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Fira de la tardor amb 

gust a Sant Pol

U
n any més, i per tercer any consecutiu, hem pogut gaudir de la 
FIRA DE LA TARDOR al nostre poble.
Ens vàrem engrescar amb les Jornades Gastronòmiques 
organitzades pel Consorci de Promoció Turística, veient que la 
majoria dels restauradors de Sant Pol s’animaven a participar 

amb un menú, i des de l’Ajuntament vàrem creure oportú organitzar una petita 
fira amb els productes tradicionals d’aquestes dates.
La línia de treball ha estat en direcció cap a un objectiu únic i enguany, des de la 
regidoria de Promoció Econòmica, hem aconseguit que una selecció de comer-
ços de Sant Pol sortissin al carrer, per fer arribar a tots els visitants de la petita 
mostra del passat dissabte dia 2 de novembre, l’essència de la tardor.
Panellets de tota classe, varietats de coques de pa, melmelades per a tots els 
gustos, castanyes, moniatos, avellanes, nous, fesols, carbasses, magranes, po-
mes... i el rei de la festa, el bolet, amb forma de camagrocs, rovellons o trompe-
tes de la mort..., una selecció d’embotits i carns, tot tipus d’estris per a la cuinar 
els magnífics ingredients de la temporada, bons vins per acompanyar aquesta 
cuina tan elaborada i una gran varietat de troques per a teixir gorros i bufandes 
per a l’hivern que ja s’acosta.
En resum, una explosió de sabors i colors, que van emplenar la plaça de l’Estació 
durant tot el dissabte, i creiem sincerament que enguany ho hem aconseguit, 
una petita fira dels comerços de Sant Pol i per als santpolencs. 
Des de l’Ajuntament, gràcies a tots els participants i visitants per fer la diada tan 
lluïda.

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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Bústia  
El valor del silenci

D
e forma natural, tots assumim que la 
paraula és l’eina de comunicació per 
excel·lència. Però, a vegades, segons 

quines paraules utilitzem o com ens expres-
sem podem provocar situacions tenses, de 
crispació, de calma, reflexió, etc.

És evident que la paraula té una gran força, 
però si apareix de forma descontrolada i 
precipitada, és fàcil que el nostre missatge 
es transformi, demostrant una certa ig-

norància, inseguretat o poc tacte a l’hora de 
donar segons quines informacions.

En canvi, la paraula guiada i mesurada per 
la prudència, ens permetrà reflexionar sobre 
què hem de dir, com ho hem de dir i quan.
Per tant, l’ús prudent de la paraula és acon-
sellable, com també el silenci, com a via de 
transmissió de missatges i sentiments.

El silenci té un gran valor en la comunicació. 
És vital per escoltar,  comprendre, reflexio-
nar, expressar, etc. i constitueix la millor 

manera per combatre l’excés de paraula. A 
més, és un element que ens permet tenir 
una actitud més oberta als altres i que 
afavoreix l’empatia.

Josep Torrents

Psicòleg
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tema del mes

Arriba la tardor a Sant Pol

 Encara que l’estiu ha trigat a marxar, 

Sant Pol ha entrat finalment de ple en 

la nova estació amb les celebracions 

pròpies de la tardor, com la castanya-

da o la festa de Tots Sants. Igualment, 

des de l’Ajuntament se segueixen 

potenciant els productes de proximitat 

i de temporada amb iniciatives com la 

Fira de Tardor o les Jornades Gastro-

nòmiques del Bolet. 

La Fira de la Tardor es va celebrar 
a la plaça de l’Estació el passat 2 de 
novembre. Es tracta d’una fira gas-
tronòmica i artesana amb productes 
típics de la temporada, com castanyes, 
bolets, carabasses o panellets. En 
aquesta tercera edició s’ha continuat 
amb la línea de promocionar el comerç 
local, amb una desena de parades di-
verses. La novetat d’enguany va ser el 
taller de baldufes per als nens i nenes, 
que permetia als infants crear la seva 
pròpia baldufa, amb forma de bolet.

Paral·lelament s’estan celebrant 
des del 28 d’octubre i fins a finals de 
novembre les III Jornades Gastronòmi-
ques del Bolet en diversos restaurants i 
establiments del poble. 
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alcaldia

Montserrat 

Garrido i 

Romera

Alcaldessa 
de Sant Pol 

de Mar

 Governar per a tots 
i per a la majoria

Aquesta és una feina força complicada si es 
vol tenir content a tothom, més ben dit, no es 
pot governar per a tots, però sí que ho hem 
d’intentar per a una majoria, la més àmplia 
possible. Per això aquest equip de govern 
quan hi ha qüestions tan importants com la 
mobilitat, parlem amb tots els grups i consen-
suem els canvis a fer, tots volem el millor per 
als santpolencs. Però la realitat és, com deia 
abans, que no podem acontentar-los a tots.
Tothom vol tenir els serveis a prop però no 
davant. Actualment són fenomen d’estudi 
els elements SPAN (Si Però Aquí No) i és 
demanda popular tenir-los a prop. Per tant, en 
algun lloc s’han de posar. També és cert que 
des de l’Ajuntament hem de vigilar perquè es 
respectin les zones marcades per a cada fi: 
escombraries, aparcaments, càrrega i descà-
rrega, etc... Amb això és pretén minimitzar les 
molèsties als veïns, però és impossible evitar-
les. Quan es pren una decisió som conscients 
que no agradarà a algú, però el que no podem 
fer és canviar-la perquè es vingui a queixar, 
doncs entraríem en una dinàmica de canvis 
constants.
És per això que el govern de CIU és conse-
qüent amb les seves decisions, i és deplorable 
que es manipuli a la gent, quan abans s’ha par-
lat i consensuat amb la resta de grups. Això 
ho dic per la informació que els grups Junts i 
PP fan al passat ENS. Es van donar raons sufi-
cients del perquè es mantindrien les motos al 
C/ Tobella, tant a la Comissió Informativa com 

en el Ple, amb el compromís de vetllar perquè 

no s’excedissin les places marcades. Però és 

més fàcil criticar i fer demagògia que aportar 

solucions o haver de governar en minoria. 

Nosaltres treballem i escoltem als santpolencs 

cada dia sense autoritarisme, amb les ganes 

de poder ajudar a resoldre les seves necessi-

tats o demandes, però lamentablement a tots 

no els podem complaure.

 Castanyada popular 
amb sopar i concert

La castanyada que se celebra cada 31 d’octubre 

a la plaça de l’Estació va incorporar aquest 

any algunes novetats com un sopar popular 

i el concert del grup Kibo. A la tarda, els més 

menuts van poder gaudir també de l’espectacle 

d’animació a càrrec de El petit cocodril verd.

 Castanyada a la Llar d’Infants. LA FESTA DELS AVIS

 El dia 31 d’octubre, com cada any, celebrem la festa de la castanyada. Ja 

fa uns quants anys que aquesta festa, que és la primera que es fa durant el 
curs, la dediquem als avis i àvies perquè veiem que ells sempre són molt 
presents a la vida dels seus néts/es a la llar.

Com que ells són els protagonistes d’aquesta festa, al matí ja venen uns quants 

voluntaris per ajudar-nos a fer tots els preparatius: tallar les castanyes, fer les 

bosses de paper, decorar les safates... Després alguns pares i mares es cuiden 

de torrar les castanyes. I a la tarda els rebem a la sala gran i els hi expliquem, 

acompanyant-nos d’unes imatges, què fan els seus nets/es a la llar perquè 

tinguin una idea de com és el seu dia a dia quan estan aquí.

Després passen tots a la classe per compartir la festa; mengen castanyes, mo-

niatos i els panellets que ens han fet amb mota il·lusió els nostres nens grans.   

Gràcies a tots els avis i avies que ens han acompanyat aquest dia. Entre tots 

fem que aquesta festa sigui tot un èxit.
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actualitat

Medi Ambient enceta 

un seguit de xerrades 

adreçades als pagesos

 Des de l’Àrea de Medi Ambient s’ha iniciat un cicle de 
xerrades d’agricultura adreçades a professionals i a totes 
les persones interessades, amb l’objectiu de donar eines 
al sector agrícola en un moment complicat com l’actual.

Després que aquest any es destinés una part del pressu-
post a temes d’agricultura, l’Ajuntament va trobar-se amb 
els pagesos per adequar-lo a les necessitats concretes del 
sector. Així, va sortir la iniciativa d’organitzar xerrades orien-

tades principalment a l’agricultura ecològica i a promocionar 

els agricultors, el producte local i el comerç de proximitat. 

També està previst oferir assessorament personalitzat als 

pagesos que ho necessitin i realitzar accions per posar en 

contacte productors i consumidors.

La Policia Local celebra la seva Diada 

felicitant les actuacions més destacades

 El passat 10 d’octubre es va celebrar per primera vegada 
la Diada de la Policia Local de Sant Pol de Mar, un acte 
que va comptar amb la presència d’autoritats i de coman-

daments de diversos cossos policials i en el que es van 

entregar un seguit de felicitacions públiques a les accions 

més destacades de la tasca policial.

La celebració de la Diada de la Policia Local va tenir com 

a acte més destacat el lliurament de mencions i distincions, 

que premiaven accions que van sobresortir notòriament 

de la resta d’actuacions policials durant el transcurs de 

l’any. Així, es van premiar, entre d’altres, els agents que van 

participar en el rescat d’un nadó de 13 mesos que s’estava 

ofegant després d’haver caigut en una piscina o els que van 

portar a terme la detenció d’un delinqüent amb antecedents 

que va ajudar a resoldre diversos casos en els que l’autor 

estava implicat.

La Diada va comptar amb la presència de l’alcaldessa 

Montserrat Garrido i del regidor de Governació Ferran Xu-

metra, que van agrair la seva tasca al cos policial. També hi 

van ser presents alguns regidors de l’Ajuntament i diversos 

membres i comandaments de diferents cossos de segure-

tat: Policia d’Andorra la Vella, Mossos d’Esquadra, Bombers, 

Policia Nacional, Guàrdia Civil, Policies Locals veïnes, el 

president de l’ACCPOL Maresme i d’altres professionals 

dels diferents àmbits de la seguretat i l’emergència, a banda 

dels membres de la plantilla policial de Sant Pol. Durant 

l’acte, es va projectar un recull de fotografies que resumia la 

tasca portada a terme durant l’últim any, i es va acabar amb 

un refrigeri al pati de Ca l’Arturo. 
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Aprovades les ordenances 

! scals per a l’any 2014

 El Ple de l’Ajuntament va aprovar el passat mes d’octubre les noves ordenan-

ces fiscals que han de regir durant l’any vinent. Tot i que presenten poques 

modificacions respecte a les de 2013 sí que hi ha algunes rebaixes significatives 

orientades a fomentar el comerç o per ajudar a que persones amb dificultats es 

puguin beneficiar de certes reduccions.

El regidor d’Hisenda, Ferran Xumetra, va explicar que la majoria de modificacions 
responen a ajustaments a normativa i adequacions de tarifes al cost real del servei, 
però també va destacar algunes baixades com la de la tarifa d’ocupació de via pú-

blica amb taules i cadires, o mesures com l’augment del límit econòmic perquè més 

persones soles puguin gaudir de la tarifa reduïda en aigua i escombraries. 

Després que la primera votació quedés en empat, amb sis vots a favor (CiU i ERC) 

i sis en contra (Junts i ICV) -el regidor del PP havia excusat la seva presència- es va 

anar a una segona votació en què Junts va canviar el sentit del vot en considerar que 

no volia dificultar la tramitació. Així les ordenances van quedar aprovades amb els 

únics vots contraris d’ICV i les abstencions de Junts.

Demanen la cessió de la rotonda de les quatre carreteres

El ple també va aprovar sol·licitar a la Diputació de Barcelona la cessió de la titulari-

tat de la rotonda de les “quatre carreteres” a favor de l’Ajuntament, que ja ha assumit 

la urbanització i el manteniment de la jardineria de la rotonda i el seu entorn. Aquesta 

decisió respon a l’interès de l’Ajuntament en crear un espai de càrrega i descàrrega 

en la zona que doni solució a la problemàtica existent en els comerços allí instal·lats. 

Pel que fa al manteniment de l’asfalt, però, es demanarà a la Diputació que se’n con-

tinuï ocupant com fins ara.

 Sant Pol es promociona de nou a la Fira d’Andorra. L’Ajuntament de Sant Pol va 

estar present un any més a la Fira d’Andorra la Vella, que es va celebrar el passat 

cap de setmana. El municipi participava en la 35a. edició d’aquest certamen 

multisectorial amb un estand promocional en el que van col·laborar diversos 

comerços i establiments del municipi, pagesos locals i l’Escola Universitària 

d’Hostaleria i Turisme de Sant Pol.

breus

 Digitalització de les actes 
de la Junta de Govern Local

El passat mes d’octubre es van iniciar les 

tasques de digitalització d’una de les sèries 

documentals més importants del fons 

municipal de Sant Pol: els llibres d’actes 

de la Junta de Govern Local, així com dels 

òrgans que la precedeixen, que comprenen 

el període des de 1874 fins a 2012.

Aquesta actuació, que s’emmarca en el 

Programa de digitalització 2013 de la Xarxa 

d’Arxius Municipals de la Diputació de Bar-

celona, és la segona d’aquestes característi-

ques, després que al 2010 es digitalitzessin 

les actes del Ple Municipal.

Els treballs, finançats a parts iguals per la 

Diputació i pel consistori santpolenc, els ha 

dut a terme l’empresa Artyplan document 

i han suposat la captura de més de 13.000 

imatges, que seran indexades i convertides 

a fitxers pdf, amb l’objectiu d’agilitzar-ne la 

consulta i, sobretot, evitar la manipulació 

dels originals manuscrits, cosa que contri-

buirà a garantir-ne la preservació. 

Paral·lelament, també ha estat digitalitzat el 

document més antic que custodiem a l’Arxiu 

Municipal: el Cadastre de 1737, el primer del 

nostre municipi, després que l’impost fos 

creat per Felip V, com a conseqüència de la 

derrota catalana de l’11 de setembre de 1714.

L’objectiu principal de la iniciativa és la 

preservació i difusió del llegat documental 

local, de manera que tota aquesta documen-

tació estarà disponible per a la seva consulta 

a l’Arxiu Municipal a partir de principis de 

2014, i es treballa amb la voluntat que en un 

futur es pugui consultar en línia a través del 

web municipal.

 Els nens de 5è i 6è 
visiten el Parlament

El passat 4 de novembre es va organitzar 

des de l’Ajuntament de Sant Pol una sortida 

perquè els alumnes de 5è. i 6è. de l’escola 

Sant Pau poguessin visitar el Parlament de 

Catalunya. Una vintena de nens, acompan-

yats de pares i avis, van passar la tarda al 

Parlament, on van ser rebuts pel diputat 

maresmenc Joan Morell, que els va explicar 

el funcionament de la cambra i va poder 

resoldre els dubtes plantejats pels nens.
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 La Puça Maligna torna a 
l’escenari del Centre Cultural 
amb Antaviana

La Puça Maligna, la secció més jove de 
l’elenc teatral del Centre Cultural, ha tornat 
a pujar a l’escenari per representar Anta-
viana, l’adaptació teatral de Dagoll Dagom 
basada en textos de Pere Calders. L’obra, 
que es va representar el primer cap de set-
mana de novembre, ha estat dirigida per Eva 
Sanchez i Josep Mestres.

 La connexió amb banda 
ampla arribarà a Sant Pol
a mitjans de 2014

El Consell Comarcal ha aprovat el plec de 
clàusules per licitar l’execució de la segona 
fase del projecte de connexió del Maresme 
amb banda ampla. L’objectiu és que hi hagi 
una continuitat temporal i en el moment que 
finalitzin els treballs de la primera fase es 
pugui començar a actuar en els municipis 
de la segona. D’aquesta manera, la comarca 
quedarà completament connectada amb 
fibra òptica a mitjans de 2014.
La primera d’aquestes fases s’està executant 
des del mes d’abril i contempla l’actuació en 
19 municipis de la comarca. Les obres que es 
liciten ara són les corresponents a la segona 
fase que permetrà arribar als 11 municipis 
restants, entre ells Sant Pol.

 En memòria a Max Cahner, 
recentment desaparegut

En homenatge a Max Cahner, que va morir 
el passat mes d’octubre als 76 anys, us 
convidem a rellegir l’entrevista que li vam fer 
al número 44 de l’ENS (abril de 2005), en 
motiu del centenari del naixement del filòleg 
Joan Coromines. Cahner, editor, polític i 
historiador de la literatura catalana, va ser 
també president de la Fundació Coromines, 
amb seu al nostre poble. Trobareu tots els 
pdfs al web municipal i a ensdigital.info.

breus

entitats

Estem a punt de finalitzar un any, on 
dins de la colla hi hagut força activitat. 
Vàrem començar, com sempre, per 
Sant Pau, per l’abril a Navàs, el mes de 
maig vàrem tenir un cap de setmana 
molt atapeït a Calella, dins de la ciutat 
gegantera. Hem estat també presents a 
les trobades d’Arenys de Mar, Torde-
ra i com no a la d’Andorra la Vella, i 
L’Ametlla de Merola, i a la nostra, la de 
Sant Jaume. 

Enguany també vam participar a la 
festa d’Òmnium Cultural, a l’elecció de 
la pubilla i hereu de Sant Pol i a la Via 
Catalana. 

Acabarem l’any amb la sortida a 
Palafolls el diumenge 17 de novembre. 

També us fem saber que a l’assem-
blea general va ser elegit nou president 
de la colla, en Joan Talamàs i Mateu. 

Des de la nova junta, sorgida a 
l’assemblea general, us volem convidar 
a acompanyar-nos a les sortides, i par-
ticipar-hi com a portadors o grallers. I 
els que encara no sou socis, us animem 
a que us en feu, podeu passar per l’es-
tanc i omplir el full d’inscripció. 

Des de la Colla de Geganters de Sant 
Pol de Mar us desitgem que tingueu 
unes bones festes de Nadal i un bon 
any 2014.

 La Colla de Geganters ens envia aquest escrit on repassen tot allò que han 

viscut durant aquest 2013, com l’elecció de Joan Talamàs com a nou president.

Resum de l’any de la 

Colla de Geganters

“Us convidem a acom-

panyar-nos a les sorti-

des i participar-hi com 

a portadors o grallers”
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Toni Tió obté la Medalla de la Pesca Catalana

  El santpolenc Toni Tió, president del Fòrum Marítim 

Català, ha estat premiat amb la Medalla de la Pesca Ca-

talana 2013 pel seu suport i empenta a totes les activitats 

relacionades amb el mar, sobretot les relatives a la pesca 

extractiva, i per la seva participació en el projecte Blaucat. 

Els Guardons de la Pesca Catalana 2013 van ser lliurats el 
passat mes d’octubre pel conseller d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, 

acompanyat del director general de Pesca i Afers Marítims, 

Jordi Ciuraneta, en una cerimònia que va comptar amb la 

presència de l’alcaldessa de Sant Pol, Montserrat Garrido.

El Departament atorga anualment aquests guardons, que 

reconeixen els esforços d’aquelles persones o institucions 

que hagin prestat serveis destacats al sector pesquer cata-

là. A més de Tió, van ser reconeguts en aquesta edició amb 

la Medalla de la Pesca Catalana: El cuiner i xef del restau-

rant El Celler de Can Roca, Joan Roca, el pescador i armador 

Rafel Elco, i el patró major de la Confraria de Pescadors de 

l’Ampolla, Josep Molina. D’altra banda, s’ha concedit la Pla-

ca de la Pesca Catalana al programa Blaumarí, produït per 

La Cala RTV i Amposta Ràdio, i també al Grup Damm, per 

la seva campanya publicitària de la cervesa Estrella Damm, 

en el qual dignifica i promociona la pesca catalana litoral i 

els seus pescadors.

Toni Tió Sauleda és president del Fòrum Marítim Català, 

amb una estreta relació amb el mar, sobretot en el món de 

la vela, com a esportista i com a industrial. Com a president 

del Fòrum Marítim Català (FMC) ha donat suport i empen-

ta a totes les activitats relacionades amb el mar. Ha mostrat 

un especial interès en tot el que fa referència al món de la 

pesca extractiva, i ha fet d’aquesta activitat un eix impor-

tant de l’FMC. Tió ha apostat per la transversalitat dels 

sectors. En l’actualitat, juntament amb la Direcció General 

de Pesca i Afers Marítims, ha desenvolupat el projecte Blau-

cat, una iniciativa que pretén impulsar el sector pesquer així 

com la resta d’activitats marítimes del país. Recentment, ha 

estat nomenat també comissionat especial del Barcelona 

Clúster Nàutic.

 Concentració en rebuig a la LOMCE

El passat 24 d’octubre, i coincidint amb la vaga general estatal convoca-

da en contra de la LOMCE i les retallades, es va fer una concentració da-

vant de l’Ajuntament de Sant Pol en rebuig a la nova llei d’ensenyament. 

La concentració, convocada per l’AMPA de l’Escola Sant Pau, pretenia 

manifestar la disconformitat de mestres, pares i alumnes amb la nova 

llei orgànica de qualitat de l’ensenyament impulsada pel ministre Wert.

 Jaume Barberà presenta el nou llibre a Sant Pol

El periodista Jaume Barberà va ser a Ca l’Arturo el passat mes d’octubre 

per presentar el seu últim llibre “S’ha acabat el bròquil”, en un acte orga-

nitzat per l’ANC de Sant Pol. Amb la sala plena a vessar, Barberà va ana-

litzar els problemes i conflictes existents en el marc de la societat actual, 

que també aborda en aquesta publicació des de la seva mirada honesta i 

independent, producte d’una trajectòria periodística de més de 29 anys.

notícies
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tribuna

Grups

Municipals

Ara més motius per demanar la consulta a Catalunya, per sortir d’Es-

panya. La llei presentada pel ministre Wert del govern del PP, suposa 

una involució sense precedents en matèria lingüística i educativa. 
Darrera les reformes anunciades, s’amaga un model educatiu cada cop 
menys públic i més privatitzat, regit per criteris mercantils i per una 

voluntat creixent d’adoctrinament ideològic: “espanyolitzar els cata-

lans”. Les propostes de Wert i el PP comporten, juntament amb l’atac 

al català, nous passos endavant en la mercantilització i privatització de 
l’ensenyament públic i són un pas més en la seva destrucció.
Cal expressar el més ampli rebuig social i polític. Nosaltres, CDC de 
Sant Pol de Mar, demanem aquest ampli rebuig social. 
Visca Catalunya  Lliure!

Com a mitjà del poble, l’ENS hauria de recollir totes les sensibilitats 
i explicar tot el que passa a Sant Pol. Normalment, cada ENS sempre 
informa sobre tots els punts que es tracten al Ple Municipal i al passat 
ENS la proposta del Partit Popular que afectava sobre la zona d’apar-
cament de motos al carrer Tobella no apreixia per enlloc. Potser el 
Govern no volia explicar a la ciutadania que la votació va ser aprovada 
per la majoría del Ple i que no volien canviar la zona de lloc. Ja vàrem 
denunciar fa mesos, que el meu grup fa actes i esdeveniments, com la 
visita de l’eurodiputat Santi Fisas i Ayxelà i l’ENS no se’n va fer ressò. 
Què està passant? Que l’ENS s’ha de convertir en un futlletó “d’auto-
bombo” per l’Alcadesa, per CiU i per associacions amigues? Volem un 
ENS transparent i de tots.

Fa molts anys que venim demanant un Pla d’Equipaments per Sant Pol, 
en concret des del 2006 per la nostra part. Finalment, el passat dilluns 
21 d’octubre, un equip de tècnics de la Diputació ens el varen presen-
tar, després d’haver-hi treballat durant uns quans mesos. El treball que 
ens van presentar, amb més voluntat que encert, no ens va aportar res 
de nou que no sabéssim. Fins i tot al contrari, en el flamant Pla d’equi-
paments no es va fer cap referència al desitjat Institut ni a les zones 
d’aparcament tant necessàries per impulsar el comerç, dos oblits sag-
nants al nostre entendre. Ens hem endut una gran decepció del treball 
presentat i se’ns ha confirmat alhora, i un cop mes, que l’administració 
-en aquest cas la Diputació- es una gran mamella que promou sous i 
prebendes als seus lletons. I ja comencem a estar-ne tips!

Aquests dies s’ha presentat el projecte de pressupostos de la Generalitat pel 2014. Òbvia-

ment no són els pressupostos que Catalunya es mereix, però mentre comunitats autònomes 

governades pel PP es permeten el luxe de baixar impostos per continuar sent mantinguts per 

nosaltres, a Catalunya ens hem de satisfer amb que, per primer cop des del 2009, la despesa 

efectiva dels departaments deixi de caure, augmentant un trist 0,2%, això implica una polí-

tica fiscal més justa, en la línia d’exigir un esforç a qui té més capacitat de pagament. Gràcies 

a l’acord amb ERC es garantiran els serveis públics fonamentals vinculats a Salut, Educació 

i Benestar social. El pes d’aquests 3 departaments sobre el total, superarà per primer cop 

el 70%! A més, s’ha contemplat una partida de prop de 10M d’¤ per poder fer front a les 

despeses que implicarà l’organització de la consulta per la independència, a celebrar durant 

l’any vinent. Esperem doncs que aquests siguin els darrers pressupostos de “supervivència” i 

que en el proper exercici es pugui disposar de tots els recursos que genera el nostre país.

Un cop aprovades les ordenances i les taxes fiscals, ara al govern mu-
nicipal li toca presentar el pressupost per a l’any vinent. Acabem de 
veure com serà el pressupost de la Generalitat, un pressupost que feia 
molt de temps que no vèiem i no podem fer res més que tremolar. Es 
tracta d’un pressupost basat en la venda de patrimoni i la privatització 
de serveis.
Després de la privatització del servei d’abastament d’aigua ja no sa-
bem amb quina nova sorpresa ens sortiran aquesta vegada. “Donar a 
concessió”, com diuen per amagar la realitat, l’educació? La sanitat?
En fi. Esperem que el nostre govern local sigui més imaginatiu i 
sensible amb els aspectes socials a l’hora de quadrar el pressupost 
municipal de l’any vinent.

ciu sant pol de mar

prou ja

junts per sant pol

la gran mamella de la 

diputació

grup municipal d’icv

pressupost 2014

pp sant pol de mar

volem un ens 
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els darrers pressupos-

tos autonòmics
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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

Novembre
  Diumenge 17 de novembre

Cicle de teatre infantil: 
Per un instant

Concert familiar. A càrrec de La Tresca 

i la Verdesca, Xirriquiteula Teatre

Hora 18h / Lloc Centre Cultural i d’Es-

barjo / Entrada 5¤ / Organitza: Centre 

Cultural, Ajuntament de Sant Pol.

  Dijous 21 de novembre

Cicle de passejades 
per a la gent gran

Excursió a Santpedor. Fins a 50 places. 

Informació i inscripcions a Ca l’Arturo 

(Emma) els dimarts i dijous al matí.

  Divendres 22 de novembre

 

Cicle de xerrades: 
Parlem de sobirania 
alimentària

L’alimentació ecològica, una propos-

ta per al menjador escolar. Passi del 

documental “El plat o la Vida”, amb la 

seva autora, Nani Moré. Debat sobre 

l’alimentació dels infants a les escoles.

Hora 18:30h / Lloc Centre Cultural

Organitza: Assemblea del Procés 

Constituent de la Vallalta.

  Diumenge 24 de novembre

Cicle de teatre infantil: 
La " lla del senyor 
Bianchi

Contes per telèfon, de Gianni Rodari. 

A càrrec de Brif, braf, bruf. Hora 18h / 

Lloc Centre Cultural i d’Esbarjo / En-

trada 5¤ / Organitza: Centre Cultural, 

Ajuntament de Sant Pol.

  Dissabte 9 de novembre

 

Cicle de xerrades: 
Parlem de sobirania 
alimentària

El consum responsable i sostenible 

dels recursos naturals; L’impuls d’un 

comerç de proximitat. 

Xerrada-col·loqui amb: Ramon Tarri-

das, pescador i president d’entitats de 

pesca artesana; Carles Soler, revista 

‘Sobirania alimentària, biodiversitat i 

cultura’; Joan Borrell, 4a. generació de 

pagesos de la Vallalta, i l’Hort Comuni-

tari “la Equitativa” de Palamós.

Hora 18:30h / Lloc Sala Ainaud de 

Lasarte. Organitza: Assemblea del 

Procés Constituent de la Vallalta.

  Diumenge 10 de novembre

 

Sortida al 
Palau de la Música

STABAT MATER, Antonín Dvorák.

Concert commemoratiu del 50è ani-

versari de l’estrena de l’obra a Espanya.

Camerart, Orquestra del Maresme i 

Coral Sant Jordi. Autocar gratuït (sorti-

da a les 16h de la Plaça de l’Hotel)

Entrades de 15 a 75¤ segons ubicació

Més informació a Ca l’Arturo. Reserves 

fins al 9 de novembre.

  Dissabte 16 de novembre

 

Jazz: Concert de 
Tchavolo Schmi$ 

Dintre del Cicle Jazz Manouche 2013 

del Jazz Galet Club Sant Pol.

Hora 22h / Lloc Centre Cultural i d’Es-

barjo / Entrada 10¤

Organitza: Pipa Club, Penya Xíndies.

  EXPOSICIONS

Barraques de vinya

Horari Dissabtes de 18 a 20h i diu-

menges d’11 a 14h / Lloc Museu de 

Pintura. Fins al 17 de novembre.

  CURSOS I TALLERS:

Taller de la memòria

Els dijous d’11 a 12:30h. Informació i 

inscripcions als Serveis Socials (Pl. 

Antoni Sauleda, s/n - 93 760 09 09)

Cursos de català

Gratuït. + info a Serveis Socials.

  ALTRES:

 

III Jornades
Gastronòmiques del 
Bolet a Sant Pol

Fins al 30 de novembre.

Més info a www.santpol.cat

Desembre
  Diumenge 1 de desembre

Cicle de teatre infantil: 
Rucs, la maledicció del 
bruixot

Teatre d’humor. A càrrec de La Pera 

Llimonera. Hora 18h / Lloc Centre Cul-

tural / Entrada 5¤ / Organitza: Centre 

Cultural, Ajuntament de Sant Pol.


