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Els sabors de Sant Pol

El passat cap de setmana de Sant Pere la nostra vila va omplir el 
Parc del Litoral amb més d’una vintena de restaurants i pastisse-
ries locals per col·laborar en una mostra gastronòmica mai vista 
a Sant Pol. 
Tots els establiments de restauració es van vestir amb les seves 

millors gales per oferir-nos una mostra de tastos dels seus plats més repre-
sentatius, des d’una excel·lent fideuà o pèsols amb sèpia, fins a una original 
paperina de sonsos, passant per desenes de plats espectaculars. Durant els 2 
dies de la mostra es van repartir més de 3.500 tiquets de tastos, tant de plats, 
de postres com de copes de vi i cava.
L’oferta gastronòmica es va completar amb actuacions musicals, tallers per a 
tota la família i un tast de vins, molt en la línia d’acompanyar el bon ambient i la 
tranquil·litat per gaudir d’uns dies familiars i d’uns sopars en bona companyia.
Volem agrair enèrgicament tota la col·laboració mostrada pels restauradors i 
pastissers de Sant Pol, en especial, a la Carme Ruscalleda, que va posar la cire-
reta a unes jornades fantàstiques. També a totes les empreses col·laboradores, 
a la gran feina de la regidoria de Comerç i Fires, i a la predisposició perpètua de 
l’àrea de Serveis Municipals. 
I, evidentment, a tots vosaltres per assistir-hi! Us hi esperem l’any vinent.
També, en els propers dies s’acosta la Festa Major de Sant Jaume, com sempre 
us animem a sortir de casa per omplir els nostres carrers i places, visitar els 
nostres comerços i gaudir de la gastronomia mediterrània i de proximitat que 
podem oferir en un entorn immillorable i envejable. Gaudiu de tots els actes 
programats per aquests dies amb alegria, festa i, sobretot, seny.
BONA FESTA MAJOR!

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  
Novena festa del carrer 
Dr. Riera Vaquer

El passat diumenge 22 de juny es va 
celebrar la novena Festa del Carrer 
Dr. Riera Vaquer. Enguany el dinar va 

comptar amb la presència de la nostra 
alcaldessa, la Sra. Montserrat Garrido, així 
com la del regidor de Cultura i Festes, el Sr. 
Xavier Catarineu.
Com ja és habitual, la festa va començar 
amb la traca matinal, per tot seguit 
instal·lar l’inflable, del que durant tot el dia 

en van poder gaudir tots els infants que 
es varen acostar al nostre carrer. Després 
del dinar vàrem tenir les rifes, el ball amb 
música disc i la xocolatada. 
De cara al proper any i amb motiu de fer 10 
anys de la festa, tornarem a comptar amb 
música en viu i altres moltes sorpreses que 
seran anunciades en el seu moment. 
La junta del carrer Dr. Riera Vaquer desitja 
a tots els santpolencs  un bon estiu.

Junta del carrer 
Dr. Riera Vaquer
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tema del mes

Sant Pol presumeix de gastronomia

 Sant Pol ha tancat amb èxit la 
primera edició de la Mostra gastronò-
mica, que es va celebrar l’últim cap de 
setmana de juny al Parc del Litoral. En 
els dos dies que va tenir lloc, es van 
vendre més de 2.000 tiquets de tast i 
més de 1.400 de postre i vi, i la mostra 
va rebre una mitjana de més d’un mi-
ler de visitants diaris; unes xifres que 
van desbordar totes les previsions. 
La intenció de l’Ajuntament és la de 
seguir apostant en aquesta línia i que 
la Mostra Gastronòmica de Sant Pol 
es consolidi i arribi a ser un referent al 
poble i a la comarca. 

La iniciativa pretenia obrir la gastro-
nomia del municipi a tota la comarca, 
amb la participació d’una vintena de 
restaurants i establiments del poble, 
que oferien tastos dels seus plats i pos-
tres més representatius. La mostra es 
complementava amb tallers gastronò-
mics d’elaboració de còctels, decoració 
de cupcakes i un tast de vins, i les ac-
tuacions musicals de Silvia Tosca Trio, 
Coriolà, Acústing i Miquel del Roig.

La Mostra es va inaugurar la tarda 
del divendres, amb la presència de 
l’alcaldessa i els regidors de Sant Pol, 
la xef Carme Ruscalleda, i diverses 
autoritats convidades. 

Carme Ruscalleda, propietària 
del Restaurant Sant Pau, va felici-
tar l’esforç de la iniciativa, animant 
a gaudir d’una mostra que, segons 
ella, ajuda a fer marca santpolenca, 
a donar-la a conèixer i a millorar-la. 
El vicepresident 1r. de la Diputació de 
Barcelona i president delegat de l’Àrea 
de Desenvolupament Econòmic Local, 
Ferran Civil, va desitjar molt d’èxit a la 
iniciativa i va qualificar els productors 
i restauradors com una riquesa per al 
nostre patrimoni, tant cultural com 
econòmica, i va reiterar l’aposta de les 
institucions pel comerç de proximitat i 
qualitat. El director general de Comerç 
de la Generalitat de Catalunya, Josep 
M. Recasens, també va animar a posar 
en valor els productes autòctons, la 
capacitat creadora dels restauradors i 
la petita i mitjana empresa, que ajuda 
a comercialitzar aquests actius. 

Avelina Morales, alcaldessa de 
Cabrils, que aquest agost celebra ja 
la seva 27a. Mostra gastronòmica, va 
desitjar que la de Sant Pol sigui també 
tan reeixida i esdevingui igualment 
un referent en aquesta comarca que 
compta amb una oferta gastronòmi-
ca tan rica i variada i amb una cuina 
autòctona de gran qualitat. L’alcaldes-
sa de Sant Pol, Montserrat Garrido, 
va ressaltar l’especial idiosincràsia del 
poble, amb gent col·laboradora, pro-
ductes de qualitat i grans restauradors, 
ingredients que assegura que faran 
que aquesta mostra sigui un èxit.
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en portada

Aprovat inicialment el 
nou POUM de Sant Pol

 El ple de l’Ajuntament va aprovar amb un ampli consens el nou Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM) de Sant Pol de Mar. La proposta va obtenir el vot 
favorable de 12 dels 13 regidors, i només va recollir l’abstenció del P.P.

Els grups van celebrar l’ampli consens assolit en el ple del passat 7 de juliol per 
aprovar el que van qualificar com un dels punts més importants de la legislatura. Tot 
i el retard que ha portat aquest POUM i les dificultats que implica per finançar-se en 
un futur, els regidors van valorar positivament que el document resultant reculli les 
diferents sensibilitats de les formacions i que hagi virat cap a un creixement sosteni-
ble, que permeti que Sant Pol continuï sent un poble.

El document, redactat per l’empresa Interlands, ve a concretar els objectius i crite-
ris generals d’ordenació del territori recollits a l’avanç que es va aprovar el passat 15 
d’abril de 2013. L’objectiu essencial del POUM és el de revisar el Pla general d’orde-
nació municipal de Sant Pol que data de 1992 i adaptar-lo a la legislació actual.

En el mateix ple, es va prendre coneixement de la renúncia del regidor de Junts per 
Sant Pol Joan Vigatà, que serà substituït per Carme Pomés.

Presentació pública i exposició

Amb la intenció de donar la màxima 
transparència i divulgació al nou POUM, 
se’n farà una presentació pública el 22 de 
juliol a les 7 de la tarda a Ca l’Arturo, i els 
punts més importants estaran exposats a 

la Sala Ainaud de Lasarte a partir del 21 de 
juliol. El document estarà en informació 
pública pel termini de quaranta-cinc dies, 
durant els quals els interessats podran 
presentar les al·legacions que creguin 
oportunes. Es podrà consultar als Serveis 
Tècnics municipals en horari d’atenció al 
públic de 9 a 14h i i a la pàgina web de 
l’Ajuntament. També es pot sol·licitar 
assistència tècnica en hores concertades.

alcaldia

Montserrat 
Garrido i 

Romera
Alcaldessa 
de Sant Pol 

de Mar

 Un POUM per a Sant Pol  

El passat dilluns 7 de juliol vàrem viure un 
dels plens més importants dels darrers 
anys al nostre poble, l’aprovació inicial del 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal pels 
propers 15 anys a Sant Pol. Ha estat, des de 
la versió de l’avanç, un planejament molt 
estudiat i treballat per arribar a la definició 
del territori que entre tots hem proposat.
Després de tots els problemes que va tenir 
la votació del POUM d’anteriors legislatures, 
aquesta nova eina de planejament ha tingut 
un amplíssim consens dels grups polítics 
del consistori, amb 12 vots favorables, dels 
13 regidors que formem la Corporació. 
En aquest sentit, hem volgut mantenir 
l’essència i el sentiment d’un Sant Pol com 
a poble, sense proposar cap nova àrea de 
sòl urbanitzable residencial, preveient noves 
zones d’aparcament, adequant les zones 
verdes, i solucionant aspectes clau per 
donar usos específics pel manteniment de 
les masies del poble.
Tots els plànols i documents del nou Pla 
estaran exposats a la Sala Ainaud de Lasarte 
perquè tots els santpolencs els pugueu con-
sultar. Donarem un període d’al·legacions el 
més ampli possible, fins a mitjans d’octubre.
Com a alcaldessa i regidora d’Urbanisme 
vull agrair personalment a Interlands, 
empresa redactora del projecte, la dedica-
ció amb explicacions i aclariments de tots 
els dubtes que tant l’equip de govern com 
la resta de regidors hem tingut. Agrair tot 
el treball realitzat pels Serveis Territorials 
de l’ajuntament i la seva predisposició a 
qualsevol hora. També voldria destacar 
la col·laboració i bona sintonia que s’ha 
mantingut amb tota la resta de grups, fent 
reunions i trobades de treball quan ha estat 
necessari per aconseguir tant bon resultat, 
un resultat que de ben segur afavorirà que 
continuem tenint un Sant Pol com la gran 
majoria desitgem, a tots moltes gràcies.

 Descomptes a les zones 
blaves per als clients del 
comerç local

El ple d’aquest mes de juliol també va 
donar llum verda a una proposta de 
modificació del pressupost, mitjan-
çant la qual els comerciants de la 
Unió d’Establiments podran oferir als 
seus clients vals de descompte d’una 
hora per als aparcaments de les 
zones blaves de pagament. El govern 
ha pres aquesta mesura atenent a les 
demandes dels comerciants per tal 
d’incentivar el comerç al poble.



6

actualitat

Programa de la Festa 
Major de Sant Jaume

  Dimarts 22 de juliol

Sopar popular 21h / A l’envelat
Venda anticipada a Ca l’Arturo
Ballada de Country Tot seguit 

  Dimecres 23 de juliol

Cinema a la fresca 22h / Envelat  
Projecció de la pel·lícula Avions

  Dijous 24 de juliol

Cercavila de la cuca del casal
17:30h / De la Pl Vila fins a la Punta
Festa de l’escuma i animació 
infantil 18h / Plaça de la Punta
Pregó, repicada de campanes i 
brindis de Festa Major. Dedicat als 
30 anys de la Marxa de Sant Pau 
22h / Plaça de la Vila
Concert de N’Gai N’Gai i Mc Fly 
24h / Envelat

  Divendres 25 de juliol

Passejades amb el sardinal Sant 
Pau 10h / Platja de les barques
Missa Solemne 12h / Església

Vermut popular 13h / Pati Ca l’Arturo
Concert de Festa Major amb l’orques-
tra Metropol 19h / Envelat
Correfoc 22h / Sortida de la plaça de 
l’hotel i arribada a la Riera
Castell de Focs 23:30h / A l’espigó
Ball de Festa Major amb l’orquestra 
Metropol  00h / Envelat

  Dissabte 26 de juliol

Torneig social de petanca de St Jaume 
9h / Petanca
XXIII Campionat d’escacs. Memorial 
Josep M. Pujol. III Campionat d’aficio-
nats 10h / Carrer Nou
Espectacle Infantil 12h / Envelat
Plantada de Gegants  18h / Pl. Hotel
Cercavila de Gegants 19h / C. Tobella, 
Roger de Flor, Manzanillo, Abat Deàs, 
Consolat Mar, Nou, Ferrocarril, Punta
Sardanes amb la Cobla Ciutat de Giro-
na 19:30h / Plaça de la Punta
Ball de l’Almorratxa
20:30h / Plaça de la Punta
Ball amb l’orquestra Empòrium de 
Girona 23h / Envelat
Concert amb Hotel Cochambre
Tot seguit / Envelat

  Diumenge 27 de juliol 

Fira d’art i pintura Tot el dia /Pels 
carrers Nou i Tobella
“De cap en marc” jocs a l’aigua a 
càrrec de A Tot Drap 12h / Platja 
dels Pescadors
Regata “Trofeu Festa Major”  12h / 
Al Club Nàutic
XVII Festival de Danses Catalanes 
18:30h / Envelat
Entrada de Pubilles i Hereus i elec-
ció de la Pubilla i l’Hereu de Sant 
Pol de Mar 2014 20h / Envelat
Orquestra de Cambra de l’Empor-
dà: Música per la llibertat 1714-
2014 22h / Envelat

Exposició de MONTSE GARCIA

del 21 al 27 de Juliol de 2014 al 
Centre Cultural i d’Esbarjo de Sant Pol de Mar 
Consolat del Mar, 65
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Consells per garantir la convivència 
als espais públics durant l’estiu
 L’arribada del bon temps porta 

aparellada un augment significatiu de 
la població al municipi, el que implica 
una major concentració en espais 
públics, llocs d’oci, platges... Aquest 
fet pot provocar problemes de convi-
vència i és per això que la regidoria de 
Governació vol recordar alguns aspec-
tes a tenir en compte per afavorir una 
bona convivència, fent un bon ús de 
l’espai públic i respectant el descans 
dels altres.

Així, segons marca l’ordenança de 
civisme, recordem que està prohibit el 
consum de begudes alcohòliques a la 
via pública, així com realitzar-hi neces-
sitats fisiològiques; tampoc és permesa 
la col·locació de cartells i fulletons en 
els indrets no autoritzats, ni la venda 
ambulant a les platges sense autoritza-
ció municipal. Les platges són un indret 
d’especial protecció, sobretot en aquesta 
època, i no s’hi permet l’estacionament 
ni la circulació de vehicles, així com les 
acampades, tant a la platja com a la res-
ta del litoral. De maig a octubre, tampoc 
es pot portar animals de companyia 
a les zones i llocs públics de bany, a la 
sorra i a l’aigua de la platja.

breus
 Campanya de prevenció 

contra el mosquit tigre

Amb l’arribada de l’estiu, s’ha posat nova-
ment en marxa la campanya per al control 
del mosquit tigre. Una de les actuacions 
fonamentals per evitar la seva proliferació 
es basa en la revisió periòdica dels llocs 
susceptibles de crear l’hàbitat, com són els 
embornals. A Sant Pol, es va realitzar el pri-
mer tractament amb larvicida el passat 11 de 
juny, i se’n realitzaran dos mes durant l’estiu. 
Recordem que la prevenció és el millor 
mètode per al control d’aquest mosquit. El 
més important i efectiu és evitar la posta
d’ous i el creixement de les seves larves
aquàtiques, i eliminar tots els punts d’aigua
on pot créixer, buidant dos cops per setma-
na els recipients, safareigs, basses, etc. de 
l’exterior que puguin acumular aigua.

 L’Ajuntament col·labora en 
la donació d’un parc infantil a 
l’Hospital Sant Joan de Déu

Sant Pol de Mar és un dels 50 municipis que 
han participat en la donació d’un parc Patu-
fet a l’Hospital Sant Joan de Déu. Es tracta 
d’un parc infantil basat en el conte popular i 
amb il·lustracions de Pilarín Bayés. 
L’espai es va inaugurar el passat 18 de juny, 
amb la presència de l’alcaldessa de Sant 
Pol, Montserrat Garrido, i dels regidors 
Ferran Xumetra i Xavier Catarineu. També 
hi van assistir el president de la Diputació, 
Salvador Esteve, que ha donat suport a la 
iniciativa, i altres representants dels 50 
municipis participants.

 Nova aplicació per a mòbils 
amb informació sobre platges

L’Agència Catalana de l’Aigua ha activat una 
nova aplicació per a mòbils i també consul-
table a través del seu web, anomenada Plat-
gesCat, amb informació sobre prop de 300 
platges catalanes, entre les quals les de Sant 
Pol. Aquest aplicatiu aporta dades en temps 
real sobre la previsió de la qualitat de l’aigua, 
la bandera de salvament i socorrisme, el 
temps i la possible presència de meduses 
i la seva perillositat. L’aplicació va dirigida 
a la ciutadania en general, al turisme i està 
disponible en 7 idiomes. També s’hi poden 
consultar les característiques de les platges, 
dels possibles fenòmens naturals que es 
poden donar al litoral, així com avisos de 
possibles incidències que es puguin registrar 
a la costa durant aquest estiu.

Igualment està prohibida la prestació 
de serveis no autoritzats en l’espai pú-
blic: tatuatges, massatges... i també el fet 
d’anar despullat o gairebé despullat pels 
espais públics, llevat d’autoritzacions 
per a llocs concrets i en espais públics 
només en banyador.

Cal recordar que aquestes infraccions 
seran sancionades pels agents.

Respectar horaris per treure la brossa

Des de l’àrea de Medi Ambient també 
es vol recordar que en aquesta època és 
especialment important que es complei-
xin escrupolosament els horaris esti-
pulats per treure les escombraries, per 
tal d’evitar molèsties als veïns i prevenir 
males olors i problemes de salubritat. 

 Arran de les peticions dels veïns de 
les zones rurals de Sant Pol per incre-
mentar la seguretat en aquestes àrees, 
la Policia Local i els Mossos d’Esquadra 
van convocar el passat mes de juny una 
reunió sobre consells de seguretat a les 
zones agrícoles.

Durant la sessió, a la que van acudir 
una trentena de persones, es van aclarir 
dubtes i es van donar consells per evitar 
robatoris.

Assessorament 
als pagesos per 
prevenir robatoris

notícies
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 Trobada a Sant Pol dels 
socis del projecte Regió 
Europea de Gastronomia 

Els passat mes de juny va tenir lloc a Sant 
Pol la II Trobada Internacional de Socis del 
projecte Regió Europea de Gastronomia, 
englobat dins l’activitat de l’IGCAT (Institut 
Internacional de Gastronomia, Cultura, 
Art i Turisme; amb seu al nostre poble). En 
el mateix marc, es va celebrar la Primera 
Trobada de la Província de Barcelona i 
Catalunya entorn la seva inclusió a la Regió 
Europea de Gastronomia, amb la presència 
de l’alcaldessa Montserrat Garrido. 

 Properes sortides de 
la Colla de Geganters

Amb l’arribada de l’estiu, és quan a la 
Colla de Geganters ens arriben la majoria 
de sortides. Així el 26 de juliol tindrem la 
nostra, la de Sant Jaume, que acabarem com 
és habitual amb la Dansa de les Almorratxes 
a la Punta. Seguirem la setmana següent 
visitant a la ciutat agermanada, Andorra La 
Vella. El cap de setmana del 9 i 10 d’agost 
visitarem Vergós i el 30 del mateix mes 
anirem a L’Ametlla de Merola. Seguirem el 7 
de setembre visitant Breda i el 21 els nostres 
veïns de Calella. 
Us animem a fer-vos socis, i acompanyar en 
Ben Hassat i la Mercè de la Murtra arreu on 
vagin. La quota de soci és de 35¤ la familiar 
i de 15¤ la individual. El ser soci us dóna dret 
a venir a totes les sortides amb els corres-
ponents àpats als que ens convidin. Podeu 
recollir la butlleta per fer-vos soci a l’estanc 
de Sant Pol. 

Colla de Geganters de Sant Pol de Mar

breus
entitats

 El passat diumenge 8 de juny es va celebrar a la plaça de l’Hotel els 30 anys de 
la Marxa de Sant Pau i els 10 de la primera actuació de la Big Bang Valona. 

La festa, que va estar presidida per l’alcaldessa de Sant Pol de Mar, Sra. Mont-
serrat Garrido, i pel Regidor de Promoció Econòmica, Sr. Robert Garcia, va comen-
çar amb un dinar de germanor, al que va posar el seu toc personal, a l’hora de les 
postres, la Big Bang Valona. També hi van haver parlaments de la Sra. alcaldessa i 
del coordinador d’activitats de L’Hotel, Sr. Joan Piqueras.

A continuació varen tenir lloc les actuacions de La Valoneta, d’en Jordi Puigvert i 
en Francesc León, i finalment el concert commemoratiu dels 30 anys de la Marxa 
que va anar a càrrec de la Cobla Palafolls, que va oferir una primera part de sarda-
nes i una segona de balls vuitcentistes.

 Des de la junta de la SEIR L’Hotel, volem donar el nostre més sincer agraïment a 
tots els que han fet possible la Marxa, en el transcurs d’aquests 30 anys. 

 Junta Directiva S.E.I.R. L’HOTEL

La Marxa i la Big Bang Valona 
celebren plegades els aniversaris
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tribuna

Grups
Municipals

Al darrer ple celebrat es va aprovar la segona votació del POUM 
d’aquesta legislatura, en aquest cas, la inicial. En aquesta segona votació 
es van mantenir els 12 vots a favor de primera, amb l’abstenció del Partit 
Popular. En termes generals, és un Pla Urbanístic de molta contenció, on 
no s’aposta pel creixement urbanístic del municipi en cap cas, sinó en 
aconseguir millores dels sectors del poble ja consolidats per mantenir la 
nostra identitat i la dimensió de poble. Com a CiU estem molt satisfets 
d’haver arribat a aquest punt de desenvolupament del Pla amb un con-
sens tant ampli. Volem agrair la predisposició i aportacions de la resta 
de partits del consistori, així com els redactors del projecte i el personal 
dels Serveis Tècnics del nostre ajuntament.
BONA FESTA MAJOR!

A l’avanç del POUM el nostre grup va votar en contra ja que enteníem 
que el projecte podia millorar moltíssim. Vàrem presentar suggeriments 
que alguns han estat incorporats i d’altres no. Per tant, estem mode-
radament contents. El Partit Popular de Sant Pol té un criteri i uns ob-
jectius que no deixarà passar per tal de millorar i fer d’aquest POUM el 
millor per als santpolencs, ara i pel futur. I de moment, encara li falta una 
miqueta. És un POUM que no resol encara parts del municipi, i això pot 
portar cua. D’aquí la nostra abstenció. Presentarem més suggeriments i 
algunes al·legacions que de ben segur suposaran que acabem finalment 
per donar suport a aquest POUM que tant necessita el nostre poble.

Isaac-Iván Martín i Salvà

Després d’onze anys de ser-ho, en el passat Ple del dilluns 7 de juliol em vaig 
acomiadar de regidor. Quan un deixa voluntàriament quelcom que l’ha impregnat 
durant tant temps, no deixa de viure-ho amb una certa nostàlgia i de fer un mínim 
balanç de la seva trajectòria. Jo no soc diferent, la veritat és que sento deixar-ho, 
però ho he de fer, pel reclam de la meva família, per higiene política, per donar pas 
a noves persones que ho faran molt millor que jo i perquè, a la fi, en aquest mon 
tan injustament maltractat de la política municipal, tot té un inici i un final, com 
arreu. I el balanç?, - doncs molt positiu i engrescador!, em sento especialment 
satisfet d’haver pogut aturar una passera que ningú havia demanat, un POUM 
que era una autèntica bogeria especulativa pel nostre poble i, sobretot, d’haver 
tingut l’honor d’impulsar i liderar una força política que estic convençut acabarà 
governant a Sant Pol molt aviat: JUNTS per Sant Pol!  Joan Vigatà

Ja tenim aprovada la inicial d’un nou POUM i a més amb un ampli 
consens: 12 vots a favor (CiU, Junts, Iniciativa i Esquerra) i l’abstenció del 
PP. Sense cap mena de dubte, després de 8 anys de treballar-hi, es tracta 
d’una bona notícia, tenint en consideració que aquest Pla hauria d’estar 
renovat de fa molt. Però malgrat el nostre vot positiu, ens veiem amb l’obli-
gació de dir que si el deixem tal i com està ara, és un POUM desfavorable 
econòmicament per a la nostra vila i del que se’n poden desprendre alguns 
problemes en el futur. És per això que cal anar més enllà i aprofitar el que 
queda de tramitació per incorporar-hi les correccions oportunes. Cal se-
guir atents. Des d’Esquerra volem animar tots els companys de consistori 
a continuar treballant amb la mateixa generositat i esforç per acabar tenint 
el millor dels plans possibles i en definitiva el millor poble possible.

Aquest juliol hem aprovat inicialment el nou Pla d’Ordenació Urba-
nística Municipal (POUM). Això és la definició de quin tipus de poble 
volem pels propers 15 anys o més. Aquest pla es basa la sostenibilitat 
i la contenció, enfront dels models especuladors i expansionistes als 
que estàvem acostumats fins ara.
Durant anys hem entès l’urbanisme de manera errònia, obtenint equi-
paments i espais públics a canvi de creixements urbanístics desmesu-
rats. Des del grup municipal d’ICV, però, hem treballat des del primer 
dia per obtenir el màxim consens polític per poder garantir que aquest 
pla avanci cap a la seva aprovació definitiva.
Convidem tothom a revisar-lo durant la seva exposició pública a partir 
d’aquest juliol i fins a mitjans d’octubre.

ciu sant pol de mar
un poum de consens

junts per sant pol
gràcies!

grup municipal d’icv
el decreixement és 
possible

pp sant pol de mar
poum. poc a poc i bona 
lletra

secció local d’esquerra
poum aprovat, 
sí però…
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directori de comerços

Advocats

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

Alimentació

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

Excavacions i transports

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

Finques

Finques Sauleda
Agents de la Propietat Immobiliària. Adminis-
tradors de Finques.
 C/ Nou, 29 – 08395 Sant Pol de Mar
Tel. 93 760 09 16 – www.finquessauleda.com

Fusteries

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

Informàtica

XIP Informàtica
Venda, reparació i posada a punt d’Ordinadors 
portàtils i Fixes. Tlf: 93-760-42-39
C/ Abat Deas 33-35 - 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

Tallers Ribas
Sant Galderich, 8 - Pol. Ind. Ponent, Nau 3C
08395 Sant Pol de Mar
Tel. 93 760 46 43 - grupribas@eurotaller.com
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Us fem saber que ja hem obert botiga a Sant Pol de Mar, al carrer Nou, 38. 
El nostre horari és:  
De dilluns a dissabte de 8,30h a 14,30h i de 16,30h a 20,30h. 
Per si ho necessiteu també tenim obert el diumenge al matí de 9h a 15h. 
 

Tenim tot tipus de fruita, tant propera com exòtica i sobretot de temporada. 
 

També tenim verdura de proximitat i com a novetat ECOLÒGICA!! 
 

Us podem oferir una assortiment de fruits secs per a amanides, per a picar o 
com a complement saludable i per cuinar. 
 

També us podem assortir en diversos tipus d’olives, amanides o bé amb 
companyia... 
 

Si ho necessiteu, us ho portem a domicili!!! 
 

També us podem refrescar, en aquests dies d’estiu tant calorosos, amb SUCS 
NATURALS DE FRUITA, fets diàriament al nostra establiment. Si ho preferiu, 
us podem oferir vasos petits de fruita tallada per assaborir a qualsevol lloc, a la 
platja, al passeig, als garrofers o a Sant Pau. 
 

Si preferiu alguna cosa més lleugera, també us podem oferir AMANIDES a punt 
per menjar. 
 

JA HO SABEU, TENIU UNA NOVA BOTIGA DE FRUITA I VERDURA A  
SANT POL VERD 
 
 

US DESITGEM QUE PASSEU UNA BONA FESTA MAJOR ’14!!! 
 



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

Juliol   Diumenge 20 de juliol

Trobada Vela Llatina
Hora 12h. / Lloc Platja de les Barques.

Taller recitació poètica
Gratuït. Places limitades. Inscripcions: 
626 810 560 o santpolmuseu@gmail.
com. Horari d’11 a 14h i de 17 a 20h / 
Lloc Museu de Pintura

Ballada de sardanes
Amb la Cobla Jove de Palafolls
Hora 19:30h / Lloc La Punta

 Del 22 al 27 de juliol

Festa Major St Jaume
* Programa a l’interior i a santpol.cat

 Dimarts 22 de juliol

XXIVè Cicle de 
Concerts d’Estiu
Obres de Bach, Weber, Tchaikovsky, 
Ravel, Mompou, Damase i Gershwin 
A càrrec de: Oriol Romaní (clarinet) i 
Elena Lasco (piano). Hora 22h / Lloc 
Sala Ainaud de Lasarte.

 Dimecres 23 de juliol

XXIVè Cicle de 
Concerts d’Estiu
Obres de Schumann, Brahms, Toldrà 
i Falla. A càrrec de: Assumpta Mateu 
(soprano) i Francisco Poyato (piano).
Hora 22h / Lloc Sala Ainaud Lasarte.

  ALTRES:

Ballada de sardanes
Dies 20, 26 juliol i 3, 10, 24 i 31 agost
Hora 19:30h / Lloc La Punta

  Divendres 18 de juliol
 
Torneig FIFA 14
Hora 20h. / Lloc La Punta
Més informació i inscripcions a Ca 
l’Arturo www.calarturo.cat

24h de Futbol sala
Fins al dissabte 19 de juliol al vespre
Lloc Pista de la Punta 

  Dissabte 19 de juliol

24h de Bàsquet
Fins al diumenge 20 de juliol
Hora 15h. / Lloc Pavelló Poliesportiu  

Mostra de vins
Hora De 18 a 00h. / Lloc Plaça de la 
Punta

Trobada Vela Llatina
• 18h Plaça de la Vila: visita guiada per 
l’entorn del Sant Pol dels Pescadors.
• 20h pati de Ca l’Arturo: xerrada amb 
Alfons Garrido sobre l’arribada del 
Sardinal a la costa Catalana.
• 21:30h carpa: sopar de germanor. 
Preu: 15 ¤ (fins 14/07 a Ca l’Arturo).
• 23:30h platja de les barques: A Tot 
Drap presenta Somni, un espectacle de 
llum, música i poesia.

XXIVè Cicle de 
Concerts d’Estiu
Música del S. XVII. Obres de Dario 
Castello, Giovanni Paolo Cima, Ales-
sandro Stradella, Johannes H. Kapsber-
ger i Riccardo Rognoni, a càrrec de Trio 
Tomo. Hora 22h / Lloc Ermita Sant Pau

  EXPOSICIONS:
 
Ut pictura poesis
Fins al 31 d’agost. Lloc Museu Pintura
Horari De dijous a diumg. de 18 a 21h

Exposició Tricentenari
Del 4 al 16 de juliol
El Maresme en la línia del temps de la 
Guerra de Successió (1713-1714)
Lloc Sala Ainaud de Lasarte / Ho-
rari De dilluns a dissabte de 16:30 a 
19:30h, diumenges d’11:30h a 14h

  CURSOS I TALLERS:

Summer English: Acti-
vitats en anglès per a joves
Informació i inscripcions a Ca l’Arturo  

Taller de circ i teatre 
de carrer
Informació i inscripcions a Ca l’Arturo

Curs iniciació al dibuix
Inici: 15 de juliol 
Informació: 690 10 04 17
Organitza: Dones de la Vallalta

  Dissabte 2 d’agost
 
Molla en Banda
VI Trobada de Bandes: Vermut, taller, 
cercavila, sopar, ball / Hora Tot el dia

  Dissabte 9 d’agost
 
Pagesia i proximitat
Hora De 10 a 14h / Lloc Plaça Estació

Agost


