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CAMPIONS!!!

sant pol organitza la primera mostra gastronòmica. pàg 6 / nou enllu-
menat a la punta. pàg 7 / “viari show” a l’escola. pàg 8 / canvis en la mo-
bilitat per a la temporada d’estiu. pàg 8 / adéu a manuel mombiela. pàg 9
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La bona mobilitat 
des de ben menuts

Els agents d’educació viària de la Policia Local de Sant Pol de Mar 
juntament amb la unitat d’educació viària del Servei de Circula-
ció de la vila d’Andorra la Vella, van representar el passat mes 
de maig el “Viari Show” a l’Escola Sant Pau; una actuació per als 
alumnes centrada en l’educació viària i el civisme.

Agraïm la presència de la Cònsol Major i Consellera de Social, Sra. Maria Rosa 
Ferrer, el Conseller delegat de Circulació, Sr. Manel Bal i el Cap del Servei de 
Circulació, Josep Antoni Pujol, així com el president de l’Associació de Gent 
Gran d’Andorra la Vella, Sr. Josep Visa. També al Cap de la policia local, als 
agents especialitzats en educació viària i a l’àrea canina de la policia del nostre 
municipi per la seva col·laboració.

Reafirmem ara doncs la nostra satisfacció per la feina ben feta dels agents de 
la Policia Local especialitzats en educació viària i la nova àrea canina; per les 
campanyes preventives de seguretat que han donat aquest curs escolar als 
alumnes de l’escola Sant Pau. Sabem que han aprofitat i gaudit tant les teòri-
ques com les pràctiques realitzades amb bicicleta i exhibicions amb els gossos.

Seguim, d’aquesta manera amb una campanya educativa ben positiva.

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  
Perdre la feina

Mentre un sector de la població 
manté intacte el seu lloc de 
treball, altres se senten atrapats 

perquè l’han perdut i estan a l’atur.
La greu situació de l’atur que estem 
passant no tant sols comporta un estat de 
precarietat econòmica pels afectats, sinó 
també un deteriorament progressiu de la 
seva salut física i mental.
La  condició d’aturat obliga sens dub-
te, a un “lleure” forçat, que en primera 

instància es pot viure com un sentiment 
d’alliberament i, en un segon moment, 
es pot experimentar un estat d’angoixa i 
d’aflicció en comprovar que els ingressos 
han disminuït, les despeses es mantenen i 
que les gestions realitzades per aconseguir 
un nou treball no donen fruit.
Per la qual cosa, aquest quadre genera 
una font de tensions i pot incrementar 
l’ansietat, les síndromes depressives i els 
trastorns somàtics.
Per tant, per fer front a aquesta situació, és 
aconsellable no resignar-se i no anticipar-

se al pitjor. Cal buscar estratègies per 
combatre-ho, omplir el nostre temps en 
activitats productives, no menysprear-se i 
creure que no hi ha res permanent.

Josep Torrents Missé
Psicòleg
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tema del mes

La millor temporada de l’At C Sant Pol

 El passat diumenge 1 de juny, el pri-
mer equip de l’At C Sant Pol va pujar 
per primera vegada en la seva història 
a Segona Catalana. Va ser en un partit 
històric, marcant al minut 94. Aques-
ta victòria culmina una temporada 
d’èxits del club santpolenc, que també 
ha viscut l’ascens de categoria del 
cadet B i de l’equip dels veterans. 

Més de 300 nens i nenes, joves i 
adults juguen a futbol amb l’At C Sant 
Pol, una de les entitats més veteranes 
del poble, amb més de 90 anys a la 
seva esquena. Aquest any acaba de 
viure una temporada única, amb els 
tres ascensos, però també amb la 
satisfacció de fer les coses ben fetes, 
oferint l’oportunitat de jugar a tothom 
que li agradi el futbol, sense que im-
portin els resultats, i educant tota una 
generació en els valors de la disciplina 
i el respecte.

La victòria del primer equip a la lliga 
els va donar dret a jugar també per 
primer cop a la Copa Catalunya. Aquí 
no van estar tan de sort i van quedar 

eliminats, però la jornada es va viure 
com un premi, i es va aprofitar per 
celebrar la temporada i fer el passadís 
a tots els equips campions.

Abans de disputar-lo, però, es va 
guardar un minut de silenci per la 
mort de Manuel Mombiela, que va ser 
president del club durant molts anys. 
Mombiela va deixar empremta, ja que 
a principis dels 90 va ser l’impulsor, 
juntament amb la junta que presidia, 
del futbol base actual, iniciant el que 
ara és l’escoleta.

Tres equips femenins

Un altre dels èxits de l’At C Sant 
Pol són els tres equips femenins. Les 
sèniors només porten tres anys, ara 
acaben de quedar quartes d’una lliga 
bastant difícil i l’any que ve tenen pos-
sibilitats d’acabar entre les primeres. 
Per a la nova temporada es preparen 
alguns canvis en els grups, però se 
seguiran conservant tres equips. 

De cara al setembre, el club incor-
pora també un segon equip sènior. Pel 

que fa al primer equip no es presenten 
gaires modificacions, però sí que hi 
haurà més despesa, ja que ve un àrbitre 
amb dos líniers, com els de primera di-
visió, els desplaçaments són més lluny 
i la fitxa federativa més cara.

Una novetat que prepara el club per 
a aquest estiu és el Campus Lluís Car-

reras, aprofitant que Sant Pol gaudeix 
d’un entrenador professional com ell. 
Es tracta d’un campus de tecnificació; 
el primer dia s’avaluarà els nens i es 
treballarà individualment el que neces-
siten millorar i perfeccionar, i també 
es farà joc col·lectiu, futbol platja, i al 
migdia una hora de lectura o estudi...

Un altre dels èxits són 
els tres equips feme-
nins. Les sèniors no-
més porten 3 anys i aca-
ben de quedar quartes
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l’entrevista

“Volem que tothom pugui jugar a futbol, des dels 3 anys fi ns als veterans”

 Tres equips han pujat de categoria 
aquesta temporada. Tot un èxit. 

Aquests són els èxits dels equips 
punters, però hem tingut també altres 
èxits, com són tenir 14 nenes per 
primera vegada tan petites al club, en 
la categoria benjamí-aleví de futbol 
7, que gairebé no han guanyat ni un 
partit i que han rebut moltíssims gols 
però que han vingut les 14 a dos en-
trenaments cada setmana i a tots els 
partits. Això per nosaltres és un èxit, 
perquè mantenir aquesta constància 
durant tota la temporada sense que 
hi hagi resultats i sense l’al·licient de 
guanyar és molt difícil i està molt bé.

  Quin és el secret de l’èxit?

La base està a l’escoleta els dissabtes 
al matí, amb els nens de tres a cinc 
anys. No és gens competitiu, és un pri-
mer contacte. A la que tenen cinc anys 
alguns ja pugen de categoria. La base 
és aquesta i a partir d’aquí tenir nens i 
nenes a totes les categories, d’aquesta 
manera el primer equip està format per 
nois de Sant Pol, la majoria han pujat 
des d’aquí, i els mateixos jugadors del 
primer equip molts són entrenadors de 
nens de futbol base, amb la qual cosa 
tanquem el cercle, i és amb el que ens 
alimentem, l’èxit és aquest.

  I és important tenir el camp ple.

Últimament hem aconseguit enganxar 
tothom, nens, entrenadors i família, 
a pujar a veure el primer equip en 
aquests últims quatre partits de lliga. 
Hi havia l’al·licient dels bons resultats 
i també ens hem inventat coses com 
sortejos, una salsitxada gratuïta o 
oferir maduixes. Són coses que fan 
festa, encara que no es pot fer tota la 
temporada. Acumular en un camp de 
regional, de poble, 400 o 500 per-
sones quatre setmanes seguides és 
complicat, però fa gràcia. 

 Com tira endavant un club com 
aquest?

Això és fruit de la implicació de tot-
hom, perquè els jugadors no cobren, 
és tot amateur. Ens nodrim dels socis 
i dels patrocinadors, que ara tal com 
estan les coses és per fer-los un 
monument. També busquem maneres 
perquè els nens no hagin de pagar tant 
i per evitar que ningú es vegi privat 
de jugar a futbol per un tema econò-
mic. Les quotes són les mínimes, per 
sufragar l’arbitratge, la fitxa federativa, 
l’equipació, el servei d’infermeria o els 
desplaçaments amb autocar. L’Ajunta-
ment també ens ajuda moltíssim, en 
diners o en suport logístic. 

  L’organització és clau.

Està molt ben organitzat, encara que 
siguem amateurs la planificació és 
professional. La comunicació també 
és molt bona i immediata: facebook, 
mail, whatsapp, pàgina web... Tenim 
molt bona gent, bons pares, gent molt 
implicada i també, i això ens ha costat 
temps i constància, gent que es com-
porta bé. Sempre hi ha algun eixelebrat 
però vas als partits del Sant Pol i no 
veus mals comportaments, això ho 
eduquem nosaltres i els de la junta 
procurem ser els primers de complir-
ho. Tot es pot fer des del respecte.

  I això es nota amb els resultats.

Sí, tot i que el resultat final nostre no 
és el marcador sinó que jugui tota la 
canalla i que aprenguin alguna cosa: 
disciplina, horaris, puntualitat, bons 
hàbits, és una continuació de l’escola 
i de casa, forma part de l’educació. 
També tenim molta gent dels voltants, 
i en part sort d’ells que molts d’aquí 
poden jugar sinó no es podrien cobrir 
totes les categories. La idea és que 
tothom de Sant Pol pugui jugar a futbol 
des dels 3 anys fins que vulgui amb els 
veterans, sigui nen o nena, hem acon-
seguit això, a base de fer les coses ben 
fetes i de manera senzilla.

Jordi 
Sauleda

President de l’Atlètic 
Club Sant Pol
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actualitat

Sant Pol organitza la 1a. Mostra 
Gastronòmica al Parc del Litoral
 L’Ajuntament organitza la primera 

Mostra Gastronòmica de Sant Pol, un 
nou certamen que se celebra el 27 i 
28 de juny al Parc del Litoral, en el que 
participen una vintena de restaurants 
i establiments del poble. Durant els 
dos dies, en horari de vespre-nit, els 
assistents podran fer un tast dels 
plats més representatius dels restau-
rants de Sant Pol i gaudir de les pos-
tres de pastisseries i fleques locals. 
A més, hi haurà actuacions musicals 
i tallers gastronòmics i dissabte se 
celebrarà la revetlla de Sant Pere.

La Mostra pretén donar a conèixer la 
gastronomia local a tota la comarca, i 
compta amb la participació de restau-
rants tan reconeguts com el Sant Pau 
de Carme Ruscalleda, amb tres estre-
lles Michelin. També hi col·labora l’Es-
cola Universitària d’Hoteleria i Turisme 
(EUHT) de Sant Pol, que ofereix un 
taller d’elaboració de còctels el diven-
dres. Altres activitats que s’hi oferiran 
són un taller de decoració de cupcakes 
a càrrec de la Pastisseria el Crostó i un 
tast de vins i caves, ambdós el dissabte. 

La Mostra s’inicia divendres a les 7 
del vespre i continuarà fins a les 12 de 

S’oferiran tastos a càrrec dels restaurants del poble, tallers gastronòmics i actuacions musicals

la nit, en una vetllada amenitzada per la 
música de Coriolà. Dissabte, la mostra 
també obrirà a les 7 i s’allargarà fins a 
les 2 de la matinada, amb les actuaci-
ons d’Acústics i Miquel del Roig, que 
animarà la revetlla de Sant Pere amb les 
seves versions per ballar. Hi haurà ser-

vei de bar i cafeteria a càrrec de La In-
fernal de la Vallalta. Els tiquets podran 
adquirir-se allà mateix, a preus molt 
populars. En aquesta edició, el municipi 
convidat serà Cabrils, que organitza 
des de fa 27 anys una mostra gastronò-
mica de referència al Maresme.

Pagesia i proximitat. Nou mercat mensual de fruita i 
verdura dels productors de la zona

L’Ajuntament de Sant Pol de Mar impulsa una nova 
iniciativa per tal de potenciar els productors locals 
i incentivar el consum de proximitat. Es tracta d’un 
mercat mensual de fruita i verdura que tindrà lloc cada 
segon dissabte de mes a la Plaça de l’Estació, en el que 
es podran adquirir aquests productes directament als 
pagesos que els conreen.
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Nou enllumenat a La Punta
 Des de l’àrea de Serveis Municipals de l’Ajuntament s’ha procedit a substituir 

l’antic enllumenat del passeig de la Punta, que es trobava malmès per la seva 
proximitat al mar, per vuit noves torres d’il·luminació.

Aquesta mesura permetrà un estalvi important, doncs la nova instal·lació preveu 
que a partir de les 12 de la nit, quan ja no hi hagi activitat, funcioni només la meitat de 
l’enllumenat. Les noves torres, amb làmpades de vapor de sodi, segueixen la norma-
tiva de prevenció de la contaminació lluminosa i s’han instal·lat al llarg del passeig, 
per deixar neta d’aquests elements la façana marítima.

A més a més, aprofitant les obres d’instal·lació, s’han modificat les connexions 
elèctriques existents per facilitar l’ús d’aquestes instal·lacions per a fires i altres acti-
vitats que es desenvolupen a la zona i per millorar la seva seguretat. Igualment, s’ha 
arranjat l’asfaltat de tot el passeig, des del pas a nivell fins a la zona peatonal.

El Parc del Litoral 
disposa d’un nou 
lavabo fi x tot l’any
 A partir d’aquest mes de juny co-

mença a funcionar un nou lavabo fix al 
Parc del Litoral. El servei està ubicat al 
costat del pont de fusta, entre l’espai 
per gossos i l’estació de bombament.

El nou lavabo disposa de serveis 
d’home, de dona i per a persones amb 
mobilitat reduïda, i funcionarà també a 
l’hivern per tal de cobrir la demanda a 
aquesta zona de la que gaudeix tanta 
gent durant tot l’any.

alcaldia

Montserrat 
Garrido i 

Romera
Alcaldessa 
de Sant Pol 

de Mar

 Felicitats a l’Atlètic Club 
Sant Pol!  

Encetem el mes de juny amb l’alegria que 
ens aporta el primer equip de l’Atlètic 
Club Sant Pol, que per primera vegada 
a la seva història ha pujat de categoria, 
així com l’equip de veterans, en esdeve-
nir campions del seu grup. Un treball fet 
desde la base, amb l’esforç de tots els que 
formen la família del futbol, començant pel 
cuidador de les instal·lacions i acabant pel 
president, passant per entrenadors, aju-
dants, col·laboradors, massatgistes, junta, 
familiars, etc. Tots ells fan que el suport que 
reben de l’Ajuntament sigui ben merescut i 
amb un rendiment extraordinari.

A la que passen molts pocs dies, ens assa-
bentem de la mort d’en Manuel Mombiela, 
que després d’una llarga i penosa malaltia el 
passat dia 5 ens va deixar. 
En Manolo, com tots el coneixíem, a banda 
de ser l’Alcalde que em va precedir, va estar 
fortament lligat al Sant Pol, essent el presi-
dent moltes temporades, aconseguint èxits i 
fent del club part de la seva vida.
De segur que en Manolo, com tots nosal-
tres, també està orgullós d’aquest club que 
treballa fent escola amb el jovent del nostre 
poble, inculcant valors, esforç, il·lusió i ganes 
de superació.

Atlètic Club Sant Pol, molt bona feina!!!
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 Campanya per promocio-
nar el comerç de proximitat 

El passat 5 de juny va començar la campan-
ya ’Comerç proper, comerç al teu municipi’
per promocionar el comerç de proximitat 
als pobles de la demarcació de Barcelona. El 
municipi de Sant Pol ha estat seleccionat per 
participar en aquesta acció, que impulsa la 
Diputació de Barcelona i en la que participen 
18 municipis. Durant la campanya, els ciu-
tadans que comprin als comerços del poble 
rebran una bossa de ràfia de regal. 

 Sortides per a gent gran en 
col·laboració amb Creu Roja

Des de l’Àrea de Serveis Socials i amb la 
col·laboració de la Creu Roja s’organitzen 
excursions per a la gent gran cada setmana 
a un lloc diferent. Són sortides d’un matí 
amb un microbús, adreçades a majors de 75 
anys o prèvia valoració dels Serveis Socials. 
Informació i inscripcions als Serveis Socials. 
Places limitades.

 AVÍS: Tancat el pàrquing 
de la Sènia

Per causes alienes a l’Ajuntament, el pàr-
quing gratuït de la Sènia, situat a davant del 
Sorli, s’ha hagut de tancar. Disculpeu les 
molèsties.

breus
notícies

 Les policies de Sant Pol i d’Andorra la Vella van representar els dies 29 i 30 
de maig el “Viari Show” a l’Escola Sant Pau, una actuació per als alumnes de 
cinquè i sisè centrada en l’educació viària i el civisme. 

L’actuació tenia per objectiu fer reflexionar els nens sobre conductes incíviques 
i que aprenguessin com han de circular vianants i vehicles, a través d’esquetxos 
que reproduïen escenes habituals a la via pública: una nena que anava pel carrer 
amb patinet, persones que no travessaven pel pas de vianants... El que va tenir 
més èxit entre els alumnes van ser les exhibicions dels gossos especialitzats en la 
recerca de persones desaparegudes o d’estupefaents.

Educació viària a l’escola

tel. 659 86 70 50 · 93 760 42 11
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

La Regidoria de Governació informa 
que, des de l’1 de juny i fins al 30 de 
setembre, les zones blaves per aparcar 
al carrer Pau Simón, el Parc del Litoral 
i la Riera tornen a ser de pagament 
cada dia en horari de 8 del matí a 8 
del vespre. Recordem que els adhesius 
de resident que donen dret a aparcar 
gratuïtament són els mateixos de l’any 
passat. 

D’altra banda, l’horari de restricció 
de trànsit al centre a partir del dia 22 
passa a ser diari, de manera que de 12 
a 22 hores només hi podran accedir els 
vehicles autoritzats amb la tarja cor-
responent. Es recorda igualment que 
l’accés a La Punta pel carrer Ferrocarril 
està prohibit a tots els que no tinguin 
l’autorització corresponent, encara que 
la pilona estigui abaixada.

 Aquest mes de juny s’inicia la temporada d’estiu pel que fa a aparcaments i 
circulació pel centre del poble. Recordem que des del dia 1 les zones blaves de 
pagament funcionen cada dia i que a partir del 22 de juny el centre urbà estarà 
tancat al trànsit cada dia de 12 del migdia a 10 del vespre.

Canvis en la mobilitat 
per a la temporada d’estiu
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L’alcaldessa es desplaça al Senat 
per cercar solucions per a la platja
 L’alcaldessa de Sant Pol, Montser-

rat Garrido, ha viatjat recentement a 
Madrid per reunir-se amb la ministra 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Am-
bient, Isabel García Tejerina, i el direc-
tor general de Sostenibilitat de Costa 
i del Mar, Pablo Saavedra, per trobar 
solucions a la regressió de la platja i 
al mal estat de l’espigó. A la reunió, 
que va ser propiciada per la senadora 
i alcaldessa de Calella Montserrat 
Candini, també va assistir l’alcalde 
de Canet Jesús Marín, per tractar la 
realitat de la seva població.

La seva exposició va ser ben rebuda 
per part dels dos responsables, que van 
assegurar que són conscients de l’estat 
de les platges de la comarca i que el 
seu departament ja està treballant en 
un estudi de tota la costa del Maresme. 
Recentment, des de Costes també s’han 

breus
 L’Ajuntament decreta dos 

dies de dol per la mort de 
l’exalcalde Manuel Mombiela

Manuel Mombiela i Simón, que va ser 
alcalde de Sant Pol de Mar del 2003 al 2011, 
va morir el passat 5 de juny a l’edat de 78 
anys. L’Ajuntament de Sant Pol va decretar 
dos dies de dol i que les banderes oneges-
sin a mig pal. El consistori manifesta el seu 
condol a la família per aquesta pèrdua.

 Inscripcions per a l’Aula de 
Dansa 2014-2015

Aquest mes de juny tenen lloc les inscrip-
cions per al proper curs 2014-15 a l’Aula de 
Dansa de Sant Pol. Trobareu tota la informa-
ció amb l’oferta i horaris per a l’any vinent al 
web www.santpol.cat.
Més informació i inscripcions a Ca l’Arturo.

 Ajuts de lloguer per a 
aturats de llarga durada

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya del 
Departament de Territori i Sostenibilitat ofe-
reix ajuts de lloguer extraordinaris adreçats 
a persones en situació d’atur de llarga 
durada. Se’n poden beneficiar els aturats 
que portin en aquesta situació com a mínim 
12 mesos, cal estar inscrits al SOC i es pot 
haver treballat fins a 45 dies durant l’últim 
any. Per a més informació, cal adreçar-se als 
Serveis Socials i demanar cita prèvia.

 Ampliació de l’horari del 
CAP de Canet durant l’estiu

El Servei Català de la Salut informa que, des 
del 22 de juny i fins al 14 de setembre, el 
CAP de Canet de Mar estarà obert de 8 del 
matí a 12 de la nit de dilluns a diumenge.

reunit amb el director general d’Ordena-
ció del Territori i Urbanisme de la Gene-
ralitat, Agustí Serra, per abordar aquesta 
problemàtica de les platges catalanes.

Per una altra banda, l’Ajuntament 
també compta amb el suport de la cap 
de la demarcació de Costes de Barcelo-
na, Maria R. Toledano, que està al cas de 
la problemática del municipi i col·labora 
igualment per cercar solucions al pro-
blema.
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Joaquim Oristrell, Carme Balagué i 
Oriol Aubets refl exionen sobre tele-
visió i cinema al segon Debat a Bat
 El passat 24 de maig va tenir lloc el 

segon Debat a Bat, un espai d’opinió 
i reflexió conduït per Xon Belmonte, 
que en aquesta ocasió girava entorn al 
cinema, el teatre i la televisió, de la mà 
del director Joaquim Oristrell i dels 
actors Carme Balagué i el santpolenc 
Oriol Aubets, tots tres amb experièn-
cia en aquests àmbits.

Debat a Bat, una iniciativa impulsada 
per l’Ajuntament de Sant Pol, pretén 
ser una finestra oberta a la reflexió 
plantejant qüestions sobre diferents 
temàtiques que respondran experts 
en cada tema, personatges importants 
i coneguts en el seu àmbit i vinculats 
d’alguna manera al territori. Aquest cicle 
de debats trimestrals, que es va iniciar el 
mes de febrer amb Carme Ruscalleda i 

Pilar Senpau sobre els temes d’alimenta-
ció, gastronomia i salut, té previst tornar 
al setembre tractant l’esport d’elit, i cap 
al desembre amb algun tema relacionat 
amb el patrimoni cultural de Sant Pol i de 
la zona. Durant la primera part es fa un 
debat obert entre els convidats, i en la 
segona es dóna la paraula al públic per-
què puguin preguntar o fer aportacions.
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Grups
Municipals

En primer lloc ens agradaria felicitar-nos pel civisme viscut en la jornada 
electoral del passat 25 de maig. Hem d’agrair tot el suport que ha rebut 
Convergència i Unió, que amb 707 vots vàrem aconseguir tornar a gua-
nyar les eleccions a Sant Pol. Hem estat la força política d’Europa que 
es troba al govern que hem patit menys desgast, fet que demostra la 
importància de la figura del president Mas, i tot el seu compromís amb 
el procés català. En aquest sentit, hem de felicitar fermament a Esquer-
ra, ja que amb 704 vots va mostrar un enorme creixement, tant a Sant 
Pol com a nivell nacional, fet que mostra que el vot nacionalista es troba 
en augment. Destacar Iniciativa com a tercera força, i mostrar la nostra 
satisfacció per la gran davallada dels grans partits de l’estat espanyol, 
que han quedat com a quarta i cinquena força al municipi.

Tot i que feia temps que ja no estava gaire bé, la notícia que en Manolo 
Mombiela ens havia deixat va produir entre tots els santpolencs una 
tristesa immensa. 
Personatge conegut per tots, en Manolo va participar activament en 
infinitat de projectes i associacions de Sant Pol. Va ser President de 
l’Atlètic Club Sant Pol fent una gran tasca i va arribar a ser l’Alcalde de 
la vila. 
Marxa una bona persona, marxa un lluitador i marxa un amic. Marxa 
l’Alcalde. Des d’aquí volem agrair la seva dedicació i compromís, i 
mostrar el nostre condol a la família i també a tots els santpolencs. 

Manolo, Dios te tenga en su gloria. Descansa en paz.

Molt aviat veurem com es pavimenten alguns carrers, observarem 
com el poble semblarà més net, veurem les zones de gespa perfecta-
ment segades, gaudirem de la millor festa major, etc... S’acosten les 
eleccions i aquestes actuacions ja formen part d’un raonable full de 
ruta polític, a part de que son bones per al poble. El que ja no es tant 
raonable, ni bo per al poble, es que l’ENS s’hagi convertit en l’HOLA! de 
l’alcaldessa, o que ens vulguin vendre la moto d’haver aconseguit que 
a Sant Pol arribi la senyal de TDT, o que ens diguin que gràcies a ells ja 
tenim cobertura de telefonia mòbil, o que hem aprovat d’una vegada el 
tant necessari POUM... I tot això no serà raonable presentar-ho com un 
èxit de CiU perquè fa molts anys que ho hauríem d’haver tingut!
Per sort, s’acosta el canvi...!

Des de la Segona República que Esquerra no guanyava unes eleccions a Ca-
talunya, a Sant Pol ens ha anat de 3 vots però igualment és històric, moltes 
gràcies a tots per fer-nos confiança, això reforça el procés que ens ha de 
dur plegats fins el 9N. Els catalans podrem triar entre monarquia española i 
república catalana, els espanyols també haurien de poder decidir si volen se-
guir mantenint un llegat del franquisme o acabar la transició a la democràcia 
d’una vegada, però no serà possible. Els dos partits hegemònics a Espanya 
fins a les eleccions europees, s’han afanyat a pactar que la casa reial no es 
toca i no cal consultar als ciutadans si després de gairebé 40 anys, volen un 
canvi de règim, que vagin amb compte. Canviar la corona de cap no farà que 
una institució anacrònica i caducada en ple segle XXI canviï. Un poble no es 
pot heretar per molt ben preparats que estiguin els hereus, el futur és votar.

Ja és hora de començar a fer balanç de la tasca realitzada per l’equip 
de govern, que ha estat veure-les passar i gestionar el dia a dia de la 
millor manera possible. En cap moment ens han presentat un pla de 
mandat ni hem sabut cap a on orientaven la seva gestió. 

La notícia del futur institut de la Vallalta va caure del cel per sorpresa i 
ha encegat el govern mig mandat, i encara no sabem quan començarà. 
Encara no tenim pla d’equipaments definitiu, ni revisió del catàleg, ni 
reforma dels Col·legis Vells, ni res que s’acosti a la plataforma única 
del centre, ni la reposició de l’arbrat que ha desaparegut, ni antena, ni 
terciari a la depuradora... En fi, no disposem de més espai per continu-
ar la llista, però encara és més llarga.

ciu sant pol de mar
anem cap a europa!

junts per sant pol
s’acosta el canvi...!

grup municipal d’icv
comença l’estiu, 
s’acaba el mandat

pp sant pol de mar
¡hasta siempre manolo!

secció local d’esquerra
el futur és votar
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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

Tallers Ribas
Sant Galderich, 8 - Pol. Ind. Ponent, Nau 3C
08395 Sant Pol de Mar
Tel. 93 760 46 43
grupribas@eurotaller.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

Juny
  Dilluns 23 de juny

Revetlla de Sant Joan
- Al vespre (consulteu el web): Arriba-
da de la Flama del Canigó, encesa del 
peveter i lectura del manifest.
- A les 21:30h: Cercavila amb la bruixa. 
De la Plaça de la Vila fins a la Punta.
- En arribar, Crema de la bruixa i ence-
sa de la foguera de Sant Joan
- 23:30h: Ball a la Plaça de la Punta

 Divendres i dissabte 27 i 28 de juny

1a. Mostra gastronòmi-
ca de Sant Pol
Mostra amb plats representatius dels 
restaurants de Sant Pol i postres de 
pastisseries locals. Amb actuacions 
musicals i tallers gastronòmics. 
Horari 19-00h div i 19-02h diss / Lloc 
Parc del Litoral. Amb servei de bar.  
Inclou Revetlla de Sant Pere (dissabte).

  EXPOSICIONS:
 
Ut pictura poesis
Tria de pintura del fons del Museu 
combinades amb textos literaris, a càr-
rec d’Anna Maluquer. Fins al 31 d’agost
Lloc Museu de Pintura / Horari 
Dissabtes de 18 a 20h i diumenges i 
festius d’11 a 14h (juny) / De dijous a 
diumenge de 18 a 21h (juliol i agost)

  ALTRES:

Jornades Gastronòmi-
ques del Peix i Marisc
Fins al 17 de juliol, restaurants i arte-
sans alimentaris oferiran plats i pro-
ductes elaborats amb fruits de la mar.

  Dissabte 21 de juny
 
Iron Kids
Diferents curses per a nens des de P3 
fins a 4t. d’ESO. Hora A partir de les 
10h. / Lloc Parc del Litoral
Inscripcions gratuïtes a 
www.ironkids.cat / Més info:
www.facebook.com/ironkidsbarcelona 
Telèfon de contacte: 663 897 561

Conferència i col·loqui 
amb l’escriptor Albert 
Sánchez Piñol
Taula rodona sobre escriure, realitat o 
ficció, a càrrec de l’autor de Victus.
Org: Dones de la Vallalta i Ajuntament
Hora 19h / Lloc Sala Ainaud de Lasarte 

  Diumenge 22 de juny

Jazz-vermut: Concert 
de Dia’n’Swing
Últim acte del 39è Festival del JAZZ 
GALET CLUB, amb el format “Marxing 
Band” de la Cia. Roger Canals. 
Hora 11:30h / Lloc Plaça de la Punta
Preu vermut: 8¤. Per a més informació: 
www.penyaxindries.cat 

Triatló St Pol de Mar
Prova esportiva de natació (750 m), 
ciclisme (20 Km) i cursa a peu (5 km)
Més informació i inscripcions a:
http://www.openchallengetriathlon.
cat/Triatlo-Sant-Pol/index.html

Diada de Corpus
Catifes de flors al C/ Consolat del Mar 
i als Quatre Cantons.
A partir de les 18:30h. Processó

 Dimecres 2 de juliol
 
Sortida a Portaventura
Sortida entre 7 i 8h (consulta al PIJ) 
Preu: 30¤ menors / 37¤ majors (en-
trada i transport) Inscripcions fins el 
26/06 a Ca l’Arturo. Places limitades

  Dissabte 5 de juliol
 
Ballada de country
Hora De 21h a 00h / Lloc La Punta

  Dijous 10 de juliol
 
Diada de Sant Cristòfol
- 19h. Benedicció dels vehicles i recor-
regut pels carrers del poble
- 19:30h. Audició de Sardanes amb la 
Cobla la Flama de Farners
- 21h. Cantada dels goigs a St. Cristòfol 
Lloc Plaça de l’Hotel

  Dissabte 12 de juliol
 
Pagesia i proximitat
Mercat mensual de fruita i verdura de 
proximitat de productors de la zona. 
Cada 2n. dissabte de mes. 
Hora De 10 a 14h / Lloc Plaça Estació

Revetlla de St Cristòfol
Ball amb el Duet Esquitx 
Hora 23h / Lloc Plaça de Hotel

  Diumenge 13 de juliol
 
Ballada de sardanes
Amb la Cobla Sabadell
Hora 19:30h / Lloc La Punta

Juliol


