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Pas a un any millor

A
rribem al final del 2013. Malgrat continuar en temps difícils, 

hem enfocat els esforços fent les millores bàsiques per al 

dia a dia dels ciutadans: adequant parcs, jardins i voreres, 

renovant part de l’enllumenat públic, reordenant àrees de 

recollida selectiva millorant-ne l’accessibilitat veïnal. Hem 

dotat els serveis municipals i la policia local de nous vehicles per millorar 

la rendibilitat d’ambdues àrees. Hem augmentat les ajudes a famílies en 

l’àrea de serveis socials i l’oferta d’activitats esportives i culturals amb 

l’organització de sortides de les quals n’heu gaudit molts santpolencs. 

Amb l’esforç i col·laboració de tots hem fet que aquest any hagi estat més 

planer.

Ara que s’acosta Nadal us animem a participar en les activitats que s’han 

preparat per a vosaltres. Iniciem amb la Marató i la fira de Santa Llúcia, i 

seguirem amb el Tió Popular, la cursa de Sant Esteve i l’arribada del carter 

Reial. Ja iniciat un nou any esperançador tindrem l’arribada de Ses Majes-

tats, el dia de Sant Antoni i acabarem el gener amb la Festa Major de Sant 

Pau.

Tenim un desig col·lectiu de més i millor benestar social pel 2014, i amb la 

col·laboració de tots ho hem de fer possible, aportant el millor de cadascú 

per transformar els difícils moments pels quals passem.

En nom de tota la Corporació us desitjo unes bones festes de Nadal i un 

bon any nou!

Ferran Xumetra i Subirana

1r Tinent d’Alcalde

L’apartat de ‘Bústia’ és obert a tothom que vulgui expressar les seves opinions, crítiques, comentaris o pensaments sobre qualsevol tema relacionat amb Sant Pol. 

Els escrits no poden sobrepassar els 1.200 caràcters (espais inclosos). La revista es reserva el dret d’extractar-los o resumir-los. Els podeu deixar a Ca l’Arturo 

(Ignasi Mas Morell, 9)  o enviar-los a través del correu electrònic a: ens@santpol.cat. Cal que els escrits portin el nom de l’autor i algun telèfon o mail de contacte. 
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tema del mes

Formant els emprenedors

 El passat 25 de novembre va con-

cloure el curs d’emprenedoria “De la 

idea al negoci”, que durant dos mesos 

ha donat a una quinzena de partici-

pants d’edats diverses assessorament 

i eines per tal de poder arrencar un 

projecte empresarial propi. 

La iniciativa s’ha organitzat des de 
l’Àrea de Joventut, en col·laboració 
amb la CPAC, Fundació Privada per 
a la promoció de l’Autoocupació de 
Catalunya. El curs, totalment gratuït, 
s’ha desenvolupat durant els mesos 
d’octubre i novembre a Ca l’Arturo. Els 
alumnes han pogut aprendre concep-
tes d’autoocupació i emprenedoria, 
conèixer com avaluar idees i descobrir 
recursos per a generar-ne de noves, 
com fer el Pla d’empresa, buscar 
finançament i recursos per emprendre, 
o també estudiar la vessant comercial 
i la viabilitat empresarial dels projectes 
mitjançant un estudi de mercat...

A banda dels docents, durant les 
jornades també s’ha comptat amb la 
participació d’emprenedors de Sant 
Pol, que han vingut a compartir la seva 
experiència, donant als alumnes un 
punt de vista pràctic i de proximitat.

Entre les ponències, cal destacar 
la de la sessió de cloenda, que era 
oberta a tothom, i que va anar a càrrec 
de Christian Rodríguez, fundador de 
ByHours, premi a la Millor Iniciativa 
Empresarial 2013 atorgat per l’AIJEC, 
Joves Empresaris de Catalunya.

El curs ha tingut molt bona acollida i 
se n’ha fet una valoració molt positiva 

tant per part dels alumnes com de la 
regidoria. Des de l’Ajuntament es té 
previst continuar treballant en aquesta 
línia, veient l’interès i la demanda que 
tenen aquests temes.

“També hi han parti-

cipat emprenedors de 

Sant Pol, compartint la 

seva experiència”
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 En defensa del model 
d’escola en català

A l’ENS del desembre de 2012 ja us parlava 
del rebuig a la LOMCE, la coneguda com a llei 
Wert, que per desgràcia ara ja és una realitat. 
La majoria del PP al Congrés dels Diputats ha 
fet que, amb els seus vots, s’imposi un model 
competencial per a tot l’estat, uniformador i 
que desconfia de les comunitats autònomes 
per poder millorar l’ensenyament. No han tin-
gut cap mirament a les demandes fetes pels 
Consellers d’Ensenyament de les diferents 
autonomies del país.
Des de la Generalitat ja s’ha comunicat que 
és portarà al Constitucional. Tan difícil és 
entendre que com més llengües es parlin o es 
coneguin tots en sortim guanyant?
Hem de continuar defensant el model d’escola 
catalana on es garanteix el domini del català i 
del castellà quan s’acaba l’escolaritat. Hem de 
continuar amb la immersió lingüística que tan 
bons resultats està donant.
Ara més que mai hem de lluitar amb les eines 
que ens dóna la democràcia per tirar endavant 
un país on puguem treballar, viure i decidir 
com ha de ser el nostre futur, el futur que tots 
desitgem d’una terra rica i plena.

Felicitats a la Carme Ruscalleda

Volia aprofitar també aquest espai per felicitar 
les Festes de Nadal a tots els santpolencs, i en 
especial a la Carme Ruscalleda, que acaba de 
convertir-se en la cuinera amb més estrelles 
del món, després de recuperar la segona 
estrella Michelin al Restaurant Sant Pau de 
Tòquio. Cal destacar la trajectòria exemplar 
de la nostra cuinera més internacional, que 
acumula ja set estrelles: les dues del Japó, 
les tres a Sant Pol, i les altres dues que té al 
Moments de Barcelona, juntament amb el seu 
fill, Raül Balam. La Carme es mereixia aquest 
reconeixement, després de treballar de valent 
per recuperar la segona estrella que va perdre 
el 2011 arrel del tsunami.

 Us presentem un recull de foto-

grafies dels llums de Nadal que 

s’han instal·lat a Sant Pol per 

celebrar aquestes festes.

Arriba el 

Nadal a 

Sant Pol
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L’Ajuntament demana als propietaris de gossos 

que facin un bon ús de les zones establertes

 La tinença irresponsable de gossos i altres animals do-

mèstics provoca problemes de convivència. Per això, des 

del consistori es vol demanar als propietaris que siguin 

conscients de les seves obligacions. Per facilitar espais on 

poder passejar els gossos i que puguin córrer en llibertat, 

l’ajuntament ja havia destinat una zona als Garrofers i ara 

n’està adequant una altra al Parc del Litoral.

L’espai per gossos del Parc del Litoral està ubicat entre 
el pont de fusta i l’estació de bombament, i s’ha arreglat se-
guint les demandes dels seus usuaris. S’ha proveït l’espai de 
llum, tanca, bancs, escombraries i aigua. També s’ha tapat 
un forat per on es podien escapar els animals i properament 
es posarà protecció al mur perquè quedi més tancat. Recor-
dem als usuaris que en aquests espais es poden deixar els 
gossos sense lligar però que és responsabilitat seva mante-
nir-lo net, recollint les deposicions.

Medi Ambient fa controls per evitar la 

superpoblació de gats i coloms al poble

 L’Ajuntament ha posat fil a l’agulla per solucionar els 

problemes que causa l’excés de població de gats i co-

loms que pateix actualment el muncipi. Per això s’estan 

establint colònies de gats controlades i es procedeix a la 

captura de coloms per reduir el número d’aquests ani-

mals. Aquestes actuacions es poden dur a terme gràcies a 

la col·laboració de particulars i voluntaris.

L’elevat volum de gats que conviuen al terme municipal 
de Sant Pol fa que esdevinguin problemes de salubritat en 
alguns indrets, i en especial als que són freqüentats per 

nens. Per això, s’ha iniciat una campanya per establir colò-

nies de gats controlades, que ha començat per la zona més 

prioritària, que era la de l’escola Sant Pau.

El que fan aquestes colònies és permetre que els gats 

continuin a la zona però de manera controlada, ja que si 

se’ls treu d’allà està comprovat que en vénen de nous i 

el problema persisteix. En aquestes colònies els gats són 

esterilitzats i vacunats, se’ls alimenta de forma controlada 

i s’estableix la zona on fan les deposicions en un espai on 

no provoquin molèsties. Per aconseguir l’èxit d’aquestes 

iniciatives és molt important que ningú els alimenti fora de 

les zones establertes.

L’èxit d’aquestes iniciatives no seria possible sense l’ajut 

dels voluntaris que hi col·laboren, és per això que des de 

l’àrea de Medi Ambient se’ls vol agrair el seu suport. També 

es fa una crida a tothom que vulgui col·laborar en el pro-

jecte; per fer-ho cal que es posin en contacte amb aquesta 

regidoria. Aquestes colònies s’aniran ampliant a d’altres 

zones del municipi.

Pel que fa a la població de coloms, el control d’aquests 

animals es realitza a través de captures per mitjà de gàbi-

es i amb l’ajut de particulars. La reducció de coloms es fa 

periòdicament degut als problemes que provoquen els seus 

excrements, especialment pel deteriorament que causen en 

edificis i altres espais públics.
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Volem el bosquet de tots ben net!

L
es passejades al voltant de la 
Llar d’Infants estan incloses 
dins del nostre projecte cur-
ricular i són l’eix vertebrador 
del procés de coneixement del 

medi natural i social. Sortir fora, ja sigui a la 
tardor, per gaudir de l’esclat dels colors de 
les fulles dels arbres, a l’hivern per gaudir 
de la quietud del bosc en repòs, a la prima-
vera per commoure’ns amb el retorn tímid 
de la vida i a l’estiu per rebre el sol a la pell i 
respirar la marinada, és per a nosaltres una 
oportunitat meravellosa de constatar i esti-
mar el cicle de les estacions i de conèixer el 
nostre poble i les persones que l’habiten.

Un lloc que ens encanta visitar és el bos-
quet que envolta l’escola, és un lloc màgic 
per nosaltres, ple d’estímuls i vivències, 
de l’olor orgànica de la terra, de la sorpre-
sa dels bolets amagats, de la tendresa que ens inspiren els animalons... Però, com 
podem ensenyar als nostres infants el respecte per la vida, l’amor a l’entorn i el gaudi 
del medi natural, si el bosquet està brut i gairebé sempre tornem a l’escola amb les 
sabates plenes de caques de gos?

Sovint l’estona que promet ser fantàstica esdevé incòmoda per als infants.
Des de la Llar i amb ajuda dels nens i les nenes, hem iniciat un projecte de cons-

cienciació adreçat als propietaris de gossos. Hem pintat i retallat flors i les hem 
col·locat a prop de les deposicions per transformar la brutícia en bellesa i per enviar 
aquest missatge a tothom.

Les mestres de la Llar d’Infants Pi del Soldat

 Talen dos arbres a la Riera pel seu mal estat. Des de l’Àrea de Medi Ambient 
s’ha procedit a la tala de dos plàtans del passeig de la Riera degut al risc de 
caiguda que presentaven. Aquesta regidoria continuarà fent un seguiment de la 
resta d’arbres del passeig, que també estan en mal estat, perquè no s’hagi d’arri-
bar a aquest extrem i es pugui salvar el màxim d’exemplars.

breus

 Torna la cursa popular
de Sant Esteve

El proper 26 de desembre se celebrarà de 
nou, després d’un parèntesi d’uns quants 
anys, la popular cursa de Sant Esteve. Es 
tracta d’una cursa per a totes les edats, amb 
tres categories diferents, que tindrà lloc 
durant el matí i amb un circuït pel centre 
del poble. Hi haurà xocolatada per a tots els 
participants. Per a més informació i inscrip-
cions adreceu-vos a www.santpol.cat o a la 
regidoria d’Esports (Ca l’Arturo, matins de 
dimarts i dijous, tel. 93.760.30.06, e-mail: 
esports@santpol.cat).

 Cicle de xerrades sobre 
sobirania alimentària

L’Assemblea del Procés Constituent de la 
Vallalta ha organitzat aquest mes de no-
vembre a Sant Pol un cicle de xerrades sobre 
la sobirania alimentària. La primera versava 
sobre el consum responsable i sostenible 
dels recursos naturals, i sobre l’impuls d’un 
comerç de proximitat. La xerrada-col·loqui 
va comptar amb les intervencions de Ramon 
Tarridas, pescador de Sant Pol i president 
d’entitats de pesca artesanal de Catalunya i 
de la Mediterrània, Carles Soler, de Vilassar 
de Mar i col·laborador de la revista ‘Sobira-
nia alimentària, biodiversitat i cultura’, i Joan 
Borrell, pagès de Sant Pol i 4a. generació de 
pagesos de la Vallalta. La segona d’aquestes 
iniciatives tractava sobre l’alimentació eco-
lògica en menjadors escolars, i va consisitir 
en un passi del documental “El plat o la 
Vida”, de Nani Moré, i un debat posterior 
sobre l’alimentació dels infants a les escoles.

 Nova jutgessa de pau

El ple del mes de novembre va escollir com 
a nova jutgessa de pau titular de Sant Pol 
a Pilar Marquès Garriga, en substitució 
de l‘anterior jutge, Tomàs Sauleda, que va 
renunciar al càrrec per motius de salut. Pilar 
Marquès ja exercia com a jutge suplent.
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 El cicle de teatre infantil 
acosta espectacles de 
qualitat als més menuts

El cicle de teatre infantil ha portat aquesta 
tardor a Sant Pol tres nous espectacles per 
als més menuts i de tots els gustos. Va obrir 

el cicle la música familiar de La Tresca i la 

Verdesca; van seguir els contes breus de Brif 

Braf Bruf, i per tancar, ens va acompanyar 

l’humor de La Pera Llimonera, que va omplir 

de rialles el Centre Cultural.

 Comencen els tallers de 
contes a la Bibliteca

Aquest mes de novembre s’han iniciat 

de nou els dos tallers de contes que 

s’organitzen cada curs a la Biblioteca 

Municipal. Es tracta del taller de contes que 

ofereix la Marta Romà per a infants a partir 

de P3, i de l’hora del conte en anglès, per a 

nens i nenes de primària, amb la narració de 

contes tradicionals d’arreu del món a càrrec 

d’una narradora nativa anglesa.

Aquestes activitats es desenvolupen un dis-

sabte al mes, de novembre de 2013 a maig 

de 2014. Consulteu horaris al web munici-

pal. Cal inscripció prèvia a la Biblioteca.

 Presentació solidària de la 
nova temporada del futbol

El passat 17 de novembre es va fer la presen-

tació oficial de tots els equips de l’At. C. 

Sant Pol per a la temporada 2013-14. L’acte 

va tenir aquest any un caràcter solidari, ja 

que el club, juntament amb Càritas de Sant 

Pol va dur a terme una recollida d’aliments 

envasats (llet, llegums, salsa de tomàquet, 

arròs, oli...). Amb aquesta iniciativa es van 

recollir un total de 650 kgs. de menjar que 

l’entitat entregarà a famílies necessitades.

Durant la presentació, el primer equip va 

enviar un missatge de suport per a Xavi 

Ballabriga, jugador del C.B. Calella que es 

troba hospitalitzat després de patir una 

aturada cardiorespiratòria mentre disputava 

un partit, i que ha passat 11 dies en coma.

breus

apunts

El Cicle de Jazz Manouche neix amb 

l’objectiu d’omplir el buit d’activitats 

culturals al poble que es produeix 

durant la tardor i s’ha pogut dur a 

terme gràcies a la col·laboració amb 

l’Associació de Músics i Aficionats al 

Jazz Manouche, que ha permès portar 

a Sant Pol primeres figures d’aquest 

tipus de jazz.

El cicle rep el seu nom de l’estil de 

jazz dels gitanos europeus, del que la 

màxima referència és Django Reinhar-

dt. Fins ara s’han fet dos concerts, un 

de Sébastien Giniaux, un dels músics 

actuals més innovadors, i Tchavolo 

Schmitt, gran referent dintre d’aquest 

estil. El cicle està previst que continuï 

passades les vacances de Nadal, amb 

un concert al Cafè el Centre el 25 de 

 El Jazz Galet Club Sant Pol, el Pipa Club i la Penya Xíndries organitzen aquesta 

activitat amb la col·laboració de l’Ajuntament i el Centre Cultural.

Nou cicle de Jazz 

Manouche a Sant Pol

“El cicle continua amb 

un concert per Sant 

Pau i una jam session 

de cloenda al febrer”

gener, per Sant Pau, a càrrec de Samy 

Daussat, i finalitzarà al febrer amb una 

festa de cloenda, que consistirà en una 

jam session amb músics catalans.
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Amb moltes famílies sense recursos econòmics, estem vivint un mo-

ment molt delicat de país però, a la vegada, molt emocionant per la pos-

sibilitat de ser lliures. Només queda la il·lusió d’un canvi polític o d’estat. 

Nosaltres, des de CDC, apostem per un canvi d’estat. Volem un Estat 

Propi, per poder decidir en què destinar els nostres propis recursos.

Sabem la dificultat que comporta fer un estat, però estem convençuts 

que amb la il·lusió, l’entusiasme i el civisme demostrat pels catalans i 

catalanes en diversos esdeveniments, podrem fer un referèndum amb el 

qual decidirem el nostre futur. Recordem a qui ens pugui necessitar que 

Convergència és un partit de vocació de servei al seu poble.

Que passeu unes bones festes de Nadal i magnífic 2014!

Visca Catalunya Lliure!

Per a molts, el Nadal és la millor època de tot l’any. Veure els carrers engalanats 

i amb llums, els aparadors dels comerciants amb motius nadalencs i escoltar 

les tradicionals nadales ens omple a tots de satisfacció. L’emocionant Missa del 

Gall la nit de Nadal com a commemoració del naixement del nen Jesús, el Tió, 

la “Nochevieja” i el dia de Reis fan que tots visquem la familiaritat d’aquestes 

festes en pau i harmonia. Què bonic és veure Sant Pol en aquestes festes. Són 

dates especials, personalment encara recordo, quan era petit, que tant el dia de 

Nadal com el de reis venia a veure la meva besàvia Quimeta, al cel sia. I menjà-

vem la tradicional escudella, i els torrons, i les neules. Des de el Partit Popular i jo 

mateix, volem dessitjar-vos un Bon Nadal a tots, que tingueu unes bones festes 

i, si pot ser, que la sort torni a caure al nostre poble i tornem a ser agraciats amb 

“la Lotería”.  I si no, no passa res. Pau i prosperitat per a tots els santpolencs.

En el transcurs de les festes nadalenques dóna la sensació que tot ha 

d’estar influït pels bons sentiments i, probablement influïts per aquest 

clima, només se’ns acut dir que, en aquestes dates més que mai, 

desitgem el millor per al nostre ajuntament i, per descomptat, per al 

nostre estimat poble.

Per nosaltres el millor és que l’ajuntament estigui al servei del poble 

i no d’un determinat partit polític, que els seus funcionaris i personal 

estiguin imbuïts del necessari esperit de servei que reclama el ciutadà 

i, finalment, que els polítics siguem curosos i rigorosos en la nostra 

gestió temporal dels recursos públics i, sobretot, justos en les nostres 

decisions, sense caure en el parany de l’autoritat mal entesa.

Bones festes!

En un moment històric com el que ens ha tocat viure, immersos en un 

escenari complicat però a la vegada emocionant, esperem que el nou 

i il·lusionant període que aviat encetarem, ens condueixi per fi a poder 

expressar la voluntat de tot un poble. Només volem recuperar la nostra 

llibertat, en definitiva: ser un país normal. 

Des de la secció local d’Esquerra Republicana de Catalunya a Sant Pol, 

us volem desitjar a tots: un Bon Nadal i una millor entrada a l’any 2014. 

Que no es perdi la il·lusió.

S’acaba l’any i arriba l’hora de fer balanç de la gestió del govern durant 

l’any que deixem. Una valoració difícil, ja que amb l’excusa de la situa-

ció econòmica no s’ha fet res. No sabem si tindrem institut, si l’antena 

de TV funcionarà, si l’ordenança de civisme servirà per alguna cosa, 

si es peatonalitzarà realment el centre urbà... Tot s’està estudiant, 

està pendent d’informes, s’hi està treballant; tot es comença però res 

s’acaba. Ah sí! Una cosa sí. I molt important. Un nou POUM, basat 

en el decreixement, la sostenibilitat i la gestió responsable del nostre 

entorn, camina ferm cap a la seva aprovació provisional, gràcies al 

lideratge i la fermesa de la nostra formació en particular i de la resta 

de l’oposició en general.

Bones Festes.

ciu sant pol de mar

bones festes!!

junts per sant pol

bones festes!

grup municipal d’icv

cap d’any

pp sant pol de mar

bon nadal a tots

secció local d’esquerra

dies d’il·lusió
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Si et vols anunciar a El Nou Santpolenc

trucan’s al 93 760 01 52 o envia un mail

a ens@santpol.cat i t’informarem

directori de comerços
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ens  el nou santpolenc · revista municipal de sant pol de mar · desembre 2013
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agenda

Si formes part d’una entitat i vols fer aparèixer una activitat a l’agenda 

de la revista fes-nos arribar un correu a: ens@santpol.cat o deixa’ns la 

informació a Ca l’Arturo.                         + informació a www.santpol.cat

Desembre
  Divendres 27 de desembre

 

Arribada del Patge 
Reial

Hora A partir de les 18:30h / Lloc 

Plaça dels Quatre Cantons

Organitza: Comissió de Reis.

  Diumenge 5 de gener

Taller de fanalets

Vine a fer un fanalet per rebre els Reis 

d’Orient. Taller gratuït, els nens i nenes 

han d’anar acompanyats dels pares. 

Hora De 10 a 13:30h / Lloc Pati de les 

Escoles (C/ Santa Clara).

Cavalcada dels Reis

Desfilada de carrosses pels carrers 

del poble. Hora A partir de les 18h / 

Lloc Sortida des de la Plaça de l’Hotel. 

Organitza: Comissió de Reis.

  Diumenge 19 de gener

Celebració de Sant 
Antoni Abat

Benedicció d’animals i Tres Tombs, 

curses de cavalls, ball amb Pere Vilà 

Grup... Consultar programa a 

www.santpol.cat

  Del 24 de gener al 2 de febrer

Fira i Festa de Sant 
Pau

Inclou Concert de Cobla, Fira de Sant 

Pau, Cercavila de Gegants, Baixada de 

Carretons, Marxa de Sant Pau, II Cros 

de Sant Pol... Consultar programa a 

www.santpol.cat 

  Dies 13 i 14 de desembre

 

Xou de la Marató

A benefici de la Marató de TV3, dedi-

cada a les malalties neurodegenerati-

ves. Hora 22h / Lloc Centre Cultural. 

Entrada: 8¤. Organitza: Centre Cultural

  Diumenge 15 de desembre

 

Actes de la Marató

Hora Durant tot el dia / Lloc Plaça dels 

Quatre Cantons. Inclou taula de la so-

lidaritat, actuació de Txacum, quines, 

encesa de l’arbre de la solidaritat, mú-

sica de veu i guitarra amb en Jordi i en 

Francesc. Organitza: Centre Cultural.

  Diumenge 15 de desembre

 

Fira de Santa Llúcia

Fira d’artesania, alimentació i motius 

nadalencs. Hora De 10 a 20h / Lloc 

Plaça de l’Estació. Organitza: Regidoria 

de Promoció Econòmica.

  Dimarts 24 de desembre

Fem cagar el tió

Vine a fer cagar el tió, hi haurà regals 

per a tothom!

Hora 12h / Lloc Plaça de l’Estació. 

Organitza: Regidoria de Joventut.

  Dijous 26 de desembre

Cursa de Sant Esteve

Cursa popular. Diferents categories se-

gons edat. Hora A partir de les 10:30h. 

/ Lloc Circuït pel centre del poble. 

Organitza: Regidoria d’Esports. 

  CURSOS I TALLERS:

Taller de Nadal: 
Decoracions nadalenques

Dies 23, 24 i 27 de desembre

A partir de P3 cursat, cal portar es-

morzar. Hora De 9 a 13h / Lloc Escoles 

(C/ Santa Clara) / Preu 15 euros (ma-

terial inclòs). Inscripcions fins el 20 de 

desembre a Ca l’Arturo.

Taller de Nadal: 
Decoracions d’espelmes

Dies 30 i 31 de desembre i 2 i 3 de 

gener. A partir de P3 cursat, cal portar 

esmorzar. Hora De 9 a 13h / Lloc Es-

coles (C/ Santa Clara) / Preu 20 euros 

(material inclòs). Inscripcions fins el 

20 de desembre a Ca l’Arturo.

Taller de contes

A partir de 3 anys (P-3). A càrrec de la 

Marta Romà. Un dissabte al mes: 21 de 

desembre, 18 de gener, 22 de febrer...

Inscripció prèvia a la Biblioteca

Hora del conte en 
anglès

Contes tradicionals d’arreu del món. 

Narradora nativa anglesa. Un dissabte 

al mes: 21 de desembre, 11 de gener, 8 

de febrer...

Inscripció prèvia a la Biblioteca

  ALTRES:

 

Jornades Gastronòmi-
ques del Fesol del Gan-
xet al Maresme

Del 15 de novembre al 31 de desembre.

Més info a www.santpol.cat


