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La Fira de la maduixa

Comença la 
temporada 
de platja

novetats i calendari d’activitats marítimes per a aquest estiu. pàg 4 i 5 / 
avenços en l’antena de tdt i telefonia mòbil. pàg 6 / canvis en la recolli-
da selectiva porta a porta. pàg 7 / 300 escolars fan ioga plegats. pàg 8



2

sumari

76

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, Ajuntament
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

La platja, a punt per a la temporada

5 Tema del mes

A Tot Drap prepara un intens calendari 
d’activitats marítimes per a aquest estiu

6 Notícies

La solució a la TDT i la cobertura mòbil, una 
mica més a prop
Sortida a Girona Temps de Flors

7 Actualitat

La recollida porta a porta al nucli urbà 
incorpora les fraccions d’envasos, vidre i 
paper/cartró
Sant Pol, Calella i Canet mancomunen els 
seus serveis de policia

8 Apunts

Més de 300 escolars de Sant Pol participen 
en una sessió col·lectiva de ioga

9 Tribuna

L’opinió dels grups municipals

12 Agenda

Activitats dels mesos de maig i juny



editorial

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

3

El gust del formatge 
i l’olor de maduixa

No podem començar aquest editorial més satisfets. Les fires 
de qualitat a Sant Pol no només s’estan consolidant, sinó 
que any rere any estan agafant més nom i un major nombre 
de visitants que es desplacen a la nostra vila per a gaudir-
ne.

En primer lloc, la Fira d’Artesans del Formatge, amb un producte de qualitat 
que es troba a molt poques fires del nostre país, amb una Penya Xíndries 
il·lusionada i entregada perquè tot sortís a la perfecció, i així va ser. Tant els 
santpolencs com els visitants en van gaudir molt i si se’m permet la broma, 
enguany vàrem tenir un visitant menys, la pluja.
La consolidació de la Fira de la Maduixa ja no es discuteix. La plaça del 
Torrent de l’Arrosser va quedar petita amb els visitants, que només arribar 
ja van quedar embriagats amb l’aroma del fruit acabat de collir per tots els 
productors. L’exitosa maduixada popular, ens va deixar sense maduixes i 
sense bols per omplir, espectacular.
Des de l’Ajuntament, agraïm a tots els visitants a les fires la seva participa-
ció, i informem que seguirem apostant per aquest tipus de fires o mercats 
per enfortir el consum del producte de proximitat i de qualitat. La propera 
mostra gastronòmica local i la fira de pagès amb productes locals en seran 
dos clars exemples.
A gaudir, doncs, dels gustos i les olors de Sant Pol.

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  
Ultratge a la naturalesa

El passat dia 19 d’abril un descervellat 
(no tinc un qualificatiu més suau) es va 
dedicar a fer una pintada en una de les 

roques de la platja de Sant Pol de Mar. Es 
tracta d’una de les grans roques que desfilen 
cap al mar situada en un lloc tranquil d’una 
petita cala al costat de l’espigó, poc abans 
de la platja nudista de la Murtra. És una roca 
emblemàtica d’una gran bellesa, de color 
ocre ataronjat, de superfície llisa però de for-
mes arrodonides que la mar i el vent han anat 

erosionat durant milers d’anys. Arriba fins a 
la platja amb la justa inclinació que permet 
recolzar-se amb comoditat per prendre el 
sol, descansar o contemplar la mar i les ones 
en un acte meditatiu. Porta milions d’anys 
impol·luta, solament acariciada i modelada 
suaument pels elements naturals, sempre 
en absoluta harmonia amb l’entorn. I mira 
per on, arriba un individu insensible, mesquí 
i ple de ràbia contra no sap ni ell mateix què i 
l’embruta, la ultratja i la insulta amb una sèrie 
de pintades incoherents i obscenes enterbo-
lint la seva bellesa natural i de pas l’entorn on 
roman situada des de temps remots. 
Potser aquest fet no sigui una cosa molt greu 

però, veient que aquests actes d’incivisme 
són cada vegada més freqüents, em dóna 
motiu a fer unes reflexions: que ens estem 
acostumant a aquests fets com si fossin 
alguna cosa normal; que cada vegada més 
una gran part d’aquesta “civilitzada” societat 
actual manca d’educació i d’una escala de 
valors sòlida, de respecte per l’aliè i per 
l’entorn que ens envolta, que al cap i a la fi és 
de tots. És trist dir-ho però lamentablement, 
a part d’un esforç educacional per part de les 
administracions públiques, no hi ha més remei 
que endurir amb sancions més fortes aquests 
actes vandàlics.

Guillermo Martí Ceballos
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tema del mes

La platja, a punt per a la temporada

 Sant Pol continua apostant per 
potenciar les seves platges, no només 
com un reclam turístic, sinó sobretot 
com a centre neuràlgic, lligat amb els 
seus orígens mariners. La platja de 
Sant Pol s’ha convertit en un escenari 
més del poble, on s’hi desenvolupen 
tot un seguit d’activitats culturals, 
d’oci i esportives. 

Amb el nou pla d’usos d’aquest any 
s’intenta potenciar la seguretat a les 
platges, millorant les seves infraestruc-
tures i l’accessibilitat, i també facilitar 
la convivència entre les diferents acti-
vitats que s’hi realitzen. Així, entre les 
novetats que s’hi contemplen aquest 
any trobem la ubicació d’un nou canal 
nàutic a la platja de les Barques, just 
davant de les veles llatines. Aquesta 
millora permetrà que aquestes bar-
ques puguin sortir amb seguretat i 
sense perjudicar els banyistes.

També es dotarà la platja del Morer 
d’una nova línia de vida, que s’afegeix 

a les de les Barques i els Banys Tar-
ridas, i que permet que els banyistes 
–sobretot la gent gran- puguin sortir 
amb seguretat de l’aigua. Igualment 
és previst que el mòdul situat a les 
Barques sigui reconvertit en un punt 

d’intervenció immediata per al servei 
de socorrisme, de manera que allà es 
puguin fer les primeres cures en cas 
que sigui necessari. També es posarà 
en aquesta platja una cadira de vigi-
lància així com un màstil per anunciar 
l’estat de la mar. Igualment es renovarà 
la cartelleria de les platges per tal de 

donar més informació als usuaris dels 
serveis, mesures de seguretat, telèfons 
d’emergència, horaris, prohibicions... 
Durant l’estiu, la policia vetllarà perquè 
es compleixi el pla d’usos i la normati-
va de la zona.

Un altre dels punts importants que 
contempla aquest pla és la instal·lació 
dels antics vestidors dels Banys Tarri-
das, que s’aniran recuperant de mica 
en mica per tal de tornar a la platja 
aquest element tan característic.

Es restauraran els 
antics vestidors dels 
Banys per retornar 
a la platja aquest 
element característic
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Els nens de primària visiten el patrimoni dels pescadors

Entre les diferents activitats que organitza A Tot Drap, aquest mes de maig 
es va oferir una visita per als nens de cicle superior de l’Escola Sant Pau per 
conèixer els diferents indrets de la platja relacionats amb l’antiga activitat pesca-
dora de Sant Pol. Així, els nens van visualitzar el reportatge audiovisual sobre els 
pescadors santpolencs que es va editar per al pregó de l’any 2004, i van visitar 
el salí, el tenyidor, el pòsit de pescadors i la caseta amb la “maquinilla”, on van 
poder comprovar els diferents sistemes per arrossegar les barques.

A Tot Drap té previst repetir la visita oberta a tots els públics durant la trobada 
de vela llatina d’aquest estiu i també oferir-la per altres escoles de la comarca.

A Tot Drap prepara un intens calendari 
d’activitats marítimes per a aquest estiu
 Una de les entitats que està contri-

buint a recuperar tot aquest patrimoni 
mariner de Sant Pol és el col·lectiu 
A Tot Drap. Després de superar les de-
savinences internes que un any enrere 
havien fet perillar la seva continuïtat, 
l’entitat no només ha reconduït la situ-
ació de crisi sinó que ha engegat amb 
molta empenta aquesta nova etapa.

La valoració d’aquest primer any de la 
nova junta, que acaba de ser reelegida 
per unanimitat, és molt positiva. L’asso-
ciació ha entrat en una bona dinàmica 
de funcionament, ha ampliat la base 
associativa, està portant a terme un 
intens calendari d’activitats obertes a 
tot el poble i ha obert noves seccions 
per poder dedicar-se més a fons a cada 
una dels àmbits que avarca: els patins, la 
recuperació de les barques, la gestió del 

sardinal Sant Pau o la caseta del motor, 
que s’acaba de repintar i posar a punt 
per a la nova temporada...

Un dels pals de paller de A Tot Drap 
és la gestió del sardinal Sant Pau. La 
intenció de l’entitat és la d’obrir el seu ús 
a tota la gent del poble. Per això ja es van 
iniciar l’any passat un seguit de passeja-
des a bord d’aquest llagut, per conèixer 
les senyes amb què s’orienten els pes-
cadors de la mà de Pere Tarridas, de Cal 
Banyista. De cara a aquest estiu s’estan 
programant més d’aquestes sortides.

L’actual junta també vol recuperar les 
trobades de vela llatina a Sant Pol, que 
no se celebren des de 2008. En aquesta 
ocasió (19 i 20 de juliol) -serà la quarta 
trobada- prepara tot un cap de setmana 
d’activitats que tenen a veure amb la 
recuperació del patrimoni marítim de 
Sant Pol. Així, s’estan programant passe-

jades amb barca, visites a la caseta del 
motor, al salí i el tenyidor, una exposició 
de fotografia i de material audiovisual, 
alguna xerrada... L’entitat, que també 
preveu muntar un sopar popular a la 
carpa, espera que en aquesta data ja 
puguin navegar algunes barques que té 
en procés de restauració.

A més, A Tot Drap ha engegat amb 
èxit un 1r. curs de vela llatina per formar 
noves tripulacions entre els socis i l’estiu 
passat ja va oferir cursos d’iniciació en 
patí català per a nens i adults, que van 
seguir una vintena de persones. Aquest 
any és previst continuar-los, i també fer 
passejades a bord dels 10 patins de vela 
que té l’entitat i que ara vol ampliar.

Fruit de la col·laboració entre l’enti-
tat, el Museu Marítim de Barcelona i 
l’Ajuntament de Sant Pol, aquest mes 
s’ha pogut oferir una visita al Museu 
Marítim de Barcelona i una sortida amb 
el pailebot Santa Eulàlia, el seu vaixell 
insígnia. L’experiència, en la que van par-
ticipar una seixantena de santpolencs, 
va ser molt bona i també es vol repetir. 
Igualment, A Tot Drap col·labora amb 
diverses entitats i activitats culturals de 
Sant Pol i de la comarca, va participar en 
els actes del Tricentenari, en la posada 
en escena de La Barca Nova, i col·labora 
amb el Firamar, la Festa Major, l’arribada 
de la flama del Canigó...

Per a més informació sobre aquestes i 
altres activitats o per apuntar-se als dife-
rents cursos i sortides, us podeu adreçar 
a Ca l’Arturo o al web www.atotdrap.cat



6

notícies

 Sortida a Girona Temps de Flors. Seguint la línia engegada per l’Ajuntament 
d’organitzar sortides d’un dia perquè els santpolencs puguin conèixer indrets i 
esdeveniments característics de Catalunya, el passat 12 de maig es van desplaçar 
una seixantena de persones a Girona, per visitar l’exposició Temps de Flors. Allà 
van ser rebuts per l’alcalde de la ciutat, Carles Puigdemont. El passat mes d’abril 
també es va fer una altra sortida a El Born Centre Cultural amb molt bona acollida.

La solució a la TDT 
i la cobertura mòbil, 
una mica més a prop
 L’Ajuntament de Sant Pol fa anys 

que brega per solucionar el proble-
ma endèmic de la cobertura mòbil i 
la recepció del senyal de televisió al 
municipi. Ara ha aconseguit el suport 
de la Generalitat per desencallar els 
serrells i finalitzar l’última fase.

L’alcaldessa de Sant Pol, Mont-
serrat Garrido, es va reunir el passat 
mes d’abril amb el director general 
de Telecomunicacions i Societat de la 
Informació, Jordi Puigneró, per tractar 
el problema de la TDT i la cobertura 
mòbil a Sant Pol. Després que l’alcal-
dessa li traslladés tota la problemàtica, 
Puigneró es va comprometre a assumir 
el cost compartit amb l’Ajuntament 
dels equips que s’han d’instal·lar per-
què pugui funcionar la TDT, previsible-
ment a finals d’aquest any. Pel que fa a 
la telefonia mòbil, el seu funcionament 
només està pendent que hi arribi el 
senyal elèctric.

En la reunió també van ser presents 
el delegat territorial del Govern, Fer-
nando Brea, que es va comprometre 
igualment a fer el que estigui a la seva 
mà per desencallar el problema, el 
primer tinent d’alcalde Ferran Xumetra 
i els Serveis Tècnics de l’Ajuntament.

 Novetats i millores al 
Casal d’estiu 2014

El Casal d’Estiu de Sant Pol, adreçat a nens 
des de P3 cursat fins als 16 anys, incorpora 
aquest any petites novetats orientades a 
millorar el servei per tal d’adaptar-lo a les 
demandes dels seus usuaris. Així, enguany 
es fusionen els casals de lleure i d’esports 
en una sola proposta que consisteix en un 
tast d’activitats de tot tipus, adaptades 
a cada grup d’edat. D’aquesta manera es 
treballarà l’esport i l’anglès a tots els grups, 
sense deixar de banda la resta d’activitats, 
configurant així una programació completa i 
divertida, incloent les sortides.
Consulteu al web municipal els preus, la 
forma de pagament, el sistema de bonifica-
cions o els documents necessaris per a la 
inscripció. Més endavant us podreu desca-
rregar els formularis de matriculació.
El termini d’inscripcions és del 26 de maig 
al 7 de juny a Ca l’Arturo (Horari: De dilluns 
a divendres de 17 a 19h i dissabtes de 10 
a 13h) i també telemàticament a través 
del mail casalsantpoldemar@gmail.com. 
Les places no estan limitades. La reunió 
informativa tindrà lloc el dissabte 21 de juny 
a les 18h a Ca l’Arturo. Per a més informació 
adreceu-vos a Ca l’Arturo (Ignasi Mas Mo-
rell, 9 - 93 760 30 06 - pij@santpol.cat). 

 La Biblioteca tanca a partir 
de l’1 de juny per les refor-
mes d’integració a la xarxa

El proper dia 1 de juny la Biblioteca Muni-
cipal tancarà les seves portes al públic per 
tal de realitzar-hi les obres de reforma re-
querides per poder integrar-la a la xarxa de 
biblioteques de la Diputació. L’equipament, 
situat des de finals del 2012 a l’edifici de 
la Fundació Coromines al carrer Consolat 
del Mar 9, ja no es tornarà a obrir fins a la 
seva inauguració com a nou membre de la 
xarxa, prevista per al novembre. Les tasques 
de millora de l’espai inclouen petites obres 
d’adequació, l’ampliació d’horaris, la millora 
dels serveis i la renovació del fons. 

 Calendari escolar per al 
curs 2014-2015

El proper curs escolar, en el segon cicle 
d’educació infantil, l’educació primària i 
l’educació secundària obligatòria, les classes 
començaran el dia 15 de setembre. Les 
festes de Nadal seran del 24 de desembre 
de 2014 al 7 de gener de 2015, ambdós 
inclosos i la Setmana Santa caurà del 28 de 
març al 6 d’abril de 2015, ambdós inclosos.

breus
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La recollida porta a porta al 
nucli urbà incorpora les fraccions 
d’envasos, vidre i paper/cartró

 L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajun-
tament ha iniciat aquest mes de maig 
el servei de recollida porta a porta 
d’envasos, vidre i paper/cartró al casc 
urbà. Fins ara només es realitzava la 
recollida porta a porta de les fraccions 
de rebuig i orgànica. La recollida es 
farà els matins a partir de les 8h.

Sant Pol, Calella i Canet manco-
munen els seus serveis de policia
 L’alcaldessa de Sant Pol, Montserrat Garrido, juntament amb l’alcaldessa de 

Calella i l’alcalde de Canet de Mar, han creat una comissió de treball formada 
pels responsables polítics de Seguretat i els caps de les tres policies locals 
per tal d’associar els seus serveis de seguretat. Aquesta mesura pretén sumar 
esforços, estalviar despeses i millorar l’eficiència en els tres municipis.

L’acord pretén dotar de seguretat jurídica les actuacions de qualsevol de les tres 
policies en els tres termes municipals. Igualment, s’estan estudiant aspectes com la 
unificació de la imatge corporativa, la centralització de les compres, compartir ma-
terials tècnics o poder disposar d’un canal RESCAT per a les tres poblacions. Igual-
ment, es preveu elaborar un pla de formació conjunt, la possibilitat d’unificar les sales 
de comandament a les nits o portar a terme actuacions interterritorials en casos 
com incendis, catàstrofes o problemes greus de seguretat. També es volen planificar 
campanyes conjuntes de trànsit o seguretat i practicar reforços entre municipis per a 
festes i grans esdeveniments.

Es recorda que les bosses que es tre-
guin més tard no es recolliran. Per evitar 
molèsties als veïns i que la brossa quedi 
moltes hores al carrer, també es prega 
als usuaris que la treguin al matí abans 
de les 8h. A continuació reproduïm el 
nou calendari, que també podeu dema-
nar en forma d’imant a l’Ajuntament.

alcaldia

Montserrat 
Garrido i 

Romera
Alcaldessa 
de Sant Pol 

de Mar

 Gràcies Miti!  

El passat 25 d’abril va ser l’últim dia de feina 
de la Maria Sagristà a la Llar d’Infants Muni-
cipal. Potser alguns no sabreu de qui parlo, 
però si us dic que la Miti s’ha jubilat segur 
que tots la coneixeu.

La Miti ha estat i serà un referent de la llar, 
un lloc on la majoria d’infants de la nostra 
vila hi han fet estada, un, dos o tres cursos, i 
no cal dir que per les seves mans han passat 
nens i nenes que ara ja són pares, que 
porten els seus fills a la l’escola bressol on la 
Miti ha estat encantada de poder-los rebre i 
cuidar, els fills dels seus exalumnes !!!

La tasca d’educadora infantil és molt agraïda 
i més encara quan la desenvolupes en un 
poble com el nostre on tots ens coneixem. 
Com educadora s’ha de sentir molt orgu-
llosa de la feina feta, d’haver compartit el 
seu temps de treball ajudant els infants a 
descobrir el que els envolta, a notar dife-
rents olors, colors, distingir sabors, textures. 
I també per ajudar els pares novells amb 
els seus consells i guiar-los compartint el 
desenvolupament motriu i cognitiu.

Acompanyar els nens en la seva iniciació 
a la marxa, a la parla, a la música, al joc, a 
compartir amb els companys. Això és una 
vivència molt gratificant, i més quan es fa 
com ho ha fet i viscut la Miti: des del cor, 
amb bon humor i vocació de servei. Poder 
gaudir d’una educadora com ella és el 
millor que pot trobar una criatura a l’escola 
bressol.

En nom dels santpolencs voldria agrair-te 
la feina feta, has estat una peça clau en 
l’educació a la nostra vila i desitjar-te que 
gaudeixis plenament d’aquesta nova etapa 
que tens ben merescuda. Miti, moltes felici-
tats i moltes, moltes GRÀCIES!

actualitat
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 Oriol Romaní presenta un 
nou llibre, que inclou el pregó 
de la passada Festa Major

El 39è Festival del Jazz Galet Club, que en-
guany se celebra del 7 al 22 de juny, prepara 
tres nous concerts per aquesta edició, que 
inclou també l’acte de presentació del llibre 
Músiques amigues 2, del músic Oriol Romaní.
Partint de la seva experiència com a intèr-
pret i com a oient i del contacte directe amb 
músics destacats, Oriol Romaní ens convida 
a endinsar-nos en músiques que potser no 
són prou conegudes, explicant de manera 
entenedora quin és el seu esperit, d’on prové 
el seu caràcter o què ens poden aportar. 
En aquesta publicació, el que va ser el 
pregoner de la passada Festa Major ens 
acosta al món de destacats músics catalans 
com Eduard Toldrà i Joaquim Homs, a nuclis 
d’irradiació del jazz clàssic a Catalunya com 
La Locomotora Negra, la Sant Andreu Jazz 
Band i el club La Guitarra, als punts de con-
tacte i divergència entre el swing i el bebop, 
o a la manera de viure el jazz d’un destacat 
músic de Nova Orleans. El llibre també 
inclou el text del pregó que va recitar a Sant 
Pol, on feia un repàs de la història musical 
del municipi. La il·lustració de la coberta és 
de la santpolenca Esther Carbonell. 

 Gran èxit de les fires gas-
tronòmiques de primavera

La 3a. edició de la Fira del Formatge que or-
ganitza la Penya Xíndries va tornar a ser un 
èxit. A diferència de l’any passat, el temps 
va acompanyar i centenars de visitants van 
poder gaudir de l’esdeveniment, en el que 
participaven fins a 16 artesans del formatge 
d’arreu de Catalunya. Durant el cap de set-
mana, van omplir la Plaça de l’Hotel parades 
de venda de productes, tastets i xerrades, 
entre les quals destacava la de Carme Rus-
calleda sobre cuina local. Dissabte al matí ja 
s’havien esgotat les prop de cent localitats 
per al sopar, i els organitzadors van compta-
bilitzar fins a 600 tiquets de tast venuts.
La Fira de la Maduixa que se celebra el 
primer cap de setmana de maig també va 
deixar petita la Plaça del Torrent Arrosser. 
La novetat d’aquest any van ser els tallers 
de manualitats que organitzava l’AMPA, on 
els nens podien fer titelles, collarets, imants 
o clips amb maduixes de paper o goma eva, 
i que va tenir molta participació. Igualment 
va tornar a triomfar la maduixada popular, 
on es van esgotar els 30 quilos de maduixes 
amb què havien obsequiat els productors. 
També hi havia parades de planter, pastis-
sos, sucs i còctels, sorbet, melmelades... 
Trobareu les fotos al Flickr de l’Ajuntament.

breus
apunts

Era la primera vegada que es feia a 
l’estat espanyol una classe tan gran de 
ioga i en horari escolar. Tots els alum-
nes de primària, la majoria dels quals 
no n’havien practicat mai, van poder fer 
un tast d’aquesta disciplina reproduint 
les diverses postures, que s’inspiren 
principalment en els animals i la na-
tura. Els nens tenien com a referència 
els exemples que els mostraven alguns 
dels seus companys, que segueixen 
les classes extraescolars de ioga que 
un cop per setmana imparteix la Sarita 
Shakti. I és que l’Escola Sant Pau és 
pionera en oferir aquesta activitat ex-
traescolar de ioga, en la que participen 
una vintena d’alumnes i que funciona 
ja des de fa tres anys. Moltes escoles 
estan seguint ara aquest exemple, pels 
beneficis que aporta aquesta pràctica 
als nens.

Swami Maheshananda Saraswati 
(www.lapsicologiadelyoga.com/swa-
mimahesh.html) es un mestre hindú 
amb molta experiència, que viatja per 

tot el món conduint seminaris i tallers 
de ioga.

L’activitat va ser retransmesa en 
directe pel programa Els Matins de 
TV3, podeu veure el vídeo penjat en 
el següent enllaç: www.tv3.cat/vide-
os/5069271/Mes-de-400-escolars-
participen-en-una-sessio-de-ioga

 L’Escola Sant Pau va organitzar el passat 9 de maig una activitat singular. Es 
tractava d’una classe col·lectiva de ioga a càrrec del mestre Swami Mahesha-
nanda Saraswati, vingut especialment de l’Índia, i que va ser seguida pels més 
de 300 alumnes de primària.

Més de 300 escolars de 
Sant Pol participen en una 
sessió col·lectiva de ioga

Escola Sant Pau és pi-
onera en oferir classes 
extraescolars de ioga, 
amb uns 20 alumnes
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tribuna

Grups
Municipals

CiU ha estat sempre una federació amb una ferma voluntat europeista. 
La construcció de l’Europa dels pobles passa per una participació direc-
ta, sense intermediaris, als òrgans de decisió europea. En aquest sentit, 
volem i hem d’explicar a tots els ciutadans europeus què és Catalunya, 
la nostra història, el nostre present i, per descomptat, quin futur anhe-
lem i quins passos farem per arribar a fer la consulta que iniciï el camí 
per aconseguir un Estat propi dins d’Europa.

Des de Sant Pol també hi aportarem el nostre gra de sorra, explicant per 
què hem de votar el diumenge 25 de maig. La participació és un dels 
aspectes més importants a l’hora de fer-nos forts en tot aquest procés 
vital per al futur de Catalunya com a nació.

La 3a Fira del Maresme d’Artesans del Formatge i de Pastor va ser, 
novament un èxit en tots els sentits. Des del grup municipal del Partit 
Popular de Sant Pol celebrem que aquest tipus de fires siguin capda-
vanteres ja no només a la nostra comarca, sinó a tota Catalunya. És 
aquí al terreny que creiem que ens hem de moure, mostres de qualitat i 
no unes altres fires de caire alternatiu que no interessen gens al nostre 
poble.  Hem d’apostar per potenciar aquest tipus d’esdeveniments, amb 
valor afegit i amb productes excel·lents.  Des d’aquí volem felicitar la 
Penya Xíndries per l’organització i agrair a tots els artesans per portar 
a Sant Pol uns formatges tan i tan bons. Hem d’apostar per la qualitat, 
amb mostres com la Firamar, la Fira de la Maduixa i tantes d’altres. Amb 
qualitat obtindrem coses bones per Sant Pol.

Qualsevol ciutadà responsable, dipositant el seu vot a les urnes, exer-
ceix el seu dret i amb això deixa el destí polític del poble en mans dels 
regidors electes. Els regidors que no formem part del govern també 
som Ajuntament. Malgrat que les nostres accions moltes vegades 
passin desapercebudes, fora de titulars i fotografies, no deixem de 
banda la responsabilitat amb els nostres votants. Assistim als plens 
i comissions, formem part dels consells de patrimoni, agricultura, 
educació, etc. Als esdeveniments institucionals i cívics. Treballem en 
conjunt per oferir el millor POUM i transferim, quan se’ns donen, les 
vostres inquietuds. El vot, la confiança en JUNTS no es va acabar amb 
el període electoral. El fem servir de valent en la mesura de la repre-
sentativitat que ens heu donat.

El proper dia 25, tindran lloc les eleccions al Parlament europeu. Hom les 
considera de segona, aquest cop però tenen més importància que mai. És 
necessari canviar l’orientació de la UE, prioritzant el benestar de les persones 
i no els interessos de les elits econòmiques, com ha passat els darrers anys 
amb decisions preses per òrgans opacs i no democràtics. Volem una Europa 
molt més social i propera a la ciutadania i una Catalunya independent podria 
ajudar a buscar una majoria progressista i defensar un model social que pri-
oritzi els ciutadans. Tal i com afirma el candidat d’Esquerra Josep Maria Terri-
cabres, els eurodiputats catalans hauran d’ajudar els europeus a entendre 
què passa a Catalunya i aconseguir que la majoria del Parlament es pronunciï 
a favor que els catalans puguin expressar la seva voluntat a les urnes el 9N. 
Una UE que vol incorporar Ucraïna deixarà fora Catalunya o Escòcia?  

Per fi! Ha trigat més de cinc anys a arribar però finalment la recollida 
selectiva d’escombraries s’ha acabat de desplegar. Aquest mes ha 
començat la recollida de les fraccions cartró, vidre i envasos porta a 
porta, a més de les del rebuig i l’orgànic ja existents. 
El passat mandat vam dissenyar aquest servei des del nostre curt però 
intens pas per l’equip de govern, i no enteníem la seva aplicació sense 
la recollida porta a porta de totes les fraccions. Això suposarà que no 
es col·lapsin amb tanta facilitat els contenidors -problema important 
a l’estiu-, que no facin tan mala olor i segur que es reduiran els residus 
impropis –residus abocats en un contenidor equivocat-.

Felicitem el govern. Millor tard que mai.

ciu sant pol de mar
europa ens espera!

junts per sant pol
representativitat

grup municipal d’icv
recollida selectiva 
porta a porta

pp sant pol de mar
apostem per la qualitat

secció local d’esquerra
una europa més social i 
propera a la ciutadania
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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

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 - 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 
electrodomèstics
  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
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agenda

Si formes part d’una entitat i vols fer aparèixer una activitat a l’agenda 
de la revista fes-nos arribar un correu a: ens@santpol.cat o deixa’ns la 
informació a Ca l’Arturo.                         + informació a www.santpol.cat

Maig
Lloc Local Dones de la Vallalta (C/ 
Ignasi Mas Morell 12, 3er)
Dia i hora dilluns, de 19 a 21h
Durada: 3 classes de 2h. 
Preu: 50¤ / Inici: 19 de maig
Organitza: Dones de la Vallalta.

  ALTRES:

Jornades Gastronòmi-
ques de la Maduixa
Fins al 31 de maig en diversos restau-
rants i establiments del poble.

 Dissabte 7 de juny
 
Festival fi  de curs de 
l’Aula de Dansa
Hora 18h / Lloc Pavelló Municipal

Jazz i músiques ami-
gues: Presentació lli-
bre Oriol Romaní
Presentació del llibre Músiques ami-
gues/2 d’Oriol Romaní, a càrrec de Ri-
card Gili. Acte inclòs en el 39è Festival 
del JAZZ GALET CLUB que se celebra 
del 7 al 22 de juny de 2014. 
Hora 19:30h / Lloc Sala Ainaud de 
Lasarte

Concert de jazz clàssic: 
Jazz i músiques amigues
Dintre el 39è Festival del JAZZ GALET 
CLUB. A càrrec de Barcelona Swing 
Serenaders i Ricard Gili. Hora 22:30h / 

  Dissabte 17 de maig
 
Guillem Mitchel 
en concert
Hora 22h / Lloc Sala Ainaud de Lasar-
te. Entrada gratuïta
Organitza: Ajuntament de Sant Pol

  Dissabte 24 de maig
 
Debat a Bat: Quina 
televisió i cinema 
tenim?
Espai de debat, opinió i reflexió. Amb 
el director Joaquim Oristrell i els actors 
Carme Balagué i Oriol Aubets. 
Hora 19:30h. / Lloc Pati de Ca l’Arturo 
Organitza: Ajuntament de Sant Pol

  Divendres 30 de maig

Presentació del llibre 
Miratge
A càrrec de l’alcaldessa Montserrat 
Garrido, amb la presència de l’autora, 
l’escriptora santpolenca Eva Lleonart.
Hora 20h / Lloc Sala Ainaud de Lasar-
te. Organitza: Dones de la Vallalta.

 Dissabte 31 de maig

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

  CURSOS I TALLERS:

Taller de cartells
Dedicat a associacions, comerços i 
particulars Professor: Romà Salvador

Lloc Plaça dels Quatre Cantons
Organitza: Penya Xíndries i Ajunta-
ment. + info: www.penyaxindries.cat  

  Diumenge 8 de juny
 
Fira del Traster
Hora De 9 a 13h / Lloc Parc del Litoral
ORGANITZA: Dones de la Vallalta

Festa aniversari 
Marxa de Sant Pau + 
Big Bang Valona
Celebració dels 30 anys de la Marxa 
de Sant Pau i 10 anys de la Big Bang 
Valona
Lloc Plaça de l’Hotel
Horari: 
- A les 18:15h: Actuació de la Valoneta
- A les 18:45h: Actuació de Jordi Puig-
vert i Francesc León 
- A les 19:30h: Concert Commemora-
tiu dels 30 anys de la Marxa de Sant 
Pau, a càrrec de la Cobla Palafolls
Organitza: Grup l’Hotel i Big Bang 
Valona

  Dijous 12 de juny
 
Goigs a Sant Antoni
Hora 22h / Lloc  Carrer Abat Deàs
Tradicional cantada dels Goigs amb 
acompanyament dels músics de la vila. 
Obsequi de coca i moscatell.

  Dissabte 14 de juny
 
Concert de Jazz amb 
Benjamín León Quartet
Hora 22h / Lloc  Centre Cultural
Dintre el 39è Festival del JAZZ GALET 
CLUB.

Juny


