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Intensi  quem la 

vigilància al municipi

A
mb el nou any iniciat i com a conseqüència dels últims 
robatoris de material elèctric a les zones industrials i rurals, 
així com també alguns actes d’incivisme que han tingut lloc 
al municipi, l’àrea de Governació està reforçant la vigilància 
amb un servei de paisà.

Aquests agents es dediquen especialment a controlar els grafiters, els 
problemes ocasionats pels propietaris de gossos, els desperfectes en el 
mobiliari urbà, o la vigilància de les zones industrials, rurals i altres punts 
conflictius.
De moment, els primers dies d’actuació s‘ha procedit a denunciar dos 
propietaris de gossos per no recollir les defecacions dels seus animals, cinc 
per no portar-los lligats o per no tenir-los censats i dos per enganxar pro-
paganda a les façanes. Cal destacar, a més, que durant la passada nit del 12 
de febrer es va aconseguir detenir dos ciutadans que intentaven robar en 
un conegut bar del centre de la població. 
Dins dels desperfectes en material urbà s’està vigilant per evitar nous 
episodis de vandalisme com ara trencadisses de miralls, pintades, etc. En 
aquest sentit es va identificar un grafiter i se’l va denunciar al jutjat. S’ha de 
tenir en compte que aquests actes poden ser objecte d’una pena castigada 
amb presó, segons el Codi Penal.
És doncs per aquests motius que l’àrea de Governació agraeix pública-
ment la col·laboració dels ciutadans, avisant sempre que observeu alguna 
d’aquestes situacions.  

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  
Esport: es pot?

S
ant Pol de Mar és un poble  de més de 
5000 habitants. Seria lògic que en un 
poble d’aquestes dimensions hi hagués, 

almenys, algun espai on practicar esports 
d’equip. Sorprenentment, només tenim dos 
camps en tot el poble on jugar a futbol i un 
de bàsquet: un dels camps de futbol roman 
ple de barques durant tot l’estiu impossibi-
litant l’accés a la pista durant tot l’hivern. 
L’altre camp, situat al costat del parc del Li-
toral, està dotat d’uns focus que l’il·luminen 

quan es fa fosc. Quina va ser la nostra 
sorpresa quan vam veure que no s’encenien 
els llums un dissabte a la tarda i que si que 
ho feien els del pàrquing que hi ha al costat 
on no hi havia més d’una dotzena de cotxes!
Vam trucar a l’Ajuntament perquè ens en-
cenguessin els llums, però van començar a 
passar la pilota d’una banda a l’altra. Encara 
estem esperant la trucada de la policia, 
que se suposa que havia de venir a engegar 
l’enllumenat del camp.

Andreu Tresserras

@
gem

m
agiru

#santpol  
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tema del mes

L’institut a Sant Pol, més a prop

 L’institut de secundària a Sant Pol 

ja està una mica més a prop. El ple de 

l’Ajuntament va donar llum verda al 

primer pas que ha de permetre que 

aquest equipament s’instal·li provisio-

nalment on ara hi ha les pistes esporti-

ves del Parc del Litoral. 

Aquest mes de febrer i per unani-
mitat, el ple va aprovar inicialment 
la modificació puntual Pla General 

d’Ordenació Municipal per canviar la 

qualificació urbanística de l’àmbit sud 

del Parc del Litoral, de manera que 

passi a sistemes d’equipaments esco-

lars i esportius.

Això permetrà, un cop s’aprovi 

definitivament la modificació i després 

de tots els tràmits necessaris, que en 

un futur proper es puguin instal·lar uns 

mòduls prefabricats on es doni comen-

çament al primer curs de secundària a 

Sant Pol, com a molt tard el setembre 

de 2015.

Arrel de la important demanda 

dels pares i mares de Sant Pol, tots 

els grups polítics municipals es van 

comprometre a treballar perquè es 

pugués instal·lar el més aviat possible 

a la nostra vila un institut de secun-

dària, que donés servei als pobles 

de la Vallalta -Sant Pol, Sant Cebrià i 

Sant Iscle-, oferint a les famílies amb 

infants i adolescents de 12 a 16 anys, 

la possibilitat de seguir l’ensenyament 

de secundària obligatori (ESO) a Sant 

Pol, evitant el desplaçament a d’altres 

poblacions.

Aquesta solució és fruit dels acords 

assolits a la mesa de treball de l’ins-

titut de secundària a Sant Pol, que es 

va constitur l’any passat a instàncies 

de l’AMPA del CEIP Sant Pau. Des de 

l’Ajuntament s’ha treballat per trobar 

un sòl adient, que mereixés l’aprovació 

per part dels responsables del Depar-

tament d’Educació, per instal·lar-hi els 

mòduls prefabricats necessaris per 

iniciar aquests estudis al municipi. 

Es tracta d’una solució provisional, a 

l’espera de l’institut definitiu, que està 

previst que ens construeixi en un futur 

a la zona d’equipaments ubicada entre 

la deixalleria i l’escola Sant Pau.

L’equipament s’instal·-

larà provisionalment 

a les pistes esportives 

del Parc del Litoral
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alcaldia

 L’alcaldessa de Sant Pol de Mar, Montserrat Garrido, ha rebut aquest mes 

de mans del diputat d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, Marc Castells, 

el Pla director d’equipaments del municipi, redactat per la Diputació de Bar-

celona. El document és una eina de planificació que recull les necessitats i les 

disponibilitats del municipi en aquesta matèria i esdevé un full de ruta respecte 

a les actuacions a realitzar.

El Pla fa una diagnosi de la xarxa actual d’equipaments i de les previsions de 
futur i proposa un pla d’actuacions a curt, mitjà i llarg termini per a la seva millora 
i optimització, com també la planificació dels de nova creació amb l’objectiu que 

aquests responguin adequadament a les necessitats del municipi.

D’acord amb el Pla, Sant Pol de Mar disposa actualment de 45 equipaments, el 

53% dels quals són de propietat pública. El fet que el municipi tingui un teixit urbà 

molt consolidat i disposi de poc sòl lliure públic fa que la diagnosi conclogui que 

la població presenta unes condicions desiguals pel que fa a equipaments entre el 

centre històric i l’àmbit exterior, tant pel que fa al nombre com a la tipologia.

L’informe també assenyala que la situació actual dels equipaments no presenta 

cap dèficit greu, tot i que sí que es detecten mancances significatives vinculades 

a serveis bàsics, com ara adequar els equipaments a les necessitats actual, fer 

previsió de reserves de sòl per al desenvolupament futur del municipi, optimitzar 

els edificis i serveis existents i contribuir al reequilibri urbà de la ciutat.

El Pla s’ha portat a terme en quatre fases. En una primera, s’ha redactat l’in-

ventari detallat dels equipaments existents i del sòl disponible. En una segona 

fase, s’ha realitzat la diagnosi dels equipaments segons les obligacions i serveis a 

prestar, els estàndards, la planificació supramunicipal i les voluntats estratègiques 

del municipi. En tercer lloc s’han plantejat les diferents propostes i finalment, en 

funció de la capacitat d’inversió estimada per als propers anys i la urgència de les 

actuacions, s’ha redactat el corresponent pla d’inversió. En totes les fases ha estat 

clau la implicació municipal, tant a nivell tècnic com polític.

L’alcaldessa rep el Pla 

director d’equipaments

Montserrat 

Garrido i 

Romera

Alcaldessa 

de Sant Pol 

de Mar

 30è aniversari de la 
Marxa de Sant Pau  

Aquest any hem celebrat el 30è aniversari 

de la Marxa de Sant Pau i, com no podia 

ser d’altra manera, amb un gran èxit de 

participació superant els 2.000 partici-

pants. En nom del poble de Sant Pol donar 

l’enhorabona i felicitar a tot l’equip humà 

que any rere any fan que la nostra vila 

s’ompli de participants d’arreu de Catalunya 

i de l’estranger. MOLTES FELICITATS GRUP 

S.E.I.R  L’HOTEL!

 El futur Institut de la 
Vallalta al Parc del Litoral  

El passat 10/02 la Corporació en Ple va 

aprovar inicialment la modificació puntual 

del PGOM de canvi de qualificació urbanísti-

ca de l’àmbit del sud del Parc del Litoral per 

poder-hi instal·lar provisionalment el futur  

Institut de la Vallalta.

Els Serveis Tècnics municipals, juntament 

amb la regidoria d’Urbanisme i amb la 

col·laboració de la Mesa de Treball formada 

per un regidor de cada grup polític que 

formem la Corporació, el director de l’escola 

Sant Pau i representants de l’AMPA, estem 

treballant per poder tenir aquest Institut 

tan desitjat i reivindicat per les famílies amb 

nens escolaritzats a la nostra escola.

No cal dir que la Corporació en pes lluitarà 

perquè, encara que es tracti d’una solució 

provisional, els nois i noies de Sant Pol 

tinguin uns equipaments dignes, amb les 

màximes garanties d’idoneïtat per poder fer 

la secundària al seu municipi. I no deixarà 

de treballar per poder fer realitat el definitiu 

Institut de la Vallalta i així continuar amb els 

estudis no obligatoris a la nostra vila.

actualitat
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actualitat

 L’alcaldessa Montserrat Garrido, en nom del poble de 

Sant Pol, vol felicitar i donar les gràcies a tots aquells 

que van fer possible la realització de l’acte “Sant Pol 

quina hora és? 15 de febrer de 1714, mort i renaixement 

d’un poble”, en especial al Centre Cultural i al director de 

l’espectacle, Josep Mestres; a tots els voluntaris i també 

als assistents, que van contribuir a que l’acte fos un èxit. 

Encara que l’espectacle va desbordar les previsions i en 

ocasions no va poder mantenir la fluidesa esperada, cal 

agrair el civisme i la paciència del públic que va fer que 

finalment tothom pugués gaudir d’aquesta recreació de la 

crema del poble a mans de les tropes borbòniques.

Tres-cents anys després d’aquests tràgics fets, el poble 

de Sant Pol els ha volgut reviure amb una escenificació que 

es va desenvolupar en tres escenaris. L’espectacle va co-

mençar al carrer Nou, on el narrador explicava la situació de 

Sant Pol i els voltants a gener de 1714. Després de recórrer 

el carrer, ambientat en una fira de l’època, el públic assistia 

a l’escenificació de l’angoixa del poble en assabentar-se de 

l’arribada de les tropes borbòniques el 15 de febrer. Des d’un 

altre escenari a peu de l’ermita de Sant Pau es veia cremar 

el poble, amb una gran exhibició de llum i so de la mà dels 

diables de La Infernal de la Vallalta i del grup de percussió 

Txacum. L’acte va finalitzar a la platja, on es va poder gaudir 

de l’espectacle de dansa dirigit per l’Anna Agustí i l’enlairada 

de fanalets. Per acabar, es van recitar uns textos animant 

el poble a renèixer de les cendres i tornar-se a aixecar i a 

lluitar, i el públic es va acomiadar cantant Els Segadors com 

a mostra de germanor.

*Trobareu les fotos al Flickr de l’Ajuntament

Sant Pol es crema!
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L’Ajuntament envia un grapat de terra per 

plantar el roure del Tricentenari a Montserrat

 En el marc de la commemoració del Tricentenari de l’any 

1714, la muntanya de Montserrat acollirà un roure plantat 

amb terra arribada de tots els indrets de Catalunya. Des 

de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar ja s’ha fet arribar un 

saquet de terra recollida a la zona dels Garrofers perquè 

sigui usada en aquesta plantada, que es farà el proper 2 

de març als terrenys de l’antic convent de Santa Cecília, a 

Montserrat.

La muntanya de Montserrat és un dels símbols naturals 

i culturals més importants del nostre patrimoni i el roure, un 

arbre tradicionalment arrelat a la nostra terra. La iniciativa, 

que promou el comissariat del Tricentenari, pretén que tots 

els ajuntaments de Catalunya participin en aquesta aportació 

simbòlica, de manera que esdevingui una icona que es projec-

ta en el futur i que sigui un emblema de la força del país.

 El passat 12 de desembre es va reunir per primera vega-

da a Sant Pol el consell assessor del que ha de ser l’institut 

internacional IGCAT (Institut de Gastronomia, Cultura, 

Arts i Turisme) per discutir la creació d’aquesta institució 

amb seu al nostre poble.

L’IGCAT és un projecte organitzat i gestionat per l’as-

sociació ART-idea, per recopilar i generar coneixements 

sobre la relació entre la gastronomia, el turisme i la cultura 

que poden donar suport al desenvolupament econòmic, 

cultural, social i ambiental. 

L’acte de la plantada del roure del Tricentenari tindrà lloc el 

proper 2 de març, a les 12:30 del matí, dins els terrenys de 

l’antic convent de Santa Cecília, amb la presència de l’abat del 

Monestir de Montserrat, Josep Maria Soler, que amb la seva 

benedicció segellarà l’acte.

Sant Pol acollirà 

la seu de l’institut 

internacional 

IGCAT

L’institut ha obert recentment una oficina a Sant Pol, 

facilitada per l’Ajuntament, per la situació estratègica del 

poble, a poca distància de Barcelona i la Costa Brava, però 

sobretot perquè és un punt de referència en el sector en 

acollir el restaurant Sant Pau de Carme Ruscalleda, amb 

3 estrelles Michelin, i l’Escola Universitària d’Hoteleria i 

Turisme. La trobada, que va reunir experts internacionals 

de la gastronomia, el turisme i els sectors culturals, estava 

organitzada per l’EUHT Sant Pol i va comptar amb la pre-

sència de l’alcaldessa Montserrat Garrido, a qui van agrair 

el seu suport.

notícies
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l’entrevista

 Com neix la Marxa de Sant Pau?

La iniciativa va ser del grup l’Hotel, 
que s’havia creat l’any 82. Un any més 

tard, mentre alguns membres i altres 

santpolencs estàvem asseguts escol-

tant havaneres i menjant botifarra a 

la Marxa dels Masos de Figueres, va 

sortir la idea. Ens vam reunir el mateix 

any amb el regidor corresponent, que 

aleshores era en Jordi Roura, i vam 

posar ja fil a l’agulla. L’any 85 vam tirar 

endavant la primera edició.

  I fins aquest any.

Hi ha hagut moments d’alts i baixos. 

Fa uns anys ens mancaven mans, però 

per sort va entrar gent nova, alguns 

d’altres entitats del poble. També tenim 

col·laboradors que fa 30 anys que 

vénen a sucar pa amb tomàquet, estar 

en els controls o fer el que faci falta. 

La participació també ha anat pujant. 

Vam començar amb 300 participants, 

i al cap de 30 anys hem arribat gairebé 

als 2.000. Hi va haver una edició, la de 

2006, que va caure un aiguat i vam te-

nir només 140 persones. Sort que vam 

poder anar col·locant les botifarres, en 

van sobrar més de mil! El pa el regalà-

vem a la gent que passava pel carrer... 

  Però sempre ha anat creixent...

Va ser l’únic any dolent, el següent 

ja vam recuperar els més de mil. Ara 

portem 4-5 anys per sobre dels 1.500, 

i hem anat superant cada any el llistó, 

tot i que alguna vegada ens ha plogut 

el dia abans i això ha minvat una mica 

la participació. També ens facilita molt 

la feina la inscripció anticipada, que 

ens permet no haver de córrer el dia 

abans. Vénen participants de tot arreu, 

sobretot de la comarca, però també de 

Girona i altres indrets com Sitges. Hi ha 

gent que ens pregunta si posarem un 

límit. No ens agradaria fer-ho, però la 

veritat és que si creix massa, la Plaça 

de l’Hotel ja no dóna per més, aquest 

any hi havia quatre graelles, la infraes-

tructura ja no pot donar més de si.

  Algun any la gent s’havia queixat 

perquè eren marxes molt llargues.

Sí, havíem arribat gairebé als 23 km. 

Però actualment estem sobre els 14. 

De tota manera això ha canviat molt. 

Aquests últims 10 anys la gent ha aga-

fat tanta afició, des de menuts a gent 

gran, que ara els fa tothom i bé. Aquest 

any, el primer va ser un noi de Canet 

que va arribar en una hora i 9 minuts i a 

pocs metres ja va entrar en Joan Pera. 

  I després tens el premi de la botifar-

ra i la medalla.

Ara, a la majoria de marxes rega-

len altres coses com bufs, i nosaltres 

seguim amb la típica medalla que cada 

any es dedica a algun monument del 

poble. Al llarg d’aquests anys hem 

recordat llocs emblemàtics com l’Amor 

Social, Els Col·legis, la Torre Martina, el 

Centre Cultural, la Torre de Plaça, Can 

Peret, el túnel, la caseta de pescadors, 

l’estació... També continuem fent 

els escrits que recorden la història 

d’aquests indrets, que els primers anys 

havien fet personatges comen  Pere 

Vives Peret, en Jaume Rodríguez, Benet 

Vila, Manel Roig, Antoni Roura, Salva-

dor Batalla, Lluís Tobella, Terri, etc.. Des 

de fa uns 10 anys se’n cuiden en Jordi 

i en Pere Sauleda, que estan fent una 

feina molt bona.

  Hi ha alguns santpolencs que han 

participat a totes les marxes.

Sí, són la Carme Mola, en Josep Ma-

ria Talleda, en Jaume Tarridas, l’Antoni 

Buch, l’Antoni Serra i en Josep Poch. 

També voldria destacar la tasca dels 

que jo anomeno els xerpes, en Joan 

Sauleda i en Francesc Roura, i els que 

els agafen el relleu per anar buscant 

camins, en Josep Poch i en Manel Car-

reras. La particularitat que té aquesta 

marxa és que en 30 anys encara no 

n’hi ha hagut cap d’igual, sempre hi ha 

alguna novetat... Aquest any gràcies a 

en Rafel Brossa, hem pogut passar per 

dintre de Burinons i descobrir coses 

com el passeig dels enamorats.

  Hi ha res més per destacar?

Sí, en aquesta edició la Big Bang Va-

lona també ha celebrat deu anys amb 

la marxa. El primer any es van posar a 

tocar a Sant Pau i després sempre han 

tocat a la placeta. De cara a la prima-

vera la idea és fer una festa popular 

conjunta on celebrarem els 30 anys de 

la Marxa de Sant Pau i els 10 de la Big 

Bang Valona, amb activitats, música...

Joan Piqueras: 

“La particularitat d’aquesta marxa és 

que en 30 anys encara no n’hi ha hagut 

cap d’igual”

El coordinador del grup l’Hotel, l’entitat que organitza la Marxa de 

Sant Pau, ens parla de la 30a. edició que s’ha celebrat aquest any.  
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tribuna

Grups

Municipals

El Govern de Catalunya mantindrà el model d’immersió lingüística d’acord 
amb la LEC. Una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya obli-
ga la Generalitat a fixar el 25% de l’horari en llengua castellana per cinc casos 
concrets a tota Catalunya. Nosaltres, des de Sant Pol de Mar, estem d’acord 
amb la LEC i defensem que els centres educatius tinguin autonomia per deci-
dir, en funció del seu entorn sociolingüístic, quin percentatge de l’ensenyament 
fan amb una llengua diferent al català. És absolutament incomprensible que la 
petició d’una família obligui a tota la classe a canviar el model lingüístic sense 
tenir en compte la voluntat de la resta de famílies. El Govern exercirà la seva 
responsabilitat com a autoritat educativa a Catalunya i defensarà el model 
d’immersió lingüística que en els darrers 30 anys ha donat uns excel·lents re-
sultats, tant a nivell acadèmic com a nivell de cohesió social. Visca Catalunya!!

Definitivament l’ENS s’ha convertit en un espai purament ideològic allunyat del que hauria 

de ser una publicació periòdica municipal. A part de ser un “autobombo” per l’Alcadessa i 

associacions amigues, ara s’ha publicat un especial sobre el 1714. En aquest especial podem 

gaudir d’un article de l’Alcaldessa on fa afirmacions molt desafortunades tals com “Fins ara 

hem estat sotmesos i hem sigut submisos”. Si hem estat tan sotmesos i hem estat tan submi-

sos Alcadessa, per què la votació de la Constitució Espanyola del 78 va ser tan abrumadora a 

Catalunya? No cal anar fa 300 anys. Per què no fem un ENS especial sobre el 35è aniversari 

de la Constitució? Aquesta que va permetre la recuperació de la llengua i de les institucions 

catalanes, que va dotar Catalunya del major autogovern que ha tingut mai i que ha portat 

Catalunya a fites increïbles mai imaginades. No respecteu la història ja que la voleu manipular 

i cambiar. No respecteu l’autèntica bandera de Catalunya. No respecteu el que és Catalunya. I 

si us plau, respecteu l’ENS i els santpolencs que no pensem així. L’ENS hauria de ser de tots.

Acabem d’aprovar una requalificació urbanística que ha de permetre ubicar 
provisionalment, a la zona esportiva del Parc del Litoral, els barracons que 
acolliran els nens i nenes que surtin del CEIP Sant Pau per poder cursar l’ESO a 
Sant Pol. La noticia sembla excel·lent, però hem d’estar alerta de que la Genera-
litat no ens pengi la llufa de la provisionalitat i tinguem barracons més anys del 
compte. Desgraciadament hi ha masses antecedents de provisionalitats eter-
nes en aquesta qüestió i els nens i nenes de Sant Pol no es mereixen que el seu 
interès i el legítim desig dels seus pares es vegi frustrat per la cobdícia política 
de dotar al poble d’una infraestructura que podria no veure’s mai realitzada “tal 
com Déu mana”. Convé recordar, en honor a la veritat, que des de JUNTS sem-
pre havíem apostat per una escola 3/16, abans que per un Institut. Potser amb 
els barracons consolidarem aquest model, ni que sigui a precari, ja veurem...

Quan surti aquest ENS, ja haurà passat el 15 de febrer, dia en el que fa 
300 anys les tropes borbòniques van cremar Sant Pol i que el Centre 
Cultural s’haurà encarregar de recrear i conmemorar aquells fets. 
Semblava que a Catalunya només havien passat els fets de l’11 de se-
tembre de 1714, però van pasar moltes més coses aquell any. El 1714 va 
significar la  destrucció de l’estat català i la liquidació de les llibertats 
polítiques que els catalans havien guanyat des de l’Edat Mitjana i els 
Borbons continúen a hores d’ara, on eren en aquell moment.

Sortosament, gràcies a la consulta del proper novembre, després de 3 
segles, tenim l’oportunitat de tornar a començar i recuperar el perdut, 
esperem que el patiment de tots aquests anys no hagi estat en va.

Al passeig de la riera fa temps que hi ha algun dels plataners en molt 
mal estat. S’ha procedit a la tala d’alguns d’ells, i enlloc de reposar-los, 
s’ha tingut la brillant idea de substituir-los per places de pàrquing. 
A més, s’han duplicat les places reservades per a autoritzats, quan a 
cent metres es troba l’aparcament més gran del poble.
I tot això ho fa aquell que aprova plenàriament l’adhesió a la Norma 
Granada, una normativa que suposadament ha de vetllar pel bon 
manteniment de les zones enjardinades, l’arbrat i els parcs i jardins 
municipals.
Demanem al govern que s’ho pensi dues vegades abans de decidir de 
retirar un altre arbre i no reposar-lo, ja que correm el perill de quedar-
nos sense.

ciu sant pol de mar

model educatiu català

junts per sant pol

el desitjat institut

grup municipal d’icv

plataners o pàrquings

pp sant pol de mar

ens de tots si us plau!

secció local d’esquerra

l’hora de que catalunya 

recuperi el perdut
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 Es planta un arbre en me-
mòria d’en Sadhuram Roura

Per commemorar la pèrdua d’aquest jove de 

20 anys s’ha plantat una alzina als Garro-

fers, on properament s’hi col·locarà una 

placa en record d’en Sadhuram.

Una malaltia minoritària anomenada aplàsia 

medul·lar es va emportar en Sahduram 

Roura després de més d’un any lluitant 

per trobar un donant de medul·la que fos 

compatible. Una trentena d’amics i coneguts 

del noi es van reunir el dia 1 de febrer per 

plantar l’arbre. Amb la col·laboració de 

l’Ajuntament de Sant Pol i en Josep Sauleda, 

l’arbre s’ha pogut plantar sense dificultats 

i es troba al turó que hi ha a l’esquerra del 

camí que connecta l’Avinguda dels Garrofers 

amb el pont subterrani del Carrer Jacint Ver-

daguer. Trobareu les fotos de l’acte al Flickr 

de l’Ajuntament.

 Desena edició de la festa 
de Sant Antoni Abat

Tot i la pluja, el passat 19 de gener es va po-

der celebrar la desena edició de la Festa de 

Sant Antoni Abat amb gran èxit de públic. 

Durant tot el matí hi va haver al Parc del 

Litoral parades amb cerveses casolanes, 

tortells de Sant Antoni i accessoris per als 

animals. La novetat d’aquest any va ser la 

mostra d’animals autòctons de Catalunya, 

en la que es van poder veure des de cabres 

de rasquera o ovelles xisquetes fins a exem-

plars de guarà català. A la Riera es van fer 

exhibicions de salts de cavalls a càrrec de 

l’Hípica de Sant Pol, també passejades amb 

ponis per a la mainada i l’esperada 3a. Cursa 

de cavalls, que va ser molt disputada.

Després va tenir lloc a la Plaça de la Vila el 

vermut popular, la benedicció dels animals 

i la desfilada de les bèsties acompanyats de 

la música de la Big Bang Valona. A la tarda, 

com sempre, es va fer el ball de Sant Antoni, 

durant el qual es va sortejar un àpat per a 

dues persones al restaurant Sant Pau.

 Homenatge de l’ENS a 
l’Esther de Cal Negre

En record de l’Esther Pujol (l’Esther de Cal 

Negre), que ens va deixar el passat mes de 

desembre, us animem a rellegir l’entrevista 

que li vam fer al número 54 de l’ENS (abril de 

2010), amb motiu de la presentació del llibre 

“Records d’una dona de mar”, que va publi-

car juntament amb l’Eliseu Carbonell. Des 

d’aquí el nostre petit homenatge a aquesta 

“dona de mar” tan estimada al poble.

breus

apunts

En aquest taller es van treballar tèc-

niques de defensa personal en situaci-

ons de risc de manera pràctica i eficaç. 

Les 24 participants van poder aprendre 

a defensar-se utilitzant claus, bolígrafs i 

altres elements que quotidianament es 

porten a sobre. Els exercicis teòrics van 

ser molt distrets al poder fer la pràctica 

de la situació amb voluntaris que la 

organització havia portat especialment 

per al taller.

Es podien inscriure al taller dones a 

partir de 12 anys i el preu era solidari; 

 L’àrea de formació de la Policia Local de Sant Pol de Mar, en el marc de la 

campanya solidària de recollida de joguines, va organitzar un taller per a dones 

de prevenció i autodefensa que va tenir lloc al gimnàs de l’escola Sant Pau el 

passat dia 28 de desembre de 2013.

La Policia Local organitza 

un taller de prevenció 

i autodefensa per a dones

Per inscriure’s calia 

portar joguines en bon 

estat, que després es 

van entregar a Càritas

calia portar una joguina en bon estat 

per a nens i nenes entre 0 i 12 anys, la 

única condició era que no fossin ni bèl-

liques ni sexistes.

El passat dia 30 de gener es van 

entregar les joguines a la parròquia 

Sant Jaume, amb la finalitat que fossin 

distribuïdes a les famílies més desfa-

vorides de la nostra vila a través de 

Càritas Sant Pol.
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directori de comerços

Advocats

Bufet Faidella, Advocats

 Provença, 304, àtic 1a. – 08008 Barcelona
Tels. 93 215 32 22 · 93 215 33 12 
Fax. 934872359
 C/ Nou, 17 08395 – 08395 Sant Pol de Mar
Tel. 93 760 30 36 / Fax 93 760 30 29

Alimentació

El Crostó

Pa de llenya – Pastisseria artesana
Jacint Verdaguer, 2 – 08395 Sant Pol de Mar
Plaça del poble, 4 (Sant Vicenç de Montalt)
Tel. 666 123 335
pa.elcrosto@gmail.com - www.elcrosto.cat

Excavacions i transports

Ruscalleda

Des de 1962. Excavacions i transports, movi-
ments de terres, treballs per al camp.
Av. Maresme, 9 – 08396 
Sant Cebrià de Vallalta
Tel. 93 763 10 12 / Fax 93 763 13 21
ruscalleda@ruscalleda.biz 
www.ruscalleda.biz

Finques

Finques Sauleda

Agents de la Propietat Immobiliària. Admi-
nistradors de Finques. Des del 1975 treballant 
en la venda i el lloguer d’apartaments, pisos, 
cases i parcel·les. També disposem de lloguers 
per a la temporada d’estiu.
 C/ Nou, 29 – 08395 Sant Pol de Mar
Tel. 93 760 09 16 – www.finquessauleda.com

Fusteries

Fusteria-ebenisteria Enric Puigvert Vila

Cuines, parquets, mobles a mida, restauració 
de mobles, fusteria en general
  C/ Bonavista, 29 – 08395 Sant Pol de Mar
Tel./Fax 93 760 02 57 - Mòbil 647 535 001
fusteriapuigvert@hotmail.com

Informàtica

XIP Informàtica

Venda, reparació i posada a punt d’Ordina-
dors portàtils i Fixes 
Tlf: 93-760-42-39
E-mail: cosimo@xipinformatica.cat
Web: www.xipinformàtica.cat

El teu ordinador és lent o no funciona? Porta’l 
a XIP i te’l deixem com nou. Et sorprendràs!  
Servei tècnic professional per particulars i 
empreses, venda de tot tipus de material 
informàtic i ordinadors fixes i portàtils.

Instal·lacions

Castellar-Roca Instal·ladors

Aigua, gas, electricitat, calefacció, climatització.
Avinguda Sot de les Vernedes, 18 bis
Polígon Industrial
08396 - SANT CEBRIÀ DE VALLALTA
Tel. 93 760 06 75 - Fax 93 760 45 14
mcastellar@castellarroca.com
www.castellarroca.com

Lampisteria

Elèctrica Vila

Instal·lacions, reparacions, reformes i electro-
domèstics
  C/ Havana, 27 – 08395 Sant Pol de Mar
Telèfons: 93 760 06 17 - 629 31 80 25
aleix@electricavila.com

Tallers

Taller Mecànic Manel Ramírez

C/ Verge de Montserrat, 30-34 B
08395 Sant Pol de Mar
Tel/Fax 93 760 01 34
tallermanel99@gmail.com

Si et vols anunciar en 

aquesta pàgina envia un 

mail a ens@santpol.cat o 

trucan’s al 93 760 01 52 

i t’informarem



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

Febrer
  Dissabte 8 de març

10a. Trobada de la 
dona treballadora

Horaris 12.45h sortida de la plaça 

Torrent Arrosser. Rua amb la Big Bang 

Valona fins a la plaça de la Vila. 

13.00h vermut a la plaça de la Vila

14.00h dinar a l’hotel Gran Sol (preu 

29¤) Data límit d’inscripció: 4 de març

Fi de festa amb espectacle musical a 

càrrec de TOT DISC

Informació i reserves: Botiga “Coses 

de Casa” c/ Nou 2 (Quatre Cantons) 

Tel. 93 760 20 54

Organitza: Col·lectiu de dones treballa-

dores. Col·labora: l’Ajuntament de Sant 

Pol de Mar.

 

  Dissabte 8 de març

 

Hora del conte 
en anglès
It’s Story Time in the library! Contes 

tradicionals d’arreu del món. Narrado-

ra nativa anglesa. Un dissabte al mes. 

Hora Dos grups: De 17 a 18h i de 18:15 

a 19:15h. / Lloc Biblioteca Pública 

(Consolat del Mar, 9 / 93 760 45 44 / 

biblioteca@santpol.cat).

  Dijous 20 de març

Cicle de passejades per 
a la gent gran: Sortida 
a Barberà del Vallès
Apunta-t’hi! Fins a 50 places

Informació i inscripcions a Ca l’Artu-

ro–93 760 30 06  Emma (matins de 

dimarts i dijous).

ORGANITZA: Regidoria d’Esports amb 

la col·laboració del Gimnàs Mou-te i la 

Diputació de Barcelona.

  Dissabte 22 de febrer

 

DEBAT A BAT. Espai 
de debat i opinió
Amb Carme Ruscalleda, cuinera amb 

5 estrelles Michelin, i Pilar Senpau, 

doctora i cirurgiana especialista en 

dietètica. Hora 19h. / Lloc Sala Ainaud 

de Lasarte.

  Dimecres 26 de febrer

 

Cicle de passejades per 
a la gent gran: Sortida 
a Vilanova del Camí
Apunta-t’hi! Fins a 50 places

Informació i inscripcions a Ca l’Arturo.

Organitza: Regidoria d’Esports, Gim-

nàs Mou-te i Diputació de Barcelona

Carnaval 2014

  Dissabte 1 de març

A partir de les 5 de la tarda:

Xocolatada a la plaça de l’Hotel, Arri-

bada del Rei Carnestoltes, Rua fins a 

la plaça de la Vila, Animació infantil a 

la sala Ainaud de Lasarte i Pregó del 

Rei Carnestoltes al balcó de l’Ajunta-

ment.

A les 23:30h Ball de Carnaval a la Sala 

Ainaud de Lasarte

  Diumenge 2 de març

A partir de les 13:30h Gran dinar de 

Carnaval al carrer Nou. Tot seguit, Ball.

  Dissabte 22 de març

Taller de contes
Per a nens i nenes a partir de 3 anys 

(P-3). A càrrec de la Marta Romà.

Horari Dos grups, de 10:30 a 11:30 i de 

12 a 13h. / Lloc Biblioteca Municipal 

Inscripció prèvia.

  CURSOS I TALLERS:

Taller d’escriptura 
creativa
Impartit per Eva Lleonart, escriptora i 

tallerista.

Lloc: Local de l’Associació Dones de la 

Vallalta. Ignasi Mas Morell 12, 3er

Horari: divendres, de 18 a 19:30h

Duració del curs: 12 sessions

Data inici: març 2014

Informació i inscripcions: 629 00 61 39

Organitza: Dones de la Vallalta

Classes de Tai Txi
Tots els dijous, de 10 a 11h (20¤ mes)

Lloc: Parc del Litoral

Professora: Karin Koncle

Informació: 600 60 98 42

Organitza: Dones de la Vallalta

  EXPOSICIONS:

 

LAST CHANCE de 
SYLVIE BUSSIÈRES

Del 2 de febrer al 13 d’abril

Lloc Museu de Pintura

Horari Dissabtes de 6 a 8 de la tarda i 

diumenges i festius d’11 a 2 del migdia

Organitza: Amics de les Arts

Març


