
el nou santpolenc · revista municipal de sant pol de mar · març 2014

74

La Fira de la maduixa
editorial pág 3 / inagurem ca l’arturo. pág 3 / entrevista a joan 

bou, una vida de pesca. pàg 5 / inagurem ca l’arturo. pág 3 / agenda 

d’activitats. pág 3 / directori de comerços. pág 3

ruscalleda i senpau inauguren el primer debat a bat. pàg 6 / programa 

d’assessorament a pagesos. pàg 6 / campanya per a la tinença responsable 

d’animals domèstics. pàg 7 / sant pol aposta pels plans d’ocupació. pàg 9

Pressupost OK



2

sumari

74

El nou santpolenc no comparteix necessàriament les opinions signades.
Se’n permet la lliure reproducció, sempre que se’n citi la procedència.

Edita: Ajuntament de Sant Pol de Mar
Coordinació, redacció i maquetació:
Àrea de Comunicació
Disseny original: Noè Fanlo
Fotografia: Pito Estol, Ester Sauleda, 
Ajuntament de Sant Pol
Impressió: Gráficas Campás
Distribució: MARESNOVA.lc serveis
Publicitat: 93 760 01 52 / ens@santpol.cat

ens

www.ensdigital.info
ens@santpol.cat
Facebook: EnsDigital / NouSantpolenc  
Twitter: @ensdigital
Dipòsit legal: B-24263-93

Telèfons d’interès 

Ajuntament 93 760 04 51

Policia Local 93 760 05 19

Mòbil policia 609 306 609

Emergències 112

Serveis Funeraris Cabré

Junqueras (24h)

93 741 53 70 / 

93 861 82 30

Serveis Socials 93 760 09 09

Ambulatori 93 760 48 18

Camp de Futbol Mpal. 93 760 33 77

Deixalleria 93 760 21 58

Servei de recollida 

d’escombraries i trastos vells

93 790 55 60

SOREA (Avaries) 900 304 070

PIJ Ca l’Arturo 93 760 30 06

Llar d’Infants 93 760 10 72

Escola Sant Pau 93 760 00 58

Ràdio Litoral 93 760 46 46

Esplai 93 760 02 06

Parròquia 93 760 07 60

Ajuntament de Sant Pol de Mar

Plaça de la Vila, 1 – 08395 Sant Pol de Mar

93 760 04 51 – digueslateva@santpol.cat

www.santpol.cat

Facebook: AjuntamentSantPol – Twitter: @ajsantpol

Atenció ciutadana

Horaris d’atenció al públic

Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)

De dilluns a divendres de 9 a 14h
Dijous de 16 a 19h i dissabtes de 10 a 13h

Jutjat de pau

Dilluns i dimarts de 9 a 14h

Servei municipal d’aigües (Sorea)

Dimecres de 9 a 13h

      Bústia del ciutadà

4 Tema del mes

Sant Pol aprova inicialment el pressupost 
2014

5 Actualitat

Ruscalleda i Senpau reflexionen sobre 
l’alimentació en el primer “Debat a bat”
Medi Ambient ofereix assessorament 
personalitzat als pagesos per impulsar 
bones pràctiques agràries

6 Actualitat

L’Ajuntament inicia una campanya per 
fomentar la tinença responsable d’animals 
domèstics
Voleu visitar l’Abadia de Montserrat?

7 Entitats

Et convidem a formar part de l’esbart 
dansaire

8 Notícies

L’Ajuntament aposta per les polítiques 
d’ocupació per reactivar l’economia local

10 Tribuna

L’opinió dels grups municipals



editorial

ens  el nou santpolenc · revista municipal de sant pol de mar · març 2014

3

Aprovació d’un 

pressupost clau

J
a tenim el pressupost municipal d’aquest any aprovat. Es tracta 
d’un document molt treballat, que es va començar a elaborar ja 

al setembre de 2013. En aquests mesos, des de l’equip de govern 

s’ha fet tot el possible per arribar al màxim consens amb tots els 

partits polítics, encara que no sempre ens n’hem sortit.

Com a regidor d’Hisenda, em sento orgullós que s’hagin pogut aprovar 

aquests comptes en una sessió en que el govern es trobava en clara mino-

ria, després de la marxa de la companya Anna Pera. Eren uns pressupostos 

on portàvem inversions tan importants com l’adequació de l’espai que ha 

d’ubicar el nou institut, la renovació de l’enllumenat públic, la compra del 

local del carrer Roger de Flor o la pavimentació de diversos carrers del 

poble. Per això, cal agrair públicament el suport del regidor Albert Font, 

d’Esquerra Republicana, que amb la seva actitud responsable i amb visió de 

poble ha ajudat a tirar endavant aquests projectes.

Sense aquest suport i l’abstenció d’ICV, s’hauria hagut de prorrogar el 

pressupost de l’any passat, endarrerint inversions clau per a Sant Pol com 

la de l’institut, una demanda popular llargament reivindicada. La poca res-

ponsabilitat de la resta de l’oposició hagués pogut fer trontollar tot aquest 

procés.

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  
Maltractament infantil

E
m sorprèn i m’esgarrifa quan, en els 

mitjans de comunicació, llegeixo 

notícies com aquestes: “Nen vícti-

ma d’abusos sexuals...”. “Augmenten els 

nens abandonats que fan vida al carrer...”. 

“Deixen el nen en el cotxe, mentre els pares 

van de copes...”. 

Aquests titulars donen entrada a notícies, 

que poden ser considerades sensacionalis-

tes, però el que sí és cert és que dibuixen 

l’actitud de la societat davant el nen i la 

d’uns pares que actuen sense cap mena 

d’escrúpol.

El maltractament infantil el podem trobar a 

totes les capes socials, sigui perquè el nen 

pateix les conseqüències d’una inseguretat 

econòmica i laboral dels pares, o per un 

cert egoisme i despreocupació vers els fills: 

moltes hores de cangurs, privació d’afecte, 

càstigs, insults, etc. Però el més greu és 

quan es produeixen lesions físiques, men-

tals o fins i tot la pròpia mort.

Per tant, cal tenir molta cura amb els in-

fants, perquè els nens aprenen el que viuen 

i veuen. I està demostrat que si un nen 

viu amb hostilitat i menyspreu, repetirà el 

mateix patró. I si viu amb aprovació i amor, 

aprendrà a valorar-se i a estimar.

Josep Torrents- Psicòleg



4

tema del mes

Sant Pol aprova inicialment el pressupost 2014

 El plenari de l’Ajuntament de Sant 

Pol de Mar ha aprovat inicialment el 

Pressupost General del municipi per a 

l’exercici 2014 per un import total de 

8.485.356,41 euros, que representa 

un increment d’un 7,26% respecte al 

del 2013. 

Aquest augment se centra bàsi-
cament en l’apartat d’inversions. El 
pressupost de 2013 recollia un import 
d’1.706.209,16¤ en inversions men-
tre que en el 2014 aquestes sumen 
2.149.603,61¤. Es preveu finançar-les 

amb estalvi (els ingressos corrents són 

superiors a les despeses corrents); 

amb subvencions (PUOSC, Xarxa, ...) i 

amb préstec. 

Les principals inversions previstes 

per aquest any són la renovació de 

l’enllumenat, l’asfaltat de carrers, 

l’arranjament de la vorera que va des 

de l’indret conegut com les quatre 

carreteres fins al semàfor de l’escola, 

l’adequació de l’espai del Parc del Lito-

ral per a l’emplaçament de l’institut, i 

la compra del local situat als baixos del 

carrer Roger de Flor (a l’edifici de pro-

tecció oficial), que permetrà reubicar 

els espais municipals en aplicació de 

la primera fase del nou pla d’equipa-

ments. 

L’Ajuntament ha previst un muntant 

important d’inversions per al 2014 

perquè la seva situació econòmico-fi-

nancera ho permet: ràtios d’estalvi net 

positiu, ràtio d’endeutament inferior al 

75% (previst del 57,24% incloent les 

noves operacions 2014 a concertar), o 

termini de pagament a proveïdors a 30 

dies, que és l’exigit per la llei. Així, el 

pressupost compleix els tres objectius 

que marca la legislació actual: objectiu 

d’estabilitat pressupostària, regla de la 

despesa i sostenibilitat financera.

Votació ajustada

Els comptes van haver de ser apro-

vats amb el vot de qualitat de l’alcal-

dessa, que va decidir favorablement la 

segona votació després que quedés en 

empat (cinc vots a favor de CiU i ERC 

-la regidora Anna Pera havia excusat 

la seva absència- i cinc en contra 

de Junts i PP, mentre que ICV es va 

abstenir). El regidor d’Esquerra, Albert 

Font, va canviar la seva intenció de vot 

per facilitar el tràmit del pressupost, 

preveient que l’aprovació no prospera-

ria per l’absència d’Anna Pera.

Presenta un augment 
d’un 7,26% respecte al 
de l’any passat. L’in-
crement se centra en 
l’apartat d’inversions.
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Sant Pol aprova inicialment el pressupost 2014 alcaldia

Montserrat 

Garrido i 

Romera

Alcaldessa 

de Sant Pol 

de Mar

 L’Ajuntament de Sant Pol 
contra la LARSAL  

L’Ajuntament de Sant Pol ha presentat un 

Conflicte en Defensa de l’Autonomia Local 

contra la la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, 

Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la 

Administración Local. Aquesta llei, propo-

sada pel Govern de l’Estat Espanyol pretén 

buidar de continguts els ajuntaments petits i 

mitjans del país.

Una reforma recentralitzadora que ens des-

pulla de les competències més acostades a 

les persones i tan importants com la sanitat, 

l’educació, l’atenció social, la recollida i 

tractament de residus, la neteja viària, la pa-
vimentació de les vies urbanes, l’abastament 

d’aigua potable als domicilis, el tractament 

de les aigües residuals, l’enllumenat, les 

escoles bressol...

L’ajuntament ha de defensar que els seus 

vilatans puguin rebre els serveis que fins 

ara han tingut, i que ho facin de la manera 

més propera com han fet sempre. Aquests 

serveis no han de perdre ni proximitat ni im-

mediatesa, ni el tracte que reben tan directe 

de persones que els coneixen.

Els ajuntaments hem fet una feina molt im-

portant en la racionalització de la despesa, 

aconseguint un equilibri financer òptim, 
paguem els nostres proveïdors a 28 dies i 
es controla al cèntim qualsevol moviment 
per assegurar un equilibri entre eficiència i 
qualitat.

Aquesta reforma posa en perill tots els ser-
veis que estem oferint des de l’ajuntament 
i com a garants dels mateixos no ho podem 
permetre.

Renovació de l’enllumenat

Altres punts que es van aprovar 
en el ple del 24 de febrer van ser: 
la proposta d’externalització del 

servei de l’enllumenat públic, que 

permetrà un estalvi de 50.000 
euros anuals; la presentació d’un 

conflicte en defensa de l’autono-

mia local contra la llei de reforma 

de l’administració local del govern 

central, que només va obtenir el 

vot contrari del PP, i l’elecció de 

Ramon Ribera Rodon com a jutge 

de pau substitut. En aquesta sessió també es va donar compte de la renún-

cia per motius personals de la regidora de CiU Anna Pera, les tasques de 

la qual -Salut i Medi Ambient- seran assumides pel primer tinent d’alcalde 

Ferran Xumetra. Està previst que properament s’incorpori com a nou regi-
dor Robert Garcia Gil.

 Inversions 
importants

Les principals inversions 
previstes al pressupost són 

les obres per al nou institut, 

la compra del local al C/ Ro-

ger de Flor, la renovació de 

l’enllumenat, l’arranjament 

de la vorera entre les quatre 

carreteres i el semàfor de 
l’escola i la pavimentació 

d’alguns carrers del poble.
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actualitat

Medi Ambient ofereix assessorament personalitzat 

als pagesos per impulsar bones pràctiques agràries

 L’Ajuntament de Sant Pol de Mar, des de l’àrea de Medi 

Ambient, va posar en marxa l’any 2013 un programa 

d’assessorament als productors agrícoles del municipi, 

que ha consistit en diverses xerrades de caràcter general 

amb l’objectiu principal de fomentar la difusió i aplicació 

de bones pràctiques agràries.

En el decurs d’aquestes s’ha detectat la necessitat de do-

nar continuïtat a aquest assessorament d’una manera més 

pràctica amb visites a la finca agrícola dels pagesos. Per això 

l’Ajuntament ha contractat els serveis d’un enginyer tècnic 

agrícola per tal que aquells que ho sol·licitin puguin disposar 

d’una visita mensual d’assessorament en matèria de sanitat 

vegetal o per altres problemes o dubtes del seu conreu en 

particular.

Per poder optar a aquest assessorament cal que els 

interessats sol·licitin a l’ajuntament l’adhesió al programa 

d’assessorament per a agricultors, via correu electrònic 

mediambient@santpol.cat o via telefònica al 937600451 

Ext. 1030.

Ruscalleda i Senpau re" exionen sobre 

l’alimentació en el primer “Debat a bat”

 La xef santpolenca Carme Ruscalleda i 

la doctora i nutricionista Pilar Senpau van 

encetar el passat 22 de febrer el nou cicle 

“Debat a bat”, un espai de debat i opinió 

que reflexionarà trimestralment sobre 

temàtiques diverses de la mà d’especia-

listes de la zona.

En aquest primer debat, conduït per 

Xon Belmonte, les dues convidades van 

dissertar d’una manera molt planera sobre 

la importància de l’alimentació en la salut 

de les persones. Ruscalleda i Senpau van 

desmitificar que menjar bé sigui car i van 

recomanar atorgar a l’alimentació la prio-

ritat que li correspon. També es va incidir 

en la necessitat d’agafar-se la vida d’una 

manera positiva i van recomanar aturar-se 

de tant en tant a respirar i relaxar-se per 

combatre l’estrès de la societat actual.

Trobareu les fotografies de l’acte al Flickr de l’Ajuntament 

i el vídeo íntegre al web www.santpol.cat
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L’Ajuntament inicia una cam-

panya per fomentar la tinença 

responsable d’animals domèstics

 L’àrea de Medi Ambient ha començat 

aquest mes de març una campanya en 

matèria de tinença responsable d’ani-

mals domèstics. La campanya, que 

compta amb la col·laboració de la Policia 

Local, té com a objectiu recordar als 

propietaris dels animals quines són les 

seves obligacions per tal de millorar la 

convivència amb la resta de ciutadans.

Des de l’Ajuntament ja s’han imposat 

sancions a propietaris de gossos per no re-

collir les defecacions a la via pública, que és 

una de les queixes més freqüents per part 

dels ciutadans, juntament amb la de portar 

el gos sense corretja.

breus

 Es busquen voluntaris per 
formar parelles lingüístiques

Des de l’àrea de Serveis Socials de 

l’Ajuntament s’estan buscant voluntaris per 

poder posar en marxa un projecte de pare-

lles lingüístiques. Aquesta iniciativa, que es 

fa mitjançant un conveni de col·laboració 

amb el Consorci de Normalització Lingüís-

tica, consisteix en que persones catalano-

parlants quedin una hora a la setmana amb 

aprenents de català per ajudar-los a fer 

conversa.

Pot fer de voluntari qualsevol persona major 

d’edat que parli el català habitualment. No 

es demana cap titulació, només cal que es 

disposi d’una hora a la setmana per conver-

sar en català amb la persona assignada, per 

tal que aquesta pugui practicar-lo d’una ma-

nera distesa tot parlant de temes quotidians. 

El mínim compromís que es demana és una 

participació de 10 hores: 1 hora a la setmana, 

durant 10 setmanes.

Tots aquells que vulguin participar en aquest 

projecte, cal que es posin en contacte amb 

els Serveis Socials (93 760 09 09). 

Les persones interessades a fer d’aprenents 

han de tenir un mínim coneixement de ca-

talà i poden apuntar-se també a través dels 

Serveis Socials.

 Afectacions al trànsit 
durant la Volta Ciclista a 
Catalunya el 24 de març

El proper dilluns 24 de març se celebra la 

94a. Volta Ciclista a Catalunya, amb sortida 

i arribada a Calella. Durant aquesta prova, 

els ciclistes passaran tres vegades per Sant 

Pol, el que obligarà a tallar la circulació en 

tres franges horàries. 

Així, es tallarà el trànsit a la N-II entre les 

12:25h i les 13h aproximadament, i després 

s’interromprà la circulació de vehicles tant 

en la N-II com en la carretera que va a Sant 

Cebrià entre les 13:35h les 14:15h i entre les 

16:20h i les 17h aproximadament.

Les afectacions al servei de bus municipal 

i al transport escolar les podeu consultar 

properament al web municipal.

 Calendari de Preinscripció 
Curs 2014-2015

- Segon cicle d’educació infantil, primària i 

secundària obligatòria: De l’11 al 21 de març

- Llar d’infants: Del 5 al 16 de maig

Més informació a www.santpol.cat i al web 

del Departament d’Ensenyament.

Voleu visitar l’Abadia de Montserrat?

 L’Ajuntament organitza una sortida de tot un dia per visitar l’Abadia de Mont-

serrat. L’excursió en autocar serà el proper 26 de març i el preu per persona és 

de 29,50 euros (tot inclòs). A continuació us detallem el programa de la sortida:

08:00h Sortida des de La Sènia

09:40h Arribada a Montserrat i temps lliure

10:35h Visita guiada a l’Espai Audiovisual “Montserrat Portes Endins”

13:00h Assistència al cant de la Salve i el Virolai interpretat per l’Escolania de 

Montserrat

13:20h Degustació de licors de Montserrat

14:00h Dinar al Restaurant Montserrat (Menú: Canelons de l’àvia gratinats, baca-

llà a la catalana amb ou dur, pastís de la casa, vi, aigua, cafè i gotes de Montserrat)

16:00h Visita i adoració a la mare de Déu (per lliure)

16:30h Visita guiada al Museu de Montserrat

17:50h Retorn cap a Sant Pol

Inscripcions a: Oficina de Turisme - Plaça de la Vila, 1

  Ca l’Arturo - Ignasi Mas Morell, 9
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 Detinguts els presumptes 
autors del robatori de coure 
a una fàbrica de Sant Pol

La nit del 24 de febrer la Policia Local va 

detenir dos individus que intentaven robar 

coure d’una empresa instal·lada al polígon 
industrial del municipi.
Com a conseqüència dels últims robatoris 
de material elèctric a les zones industrials 
i rurals de Sant Pol de Mar, la Policia Local 
està reforçant la vigilància amb un servei de 
paisà. Aquests agents es dediquen especial-
ment a la vigilar les zones industrials, rurals i 
altres punts conflictius en els que última-
ment s’estan localitzant robatoris de coure, 
ferralla i altres materials per a la revenda.
Dies endarrere, durant el torn de nit, els 
agents van localitzar els materials utilitzats 
en un robatori de coure d’una empresa 
de Sant Pol quan els presumptes autors 
van fugir alertats per la presència policial. 
Com a resultat dels serveis específics que 
els agents de la policia local estan portant 
a terme, la nit del 24 de febrer van poder 
detenir, amb la col·laboració dels mateixos 
treballadors de la fàbrica, a dos individus 
romanesos que intentaven robar coure.

 Es demana col·laboració 
per detectar un bacteri que 
afecta fruiters i plantes

Degut a que actualment existeixen a Cata-
lunya greus focus de foc bacterià, un orga-
nisme nociu que ataca diverses espècies de 
fruiters (perera, pomera, codonyer i nesprer) 
i plantes ornamentals, des de l’àrea de Medi 
Ambient de l’Ajuntament de Sant Pol s’està 
duent a terme una campanya de detecció en 
espais públics per tal de procedir a la seva 
destrucció immediata.
Per això es demana la col·laboració als ciuta-
dans, de manera que si s’observa qualsevol 
símptoma sospitós en plantes susceptibles, 
es comuniqui d’immediat al Servei de Sani-
tat Vegetal del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural (DAAM) al 93 409 20 90.
Al web municipal podeu trobar detallades 
diverses plantes ornamentals i silvestres 
susceptibles al foc bacterià.

breus

entitats

L’esbart va reiniciar la seva activitat 
l’any 1998 i amb un treball ben elaborat 
arribarem aquest any a la dissetena 
edició del Festival de danses catala-
nes. Durant aquests anys l’esbart ha 
participat en molts esdeveniments de 
la cultura catalana a nivell nacional i 
també en festivals internacionals com 
els de Roma, Andorra i París, així com 
en actuacions rellevants com són les de 
la festa major de la Mercè a Barcelona, 
al 50è. aniversari de la cultura catalana 
a Montserrat i al festival internacional 
celebrat a Blanes.

A títol informatiu i de transparència 
passem a relacionar les actuacions de 
l’Esbart dansaire de Sant Pol durant 
l’any 2013.

- Actuació a la Residència de la 
Misericòrdia de Canet de Mar el dia 
02/06/2013

- Actuació als actes de l’Òmnium 
Cultural a Sant Pol de Mar el dia 
09/06/2013

- Actuació a Ribes de Freser i Núria 
els dies 06 i 07/07/2013

- Actuació a la Residència de l’ICASS 
de Mataró el dia 21/07/2013

- Organització i actuació al 16è. 
Festival de danses catalanes a Sant Pol 
28/07/2013

Com es pot veure, l’esbart és una en-
titat dinàmica i amb ganes de potenciar 

i promocionar la cultura catalana arreu 
i per això us convidem a formar part 
del nostre grup.

Si esteu interessats el nostre telèfon 
es el 607 85 19 77 i el nostre correu 
electrònic, esbart.santpol@gmail.com, 
i si voleu, podeu assistir als assajos a 
partir del dilluns 17/03/2014 a la 2a. 
planta de Ca l’Arturo.

Us hi esperem!

 L’Esbart dansaire de Sant Pol fa una crida a totes les persones que vulguin 

potenciar i participar de la cultura catalana a través de la dansa, tant a nivell 

nacional com internacional.

Et convidem a formar 

part de l’Esbart dansaire

“És una entitat dinàmi-
ca amb ganes de poten-
ciar i promocionar la 
cultura catalana arreu”
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L’Ajuntament aposta per les polítiques 

d’ocupació per reactivar l’economia local

  Des de l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament 
es volen fomentar polítiques d’ocupació per tal de reacti-
var l’economia local, sobretot en els sectors més afectats 
per l’actual crisi, com pot ser el de la construcció. És per 
això que s’estan duent a terme diversos plans d’ocupació, 
mitjançant els quals ja hi ha tres persones treballant en 
tasques de manteniment del municipi i properament se’n 
contractarà tres més. 

El passat 7 de gener van començar a treballar al municipi 

dues persones com a paleta i jardiner respectivament a 

través d’un pla d’ocupació del Consell Comarcal del Ma-

resme. Es tracta d’un programa mixt de treball i formació 

adreçat a persones aturades, prioritàriament de 30 anys o 

més, que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el 

subsidi. Aquestes dues persones estaran treballant durant 

sis mesos a jornada completa en el projecte d’adequació i 

millora de la senyalització viària i d’arranjament i manteni-

ment d’espais públics enjardinats de Sant Pol.

També a començaments d’any va entrar a treballar una 

altra persona com a peó paleta per dur a terme el projecte 

d’arranjament de la Plaça Anselm Clavé (paviments i plu-

vials) i millora del paviment de les escales del carrer Maria 

Pi. Aquesta contractació també s’ha fet a través del Consell 

Comarcal i estava adreçada a persones aturades percepto-

res de la renda mínima d’inserció.

D’una altra banda, l’Ajuntament de Sant Pol podrà con-

tractar properament tres persones més, mitjançant una 

subvenció de la Diputació de Barcelona per finançar plans 

locals d’ocupació. Així s’agafarà tres oficials de segona, un 

jardiner i dos operaris de serveis múltiples, per treballar 

durant un any a mitja jornada en diferents indrets del mu-

nicipi, entre els quals es troba l’arranjament i manteniment 

del cementiri.

notícies

S’han contractat ja tres persones i properament n’entraran tres més per treballar al municipi
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tribuna

Grups
Municipals

SÍ i SÍ, aquesta és la resposta que hem de donar el dia 9 de novembre a la consulta 

que ens pot portar a recobrar els nostres orígens. Ens hem cansat d’explicar els 

nostres orígens, la nostra cultura i els beneficis del seny, però el nostre pes específic 

fa que no ens escoltin i ens obliguin a pertànyer en aquest invent conegut com Estat 

espanyol. Els càlculs demostren que la renda per càpita (any 2012 va ser de 26.412¤) 

està als nivells dels països més avançats del mon, com Liechtenstein (56.978), 

Noruega (32.037), Suïssa (31.666), Luxemburg (28.924), Dinamarca (22.040), 

Àustria (20.613), Suècia (20.331), Alemanya (20.014), França (19.881) i Bèlgica 

(19.318). Per això, des de CDC sempre hem lluitat per aconseguir poder recuperar la 

nostra llibertat; aquestes són tan sols algunes de les raons que volen que defensem 

de forma estricta el valor de poder escollir el nostre futur a ser un estat més dintre 

del món global en el que vivim i estar entre els estats més avançats de la UE.

El passat Ple Municipal va viure novament una aprovació inicial del pressupost 2014 una miqueta 

mogudeta i desagradable. A l’igual que el darrer pressupost, el vot de l’Alcaldessa va ser definitiu per 

tirar endavant els números presentats pel Govern de CiU, ja que els vots a favor i en contra van quedar 

igualats. Com sempre, l’oposició va demostrar ser fluixa, dèbil i sense ganes de posar en problemes 

al minoritari Govern convergent.  Un Govern que exercici rere exercici demostra la seva habilitat per 

trobar en ERC i ICV els seus socis a l’ombra. Nosaltres ens preguntem, compleix el Govern de CiU 

les exigències marcades per ERC i ICV al principi de legislatura? Compleixen ERC i ICV amb els seus 

electors cada vegada que “salven” a l’Alcadessa i a CiU? Per què no entren a governar si, en comptes 

de fer d’oposició, donen suport reiteradament? I Junts per Sant Pol? No han sabut o no han volgut ni 

una cosa ni una altra. No han sabut liderar l’oposició, no han plantejat propostes alternatives de govern. 

Per tant, i malauradament, Sant Pol seguirà amb el que té. Nosaltres, en canvi, continuarem treballant 

per la gent de Sant Pol, sent l’oposició més constructiva i pensant sempre amb la gent de Sant Pol.

S’ha aprovat el pressupost per l’any 2014; ha estat per la mínima i s’ha 
necessitat el vot de qualitat de l’Alcaldessa, però s’ha aprovat. Aques-
ta vegada amb el suport d’ERC. Sempre hi ha algú, que en nom de la 
“responsabilitat” vota sí... Vol dir això, que els que votem no, som uns 
“irresponsables”? Junts ha votat que no, entre altres motius, perquè 
també vàrem votar que no a una pujada de l’IBI, del 5% anual (aquests 
tres darrers anys de crisi), un IBI que molta gent ja no pot pagar o 
s’ha d’endeutar per fer-ho. (Recordem que aquest impost suposa una 
recaptació de 3 milions d’euros d’un pressupost de 8,5). Junts ha votat 
que no, perquè gestionar un pressupost és decidir en què vols gastar 
els diners dels santpolencs… i és evident que les nostres prioritats no 
coincideixen amb les de l’equip de govern.

No és una sorpresa si diem que al PP no són gaire fans dels actes sobre la 
memòria històrica. Recentment la diputada popular Maria José Cuevas, ex-
pressava al Parlament la seva preocupació ja que en aquests actes s’insultava 
els guanyadors de la guerra civil. El que sí sobta és que en el passat ENS, des 
del PP es critiqui els santpolencs per commemorar els fets del 1714! Una 
derrota que és la Festa Nacional de tots els catalans i afirmin que en aquestes 
celebracions es manipula la història. A més, demanen respecte. Per a qui? Per 
als guanyadors? Per als que van arrasar el nostre poble? Suposo que es miren 
la història des del punt de vista dels vencedors, dels que han intentat durant 
els darrers 300 anys que Catalunya i la seva cultura deixés d’existir. Per molt 
que ho dissimulin acaben mostrant-se tal com són, va en el seu ADN, a ells si 
que no els aniria malament una mica més de respecte, però per la democràcia.

Volem dedicar aquest article a la riera. Però no a la de la TV, a la nos-
tra, a l’eix vertebrador de la Vallalta. Sempre n’hem destacat la seva 
importància en tant que corredor biològic i pulmó ambiental, i no ens 
cansem de demanar que el seu estat sigui òptim per transitar-la a peu, 
ja sigui pel seu interès educatiu o com a espai de lleure. Ja ens sembla 
bé que s’arrangi un cop l’any la part més baixa per celebrar festivitats 
tradicionals, però demanem que aquest arranjament sigui constant i 
en tots els seus trams dins del terme municipal. Tot això, evidentment, 
sense parlar de grans cicles de pluges o grans avingudes d’aigua.

Vivim en un poble del Maresme, terra de rieres i torrents i no podem 
viure d’esquenes a aquesta realitat.

ciu sant pol de mar

sí + sí

junts per sant pol

pressupostos sense 

consens

grup municipal d’icv

sant pol i les rieres

pp sant pol de mar

seguim sense oposició

secció local d’esquerra

des del costat dels 

vençuts
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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 i pastisseria artesana - Obrador propi

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. Adminis-

tradors de Finques.

 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’Ordinadors 

portàtils i Fixes. Tlf: 93-760-42-39

C/ Abat Deas 33-35. 08395 - Sant Pol de Mar

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 St 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 93 760 01 34 - tallermanel99@gmail.com



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

Març
  Dijous 10 d’abril

Cicle de passejades per 
a la gent gran: Cami-
nada per Sant Pol

Informació i inscripcions a Ca l’Arturo

 Dissabte 12 d’abril
 

Hora del conte 
en anglès
Contes tradicionals d’arreu del món. 

Narradora nativa anglesa.

Horari Dos grups: De 17 a 18h i de 

18:15 a 19:15h.

Lloc Biblioteca Municipal

  Del 13 al 21 d’abril

Actes de Setmana 
Santa a Sant Pol
Diumenge de Rams. 13 d’abril

- A les 10:45h. a la Plaça de l’Església, 

benedicció de palmes i rams.

- Tot seguit, Santa Missa.

Divendres Sant. 18 d’abril

- A les 8 del matí, Via-Crucis pels 

carrers de la vila.

- A les 21:30h, processó del Sant En-

terrament.

  CURSOS I TALLERS:

Dansa per a nens i 
nenes de 4t a 6è
Clàssica i contemporània. Classe de 

prova gratuïta, previ avís.

Horari Els dilluns de 19 a 20:30h.

Lloc Aula de Dansa (C/ Sta Clara, 2)

Informació i inscripcions a Ca l’Arturo - 

auladedansasantpol@gmail.com

  Dissabte 15 de març

 

Xerrada “Salvador 
Puig Antich. El darrer 
català assassinat pel 
franquisme”
A càrrec de Pere Zanuy i Rogés, mem-

bre fundador de la plataforma cívica 

per demanar la revisió del procés 

judicial militar. Hora 19h. / Lloc Sala 

Ainaud de Lasarte.

  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’Arturo: 

93 760 30 06 (dimarts i dijous matí)

  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.

  Dimecres 26 de març

Visita d’un dia a 
l’Abadia de Montserrat
Preu per persona: 29,50 euros (tot 

inclòs: autocar, dinar i visites). Al web 

municipal i a l’interior d’aquestes pàgi-

nes podeu trobar detallat el programa 

de la sortida.

Inscripcions a: Oficina de Turisme 

(Plaça de la Vila, 1) i Ca l’Arturo (Ignasi 

Mas Morell, 9).

Taller de la memòria

Horari Els dijous d’11 a 12:30h del matí

Lloc Als Serveis Socials Municipals

Inici: sobre el 20 de març

Durada: 10 setmanes

Informació i inscripcions: als Serveis 

Socials de 9 a 14 h. (Pl. Antoni Saule-

da, s/n - Tel.  93 760 09 09)

Organitza: Regidoria de Serveis Socials 

i Gent Gran

Taller d’escriptura 
creativa
Impartit per Eva Lleonart.

Lloc: Local de l’Associació Dones de la 

Vallalta (Ignasi Mas Morell 12, 3er)

Horari: divendres, de 18 a 19:30h

Informació i inscripcions: 629 00 61 39

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

Lloc: Parc del Litoral / Professora: Ka-

rin Koncle / Informació: 600 60 98 42

Organitza: Dones de la Vallalta

  EXPOSICIONS:
 

LAST CHANCE de 
SYLVIE BUSSIÈRES

Fins al 13 d’abril / Lloc Museu de 

Pintura / Horari Dissabtes de 18 a 20h 

i diumenges i festius d’11 a 14h.

  ALTRES:

Jornades Gastronòmi-
ques de la Cuina del 
Pèsol del Maresme
Fins al 30 d’abril en diversos restau-

rants i establiments del poble.

Abril


