes.  

L’ENS és de tots, i no ha d’estar ni al servei d’un govern ni al servei d’una ideologia.

Sigmund Freud, després de la seva dilatada carrera, va acabar reconeixent que “no sa-
bia el que volien les dones”. A Sant Pol, després de molts plens debatent sobre viabili-
tat, horaris i sistemes de tancament, zones de càrrega i descàrrega, canvis de direcció 
del trànsit i, fins i tot, models alternatius de gestionar algun dels espais d’aparcament 
existents; podríem preguntar-nos: Tenim clar què és el que volen els comerciants? 
Ho tenen ells? De veritat el problema per a l’activació econòmica d’aquest sector 
es basa en la manca d’aparcament? Caldria, donades les actuals circumstàncies 
econòmiques, plantejar altres vies, aportar idees i promocions per augmentar la seva 
competitivitat, sense esperar que altres o el temps ho solucionin. Des de Junts hem 
volgut dialogar amb tots i hem fet propostes que han estat rebutjades… Com deia a 
l’inici, pot ser políticament incorrecte, però “algú ho havia de dir.” Aprofitem aquest 
breu espai, per desitjar-vos una bona Festa major. Visca Sant Jaume, Visca Sant Pol!

“La causa de la independència de Catalunya no és contra res ni contra 
ningú. És a favor d’una vida millor per a tothom.” Això és un trosset del 
parlament de la presidenta d’Òmnium Cultural, Muriel Casals, durant el 
multitudinari Concert per la Llibertat. Això que sembla tan evident, ha 
de ser l’eina per acabar de convèncer els que dubten i encomanar-los de 
la nostra il·lusió. Pot algú estar en contra de viure millor? Som la tercera 
comunitat en recursos aportats a l’Estat i la desena en recursos rebuts, 
hem d’anar pidolant que ens apugin el sostre de dèficit com si demanés-
sim la lluna, mentre que si fóssim independents i recuperéssim el 100% 
dels calés que marxen a Espanya i no tornen, tindríem superàvit. 
Segons el CIS, 1 de cada 3 catalans és independentista, imagineu la feina 
que encara ens queda per fer.

Portem molt temps discutint quina és la millor manera de restringir 
el trànsit al centre urbà. Després de dos anys de mandat, i davant la 
possibilitat de començar l’estiu sense haver fet els deures, des d’ICV 
hem liderat una moció d’urgència per pacificar definitivament els car-
rers més conflictius.  Presentada finalment de manera conjunta amb 
CiU i aprovada per unanimitat al darrer ple ordinari de finals de juny, 
destaquem que aquest estiu, de 10 del matí fins a les 10 del vespre, 
cada dia, l’accés del trànsit al centre urbà queda restringit només a 
autoritzats, entre d’altres mesures.

Per fi podrem gaudir d’un estiu on poder passejar i parlar pel Carrer 
Nou o el carrer Consolat de Mar sense estar pendents dels cotxes.

ciu sant pol de mar

accés restringit del 

centre

junts per sant pol

políticament 

incorrecte

grup municipal d’icv

de 10 a 10 no passen 

cotxes

pp sant pol de mar

com ens veuen als 

catalans des d’europa?

secció local d’esquerra

en contra de viure

millor?
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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

Juliol i agost
  Dilluns 29 de juliol

XXIIIè cicle de Con-
certs d’Estiu: El silenci 

Concert amb tocs poètics i meditatius. 

Bach, Debussy, Homs, Vántus, espi-

ritual negre, Hildegarda de Bingen i 

tradicional catalana. Amb Oriol Roma-

ní, clarinet. Hora 22h / Lloc Ermita de 

Sant Pau / Entrada 5 euros

  Dissabte 3 d’agost

Molla en Banda 
V Trobada de Bandes

- 13h Vermut popular. Actuació de la 

Valoneta i bandes convidades. Estació

- 18:30h Espectacle de música i arts 

escèniques amb la Bandaèria de Pere 

Norrès. Plaça de Sant Pau

- 19:30h Cercavila pels carrers del po-

ble amb les bandes Grail’oli, Els Laie-

tans, La Diatònica i la Big Bang Valona. 

De Sant Pau a la plaça de l’Hotel

- 21:30h Sopar popular. Pl. de l’Hotel.

- 22:30h “Ball d’antes” a càrrec de 

l’Agrupació musical del Maresme. 

Plaça de l’Hotel

- 00:00h Jam Bandes. Fi de festa amb 

totes les bandes participants.

  Diumenge 4 d’agost

Ballada de Sardanes

Amb la Cobla Principal de Cassà de la 

Selva. Hora  19:30h / Lloc La Punta

  Diumenge 11 d’agost

Ballada de Sardanes

Amb la Cobla Premià.

Hora  19:30h / Lloc La Punta

  Dissabte 20 de juliol

XXIIIè cicle de Con-
certs d’Estiu: Sons d’ori-

ent. Música clàssica japonesa 

Música i narracions de la tradició 

clàssica japonesa. Amb Horacio Curti, 

shakuhachi i Marta Millà, narració. 

Hora 22h / Lloc Ermita de Sant Pau

Entrada 5 euros

  Diumenge 21 de juliol

 

Ballada de sardanes

Amb la Cobla Sabadell.

Hora  19:30h / Lloc La Punta

  Diumenge 21 de juliol

XXIIIè cicle de Con-
certs d’Estiu: Músiques 

de la Sereníssima

Músiques de la Sereníssima República 

de Venècia. Albinoni, Vivaldi i Marcello

Trio Barroc del Cafè: Joan Vives, flauta 

de bec, Mireia Ruiz, clave, i Daniel 

Regincós, violoncel barroc. 

Hora 22h / Lloc Ermita de Sant Pau

Entrada 5 euros 

  Dissabte 27 de juliol

XXIIIè cicle de Con-
certs d’Estiu: Música 

dels segles XVII i XVIII 

Monteverdi, Corelli, Castello i Caccini.

Sonare sopra’l basso: Jordi Argelada, 

flauta de bec i oboè barroc, Noemí 

Martínez, tiorba i llaüt, Anna Losantos, 

baixó i fagot barroc, Olga Miracle, veu. 

Hora 22h / Lloc Ermita de Sant Pau

Entrada 5 euros

Festa Major de Sant 
Jaume dedicada a la música

Dilluns 22 de juliol

Cinema a la fresca: “En Ralph el destructor” 

a l’envelat / 22h

Dimarts 23 de juliol

Sopar popular a l’envelat / 21h

Ballada de country a l’envelat / 23h

Dimecres 24 de juliol

Cercavila amb la cuca del casal de la plaça 

de la Vila fins a la Punta / 17:30h

Festa de l’espuma a la Punta / 18h

Pregó, repicada de campanes i brindis de 

Festa Major a la plaça de la Vila /22h

Concert amb els grups Old Guitars i 

Pastilles Pedal i Vici a l’envelat / 23:30h

Dijous 25 de juliol

Hissada de l’estelada plaça de l’Hotel / 10h

Espectacle infantil a l’envelat / 12h

Ofici solemne Església parroquial / 12h

Vermut popular al pati de Ca l’Arturo / 13h

Tallers familiars al Parc del Litoral / 18h

Concert orquestra Terranova envelat / 19h

Castell de focs artificials a l’espigó / 22:30h

Ball amb l’orquestra Terranova envelat /23h

Divendres 26 de juliol

La Trobada del Cau el Nus. a la Punta / 18h

Correfoc De la plaça de la Vila a l’Hotel / 22h

Farra alternativa del Cau el Nus Punta / 23h

Nit de DJs a l’envelat /23:30h

Dissabte 27 de juliol

XIX Memorial d’Escacs Josep M. Pujol 

Carrer Nou / 09h 

Jocs amb A tot Drap platja Pescadors / 12h

XXIX Trobada de gegants / Inici 18h

Ball amb l’orquestra Metropol envelat /00h

Diumenge 28 de juliol

Fira d’art pels carrers del poble / Tot el dia

Passejades amb el sardinal Sant Pau a la 

platja dels Pescadors / 11h

Festival Danses Catalanes envelat/18:30h

Proclamació pubilla i l’hereu de Sant Pol de 

Mar 2013 A l’envelat / 20:30h

Ball amb Pere Vilà Grup A l’envelat / 23h

Dilluns 29 de juliol

Teatre: Audiència irreal amb Toni Albà. 

A l’envelat / 22h

Més info a www.santpol.cat

Publica fotos de la Festa Major 

amb l’etiqueta #FMSantPol


