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Un Sant Pol més 

segur

E
l passat 21 de març va tenir lloc l’acte de constitució de la 

Junta Local de Seguretat de Sant Pol on es va fer un balanç de 

les actuacions policials realitzades durant l’any 2013, l’anàlisi i 

valoració de la seguretat al nostre municipi i es van concretar 

les estratègies a seguir i els plans d’actuació conjunts amb 

altres cossos de seguretat de la zona.

L’equip de govern està molt satisfet de la constitució d’aquesta Junta Local 

de Seguretat perquè creiem que és un pas endavant en la coordinació dels 

serveis que donen els diferents cossos de policia al municipi. 

L’alcaldessa i jo mateix, com a regidor de Governació, varem celebrar que 

els números presentats durant la Junta van demostrar que Sant Pol és 

un poble segur, gràcies al treball conjunt que es fa amb el cos de Mossos 

d’Esquadra, l’aposta per una policia de proximitat i les campanyes preventi-

ves realitzades com la d’educació viària que es fa a l’escola Sant Pau.

També ens sentim satisfets de comentar-vos algunes de les propostes que 

volem portar a terme en un futur immediat com son unes xerrades infor-

matives de seguretat per a  infants, adults i gent gran, un dels sectors de 

població més vulnerables de la nostra societat.

Que passeu un bon mes d’abril i gaudiu amb les fires d’artesans del format-

ge i la fira de la maduixa.

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

Estrenem Junta Local de Seguretat

 Sant Pol ja disposa de Junta Local 

de Seguretat. L’acte de constitució 

d’aquest òrgan col·legiat, que té per 

objectiu facilitar la cooperació i la 

coordinació al municipi de les dife-

rents administracions en matèria de 

seguretat, va tenir lloc el passat 21 de 

març a la sala de plens de l’Ajunta-

ment. Durant la reunió, presidida per 

l’alcaldessa, es va fer un balanç de les 

actuacions policials realitzades durant 

l’any 2013, del que es desprèn una 

davallada dels fets delictius, ja de per 

si poc nombrosos i concentrats en els 

mesos d’estiu. 

La constitució d’aquesta Junta Local 

de Seguretat suposa un pas endavant 

en la coordinació dels serveis que 

donen els diferents cossos de poli-

cia al municipi. Així ho va destacar 

l’alcaldessa Montserrat Garrido, que 

va celebrar que els números demos-

trin que Sant Pol és un poble segur. 

En la mateixa línia es van mostrar la 

directora general d’Administració de 

Seguretat del departament d’Interior 

de la Generalitat, Maite Casado, que 

va acudir en substitució del conse-

ller Ramon Espadaler, i el delegat del 

Govern de la Generalitat a Barcelona, 

Fernando Brea, que va suggerir la pos-

sibilitat de celebrar sessions obertes 

en la que es convidi el teixit associatiu 

local a participar.

L’inspector en cap de la comissaria 

dels Mossos d’Esquadra d’Arenys de 

Mar, Salvador Rossell, va remarcar els 

bons resultats i el treball conjunt que 

es fa amb la Policia Local. El cap de 

la Policia de Sant Pol, David Calvo, va 

destacar l’aposta per una policia de 

proximitat i les campanyes preventi-

ves, com la d’educació viària que es fa 

a l’escola. També es van comentar di-

ferents propostes, entre les quals hi ha 

xerrades informatives a col·lectius com 

infants, pares o gent gran, o la propera 

instal·lació de càmeres a les entrades i 

sortides d’urbanitzacions.

L’acte també va comptar amb la 

presència del regidor de Governació i 

Mobilitat, Ferran Xumetra, el subdirec-

tor general de Coordinació de la Policia 

de Catalunya, Josep Milán, així com 

comandaments de la Policia Local, els 

Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil.

La Junta Local de Seguretat, en la 

que estan representats els diferents 

cossos de seguretat de la zona, es 

reunirà de forma anual per fer l’anàlisi 

i valoració de la situació de seguretat 

al municipi i concretar les estratègies a 

seguir i els plans d’actuació conjunts.

Es reunirà de forma 

anual per analitzar la 

seguretat al municipi i 

concretar les estratègi-

es conjuntes a seguir
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alcaldia

Montserrat 

Garrido i 

Romera

Alcaldessa 
de Sant Pol 

de Mar

 Tres dates històriques: 
1714 – 1914 – 2014  

1714 – 1914 – 2014. Tres dates altament 
importants i significatives a la història de 
Catalunya, a la nostra història.  

La derrota del 1714 va tenir unes conseqüèn-
cies molt greus per als catalans. Amb els 
Decrets de Nova Planta els catalans vàrem 
patir la pèrdua del control econòmic, judi-
cial, legislatiu, fiscal, monetari i duaner. Ca-
talunya va perdre el que fins aquell moment 
havia demostrat: ser una nació avançada 
a la seva època tant econòmicament com 
jurídicament.

Al 1914, es crea la Mancomunitat de Ca-

talunya, nascuda de la voluntat intrínseca 

dels catalans en saber aprofitar al màxim les 

possibilitats que preveia el marc normatiu 

espanyol. Presidida per Enric Prat de la Riba, 

el qual va fer una gran tasca dirigida a millo-

rar el territori, la sanitat, les comunicacions, 

la cultura, introduint millores tecnològiques 

per a la indústria catalana... Els catalans 

s’emmirallaven en París, Londres, Roma i es 

van generar Ateneus, centres excursionistes, 

corals, orfeons, escoles catalanes seguint 

l’exemple de Maria Montessori, diaris..., un 

fet que va fer que a la societat civil catalana 

s’hi arrelés un fort sentiment catalanista.

El 2014 se’ns presenta de nou un moment 

molt important per a la nostra història, l’inici 

per reconquerir tot el que d’una manera o 

altra ens ha estat arrabassat. Aquest és un 

any d’una transcendència històrica brutal, a 

on la societat civil és la part més important, 

agafats de la mà de la part política nacio-

nalista i utilitzant les armes que ens dóna 

la democràcia, hem de poder fer realitat la 

voluntat d’un poble. Caminar junts cap a un 

futur on els catalans siguem els responsa-

bles de les nostres decisions.

Sortida a Montserrat i propera visita a “Girona Temps de Flors”

El passat 26 de març una trentena de santpolencs van fer una visita de 

tot el dia a l’Abadia de Montserrat. Durant la jornada, els assistents van 

poder conèixer la història de la muntanya i del monestir amb el passi d’un 

audiovisual. També van visitar el Museu i van poder gaudir d’una cantada 

de l’Escolania. Abans de marxar, es va fer un tast de licors i carquinyolis.

 La propera sortida programada serà el pròxim 12 de maig a Girona, en 

què es visitarà l’exposició “Temps de Flors”. La sortida inclourà també una 

visita al Museu d’Història dels Jueus i el dinar. El preu, en el que està tot 

inclòs, serà de 31 euros i les inscripcions es poden fer a Ca l’Arturo.

Remodelació del cartipàs 

municipal i nou regidor

 Al passat ple municipal ordinari, que va tenir lloc el 31 de març, va prendre 

possessió com a nou regidor Robert Garcia Gil (CiU), en substitució d’Anna Pera, 

que havia renunciat al càrrec per motius personals.

Després d’aquesta nova incorpora-

ció, el cartipàs municipal incorpora les 

següents variacions: Les regidories que 

portava Anna Pera -Salut i Medi Am-

bient- han estat assumides pel primer 

tinent d’alcalde Ferran Xumetra. Robert 

Garcia Gil s’encarregarà de Comerç i 

Promoció Econòmica (que abans duia 

Xumetra) i també de la regidoria de Fi-

res, de nova creació. També es crea una 

altra regidoria nova, la d’Igualtat, que 

serà assumida per l’alcaldessa, Montser-

rat Garrido.

actualitat
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notícies

Més monogrà# cs per a 

emprenedors a Ca l’Arturo

 Des de la regidoria de Joventut, conscients que el curs 

d’emprenedoria “De la idea al negoci” realitzat la tardor 

passada es va quedar curt, i veient l’alta demanda en 

aquest sentit, ha programat per al mes d’abril un seguit 

de cursets monogràfics d’emprenedoria sobre diferents 

temes que poden ser d’interès per a persones que volen 

tirar endavant la seva pròpia empresa.

Els monogràfics, que tracten temes com la legislació i 

fiscalitat per a emprenedors, el cooperativisme o les xarxes i 

l’entorn 2.0, compten amb el mateix professor del curs pas-
sat, cosa que permetrà recuperar algunes idees. Els mono-
gràfics són gratuïts i oberts a tothom. Des de Ca l’Arturo es 

pretén seguir treballant en aquesta línia, recollint interessos 

i necessitats per tal de programar futures formacions.

Sant Pol ja té connexió directa 

en tren # ns a Girona i Figueres

 Des del passat 24 de març, es pot 

viatjar en tren de Sant Pol a Girona i 

Figueres sense haver de fer transbord. 

Aquest mes ha entrat en servei la 

rodalia de Girona, amb connexions 

directes entre Figueres, Blanes i el 

Maresme. La nova línia, batejada com 

a RG1,  permet anar des de l’Alt Em-

pordà fins al Maresme sense necessi-

tat de fer transbord a Maçanet.

L’alcaldessa de Sant Pol, Montserrat 

Garrido, va viatjar amb la comitiva 

institucional, juntament amb altres 

alcaldes del Maresme, durant un dels 

primers serveis de la nova rodalia de 

Girona. Un cop a Blanes, es van trobar 

amb el conseller de Territori i Sosteni-

bilitat, Santi Vila, i els alcaldes de les 

comarques gironines, que havien fet 

el trajecte en sentit sud. Després de 

la foto oficial, Vila va destacar que els 

nous trens posen fi ’a una reivindicació 

històrica’ i permeten acabar amb la in-

comoditat que suposava fins ara haver 

de fer transbord a Maçanet per viatjar 

des de Figueres a la Selva marítima i, 

des d’aquí, arribar fins al Maresme.

La connexió directa de Mataró 

i Blanes amb Girona i Figueres es 

cobreix amb una freqüència d’un tren 

cada dues hores. Com a complement 

a la millora dels serveis ferroviaris es 

durà a terme la integració al sistema 

tarifari de l’ATM de Girona, de manera 

progressiva i durant el segon semestre 

de 2014.

L’alcaldessa Montserrat Garrido va viatjar en un dels primers primers trajectes de la nova RG1
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Arranjament de l’accés cap al Morer

 Els Serveis Municipals de l’Ajunta-

ment treballen per millorar l’accessi-

bilitat al camí que comunica la Plaça 

Tocar Ferro amb el pont que passa per 

sota la carretera a Morer. Aquesta és 

una reivindicació històrica dels veïns 

de la zona de Morer, que fan servir 

aquest acccés per arribar al centre del 

poble. Fins ara s’ha arreglat la primera 

part, el camí que va des de Tocar Ferro 

fins a la platja, al costat de la via del 

tren, i properament s’actuarà al pont 

que creua la Nacional.

Atenent a les demandes dels veïns de 
Morer, que utilitzen el camí que va des 
de sota el pont de la carretera fins a la 
Plaça Tocar Ferro per accedir al centre 
del poble, l’Ajuntament ha iniciat els 
treballs per millorar l’accessibilitat en 
aquesta zona. Així, fins ara s’ha col·locat 
un paviment de 1,20 m d’amplada paral-
lel a la via del tren i la resta del camí s’ha 
reforçat amb terra ferma, per evitar que 
es formin forats i s’embassi l’aigua. Igual-
ment, s’ha col·locat un nou enllumenat 
a tot el camí. Sota el pont de Morer, on 
hi ha la via, també s’ha pavimentat per 
millorar-ne l’accés i l’alçada.

Des dels Serveis Municipals es té 
previst continuar fent accions puntuals 
perquè l’accés estigui en bones condi-
cions de cara a l’estiu, millorant l’enllu-
menat de sota el pont de la nacional, o 
col·locant una tanca per separar el camí 
de la via del tren.

L’Ajuntament pretén amb aquesta 
acció donar sortida a totes les demande-
Es pretén així millorar aquest accés que 
fan servir molts veïns per anar de Morer 
i arribar al centre del poble en millors 
condicions.

 Torneig de futbol benèfic

El passat 30 de març es va celebrar al Polisportiu 
Municipal un torneig de futbol benèfic en el que 
s’enfrontaven pares i fills. L’objectiu era recaptar 
diners per a l’ONG Atma Seva Trust, que treballa 
amb els col·lectius més desafavorits de l’Índia. 
En total es van recaptar 770 euros que l’entitat 
organitzadora, l’Associació l’Espurna de Sant Pol, 
va entregar a l’organització. L’activitat s’havia de 
fer en un principi al Camp de Futbol del Sot del 
Bagueny, però la pluja ho va impedir. Tot i així la 
jornada va tenir una gran participació, amb un 

centenar d’assistents. Durant l’acte es va comptar amb l’actuació de la Txacum i també es va po-
der adquirir el cd benèfic que s’ha gravat per a aquesta causa, a càrrec de Sarita Shakti i els nens 
de l’activitat de ioga, i amb la col·laboració dels músics locals Sandra Moncusí i Andrey Nitkin.
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 L’ANC publica la gigafoto 
de la Via Catalana, que tam-
bé va passar per Sant Pol

L’Assemblea Nacional Catalana ja ha publi-
cat l’esperada Gigafoto de la Via Catalana, 
que el passat 11 de setembre va recórrer el 

país de punta a punta per reclamar la inde-

pendència de Catalunya. A la gran cadena 

humana, que va passar també per Sant Pol, 

hi van participar aproximadament un milió i 

mig de manifestants. Ha calgut mig any de 

feina per a poder muntar les fotografies que 

van fer els 800 voluntaris repartits per tots 

els trams de la via. Us animem a repassar 

els trams de Sant Pol i a tots aquells que hi 

vau participar us convidem a trobar-vos. Es 

pot consultar al web gigafoto.assemblea.cat. 

 L’Info K de TV3 dedica 
un espai a l’extraescolar de 
ioga de l’Escola Sant Pau

L’Info K que s’emet a TV3 va presentar el 

passat 2 d’abril un petit reportatge sobre 

l’extraescolar de ioga que es fa a l’Escola 

Sant Pau. El programa, un informatiu diari 

per a nens i nenes inclòs dintre del canal 

Super3, va acompanyar un grup d’alumnes 
a fer una sessió de ioga. En l’espai van 

descobrir els beneficis que aporta aquesta 

pràctica per als nens, que explicaven ells 

mateixos com el ioga els ajuda a relaxar-se 

al mateix temps que s’ho passen bé.

breus

apunts

Salzburg es va formar a principis dels 

anys 90 de la mà del santpolenc Paco 

García i dels maresmencs Paco Saula, 

excantant de l’Orquestra Girasol , i 

Pep Romaguera, que també ha format 

part juntament amb García d’un altre 

grup històric com N’gai N’gai. El grup, 

que agafa el nom de la ciutat on va 

néixer Mozart, va gravar uns primers 

temes a l’estudi “El Magatzem” de Sant 

Pol, sota la producció d’en Joan Vila. 

D’aquella col·laboració en va sortir un 

disc, Cursa cap enlloc, que van treure 

amb la discogràfica Picap l’any 92. El 

disc va tenir cert ressò i van sonar a les 

emissores catalanes cançons com Igor 

i Mac, El carrer de les Tà pies i Record d’un 

hivern. Igualment van aparèixer diver-

sos temes de Salzburg en recopilatoris 

de la dé cada dels 90, com Foteu-li 

canya o Les millors balades del rock 

català . Però els diferents compromisos 

dels membres del grup, que estaven 

involucrats en altres projectes musi-

cals, va impossibilitar que es poguessin 

fer concerts en directe, i l’aventura no 

va arribar més enllà. 

Després d’un llarg silenci, el grup es 

va tornar a reunir, i l’any 2000 Disc-

medi va editar el seu segon treball, 

Breakfast in Somalia, enregistrat també 

a Sant Pol i amb la col·laboració del ca-

netenc Xavi Dotras. En aquest disc es 

pot trobar la versió  en català del cone-

gut tema Music de John Miles. Salzburg 

va sonar a la ràdio amb El jugador, On 

vas? i Jane, i va tornar a ser recollit en 

algunes antologies. Van tocar set o vuit 

vegades per la zona i també al Centre 

de Sant Pol, però altra vegada el grup 

es va haver d’aturar per la impossibili-

tat de comprometre’s en els concerts.

L’any passat, Salzburg va decidir ini-

ciar de nou el seu projecte, mogut per 

la insistència d’alguns incondicionals i 

en un moment en què els components 

podien dedicar-hi més implicació. 

En l’actualitat, en formen part els tres 

músics originals, als que s’han afegit 

Pol Maresma al baix, Xavier Zamora als 

teclats i Joan Carles Dulsat a la bateria, 

que substitueix des de fa poc a Adrià 

Sanz. El primer concert serà a casa, a 

Sant Pol. Hi sonaran les cançons de sem-

pre, i potser hi haurà alguna sorpresa.

 El grup de pop rock Salzburg, format al Maresme i que va gravar un parell de 

discos als anys 90, inicia una nova etapa als escenaris, amb un primer concert 

al Centre Cultural el proper 25 d’abril.

Torna Salzburg, l’històric 

grup maresmenc dels 90

Alguns temes van so-

nar a les emissores cata-

lanes i van aparèixer en 

recopilatoris de l’època

tel. 659 86 70 50 · 93 760 42 11

C/Nou, 44 3er 3a Sant Pol de Mar

www.laiatio.cat · laia@laiatio.cat

arquitectura · interiorisme · obra nova

rehabilitació · reformes interiors · comerç 

certificats energètics · cèdules habitabilitat

LAIA TIÓ ARQUITECTURA
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entitats

A tot drap assumeix la vicepresidència 

de la Federació Catalana per a la 

Cultura i el Patrimoni Marítim i Fluvial

 El passat 11 de gener, es va reunir a la 

Caseta del Motor de Sant Pol l’assem-

blea de la Federació Catalana per la 

Cultura i el Patrimoni Marítim i Fluvial. 

Entre d’altres acords, es va votar la 

renovació dels càrrecs federatius, on 

Víctor Martí, president de l’associació 

santpolenca A tot drap, va resultar 

escollit per ocupar la vicepresidència 

de l’entitat.

La Federació Catalana per la Cultura 

i el Patrimoni Marítim i Fluvial és fruit 

de la suma d’esforços en defensa del 

patrimoni marítim des del voluntariat 

i el compromís de treballar, coordinar 

i difondre un projecte comú. Les nou 

associacions membres, entre les quals 

A tot drap, treballen en la defensa del 

patrimoni marítim i fluvial a Catalunya, 

breus

 L’Ajuntament distribueix 
coixins solidaris per a dones 
operades de càncer de pit

L’Ajuntament de Sant Pol, en col·laboració 

amb el col·lectiu de dones ’El Caliu’ de 

Pineda de Mar, distribueix l’anomenat ’coixí 

del cor’, un coixí en forma de cor que ajuda 

a pal·liar el dolor i el malestar postoperatori 

de les dones operades per càncer de pit. 

Aquests coixins es poden recollir gratuïta-

ment al primer pis de l’Ajuntament.

L’entitat ’El Caliu’ de Pineda de Mar elabora 

desinteressadament aquests coixins i pretén 

estendre el projecte a tot el Maresme. 

També demana col·laboració per comprar 

els materials necessaris per confeccionar-

los (roba de cotó 100%, miraguà, paper de 

cel·lofana i cinta rosa). El cor, que té una 

forma i pes específic, està avalat per metges 

i cirurgians i es distribueix de forma gratuïta 

a través dels hospitals i entitats de suport.

Per posar-se en contacte amb l’associació 

El Caliu de Pineda: Carmen Guajardo 

(627 54 29 36 - guajardofaba@movistar.es)

de cara a construir una plataforma sòlida 

i potent que representi els interessos 

comuns davant de l’administració, les 

autoritats de Marina i qualsevol altre 

organisme per aconseguir els fins perse-

guits pels seus membres.
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Els ajuntaments catalans hem celebrat el passat dia 3 els 35 anys de 

democràcia en plena batalla legal per no perdre l’autonomia i el presti-
gi aconseguit a partir de les primeres eleccions democràtiques.  
El 3 d’abril de 1979 es van celebrar les primeres eleccions democrà-
tiques municipals d’aquest període de democràcia on els ciutadans 
podíem escollir lliurement el nostre alcalde per primer cop des de feia 
més de 45 anys. Així doncs, es commemoren 35 anys d’ajuntaments 
democràtics. Ens volem felicitar per tots aquests anys de democràcia 
a Sant Pol, on CiU hi ha tingut un paper clau al servei dels vilatans. 
Així mateix, volem mostrar el nostre reconeixement a tots els regidors 
i alcaldes electes que durant 35 anys ho han fet possible i a tots vosal-
tres que hi heu participat exercint el vostre dret a vot.

Vàrem començar el nostre projecte per Sant Pol amb la campanya m’agradaria 
Sant Pol de Mar. La cosa va funcionar i ara tenim un regidor a l’Ajuntament. Un 
regidor que si cal va a Madrid amb l’Alcadessa a defensar les platges de Sant Pol, 
un Regidor que si convé va a la Diputació amb l’Alcadessa a tractar qüestions per 
tenir biblioteca a Can Coromines.  Un regidor que va proposar un homenatge a 
l’estimada Carme Ruscadella. Un regidor que presenta propostes per a la gent de 
la vila i que sempre actua en sentit de poble. Ens agrada veure l’Isaac fent coses per 
Sant Pol i també ens agradaria veure que el govern de CiU cuida més les formes. 
De fet no les cuida massa, ja que sembla que només existeixi CiU a l’ENS i dins 
l’Ajuntament. Sant Pol i les seves institucions són de tots. De tots. No només de 
CiU i l’Alcadessa.  No ens agrada com s’està convertint en un “cortijo” privat d’al-
guns.  Ens agradaria més respecte per a tots, que sovint el govern de CiU no en té.

Resulta inadmissible veure com el Sr. Ferran Xumetra utilitza l’edi-
torial del darrer ENS per titllar-nos d’irresponsables per no haver 
donat suport als pressupostos de 2014, i aprofitar per enfrontar-nos 
amb la comunitat educativa per entendre ell que si no donem suport 
al pressupost vol dir que no donem suport a l’Institut. Evidentment, 
aquest raonament és fals i només pretén introduir un criteri polític on 
hi hauria d’haver únicament informació. Potser ja aniria essent hora 
que algú li recordés al Sr. Xumetra, i a la pròpia alcaldessa de pas, que 
Sant Pol encara no té senyal de TDT des de 2009, moment de la seva 
implantació arreu de Catalunya. Esperem que no passi el mateix amb 
l’Institut, però ens temem el pitjor quan observem que l’important és 
qualificar a l’oposició, enlloc de treballar per construir realitats.

El passat 8 d’abril, la secretària general i portaveu parlamentària d’Es-
querra, Marta Rovira, va defensar al Congreso español, juntament amb 
els representants de CiU i ICV, el traspàs de la competència per convo-
car referèndums a través de l’article 150.2 a la Generalitat. Òbviament va 
ser rebutjada sense contemplacions, però ens agradaria fer nostres uns 
fragments de les seves paraules: “(…) defensem un referèndum sobre la 
independència perquè saben que és la millor manera de defensar a tots 
els catalans. A tots! Perquè en un referèndum tots els catalans hi estan 
representats, tots els catalans poden expressar la seva opinió.(…) És la 
nostra il·lusió! I és la nostra esperança (…) No podran res davant d’un 
poble unit, alegre i combatiu! I Votarem i guanyarem el nostre futur!”. 
Més clar no es pot explicar, que consti que els hem avisat.

El proper 26 d’abril celebrarem la nostra cinquena Assemblea Oberta, 
la primera d’aquesta legislatura. Aquestes assemblees s’han celebrat 
sempre amb la intenció d’acostar la formació a la ciutadania i obrir un 
canal de discussió directe en els punts de més interès polític i social 
del moment. La nostra voluntat és que hi pugui assistir tothom que 
tingui una pregunta, una proposta o una crítica constructiva, tothom 
que vulgui saber la nostra tasca a l’ajuntament o debatre en general 
sobre el present i el futur de Sant Pol. 
Us esperem el dissabte 26 d’abril a les 12h a la Sala Polivalent (Ainaud 
de Lasarte), hi haurà espai condicionat per als més petits i vermut per 
a tothom al finalitzar l’acte. 
Us hi esperem!!

ciu sant pol de mar

per molts anys 

democràcia!

junts per sant pol

targeta groga

grup municipal d’icv

assemblea oberta del grup 

municipal d’icv el 26 d’abril

pp sant pol de mar

m’agradaria

secció local d’esquerra

votar per decidir
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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. 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’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 

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

Abril
Sortida: 7h. del matí a la Pl. de l’hotel
Preu: 12¤ socis CESP / 15¤ socis FEEC
Informació i inscripcions 93 760 10 89
Org: Centre Excursionista (CESP)

 Dimecres 30 d’abril

Sortida a El Born 
Centre Cultural

Sortida: A les 14:30h a la Plaça de 
l’Hotel.  Preu: 17¤ (Places limitades) 
Inclou: Viatge d’anada i tornada, visita 
guiada al jaciment i entrada per a les 
exposicions.

 CURSOS I TALLERS:

Monogrà" cs per a 
emprenedors/es
Els dimarts d’abril de 17 a 20h a Ca 
l’Arturo. GRATUÏT!
A càrrec de Ivan de San Nicolàs
Informació i inscripcions a Ca l’Arturo 
www.delaideaalnegoci.blogspot.com

Taller d’escriptura: 
Realisme Màgic
Horari: Dimecres, de 19 a 20,30h
Lloc: Local de l’Associació Dones de la 
Vallalta C/ Ignasi Mas Morell, 12, 3er
Professora: Eva Lleonart 
Informació i inscripcions: 629 00 61 39
Inici: 30 d’abril

  EXPOSICIONS:

 

LAST CHANCE de 
SYLVIE BUSSIÈRES

Fins al 27 d’abril / Lloc Museu de 
Pintura / Horari Dissabtes de 18 a 20h 
i diumenges i festius d’11 a 14h.

  Dimecres 23 d’abril
 

Diada de Sant Jordi

Horari Durant tot el dia, parades de 
llibres i roses. A les 18h, contacontes: 
“Sant Pol la manta”. A les 18:30h, es-
pectacle infantil / Lloc Plaça Estació

  Divendres 25 d’abril

Concert de Salzburg

Presentació de la nova etapa de l’histò-
ric grup maresmenc. Entrada: 5¤
Hora 22h / Lloc Centre Cultural

  Dissabte 26 d’abril

Taller de contes
Per a nens i nenes a partir de 3 anys 
(P-3). A càrrec de la Marta Romà.
Lloc Biblioteca Municipal

  Dies 26 i 27 d’abril

III Fira del Maresme 
d’Artesans del 
Formatge i de Pastor

Parades de venda de productes, xerra-
des, tastets, tallers... Horari Dissabte 
d’11 a 21h. i diumenge de 10 a 20h. / 
Lloc Plaça Anselm Clavé. Org: Penya 
Xíndries i Ajuntament. Més info al 
programa i a www.penyaxindries.cat

  Diumenge 27 d’abril

17a. excursió a 
Montserrat
Itinerari per la zona d’Agulles i Pallers
6 hores de marxa efectiva. 

  ALTRES:

Jornades Gastronòmi-
ques de la Cuina del 
Pèsol del Maresme
Fins al 30 d’abril en diversos restau-
rants i establiments del poble.

Jornades Gastronòmi-
ques de la Maduixa
Del 24 d’abril al 31 de maig en diversos 
restaurants i establiments del poble.

 Diumenge 4 de maig

 

Fira de la Maduixa a 
Sant Pol de Mar
Horari de 10 a 14h. (Durant el matí hi 
haurà fira de productes relacionats i 
maduixada popular a les 12h.)
Lloc Plaça del Torrent Arrosser

XXVI Trobada de Vo-
lades Santpolenques
Horari: 12h Missa, 13h Sardanes, 
14:15h Dinar. Després, ball i fi de festa.
Lloc Pavelló municipal

  Dissabte 10 de maig

 

Hora del conte 
en anglès
Contes tradicionals d’arreu del món. 
Narradora nativa anglesa.
Lloc Biblioteca Municipal

Maig


