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Els comptes, fent via

A
bans de tot, volia agrair la seva participació a tots aquells 
que han col·laborat en que la Via Catalana hagi estat un èxit: 
entitats, voluntaris, ciutadans... i sobretot a l’ANC per la seva 
impecable organització. Penso que cal felicitar-nos tots per la 
gran afluència a Sant Pol i a Catalunya en general.

Tornant a l’Ajuntament, en aquesta editorial us volia destacar el bon resultat 
pressupostari amb què hem tancat l’any 2012. En aquests comptes que ara 
s’han aprovat, les principals magnituds de la liquidació són positives, com el 
resultat pressupostari, que ascendeix a 812.332,82 euros, i el romanent de 
tresoreria, de 136.493,42 euros. L’origen d’aquest resultat és l’important estalvi 
que s’ha fet en despesa corrent, lloguers o telefonia, i també es deu a l’estalvi 
en despesa d’inversió i a la pujada dels ingressos. Igualment, es compleixen els 
requisits fixats per llei que fan referència als objectius d’estabilitat pressupos-
tària i de deute públic. Així, la ràtio endeutament a llarg termini a 31/12/2012 
és del 57,47%, per sota del 75% màxim que fixa la normativa vigent. La ràtio de 
l’estalvi net també és positiva i puja als 956.252,22 euros.
Un altre aspecte que és molt important destacar és que continuem pagant els 
proveïdors a 30 dies, complint així amb la llei de morositat.

Només em cal afegir que des de l’Àrea d’Hisenda seguirem treballant per oferir 
els millors serveis als ciutadans, a la vegada que mantenim una acurada gestió 
dels recursos públics, contenint especialment la despesa.

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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#raconsdesantpol  

@
peculiarboy

 @
alexzuaz

Bústia  
Estelada robada

D
esprés de l’èxit de la Via Catalana, el 
premi que Sant Pol ha tingut és que 
uns brètols han despenjat l’Estelada 

de l’Hotel, fent-la desaparèixer... Estelada 
que és de TOTS els santpolencs que hi 
vàrem contribuir. Només podem expresar 
en nostre més enèrgic rebuig a un acte com 
aquest. Podran prendre els nostres símbols, 
però mai ens podran prendre els nostres 
sentiments.

ANC-Territorial SantPol



4

tema del mes

Gran èxit de la Via Catalana  al seu pas per Sant Pol

 El poble de Sant Pol s’ha bolcat com 

mai en la celebració dels actes de la 

Diada Nacional de Catalunya, i en es-

pecial en la Via Catalana que va tenir 

lloc el mateix 11 de setembre. 

Sant Pol va ser un dels 86 munici-
pis per on va passar la gran cadena 
humana que unia tot Catalunya, des 
del Pertús fins Alcanar, organitzada 

per l’ANC per reivindicar que Catalu-

nya esdevingui un nou estat d’Europa. 

Més de 6.000 persones van participar 

als trams de Sant Pol, vinguts de la 

Vallalta i del Maresme, però també del 

Vallès, Osona i altres punts de Cata-

lunya, en una jornada festiva que va 

acabar amb una botifarrada a la Plaça 

de l’Hotel.

En aquest número d’El Nou Sant-

polenc us presentem un resum de tot 

el que va representar la Diada a Sant 

Pol, des de la marxa de torxes de la 

vigília fins a la Via Catalana, passant 

per la tradicional ofrena floral amb la 

presència dels grups polítics, entitats 

i ciutadans. En aquestes pàgines troba-

reu també un escrit de l’Assemblea 

Nacional Catalana (ANC), que explica 

de primera mà tot el que va significar 

l’organització de l’acte, i un recull de 

fotografies de la jornada. Les trobareu 

totes al Flickr de l’Ajuntament.
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actualitat

Sentit homenatge a 

Carrasco i Formiguera

 Sant Pol es va afegir, amb una exposició i una lectura 

de cartes, als actes en record i homenatge a l’advocat i 

polític en el 75è aniversari de la seva mort.

La Sala Cultural JM Ainaud de Lasarte va acollir 

durant el mes d’agost l’exposició “Manuel Carrasco i For-
miguera. Cartes d’amor i de presó”. La mostra repassava 
la trajectòria política i humana de Carrasco i Formiguera, 

a través de documents històrics, objectes personals, 

fotografies i filmacions particulars. Advocat de formació, 

home de família, ciutadà compromès i polític d’ideals i 

conviccions, va dedicar la vida al recobrament dels drets 

nacionals de Catalunya i a la salvaguarda dels valors 

cristians, de justícia social i de democràcia. La lluita pels 

grans ideals de pàtria, llibertat i fe li va procurar tres 

consells de guerra, dues denúncies militars, una sanció 

governativa i, finalment, la sentència a mort.

L’exposició es complementava amb una emotiva 

lectura de la correspondència entre Carrasco i Formigue-

ra i la seva família durant els 13 mesos que va romandre 

pres a Burgos. L’acte, en el que també hi van ser presents 

els fills del polític afusellat, Rosa Maria i Raimon Car-

rasco, va comptar amb l’acompanyament musical de la 

soprano Assumpta Mateu, el tenor Ferran Campabadal, 

el pianista Carles Marigó i amb l’Anna Losantos al fagot.

Celebració de la Diada Nacional de Catalunya

 El passat 11 de setembre va tenir 

lloc, com cada any, l’acte institucio-

nal i l’ofrena floral al monument dels 

segadors, amb el tradicional cant de 

l’Himne Nacional de Catalunya, sar-

danes i un vermut popular.

L’alcaldessa Montserrat Garrido 

va recordar en el seu discurs l’11 de 

setembre de 1714, en què “Catalunya 

va perdre la llibertat, però no la dig-

nitat per recuperar-la”. Gairebé 300 

anys després, va apel·lar als catalans 

a seguir “treballant per recuperar els 

drets perduts”malgrat la dificultat del 

moment. Segons l’alcaldessa, cal “ser 

valents, aixecar-se i sumar esforços”, i 

es va mostrar confiada que Catalunya, 

un país “que no es rendeix”, acabarà 

“construint el futur que anhela”. 
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L’alcaldessa de Sant Pol mostra 

el seu suport al dret a decidir

 Montserrat Garrido es troba entre la vintena d’alcaldes del Maresme que sig-

nen la Declaració de Vilassar de Dalt a favor del dret a decidir.

Fins a 24 alcaldes del Maresme van signar el passat 5 de setembre el document 

que expressa el suport dels alcaldes signants a la Declaració de Sobirania del 

Parlament de Catalunya i al Pacte Nacional pel Dret a Decidir. L’alcaldessa de Sant 

Pol, Montserrat Garrido, és una dels signants del document, que també expressa la 

solidaritat cap els municipis maresmencs objecte dels contenciosos de la Delegació 

del Govern a Catalunya. Finalment, els batlles animaven a la societat civil a participar 

activament dels actes de l’11 de setembre i a secundar la Via Catalana.

 Marxa de torxes per la independència. Els actes d’aquesta Diada tan reivindi-

cativa van començar el dia abans amb la marxa de torxes que per segon any va 

recórrer els pobles de la Vallalta, des de Sant Pol fins a Sant Iscle.

alcaldia

Montserrat 

Garrido i 

Romera

Alcaldessa 

de Sant Pol 

de Mar

 Un setembre carregat
de reivindicacions  

Aquest mes de setembre, com a alcaldessa 

i catalana he tingut el privilegi de viure mo-

ments molt importants al nostre país.

El primer, formar part de la Declaració de 

Vilassar de Dalt d’Alcaldes i Alcaldesses del 

Maresme, on demanàvem poder exercir el 

dret a decidir, en el qual ens comprometíem 

a treballar per què els nostres municipis 

participin activament del procés cap al ple 

exercici de la nostra sobirania com a país.

El segon, amb l’Equip de Govern, els regidors 

Daniel Comas, Josep Parada, Albert Font 

i Isaac Martin, assistir a l’entrega de la 

medalla del Parlament de Catalunya que es 

va lliurar a la Carme Ruscalleda, per la seva 

vàlua i trajectòria en el món de la cuina.

El tercer, l’Ofrena al monument de l’11 de 

setembre, on van participar, com cada any, 

grups polítics i entitats, acompanyats per 

santpolencs i amics de fora vila, i es va fer 

un reconeixement a la nostra identitat.

El quart, viure i participar amb emoció en la 

cadena de la Via Catalana, on els santpo-

lencs, santpolenques i veïns de poblacions 

properes, com sempre, van ajudar a l’èxit 

aclaparador que va tenir. Felicitar i agrair la 

gran tasca de tots els voluntaris, la seva fei-

na va ser excepcional. Grans i petits, famílies 

senceres, vàrem gaudir festivament d’un 

esdeveniment que cada any se supera i que 

només amb l’esperit i tarannà que tots tenim 

aconseguirem el que realment volem.

En moments com l’actual, hem de treballar 

de valent per que la nostra gent continuï 

mirant el futur amb esperança, encara que 

sembli que les passes que fem siguin petites 

els resultats poden ser grans.
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entitats

  La Diada d’enguany ha estat acla-

paradora i un exemple d’empatia, 

voluntariat, logística i civisme. Ha 

estat una d’aquelles ocasions en què 

hom sent orgull del seus conciutadans 

i d’ell mateix. El poble de Sant Pol ha 

col·laborat en una potent reivindicació 

que també ha estat una festa, una 

gran i llarga festa de 400 km plena 

d’optimisme i futur.

  Empatia

El diccionari ens la defineix com “fa-

cultat de comprendre les emocions i els 

sentiments externs per un procés d’identi-

ficació amb l’objecte, grup o individu amb 

el qual hom es relaciona”

En uns temps de desafecció gene-

ralitzada, l’ANC ha donat una mostra 

d’empatia proposant una acció que 

ha estat tan àmpliament acceptada: 

1.600.000 persones només al Princi-

pat. Aquesta sintonia entre uns i altres 

explica el rotund èxit d’organització de 

la Via Catalana arreu del País, perquè 

on no hi arribaven els uns hi arribaven 

els altres.

  Voluntariat

El teixit associatiu que caracteritza 

Catalunya ja ha donat mostres de vo-

luntariat en altres ocasions. Així corals, 

La Via Catalana vista per l’ANC

castellers, grups teatrals, grups d’es-

plai i d’escoltes, grups excursionistes, 

esbarts dansaires,... i tantes d’altres 

associacions es nodreixen de volunta-

ris. Els Jocs Olímpics del 92 deuen part 

del seu èxit als 50.000 voluntaris que 

hi van participar.

La nostra Diada, ací i arreu, ha estat 

un exemple més: voluntaris que faci-

litaven la inscripció dels que no tenen 

accés a Internet, voluntaris que van 

omplir la Via, voluntaris per a coordi-

nar cada tram, voluntaris per a foto-

grafiar, voluntaris per a col·laborar amb 

els coordinadors i fotògrafs, voluntaris 

per a repartir aigua, per a controlar els 

accessos a la N-II i als aparcaments 

reservats i per adreçar els assistents 

cap els trams assignats, voluntaris, 

voluntaris i més voluntaris per a tot el 

que feia falta. Un poble que és capaç 

d’aglutinar tantes voluntats cap a la 

nostra Independència demostra que 

no te límits.

  Logística

Algunes xifres. A Sant Pol ens calia 

cobrir 4,4 km de N-II. Això significa-

va un mínim de 4.400 persones per 

garantir la continuïtat de la Cadena.  

A la Vila hi ha empadronats 4.251 

majors de 14 anys. Descomptant els 

que anirien a altres trams, els que per 

raons d’ofici o mobilitat no podrien 

venir i els que no voldrien venir, es 

feia evident que hauríem d’acollir gent 

d’altres indrets. Sorprenentment el 

5 d’agost ja hi havien inscrites 5.219 

persones. Davant les peticions d’om-

plir trams fluixos a Tarragona i Girona, 

uns de forma espontània i d’altres a 

petició nostra es van desapuntar dels 

nostres trams de manera que el dia 7 

de setembre hi havien 4.749 inscrits.
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Finalment, malgrat el dia ennuvolat 

i amb episodis de pluja, no menys de 

9.000 persones vam omplir els trams 

de la Via Catalana corresponents a 

Sant Pol de Mar, des de Roques Blan-

ques (tram 490) fins a La Cabra (tram 

498). Van venir de tot arreu: dels 

pobles de La Vallalta, Santa Coloma de 

Gramenet, Parets del Vallés, Sabadell, 

Terrassa, Llavaneres ...

  Civisme

A l’èxit de participació hi cal afegir 

el de civisme. Quant hi ha tanta gent 

sempre cal témer alguna que altra 

incidència: accident, violència, desga-

vell. Res d’això: només sabem d’una 

persona que es va torçar el turmell 

i que va ser assistida sense majors 

complicacions. 

Les concentracions de persones 

deixen brossa: ampolles, papers, 

llaunes... que fins i tot ajuden a calcular 

la gent que ha vingut. Ací, força gent 

va menjar i beure a peu de carretera i 

varen subjectar les estelades al terra 

amb pedres. Volem ressaltar que quan 

se’n van anar ni pedres, ni llaunes, ni 

papers, ni ampolles varen quedar. 

En resum, ha estat una demostració 

més de civisme i compromís amb una 

Diada per a la nostra Història.

  Agraïments

Aquest és un difícil capítol, perquè 

sempre ens deixem algú. Perdoneu-

nos els que no us hi vegeu reflectits, 

però donem: 

• gràcies per la feina a tota mena 

de voluntaris que hem esmentat més 

amunt i també als que organitzaren 

autocars cap a terres de l’Ebre. 

• gràcies a les colles geganteres i 

musicals que ens van animar i als or-

ganitzadors de la botifarrada. Tots ells 

van donar el toc festiu a la Diada.

• gràcies per la col·laboració de 

l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, dels 

seus serveis d’informació, policia, la 

brigada de serveis... Creiem que no ens 

han ofert més suport que a qualsevol 

altra entitat santpolenca, però som 

molt conscients que la sensibilitat 

demostrada a una part dels vilatans, 

tot i ser molt nombrosa, comportarà a 

l’Ajuntament crítiques i molèsties.

• gràcies als santpolencs per vestir 

el poble amb senyeres i estelades. Els 

encoratgem a mantenir-les i augmen-

tar el nombre de les nostres ensenyes 

fins assolir la Independència.  

  I ara, què ?

S’ha assolit un gran repte que ens 

dóna confiança a tots nosaltres, els 

convençuts. I és moment d’assaborir-

ho, d’abraçar-nos els uns als altres i 

recuperar-nos de l’esforç emprat.

Però no hem acabat. Encara no som 

independents. Caldrà anar convencent 

a més gent, anar esvaint dubtes amb 

informació adient i actualitzada. Donar 

testimoni amb estelades de la nostra 

voluntat de ser. Procurar que els nos-

tres recursos passin per les mans de 

l’Agència Tributària Catalana. Caldrà 

augmentar el suport i també la pressió 

als polítics que han de guiar-nos cap a 

la Independència.

Estem avançant però encara hi ha 

molta feina per davant i la farem! 

Comptem, com sempre,  amb  tots 

vosaltres, els santpolencs.

Visca Sant Pol de Mar!

Visca Catalunya lliure!

ANC de Sant Pol de Mar

Sant Pol de Mar a 16 de setembre de 2013
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 Aprovats els comptes de 
2012 amb resultats positius

Al ple del passat mes de setembre es van 

aprovar els comptes generals de la corpora-

ció relatius a l’exercici 2012. Un exercici que 

s’ha tancat amb tots els indicadors positius i 

amb el deute viu més baix dels últims anys. 

La proposta va obtenir els vots favorables 

de l’equip de govern, ICV i ERC, l’abstenció 

de Junts i el vot contrari del PP. Els comptes 

demostren la bona situació financera de 

l’Ajuntament, que continua complint amb la 

llei de morositat que obliga les administra-

cions a pagar els proveïdors a 30 dies.

 Nou calendari de recollida 
porta a porta: Els diumenges 
no hi ha rebuig i sí orgànica

Des de l’Àrea de Medi Ambient i atenent 
les demandes de molts ciutadans, s’ha 
decidit ampliar la recollida de la fracció 

orgànica al nucli urbà. Així, a partir d’aquest 
mes d’octubre les deixalles orgàniques es 
recolliran també els diumenges a la nit. Cal 

recordar que les bosses s’han de deixar a la 

porta de casa a partir de les 10 de la nit. 

Es recorda també que, a partir de setembre, 

els diumenges ja no hi ha recollida de rebuig 

porta a porta. Si algú necessita treure les 

escombraries aquest dia, pot fer sevir els 

contenidors que hi ha a totes les sortides de 

Sant Pol. 

Per tant, el nou calendari de recollida porta 

a porta queda d’aquesta manera: fracció or-

gànica: dimarts, dijous, dissabte i diumenge; 

rebuig: dilluns, dimecres i divendres.

 Canvi d’horari a la 
deixalleria: a partir del 15 
d’octubre tancarà a les 16h

Els ajuntaments de Sant Pol de Mar i Sant 

Cebrià de Vallalta informen que a partir del 

15 d’octubre es procedirà a canviar l’horari 

de la Deixalleria de la Vallalta.

El nou horari serà: De dimarts a dissabte de 

9 a 16h, diumenge de 9 a 14h i dilluns tancat.

El motiu d’aquest canvi horari és el continu 

robatori del cablejat elèctric, per això 

s’adapta l’horari de la deixalleria a l’horari de 

la llum solar.

breus

notícies

En l’acte d’inauguració i després de 

visitar alguns d’aquests pisos i parlar 

amb els seus adjudicataris, Santi Vila 

es va mostrar content de conèixer i 

posar cara als beneficiaris de la pro-

moció, als que va felicitar per la seva 

fortuna. El conseller va destacar que 

la promoció s’hagi pogut finalitzar en 

un moment complicat, i que cal tenir 

en compte l’esforç de l’administració 

per tirar-ho endavant. Sant Vila va lloar 

també l’encert de posar en relació joves 

i gent gran i va manifestar la voluntat 

del Govern de continuar apostant per 

aquest tipus de projectes que donen 

sentit a les aspiracions de les persones.

L’alcaldessa Montserrat Garrido va 

manifestar la seva satisfacció per haver 

pogut inaugurar aquesta promoció, la 

construcció de la qual ha anat a càrrec 

de la Generalitat, mitjançant l’Institut 

Català del Sòl. L’alcaldessa va assenya-

lar que aquesta iniciativa ha permès 

complir les expectatives de moltes per-

sones, que ara tenen un lloc on viure a 

un preu accessible i al mig del poble. 

També va agrair la participació de tots 

aquells que ho han fet possible.

Durant l’acte d’inauguració, el subdi-

rector general de Promoció d’Habitatge 

Protegit de la Generalitat, Antoni Teig-

nier, va explicar breument la història 

de la promoció, des que l’ajuntament 

va adquirir el local l’any 2006 fins a 

l’adjudicació el passat mes d’abril. Es 

tracta de 33 habitatges protegits de 

lloguer destinats a joves, pensionistes o 

perceptors del subsidi de desocupació 

majors de 52 anys i a famílies mono-

parentals. L’edifici també compta amb 

pàrquing i una planta baixa destinada a 

equipaments. Els pisos són tots acces-

sibles i n’hi ha un d’adaptat.

En la seva estada a Sant Pol, el conse-

ller va aprofitar per visitar l’exposició de-

dicada a Manuel Carrasco i Formiguera 

en el 75è aniversari de la seva mort.

 El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Santi Vila, va inaugu-

rar el passat mes d’agost la promoció d’habitatges del carrer Havana.

Inauguració dels 

pisos dotacionals

“Santi Vila es va mos-

trar partidari de conti-

nuar apostant per pro-

jectes com aquest”
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Nous horaris de tancament del trànsit al centre

  Comença la temporada d’hivern pel que fa a la mobili-

tat. Aquest any el canvi més significatiu és que el centre 

estarà obert al trànsit de dilluns a dijous. 

A partir del 20 de setembre ha començat a funcionar la 

temporada d’hivern pel que fa als horaris d’accés al centre 

des del carrer de la Riera. Després de fer una valoració po-

sitiva del funcionament d’aquest estiu, des de l’Ajuntament 

s’ha consensuat un nou horari amb la Unió d’Establiments i 

Serveis perquè les restriccions siguin més suaus a l’hivern, 

degut al poc volum de trànsit.

Així, els nous horaris de tancament per als vehicles 

no autoritzats són els següents: Divendres de 17 a 21h. i 

dissabtes, diumenges i festius de 12 a 21h. La resta d’hores 

aquesta zona romandrà oberta al trànsit.

Recordem, no obstant, que la restricció de vehicles al C/

Ferrocarril i La Punta continua tot l’any sense variacions.

Des de la Regidoria de Governació se seguirà fent pe-

dagogia per explicar les vies alternatives d’accés al poble 

sense passar per la zona centre.

Reestructuració de 

l’aparcament a l’Hotel

 El pàrquing gratuït de la Sènia continuarà obert tot l’any 

amb horari de 9 a 21h. 

Aquest mes de setembre s’han practicat algunes mi-

llores a l’aparcament situat a la zona de l’Hotel. Aquesta 

reestructuració ha consistit en suprimir una de les places 

situada a tocar del pas de vianants per solucionar la man-

ca de visibilitat, en el canvi de pendent de l’aparcament de 

motos i en la nova ubicació de la plaça per a persones amb 

mobilitat reduïda, que s’ha mogut fins a la zona de l’antic 

quiosc, donat que allà on estava ubicada dificultava el gir 

als vehicles més voluminosos.

Per un altre costat, el pàrquing gratuït de la Sènia, situat 

a davant del Sorli, seguirà obert tot l’any, per facilitar el 

desplaçament a peu fins als comerços del centre. L’horari 

d’obertura és de 9 a 21h.

Zones blaves. Durant la temporada d’hivern 

(del 30 de setembre a l’1 de juny) continuen 

sent de pagament les situades al carrer Pau Si-

món, el Parc del Litoral i la Riera durant els caps de set-

mana i festius de 8 del matí a 8 del vespre. Per aparcar 

gratuïtament en aquestes zones són vàlids els mateixos 

adhesius que es distribueixen des de gener de 2012.

!
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breus

  El guardó reconeix la cuinera santpolenca pel seu “avantguardisme” i la difu-

sió que fa de la cuina mediterrània, que ha contribuït a fer que la gastronomia 

catalana sigui reconeguda a nivell mundial.

E
l Parlament de Catalunya 

va lliurar el passat 10 

de setembre la medalla 

d’honor en categoria 

d’or a la cuinera santpo-

lenca Carme Ruscalleda, per la seva 

contribució a fer de Catalunya una 

potència de primer ordre en l’àmbit 

de la gastronomia i per la defensa 

mediàtica dels avantatges de la cuina 

mediterrània tradicional i dels hàbits 

d’alimentació saludables. La medalla 

d’honor del Parlament és una distinció 

creada l’any 2000, i s’atorga a perso-

nalitats o institucions que mereixen un 

reconeixement excepcional. Les altres 

guardonades en aquesta edició van ser 

l’activista social Núria Gispert i la biò-

loga Anna Veiga. L’acte institucional, 

que s’emmarcava dins de la celebració 

de la diada nacional, va ser presidit 

per Núria de Gispert i Artur Mas. Una 

representació de l’Ajuntament de 

La xef Carme Ruscalleda rep la 

medalla d’honor del Parlament

Sant Pol, encapçalada per l’alcaldessa 

Montserrat Garrido, també va ser-hi 

present.

En el seu discurs, Carme Ruscalleda va 

agrair que la cuina “es compti també 

com a expressió cultural del país”, i va 

recordar que ha arribat a aquest reco-

neixement “del bracet d’un company, 

el meu home, marit, confident, amic, 

amant i despietat crític, Toni Balam”. 

“El col·lectiu de cuiners d’aquest país 

hem creat una marca, la ’.cat’, i no és 

una moda”, va dir referint-se al nivell de 

la cuina del país. En aquest sentit va as-

segurar que en aquest moment “el món 

sencer està pendent de la gastronomia 

de Catalunya”. A l’últim, va repassar la 

història del seu restaurant, el Sant Pau, 

que compleix ara vint-i-cinc anys. En va 

destacar que s’hi treballa “en la cuina 

del plaer i en la cuina que defensa la 

salut, perquè tenim una herència cultu-

ral sàvia en sabors i en salut”.

notícies

 Comença el curs 2013-14
a l’Aula de Dansa

El nou curs de l’Aula de Dansa ofereix clas-

ses des de P3 fins a 6è de primària, i com 

a novetat s’ha introduït un grup d’adults. 

Els estils que es poden aprendre són ball 

clàssic i contemporani, però també hip 

hop i acrobàcies. El curs ja s’ha iniciat però 

encara queden places i els alumnes poden 

incorporar-se durant l’any. Trobareu tota la 

informació al www.santpol.cat. Per matrícu-

les, adreceu-vos a Ca l’Arturo.

 Nova tramitació del DNI-e 
a Sant Pol aquest novembre

El proper 5 de novembre un equip de la 

Policia Nacional tramitarà de nou el carnet 

d’identitat electrònic a les persones que 

tinguin el carnet caducat, canvi de domicili, 

a qui l’hagi de fer per primera vegada o bé 

qui desitgi tenir el DNI-e  encara que no el 

tingui caducat. En tots els casos s’haurà de 

demanar hora amb anterioritat.

Podeu trucar al telèfon de l’Ajuntament 93 

760 05 19, o bé passar per les dependèn-

cies de la Policia Local en horari d’atenció al 

públic de les 9h fins les 14h.

 Sant Pol s’apunta a les 
competicions esportives

A la zona del Maresme creix cada dia 

l’afició als esdeveniments esportius com 

la Challenge. Sant Pol també s’apunta a la 

moda i aquest setembre s’han pogut viure 

dues competicions que combinen diferents 

modalitats esportives. El dia 1 tenia lloc la 

primera triatló que se celebrava al poble, 

amb més de mig miler de triatletes partici-

pants. La prova, organitzada pel Club Triatló 

Costa de Barcelona-Maresme, combinava 

natació, ciclisme i cursa a peu.

Uns dies més tards se celebrava a Sant Pol 

la segona aquatló popular (natació i cursa), 

que organitzen l’Ajuntament i el Club Nàutic 

Sant Pol. L’atleta santpolenc Marc Roig 

es va proclamar vencedor per segon any 

consecutiu en la seva categoria.
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Exposició de barraques de vinya

 El Museu acull fins al 27 d’octubre aquesta mostra, que s’ha complementat 

amb una caminada per visitar diverses barraques del Serrat d’en Mas i amb una 

xerrada a càrrec de l’arquitecte Agàpit Borràs.

L’exposició “Barraques de vinya” és un recorregut per cinquanta barraques als 

termes de Sant Pol, Sant Cebrià, Canet i Calella. La majoria daten de primers de 

segle XX, coincidint amb la major producció de vi, el comerç amb Amèrica i l’auge 

industrial. Però el seu valor va molt més enllà de la importància patrimonial de la 

seva arquitectura, i afecta la relació del poble amb la terra. Per això s’hi han inclòs 

des de les més senzilles fins les més pretensioses, amb l’únic límit de l’època de 

construcció. Moltes de les barraques han anat desapareixent en perdre’s el treball 

de la terra. Les que queden sovint estan abandonades, i són ben poques les que 

conserven l’aire i la presència amb què es varen idear. En els arxius fotogràfics la 

seva presència és molt limitada, per això l’exposició, a més de documentar-les 

en el seu estat actual amb les fotografies, intenta també reconstruir-les en el seu 

estat original, mitjançant els dibuixos tècnics i artístics de Dídac Raurell. En el 

catàleg hi ha també textos de l’arquitecte Agàpit Borràs i l’historiador Jordi Po-

més, que les contextualitzen, i a l’exposició es projecta l’acció de desbrossament 

d’una d’elles, en una pel·lícula filada per Jordi Ibort. L’exposició ha estat produïda 

pels Amics de les Arts de Sant Pol, i estarà oberta fins el mes d’octubre. L’horari 

d’obertura és: dissabtes de 6 a 8, diumenges d’11 a 2.

Presenten un llibre 

que recull històries de 

pescadors santpolencs

El concurs d’havaneres 

agafa embranzida

 Josep Andújar Pérez, amb l’obra “El teu nom i l’onada“ 

es va proclamar flamant vencedor de la cinquena edició 

del Concurs de Composició d’Havaneres “Vila de Sant 

Pol”, emportant-se el primer premi i el premi popular, 

que es decideix per votació del públic.

L’havanera “Altres Mars”, de Pep Nadal Puig, va quedar 

en la segona pòsició i l’accèssit va ser per “Sons de mar”, 

de Pere Ferrer Devi (música) i Elisa Riera Capdevila (lle-

tra). Els premis es van repartir durant el Festival d’Hava-

neres de Firamar, que des de fa 11 anys organitza la Penya 

Xíndries en col·laboració amb l’Ajuntament.

 El passat mes d’agost i davant de més d’un centenar 

de persones es va presentar a Sant Pol “L’últim tem-

poral”, un llibre que recull algunes de les històries més 

destacades de Jaume Rodríguez Suriñach i que ha edi-

tat La Mansarda en motiu del centenari del naixement 

del seu autor.

Aquestes històries 

retraten el món mariner i 

en especial dels pescadors 

de Sant Pol. S’hi narren 

naufragis i temporals, 

alguns amb final feliç, 

d’altres de no tant, i també 

gestes històriques. Rodrí-

guez Suriñach (Sant Pol de 

Mar, 1913 – 2000) va ser 

el primer divulgador de la 

història de Sant Pol de Mar 

i dels mariners de la costa 

de Llevant, amb la publicació de tres llibres que recullen 

la memòria i els costums de la seva vila marinera.

ens  el nou santpolenc · butlletí municipal de sant pol de mar · octubre 2013
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tribuna

Grups

Municipals

Gràcies, Santpolencs/ques!!!!!!!
Gràcies per la vostra participació en la Cadena Humana del dia 11 de 
setembre. La nostra il·lusió i ànsies de LLIBERTAT del nostre poble 
“CATALUNYA” no té marxa enrere.
LA IL·LUSIÓ demostrada aquest dia, primer amb l’Ofrena Floral i 
després a la Cadena Humana, va fer una gran festa familiar, cívica i 
reivindicativa. Amb aquesta il·lusió no tindrem ningú que pugui posar 
en dubte el nostre destí.
L’equip de govern i l’executiva de CDC de Sant Pol continuarem tre-
ballant i responent tots els dubtes que puguem per aquest procés de 
l’Estat Propi.
Visca Catalunya... Lliure!!

El passat Ple Municipal, el grup del PP va presentar una moció per canviar la zona 
d’aparcament del carrer Tobella. Les queixes dels veïns degudes a la molèstia i la 
perillositat en alguns casos, ja que sovint els cotxes han de passar per sobre de 
la vorera, demostren clarament que la zona no és la correcta. A més, en massa 
ocasions, els cotxes han d’apartar algunes motos mal aparcades per poder 
passar. Un despropòsit que el govern de CiU no va voler canviar. Junts i ICV van 
votar favorablement a la nostra moció. Malgrat l’aprovació, l’alcaldessa va afirmar 
que la zona no es canviaria de lloc, fent “oidos sordos” als veïns i no acceptant 
la votació del Ple Municipal. Hem presentat una moció justa i adequada, l’hem 
guanyat al Ple i el govern de CiU no ho vol complir. “La voluntat d’un poble” que 
tant defensen CiU i ERC per algunes coses i no la volen respectar per Sant Pol. 
Allà ells. Nosaltres seguirem treballant i escoltant les demandes dels santpolencs.

És cert que un govern no hauria de governar a cop de moció de l’oposi-
ció, però la solució sembla fàcil: assolir una suficient majoria en el Ple 
per no haver de sotmetre’s al criteri de l’oposició.

A Sant Pol però, tot és a l’inrevés. El Ple acorda retirar les motos del 
carrer Tobella, per les queixes veïnals, per la molèstia que causen, 
per començar a definir el dit carrer com a peatonal, i perquè, a la fi, 
s’ha demostrat que la decisió no va ser prou contrastada. L’alcaldes-
sa, però, diu que no pensa acatar la decisió del Ple. Lleig, molt lleig, 
sobretot tenint en compte que si és alcaldessa és perquè precisament 
el Ple la va investir.
Respectem la seva autoritat, però no ens agrada el seu autoritarisme.

Nosaltres fem la Via Catalana i ells retallen un 25% les inversions a Catalunya pel 
2014, com és que encara hi ha algú que parla de terceres vies i estats federals? Per sort, 
cada dia que passa serveix perquè a fora comencin a saber qui som els uns i qui són els 
altres: l’exministre d’Afers Estrangers de Macedònia diu que el nacionalisme serbi tenia 
la mateixa retòrica que Madrid, Gibraltar acusa el govern español d’incitació a l’odi, 
el vicepresident i ministre de Finances i Economia de Baden-Württemberg defensa 
que “correspon als catalans decidir si se senten millor en el marc d’Espanya o sols”…  
Internacionalitzar el procès sobiranista és molt important, ja que ningú defensa una 
causa que desconeix. La revista Sàpiens editarà un llibre explicant-lo i el farà arribar 
a mandataris internacionals, personalitats de l’art i de la ciència, presidents de parla-
ments, premis Nobel... El món ha de saber que el futur de Catalunya no va en contra de 
res ni de ningú, i que la seva llibertat contribuirà a fer un món una mica més lliure.

Un cop acabat l’estiu l’agrupació local d’ICV fem una valoració molt 
positiva del tancament del trànsit rodat al centre urbà per pacificar-lo. 
Per primera vegada sembla que s’ha trobat un criteri que funciona.

La nostra formació va liderar la proposta d’acord en el seu moment, 
i ara seguirem treballant perquè el procés continuï. Cal ampliar les 
zones peatonals, cap als carrers Tobella, Sant Pau i Manzanillo, entre 
d’altres, per garantir que s’acompleixi l’objectiu comú de prioritzar per 
tot arreu que cap cotxe pugui prendre un espai que ha de ser destinat 
al vianant. No podem ni volem renunciar a un espai que ens és propi. 
La recent obertura del pàrquing de la Sénia és un pas més per arribar a 
aconseguir-ho.

ciu sant pol de mar

gràcies

junts per sant pol

autoritat i 

autoritarisme

grup municipal d’icv

continuem la 

pacificació

pp sant pol de mar

“la voluntat d’un 

poble”?

secció local d’esquerra

sense coneixement, 

no hi ha reconeixement
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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

Octubre
  CURSOS I TALLERS:

Curs d’emprenedoria: 
De la idea al negoci

Durant els mesos d’octubre i novem-
bre. El curs que t’ajudarà a iniciar el teu 

nou projecte. Gratuït. Per a més infor-

mació i inscripcions: PIJ Ca l’Arturo, 

www.delaideaalnegoci.blogspot.com

Reforç escolar per a 
estudiants d’ESO

Dimarts i dijous d’octubre a juny

Hora De 16:30 a 17:30h / Lloc Ca l’Ar-

turo. Inscripcions a Ca l’Arturo. Places 

limitades. + info a www.calarturo.cat

Aula de Dansa
Curs 2013-14

A partir de P3. Dansa creativa, hip hop, 

acrobàcies, dansa per a adults, balls 

llatins... Informació i inscripcions a Ca 

l’Arturo. Més info: www.calarturo.cat

Cursos de català

A partir d’octubre. Gratuït. Informació i 

inscripcions: Serveis Socials (Pl. Antoni 

Sauleda s/n - 93 760 09 09.

  Diumenge 13 d’octubre

 

Fira d’antiguitats
i brocanters

Hora De 9 a 14:30h / Lloc Parc del 

Litoral / Entrada: 2,5 euros

(Des de Promoció Econòmica es rega-

laran 100 entrades per poder visitar 

el recinte firal. Només cal recollir-les 

a l’Ajuntament. Màxim 2 per persona. 

Fins esgotar existències)

Organitza: Esdeveniments D.F. i Regi-

doria de Promoció Econòmica.

  Dissabte 19 d’octubre

 

Jazz: Concert de 
Sébastien Giniaux

Dintre del Cicle Jazz Manouche 2013 

del Jazz Galet Club Sant Pol.

Hora 22h Cóctel de benvinguda (5¤) 

23h Concert / Lloc Cafè El Centre

Organitza: Pipa Club, Penya Xíndies.

  Dijous 31 d’octubre

Castanyada popular

Venda de castanyes i animació

Hora A les 18:30h Espectacle infantil 

- A les 21h Sopar popular - A les 23h 

Concert de Kibo / Lloc Plaça Estació. 

Organitza: Penya K1, Ajuntament.

  EXPOSICIONS

Barraques de vinya

Dibuixos de Dídac Raurell. Recorregut 

per 50 barraques als termes de Sant 

Pol, Sant Cebrià, Canet i Calella.

Horari Dissabtes de 6 a 8 de la tarda 

i diumenges d’11 a 2 del migdia / Lloc 

Museu de Pintura. Fins al 27 d’octubre.

  ALTRES:

 

III Jornades
Gastronòmiques del 
Bolet a Sant Pol

Del 28 d’octubre al 30 de novembre.

Més info a www.santpol.cat

Deixalleria mòbil

Cada segon divendres de mes a la 

Plaça de l’Hotel (davant del pàrquing 

Sènia). Cada quart divendres, a la Pla-

ça de l’Estació. Hora: De 12 a 14h

Novembre
  Dissabte 2 de novembre

III Fira de tardor

Petita fira amb productes artesanals 

típics de la temporada. Hora De 10 a 

20h / Lloc Plaça de l’Estació. Organit-

za: Regidoria de Promoció Econòmica.

  Dies 2 i 3 de novembre

Teatre infantil:
Antaviana

La Puça Maligna presenta Antaviana, 

amb textos de Pere Calders i adaptació 

teatral de Dagoll Dagom. Sota la direc-

ció de l’Eva Sanchez i Josep Mestres.

Venda d’entrades a 5 euros a taquilla. 

Hora 20h (dissabte) i 18h (diumen-

ge) / Lloc Centre Cultural. Organitza: 

Centre Cultural.


