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Un Parc del Litoral 

per a tots

H
em entrat ja al mes d’agost i des de l’equip de govern hem 
valorat molt positivament tots els actes d’una magnífica Festa 
Major on agraïm tota la col·laboració facilitada per la Comissió 
de Festes, la regidoria de cultura, la policia i la brigada mu-
nicipal. Durant aquest mes segueixen programades moltes 

activitats, entre les quals destaca el Firamar d’enguany, amb el sopar popular, 
una de les millors cantades d’havaneres de Catalunya, el cremat davant del 
mar i tota la resta d’activitats que any rere any prepara la Penya Xíndries amb 
tota la seva il·lusió. 
Per altra banda, com ja haureu pogut observar o utilitzar, aquest estiu hem 
remodelat i ampliat els usos del Parc del Litoral. El nostre parc és un indret 
cada vegada més visitat i demandat per moltes persones, tant de la vila com 
de fora. És per aquest motiu que des de l’Ajuntament hem considerat oportú 
augmentar l’oferta lúdica i esportiva d’aquest espai. El nou parc infantil explica 
la història del “Patufet” de la dibuixant Pilarín Bayés on els més menuts podran 
gaudir d’aquest conte mentre es diverteixen. A més, per complementar la zona 
de pícnic, s’hi han instal·lat cinc aparells nous per posar-se en forma a l’aire 
lliure, on tot fent una caminada pel passeig dels plataners us podeu aturar a fer 
unes pedalades a la bicicleta mirant al mar.
Gaudim tots plegats del nostre parc i siguem respectuosos amb tots els ele-
ments del seu entorn.
Que passeu un bon final d’estiu.

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  
Sempre de pressa i corrents

Q
uantes vegades, per guanyar temps, 
fem dues i tres coses alhora? Potser 
perquè fem tard, anem amb presses 

o tenim un excés de feina.
Existeix la idea que el temps és or i que no 
s’ha de malgastar. Però no tothom el sap 
gaudir o administrar igual. Hi ha a qui li 
resulta fàcil viure amb certa calma, però hi 
ha qui viu sempre de pressa i corrents, i té 
l’hàbit de portar a terme diverses activitats 
simultàniament, com per exemple: conduir, 

menjar i escoltar música; parlar per telèfon, 
escriure i mirar la televisió, etc.
Lògicament, la percepció del temps canvia 
en funció del que necessitem i portem a 
terme. Així, si ens focalitzem en una única 
activitat i som conscients del que estem 
fent, gaudirem més del moment present 
i si, per contra, tenim pressa per realitzar 
diverses coses i ens domina la impaciència, 
aleshores ens perdem molt del que està 
passant i podem tenir dificultat en assimi-
lar el que fem.
Així, el voler realitzar moltes activitats 

en poc temps, dificulta el procés total 
d’experimentació i, en canvi, la serenitat 
actua a favor nostre, fent que siguem més 
efectius.

Josep Torrents Missé

Psicòleg
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tema del mes

La seguretat, prioritat a les platges

 Les platges de Sant Pol segueixen 

millorant en serveis i seguretat. 

Aquest estiu s’han incorporat noves 

instal·lacions de vigilància a Morer i 

les Barques.

La platja de Morer disposa des 
d’aquest juliol d’una nova torre avan-
çada de vigilància, que permet tenir un 

major abast de visió de tota la platja. 

La torre, a banda de millorar l’espai de 

treball dels socorristes, està equipada 

amb un servei de socors de 24 hores. 

En cas d’emergència, només prement 

un botó s’estableix contacte directe 

amb el 112. La nova instal·lació també 

permet fer una primera intervenció en 

cas d’incidències lleus.

Igualment, en el punt de vigilància 

de la Platja de les Barques, aquest 

any s’ha incorporat una nova cadira 

de vigilància, que també permet una 

millor visibilitat, i s’ha habilitat un dels 

mòduls a la zona de les dutxes per tal 

de fer-hi les primeres cures i evitar 

que els usuaris s’hagin de desplaçar a 

Can Villar, on hi ha el mòdul central del 

servei.
 Exposició per sensibilitzar 

sobre la molèstia dels residus

El passat 1 d’agost, va tenir lloc a la 

platja de les barques d’una acció per 

sensibilitzar els usuaris de la importàn-

cia de mantenir la platja neta.

L’acció consistia en una exposició de 

reproduccions en mida gegant dels re-

sidus que se solen trobar habitualment 

a la platja: burilles, restes de pipes, 

xiclets, taps d’ampolla... per crear im-

pacte i conscienciar sobre la molèstia 

que provoca la brutícia a la platja.
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Visites guiades pel 

Sant Pol dels pescadors
 La Regidoria de Turisme organitza, en col·laboració amb l’associació A Tot 

Drap, un seguit de visites guiades per donar a conèixer el Sant Pol dels pesca-

dors, programades per als dissabtes 2 i 23 d’agost i 6 i 20 de setembre. Per a la 

trobada de vela llatina d’aquest any ja es va fer amb gran èxit una d’aquestes 

visites, amb la participació d’una setantena de persones.

Es tracta de rutes per a tots els públics, pensades per a grups de 20 a 30 persones, 

que giren entorn de la façana litoral de la vila, de la història del Sant Pol dels pesca-

dors (el passat mariner del poble) i del patrimoni relacionat amb el mar i amb l’ofici 

de pescador.

El punt de sortida és la Plaça de l’Ajuntament i la hora de trobada les 18:30h. Tenen 

una durada d’entre 1,5h i 2 hores. El preu és de 5¤ per persona i, en el cas de les 

famílies, si s’apunten 2 membres (o més) d’una mateixa unitat familiar, el preu és de 

2’5¤ per persona. Cal inscriure’s prèviament a l’Oficina de Turisme de l’Ajuntament 

(Plaça de la Vila, 1). Els interessats poden contactar mitjançant el número de telèfon: 

93 760 45 47 o el mail: of.turisme@santpol.cat.

alcaldia

Montserrat 

Garrido i 

Romera

Alcaldessa 

de Sant Pol 

de Mar

 El Sant Pol de TOTS  

Un any més voldria felicitar-nos a tots per la 

Festa Major d’enguany. Aquest Sant Jaume 

hem tornat a viure una festa de poble, de 

les de sempre, i cal agrair que hagi estat 

una festa cívica, encara que per desgràcia 

sempre hi ha algú que doni la nota.

Volem recordar un cop més que a 

l’Ajuntament li costa molt d’esforç tenir el 

poble en condicions: netejar el carrer, man-

tenir l’espai públic, reparar el que es malmet  

o es destrossa ... Aquest és el poble de tots, 

l’espai és de tots, i tots hem de contribuir 

a mantenir-lo per poder seguir gaudint 

d’aquesta vila tant maca.

A tothom li agrada passejar i trobar els 

carrers nets i sense caques de gos, sense 

brutícia ni entrebancs, i segur que si tots hi 

posem de la nostra part Sant Pol continuarà 

sent el poble que volem i que estimem.

Per la qual cosa, a tots els que estimem Sant 

Pol us animo a reprovar els que d’una mane-

ra incívica desprecien el nostre entorn sense 

respectar les mínimes normes de convivèn-

cia. Entre tots hem de fer possible tenir Sant 

Pol com a la gran majoria ens agrada veure’l: 

net i endreçat.

Qualitat excel·lent de les aigües 

de bany a les platges del municipi

 Les platges de Sant Pol de Mar disposen d’una qualitat excel·lent pel que fa 

a les seves aigües de bany, així es demostra en els diferents controls periò-

dics que realitza l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Els resultats d’aquests 

controls analítics indiquen que les aigües són aptes per al bany i compleixen els 

requisits de qualitat que exigeix la Unió Europea.

L’ACA és l’organisme de la Generalitat de Catalunya amb competències en les ai-

gües costaneres i les aigües en general (Decret 3/2003, de 4 de novembre). Durant 

la temporada de bany -de juny a setembre- l’ACA realitza el control, la vigilància i la 

informació de la qualitat de les aigües de bany d’acord amb els criteris que estableix 

la Directiva 2006/7/CE, relativa a la gestió de la qualitat de les aigües de bany.
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 Formació en agricultura 
ecològica per a joves aturats 

Els joves desocupats ara tenen l’oportunitat 

de formar-se en agricultura ecològica a 
través d’un programa que ofereix el Consell 
Comarcal i que es coordina des dels Serveis 
Socials municipals. Es tracta d’un curs 
d’agricultura ecològica dirigit a nois i noies 
de 16 a 25 anys que no han tingut èxit 
acadèmic i que actualment no treballen ni 
estudien. 
El curs té una part teòrica de 90h, una pràc-
tica de 70 en cultius de la zona de Cabrera 
i unes hores per treure’s el carnet de ma-
nipuladors d’aliments, també per refrescar 
assignatures instrumentals i les TIC. Amb 
tot això es pretén que al final de la formació 
tinguin diferents títols per poder ampliar 
el seu currículum i que hagin conegut una 
realitat de feina propera. 
Durant tot aquest procés formatiu, l’alumnat 
comptarà amb un acompanyament i tutories 
que han de permetre el bon ritme i aprofita-
ment del programa.
Els joves interessats poden adreçar-se als 
Serveis Socials abans del 31 d’agost on se’ls 
informarà sobre el curs i des d’on poden fer 
la seva inscripció.

 L’Ajuntament impulsa un 
servei públic de recàrrega de 
vehicles elèctrics

L’Ajuntament de Sant Pol posarà propera-
ment en marxa un punt de recàrrega per 
a vehicles elèctrics, que estarà ubicat a 
la Riera, sota el pont de la Nacional II. El 
servei pretén fomentar l’ús d’aquests vehi-
cles, seguint els objectius comunitaris de 
reducció de les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle, en el marc del Pacte d’Alcaldes 
de la Unió Europea per a la reducció de les 
emissions de CO2. L’Ajuntament de Sant 
Pol es va adherir el 2011 a aquest pacte, que 
estableix l’estratègia i les accions en la lluita 
contra el canvi climàtic fins l’any 2020.

 L’Àrea de Salut instal·la 
gàbies de coloms per contro-
lar-ne l’excés de població

Degut a l’augment de la població de coloms 
i a les queixes dels veïns per la brutícia que 
provoquen, des de l’Àrea de Salut i Medi Am-
bient es fan captures periòdiques d’aquests 
animals per evitar-ne l’excés. Així, durant 
els mesos de juny i juliol s’han col·locat dues 
gàbies a Santa Clara i al Carrer Nou que han 
permès capturar un centenar d’animals.

breus

actualitat

 L’Ajuntament de Sant Pol ja pot disposar del local situat al C/ Roger de Flor, 

als baixos de l’edifici d’habitatge dotacional. L’alcaldessa Montserrat Garrido i 

el director de l’Incasòl, Damià Calvet, van signar al juliol l’escriptura de permuta 

i compravenda que acredita que l’Ajuntament és propietari de la totalitat del 

local, que es preveu destinar a les noves dependències de la Policia Local. 

D’aquesta manera es donava compliment al conveni signat al seu dia amb l’Ins-
titut Català del Sòl, INCASÒL, en virtut del qual l’Ajuntament de Sant Pol de Mar 
cedia el solar de l’antiga Fàbrica Sauleda perquè aquesta institució construís l’edi-
fici d’habitatge dotacional, amb aparcament subterrani i un local situat als baixos. 
A canvi l’Ajuntament havia de rebre la propietat de la meitat del local i es com-
prometia a adquirir l’altra meitat a preu de mercat. El passat juliol es formalitzar 
aquest acord, amb la signatura de l’escriptura de permuta de la meitat del local 
propietat de l’Ajuntament i la compravenda de l’altra meitat, que s’ha adquirit per 
un total de 247.251,44 euros.

L’Ajuntament de Sant Pol preveu destinar l’espai , de gairebé 500m2, a les noves 
oficines de la Policia Local, segons recull el nou Pla d’Equipaments municipal 
aprovat recentment. La comissaria actual es troba situada en un espai inadequat i 
aquest canvi permetrà reubicar-la en un lloc cèntric i accessible, per tal d’apropar 
més aquest servei al ciutadà.

L’Ajuntament adquireix el local 

als baixos del C/ Roger de Flor
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Noves instal·lacions infantils i 

esportives al Parc del Litoral 
 Per tal de potenciar l’espai del Parc 

del Litoral, un dels més concorreguts 

del poble, i degut a les demandes dels 

seus usuaris, aquest estiu s’ha ampliat 

la zona esportiva i la infantil amb 

noves instal·lacions.

Així, i tenint en compte que aquestes 
zones quedaven curtes a les hores de 
més afluència, s’ha instal·lat una nova 
àrea infantil amb un Parc Patufet a la 
gespa més propera a l’aparcament. Tam-
bé s’ha reforçat la zona esportiva amb 

un nou grup de cinc aparells de gimnàs.

breus

 Sant Jaume de Marxa!

Sant Pol ha tancat un nou any de Festa 

Major, que aquest any estava dedicada als 

30 anys de la Marxa. L’emotiu pregó que 

repassava la història d’aquesta activitat i del 

seu grup fundador va donar el tret de sortida 

a les diverses activitats per a tots els gustos 

i edats. Cal destacar els tradicionals jocs de 

cucanya a la platja recuperats per A tot Drap 

o el concert dels santpolencs N’Gai N’Gai i 

Mc Fly i també, com a anècdota, la pluja que 

va caure durant la cercavila dels gegants, 

que els va obligar a fer el ball a l’envelat. 

La cloenda va anar aquest any a càrrec de 

l’Orquestra de Cambra de l’Empordà amb el 

seu concert per la llibertat. Abans, però, va 

tenir lloc l’elecció de la pubilla i l’hereu 2014, 

amb Clàudia Tarridas i Pol Hernández com 

a nous representants, mentre que en Jan 

Aragall va ser nomenat fadrí. Trobareu totes 

les fotos al Flickr de l’Ajuntament.

 La Grossa es passeja per 
Sant Pol per la Festa Major

El passat 27 de juliol, durant els actes de la 

Festa Major, Sant Pol va poder gaudir de la 

visita de La Grossa, que està fent una gira 

per festes majors de Catalunya. La Grossa 

va ser rebuda a l’Ajuntament per l’alcaldessa 

Montserrat Garrido i es va estar passejant 

per la Fira d’Art i els carrers del poble, on 

tothom que va voler s’hi va poder fotografiar 

i també comprar-li números per al proper 

sorteig. Si voleu podeu veure les fotografies 

al seu perfil de Facebook: www.facebook.

com/lagrossacat o en aquest enllaç directe: 

http://scur.cat/7GLYLG

notícies

Sant Pol disposa d’un aparell per 

mesurar els camps electromagnètics

 Davant de la inquietud de molts ciutadans pels efectes que provoquen les 

emissions electromagnètiques dels diferents aparells electrònics, la Genera-

litat ha estat desenvolupant diversos projectes durant els darrers anys, amb 

la intenció de mostrar a la ciutadania informació objectiva sobre la telefonia 

mòbil i els camps electromagnètics.

Una d’aquestes accions, que compta amb el cofinançament de la Comissió 

Europea, consisteix en l’adquisió d’equips portàtils de mesura del nivell de camps 

electromagnètics. L’Ajuntament de Sant Pol de Mar té un d’aquests equips a la seva 

disposició durant aquest any 2014 per tal de poder mesurar els nivells de camp 

electromagnètic al municipi de les bandes de freqüència de 100kHz a 8 GHz. Els re-

sultats de les medicions que es vagin duent a terme amb aquest aparell en diferents 

indrets del poble s’aniran publicant periòdicament.

Fins ara, totes les medicions que s’han anat realitzant en aquest sentit mostren 

que Sant Pol està amb uns nivells molt per sota dels límits marcats.
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entitats

Programa de Firamar

  Divendres 22 d’agost

Cantada d’històries 21:30h / Plaça 
del Torrent Arrosser. A càrrec de La 
Coral Montplau de Pineda de Mar 
i La Coral Sant Pol Canta. Sota la 
direcció d’ Emili Orrit.
A continuació:
Havaneres i cançons de taverna, a 
càrrec de Jordi Grau i Jordi Rubau.

  Dissabte 23 d’agost

Subhasta pública de peix 10h / 
Platja de les barques                                                           
A càrrec d’A Tot Drap, amb la col-
laboració de Pescadors de Sant Pol. 
Comença la Fira del Mar 12h / Pl. 
Torrent Arrosser i passeig La Punta
Fins diumenge al vespre.
Vine a conèixer el Sant Pol dels 

pescadors (visita guiada) 18:30h / 
Plaça de La Vila. Inscripció prèvia a 
l’Oficina de Turisme. 
Organitza: Ajuntament de Sant Pol 
de Mar i A Tot Drap.
Inauguració oficial de FiraMar 19h / 
inici passeig de La Punta.
12è Festival d’Havaneres de Sant 
Pol de Mar i 6è Concurs de com-

posició d’havaneres de Catalunya 

“Vila de Sant Pol de Mar” 22h / 
Plaça de La Punta.
El recinte s’obrirà a les 21h. Preu: 

6¤ (inclou cadira i rom cremat, se 
servirà a la mitja part del Festival)
El públic  assistent votarà a la mitja 
part pel premi popular. Els premis 
s’entregaran al finalitzar el Festival.
Grups participants: Els pescadors 
de l’Escala, Peix Fregit, Neus Mar i 
Port-Bo

  Diumenge 24 d’ agost

Demostració de pesca amb artó 
09h / Platja de Morer
A càrrec d’A Tot Drap  amb la col-
laboració de Pescadors de Sant Pol. 
(artó cedit per Rafel i Jaume Simón)
Bateig de llaguts 11h / Platja de Les 
Barques. Bateig de l’Amparo, la Ció, 
la Xita i la  Grimola.
Organitza: A Tot Drap.
Tot seguit “Sant Pol des del mar”

Passejades improvisades amb les 
barques d’ATD. 
“Anem a mar blava” 13h / Platja de 
les Barques. Passejades improvisa-
des amb els patins d´ATD
Taller de maquetació 18h / Plaça 
del Torrent Arroser
A càrrec de monitors de l’Escola de 
Mar. Organitza: A Tot Drap.
Ballada de sardanes 19h / Pl. de
la Punta. Amb la Cobla Sabadell
Cantada “Històries” 20:30h / 
Plaça del Torrent Arroser.

A Tot Drap us presenta “Somni” 22h / 
Platja de Les Barques
Un espectacle de poesia, música i llum 
amb la participació de les barques i 
amb el mar com a teló de fons. (espec-
tacle previst i suspès pel mal temps en 
la 4a. Trobada de Vela Llatina)

  Dissabte 13 de setembre

33a Sardinada popular 21h / Platja de 
les barques. 
Amb l’actuació de “L´Espingari”

*****************************
• Per FIRAMAR hi haurà servei de bar 
permanent amb els ja tradicionals 
entrepans de seitó i begudes.
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“Vigilava la mainada 
que es banyava i els 
lligava a la cintura les 
carbasses o suros que 
feien de � otadors”

Records d’aquell 

Sant Pol...
 Encetem aquesta secció amb un article de Raül Juncosa i Talamàs, en què 

rememora la figura d’en Martí dels Banys.

S
ón molts anys i moltes les vivències 

viscudes en aquest poble, records 

de temps passats, de fets, de 

persones... Avui permeteu-me que 

recordi un personatge que, per mi, 

va ser un gran home, a més d’un amic entranyable: 

en Martí Pla, conegut per tothom com en Martí dels 

banys.

Va ser un bon pescador, un excel·lent company 

de barca, un gran bromista i a més, segons els qui 

durant molts anys fruïren de la seva companyia 

pescant, manejava molt bé els fogons. Em sembla 

que els que vam tenir la sort de tastar els seus pops 

amb allioli ho podem certament confirmar.

És curiós perquè, segurament sense adonar-se’n, 

en Martí va ser un dels impulsors del Sant Pol tu-

rístic o de segona residència. Amb tota la seva mo-

dèstia, ell va ser l’iniciador dels banys que portaren 

el seu nom i que van passar després al seu fill Lluís, i 

que avui en dia condueixen els seus descendents.

Un bon dia, al principi de l’estiu d’un any molt 

llunyà, en Martí va començar a muntar unes casetes 

de fusta, on la gent després s’hi posaria el vestit de 

bany, com era costum en aquella època. A cada 

caseta, hi havia una palangana amb aigua per 

esbandir-se la sorra dels peus. També va col·locar 

una dutxa, uns encanyissats on els banyistes es pro-

tegien del sol i va fondejar un parell de bótes un tros 

de mar endins. De les bótes en sortien uns caps en 

direcció a la platja perquè s’hi poguessin agafar els 

que no sabien nedar. No hi havia res més. No penseu 

en bars, refrescos ni aperitius, que tot això no existia 

en aquella època. Però en canvi ho suplíem amb un 

càntir d’aigua fresca que s’omplia en un parell de 

fonts que rajaven dintre del túnel del tren. Val a dir 

que els nostres pares ens tenien prohibit de beure en 

aquelles fonts, ja que creien que l’aigua podia portar 

el tifus, i ignoraven que la del càntir també provenia 

del túnel. El que sí puc dir és que, després del bany i 

la dutxa, de tornada cap a casa, marcada l’hora per 

aquell tren que malauradament aleshores mai no 

anava amb retard, el camí obligat per tothom era per 

dintre el túnel. Hi passàvem perquè la fresca hi era 

molt agradable i per poder beure aquella aigua que 

rajava per unes canyetes. Recordant-ho ara penso 

que d’aquella manera, aquells eren uns dels millors 

aperitius que he pres en la meva vida.

El nostre personatge, en Martí, era extraordinària-

ment educat i servicial. Quan es dirigia a una perso-

na gran mai oblidava de posar per davant “senyor” o 

“senyora”, però la seva salutació preferida era la de 

“caballero” o “caballera” en singular o plural segons 

convingués, i precedida pel bon dia, bona tarda o 

bona nit. Els qui el coneixien quan el trobaven pel 

carrer també el saludaven començant per un “Caba-

llero...”, i continuaven amb el que haguessin de dir.

Parlant amb ell ja era tota una altra cosa, i qui no 

va tenir la sort de conèixer-lo difícilment podrà com-

prendre tota la filosofia que portava dintre seu. La 

seva conversa es basava primordialment en simbo-

lismes i metàfores. Quan se li preguntava qualsevol 

cosa, sobre el temps per exemple, abans de respon-

dre rumiava una estona, et mirava fixament, feia 

unes passes endavant i endarrere i després et feia la 

seva explicació simbòlica d’allò que li havies dema-

nat. Tenia també converses realment profundes que 

et sorprenien, però eren sempre emmarcades en la 

seva forma inimitable d’expressar-se.

Per ell el dia començava de bon matí, amb un bon 

esmorzar; de fet de l’esmorzat ell en deia “matar el 

gat”. La imatge d’en Martí anant amunt i avall per 

casa seva, al passeig de la Punta, amb un plat de 

pa amb tomàquet i algun peix, envoltat de gats que 

el seguien -sempre els queia alguna cosa- i amb el 

porró -aquest era realment el gat a matar- creieu 

que és per a mi una estampa molt difícil d’oblidar. 

Durant els estius que vaig passar a la Punta, de 

vegades veia aquesta imatge abans d’anar-me’n a 

treballar i recordo aquells moments com a quelcom 

que pertany al passat i que mai no tornarà.

El seu lloc preferit, però, era la platja. Allí, al 

trencall de les ones, dret, amb una samarreta de 

color blau marí i uns pantalons del mateix color mig 

arromangats, amb la gorra fosca sobre el cap -”la 

calaixera” en deia ell, ja que hi guardava el tabac, els 

llumins i tot el que calgués- i amb els ulls petits mi-

rant en totes direccions, vigilava sempre la mainada 

que es banyava i els lligava a la cintura les carbasses 

o suros que feien de flotadors en aquella època.

Crec que algun dia llunyà, també a mi, com a 

tants d’altres, em lligà unes carbasses per primera 

vegada; i un altre dia me les va treure i segurament 

em va dir: “Ara ja pots nedar sense, ja en saps”. I així, 

d’alguna manera, va ser ell qui em va marcar, com 

a molts, en el camí de l’amor i el respecte envers 

el mar, amb tot el que això comporta. Per tot això, 

gràcies Caballero.

Raül Juncosa i Talamàs

“En Martí va comen-
çar a muntar unes 
casetes de fusta, on la 
gent després s’hi posa-
ria el vestit de bany”

apunts

Autor: Pere Sauleda
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tribuna

Grups

Municipals

Després de les declaracions i els afers relacionats amb el President Pu-
jol i el seu entorn familiar, els membres de l’agrupació de CiU de Sant 
Pol de Mar només podem afirmar que estem consternats i decebuts 
amb totes les notícies que dia rere dia van apareixent a tots els mitjans 
de comunicació. No obstant, tant l’equip de govern com tots els mili-
tants estem convençuts que els passos que s’estan duent a terme des 
del Govern català, amb la figura del President Mas al capdavant, són 
els adients per arribar a la llibertat del nostre país i que el camí cap a 
la independència segueix intacte. Des de CiU de Sant Pol seguirem tre-
ballant tant per continuar essent un dels municipis més envejats com 
per arribar a la fi desitjada per a una Catalunya lliure. 
Comptem amb tot el vostre suport que agraïm profundament.

Que bonica és la Festa Major de Sant Pol! És un moment de joia que tots els 
santpolencs gaudim any rere any. El pregó, la Missa Solemne, els focs, el ball de 
l’almorratxa i tantes activitats fan de la nostra festa una de les més maques de 
tota la comarca. I que bonic és veure el balcó de l’Ajuntament ben guarnit amb 
l’escut de la nostra vila, mostrant a tots que és la Festa de Sant Jaume, patró de 
Sant Pol de Mar, el millor poble de tot el Maresme. Orgull santpolenc. Acaba la 
Festa Major de tots, i el balcó de l’Ajuntament torna al seu “hàbitat natural” en 
què lamentablement l’Alcaldessa l’ha convertit en aquests anys.  Consignes de 
l’ANC i de l’AMI en el que el “volem votar” i “l’Escola de tots” fan que el balcó de 
l’Ajuntament torni a ser la casa només d’uns quants. Quan una és alcaldessa, ho 
és de tots. I l’Ajuntament així com el balcó és de tots i no només dels que pen-
sen com ella.  Bon estiu a tots, descanseu i tornarem amb més força que mai.

Ha passat el temps de les grans agressions al paisatge… La crisi, el sentit 
comú i, perquè no dir-ho, la pressió que va fer l’oposició i especialment Junts 
per Sant Pol, ha fet que tot això quedi enrere i ara puguem garantir pels 
pròxims 10/15 anys que Sant Pol continuarà sent un petit poble on la població 
creixerà de manera natural i no a cop de “totxo”. Però malauradament, ara ens 
toca seguir amatents a altres petites “agressions” que no per petites deixen 
de ser importants. Col·locar focus de poliesportiu a la Punta, situar el nou parc 
infantil a l’única zona del Parc del Litoral que quedava lliure de tot, en comptes 
de situar-lo entre la zona de picnic i el gimnàs, com nosaltres haguéssim pro-
posat si ens arriben a consultar, substituir arbres per pàrkings… Si continuem 
així haurem de proposar que cada cop que es col·loqui algun objecte fix, s’hagi 
de consultar a la Junta de Patrimoni, doncs tot Sant Pol és el nostre Patrimoni.

Esquerra Republicana demana formalment i pública al Govern que retiri les 
prerrogatives d’expresident a Jordi Pujol, fins i tot, el seu tractament protocol-
lari de Molt Honorable. Això vol dir; sou i pensió vitalícia, cotxe oficial i 
despatx. Esquerra Republicana exigim que Hisenda i la Fiscalia investiguin i 
ho facin urgentment i amb rigor. Demanem a la família Pujol i CDC que faci-
litin tota la informació que calgui i se’ls demani des d’instàncies tributàries 
i judicials sobre l’origen d’aquests diners evadits. CIU ha de fer net sense 
dilacions. Cal que tothom posi fi a l’autonomisme i a tot el que representa, 
a maneres de fer que hem de desterrar, cal netedat i transparència. Un país 
nou s’ha de fer sense rèmores, sense complexos, sense llast. Cal respondre 
a una exigència democràtica i moral triant entre fer el camí cap al nou país 
amb una motxilla carregada amb llast o fer-lo sense cap llast.

Aquest és l’últim escrit abans d’engegar l’últim curs del mandat. Ara 
és el moment de no relaxar-nos i començar a planificar la feina a partir 
del setembre. Ara és quan cal fer balanç per arribar a l’hivern vinent 
i després l’estiu havent fet els deures en les qüestions que encara 
no estan resoltes com són la mobilitat, la promoció del comerç o la 
intervenció municipal per aconseguir tenir un parc d’habitatges més 
assequible. Ara és l’hora d’acabar totes aquelles tramitacions que 
estan en procés i tots aquells projectes en tràmit...

Al maig vinent hi haurà eleccions municipals. No permetrem que 
aquest fet adormi l’activitat del govern. Seguirem treballant perquè el 
que queda de mandat sigui el màxim de profitós possible.

ciu sant pol de mar

el camí segueix intacte

junts per sant pol

petites agressions al 

paisatge

grup municipal d’icv

no ens adormim!

pp sant pol de mar

la festa major de tots!

secció local d’esquerra

sobre la confessió d’eva-

sió fiscal de jordi pujol
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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

Agost
  Diumenge 24 d’agost

Ballada de sardanes

Amb la Cobla Sabadell 
Hora 19h / Lloc Plaça de la Punta

  Dissabte 30 d’agost

La botiga al carrer

Hora De 17 a 21h / Lloc Carrers de 
Sant Pol
ORGANITZA: Unió d’Establiments i 
Serveis de Sant Pol de Mar.

 Diumenge 31 d’agost

Ballada de sardanes

Amb La Flama de Farners 
Hora 19:30h / Lloc Plaça de la Punta

  ALTRES:

Ruta “El Sant Pol dels 
pescadors”

Dissabtes 2 i 23 d’agost, 6 i 20 de 

setembre

Visites guiades. Vine a conèixer el Sant 

Pol dels pescadors!

Hora sortida 18:30h / Lloc Plaça de la 
Vila / Preu 5 ¤/persona 
 50% descompte familiar (2 o més 

membres apuntats)

Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme

Per a més informació: 93 760 04 51 - 

ofturisme@santpol.cat

Organitza: Ajuntament de Sant Pol i A 

Tot Drap

Col·labora: Fotografia P. Sauleda

Agraïments: Xavier Roca Rosell, Mercè 

Serra Geli

  EXPOSICIONS:

 

Ut pictura poesis

Fins al 31 d’agost. Lloc Museu Pintura

Horari De dijous a diumg. de 18 a 21h

  Del 15 al 17 d’agost

 

XX Fira AlterNativa

Organitzacions i col·lectius per la pau, 

la solidaritat, l’ecologia i els productes 

naturals. Tallers i zones d’experiències. 

Fira d’artesania, alimentació i medi-

cina. Conferències, debats, animació, 

teatre, circ... i, a les nits, música en viu. 

Lloc Parc del Litoral

Més info a www.firaalternativa.cat 

  Dissabte 16 d’agost

 

Torneig Volei platja  

Hora De 9 a 18h / Lloc Platja de les 

barques. Inscripcions: a Ca l’Arturo. 

 Diumenge 17 d’agost

 

Cercavila ambiental 
“Apunta-t’ho: Recicla BÉ!”  
Hora 18:30h / Recorregut Parc del 

Litoral, Riera, Consolat de Mar, C/Nou, 

Plaça Estació i Avinguda Dr. Furest 

 Del 22 al 24 d’agost

FiraMar 2014

Fira d’arts, oficis i motius mariners. 

Inclou VI Concurs de composició 

d’havaneres i Festival d’Havaneres: 

Dissabte 23 d’agost a les 22h. 

* Programa a l’interior i a santpol.cat

Més info a www.penyaxindries.cat 

  Dissabte 23 d’agost

 

Torneig Futbol platja  

Hora De 9 a 18h / Lloc Platja de les 

barques. Inscripcions: a Ca l’Arturo.

  Dissabte 6 de setembre

 

DEBAT A BAT: La 
terra i el mar
Espai de debat, opinió i reflexió, condu-

ït per Xon Belmonte. Amb el pescador 

Ramon Tarridas i el pagès Josep Pla

Hora 19:30h / Lloc Sala Ainaud de 

Lasarte (Plaça de la Vila, 1)

  Dijous 11 de setembre

 

Actes de la diada

Acte institucional i ofrena floral

Hora a confirmar / Lloc Placeta del 

Cau

 Divendres 12 de setembre

 

Concert: Carles Cases 
diu Llach
Lloc Centre Cultural i d’Esbarjo

(Preu i hora a confirmar)

  Dissabte 13 de setembre

 

Pagesia i proximitat

Hora De 10 a 14h / Lloc Plaça Estació

33a. Sardinada 
Popular
Amb l’actuació de “L’ESPINGARI”.

Hora 21h / Lloc Platja de les Barques

ORGANITZA: Penya Xíndries

  Diumenge 14 de setembre

 

Ruta guiada “Les bata-
lles de Sant Pol de Mar”

Activitat prevista dins els actes del 

Tricentenari. (A confirmar)

Setembre


