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el poble se suma a la reivindicació en vistes al 9n. pàg 4 / obres als espi-
gons per recuperar la sorra. pàg 7 / primera edició de la xip internatio-
nal cup. pàg 8 / l’origen de les volades i els seus protagonistes. pàg 12

Sant Pol vol Votar
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Sant Pol vol decidir!

S’han produït molts successos des de la primera consulta popular 
realitzada al poble veí d’Arenys de Munt ara fa 5 anys. En aquests 
anys, la voluntat del poble català per a poder decidir lliurement el 
seu futur no ha parat de créixer, tant per convicció pròpia com per la 
negativa de diàleg i tancament de portes del govern central.

En Ple municipal extraordinari celebrat el dia 22 de setembre, el nostre ajunta-
ment va aprovar una moció per donar suport a la convocatòria de la Consulta 
sobre el futur polític de Catalunya, amb un suport plenari de més del 90%, 
amb el vot favorable de tots els partits municipals, a excepció del vot, tanma-
teix esperat, del Partit Popular. 
En aquest sentit, la nostra alcaldessa va ser la representant del poble de Sant 
Pol a fer entrega d’aquest suport popular al President Mas al Palau de la Gene-
ralitat, el passat 4 d’octubre.

Així com, el passat 30 de setembre, en motiu de l’admissió a tràmit de les dues 
peticions dels govern espanyol contra la celebració de la consulta, més de 250 
santpolencs ens vàrem concentrar a la plaça de la vila per formalitzar el rebuig 
popular a un Tribunal Constitucional polititzat i manipulat. 

Tenim tot els nostre dret a decidir el futur de Catalunya i seguirem treballant 
des de Sant Pol per col·laborar que el 9 de novembre es faci realitat la consulta.

Visca Catalunya!

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  
Resposta de l’Ajuntament a 
les queixes de veïns per la 
pilona del carrer Ferrocarril

Arrel de les cartes rebudes per part 
d’alguns veïns de l’Av. Dr. Furest 
descontents amb la normativa que 
regula la pilona mòbil ubicada a 
l’inici del carrer Ferrocarril, l’equip 
de govern vol donar la seva opinió al 
respecte.

L’Ajuntament de Sant Pol de Mar 
lamenta que la instal·lació de la pilona 
mòbil amb horari regulat suposi un 

inconvenient a alguns veïns de l’Avinguda 
Dr. Furest. 
L’equip de govern va haver de prendre 
aquesta mesura el 2012 després que altres 
intents de pacificació del trànsit rodat no 
haguessin funcionat. La zona de La Punta 
és especialment conflictiva ja que té un 
accés difícil pel carrer Ferrocarril, una via 
estreta i amb molta afluència de vianants, 
sobretot a l’estiu.

L’equip de govern aposta per un model 
de poble on primer són les persones i no 
els cotxes, prioritzant la seguretat dels 
vianants i el descans dels veïns. Encara cal 
fer molta pedagogia i continua havent-hi 
persones que no respecten les normes, 
però estem satisfets amb els resultats 
obtinguts i creiem que l’horari fixat és prou 
ampli perquè els veïns s’hi puguin adaptar 
sense problemes.

Ferran Xumetra i Subirana
Regidor de Governació i Mobilitat
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tema del mes

Diada reivindicativa a les portes del

 Les celebracions de la Diada dels 
últims anys s’han convertit en jor-
nades de gran reivindicació, seguint 
l’evolució política que viu Catalunya. A 
les grans manifestacions de Barcelona 
o la Via Catalana, s’han de sumar els 
actes que es viuen als pobles com Sant 
Pol, que també ha posat el seu granet 
de sorra en la commemoració d’aques-
ta efemèride, avivada aquest any per 
la celebració del Tricentenari del 1714 i 
la proximitat del 9N.

La vigília de l’11 de setembre ja es va 
viure una jornada molt emotiva, amb 
la Marxa de Torxes de la Vallalta, que 
aquest any acollia Sant Pol com a poble 
amfitrió. La comitiva va descendir 
de Sant Iscle i Sant Cebrià fins a les 
Quatre Carreteres, on va ser rebuda 
pels santpolencs assistents. Després 
de recórrer els carrers Consolat del 
Mar, Nou i Ferrocarril, la desfilada va 
acabar a la platja de les barques, on 
es va formar una enorme V baixa amb 
les torxes. L’acte va concloure amb la 
lectura del manifest a la plaça Torrent 

Arrosser i una botifarrada popular a 
càrrec de la Penya Xíndries.

L’endemà va tenir lloc la tradicional 
ofrena de flors al monument dels Se-
gadors, en la que van participar partits 
polítics i entitats del poble. En el seu 
discurs, l’alcaldessa va fer referència 

a la commemoració del Tricentenari i 
a la propera celebració de la consulta 
i va animar a “mostrar-nos com un 
poble unit i decidit a assolir un objec-
tiu comú: governar-nos des de casa 
nostra”. Igualment va reafirmar el 
compromís dels municipis “a fer-nos 
dignes d’un futur millor i d’un llegat 
que valdrà la pena”.

“Des dels municipis 
ens comprometem a 
fer-nos dignes d’un fu-
tur millor i d’un llegat 
que valdrà la pena”

 Concentració contra la 
suspensió de la consulta

Cap a 300 persones, la majoria vesti-
des de groc, es van concentrar davant 
de l’Ajuntament de Sant Pol el passat 
30 de setembre per donar suport a la 
consulta del 9N, després de la suspen-
sió del Tribunal Constitucional. Sant Pol 
s’afegia així a la convocatòria impul-
sada per l’ANC i Òmnium Cultural, 
que va aplegar desenes de milers de 
persones simultàniament als diferents 
pobles i ciutats de Catalunya.
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 9N alcaldia

Montserrat 
Garrido i 

Romera
Alcaldessa 
de Sant Pol 

de Mar

 Bon inici de tardor  

Hem acabat l’estiu d’una manera molt 
festiva i reivindicativa, amb una emotiva 
Marxa de Torxes de la Vallalta. Aquest any 
la nostra vila va ser l’amfitriona d’aquest 
esdeveniment, amb una gran participació 
de grans i menuts, fent un recorregut pels 
carrers de Sant Pol i acabant a la platja de 
les barques fent una magnífica V amb la 
presència de l’ermita de Sant Pau. La festa 
va acabar amb una botifarrada de la que 
tots els assistents vàrem gaudir.

L’endemà, partits polítics i entitats, acom-
panyats per santpolencs i santpolenques, 
vam celebrar un any més l’ofrena al mo-
nument de l’11 de setembre, per tot seguit 
desplaçar-nos a Barcelona, on es va poder 
viure la festa de la democràcia, de la volun-
tat dels catalans de demanar pacíficament 
el que any rere any pacífica i festivament 
demanem: la llibertat de poder decidir quin 
país volem.

El nostre ajuntament dóna suport a poder 
fer la consulta i està a disposició del 
President de la Generalitat a participar i 
facilitar el que calgui per poder anar a votar 
el proper 9 de novembre.

A banda de les reivindicacions, el setembre 
ens porta l’inici del curs escolar, aquest 
any amb la mirada posada al departament 
d’ensenyament i el seu compromís que 
el curs 15/16 a Sant Pol els nostres nois i 
noies puguin començar la secundària a la 
nostra vila. L’ajuntament ha fet la feina i ja 
tenim a disposició del departament el solar 
que ens demanaven.

Bon inici de tardor i preparats per a tots 
els esdeveniments, activitats i actes que 
aquesta estació de l’any ens permet oferir-
vos.

 Xerrada i concert 
per arrodonir la 
celebració

Altres actes complementaris 
de la Diada van ser l’emotiu 
concert que va oferir al Centre 
Cultural el compositor Carles 
Cases, en què reinterpretava 
els temes més populars de Lluís 
Llach, i la xerrada “La marca 
de l’esclau”, a càrrec de Ferran 
Camps, politòleg i membre de 
l’ANC, i el Dr. Oriol Domènec, 
cirurgià i activista durant el 
franquisme. Podeu trobar la 
gravació íntegra, al igual que 
la de l’últim Debat a Bat sobre 
la terra i el mar, al canal de 
youtube de l’Ajuntament.

 Marxa de torxes 
per la independèn-
cia

L’ANC va organitzar un 
any més aquesta marxa 
que aplega els tres pobles 
de la Vallalta. Aquest any, 
l’acte va comptar amb la 
col·laboració d’A Tot Drap, 
que va participar-hi des del 
mar i també va realitzar 
una v baixa amb les seves 
barques.
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 L’alcaldessa en la celebra-
ció del cinquè aniversari de la 
consulta d’Arenys de Munt 

El dissabte 13 de setembre, dia del cinquè 
aniversari de la primera consulta per la 
independència, una nodrida representació 
d’alcaldes i alcaldesses del Maresme es van 
trobar a Arenys de Munt per posar de ma-
nifest el suport del món local a la consulta 
del 9N. L’alcaldessa de Sant Pol, Montserrat 
Garrido, va ser una de les assitents a la Sala 
Municipal d’Arenys de Munt, en que els 
diferents representants maresmencs van 
explicitar la unitat de les forces polítiques 
comarcals en el procés. Es dóna el cas que 
vint-i-sis dels trenta municipis del Maresme 
formen part de l’Associació de Municipis per 
la Independència (AMI). 
En la seva intervenció, l’alcaldessa de Sant 
Pol va reflexionar sobre el fet que la Delega-
ción del Gobierno dedica energies en temes 
com el de les banderes a les façanes dels 
ajuntaments i deixa de banda problemàti-
ques més cabdals del món local. 

 Comença l’horari d’hivern 
d’accés de vehicles al centre

Des del 15 de setembre ha començat l’horari 
d’hivern pel que fa a la circulació de vehicles 
a centre del poble i al carrer de la Riera. Com 
l’any passat, l’accés està tancat els diven-
dres de 17 a 21h. i dissabtes, diumenges i 
festius de 12 a 21h, podent-hi circular només 
els vehicles autoritzats. La resta d’hores la 
zona està oberta al trànsit. 
Recordem, no obstant, que l’accés al C/
Ferrocarril i La Punta segueix prohibit tot 
l’any als vehicles que no disposin de la co-
rresponent acreditació, encara que la pilona 
estigui oberta.
Pel que fa a les zones blaves de pagament 
(les situades al carrer Pau Simón, el Parc del 
Litoral i la Riera), des de l’1 d’octubre només 
estan actives durant els caps de setmana 
i festius de 8 del matí a 8 del vespre. Els 
empadronats a Sant Pol poden aparcar-hi 
gratuïtament sempre que el vehicle disposi 
de l’adhesiu que ho acredita.

breus
actualitat

 Entre aplaudiments del públic assistent, el passat 22 de setembre el ple de 
l’Ajuntament va aprovar per ampla majoria la moció de suport a la convocatòria 
de consulta sobre el futur polític de Catalunya del proper 9 de novembre. 

La proposta va obtenir 11 vots favorables i només hi va votar en contra el regidor 
del PP, que va considerar ’lamentable’ que s’hagués convocat un ple extraordi-
nari per debatre aquesta moció. Sant Pol s’afegeix així als prop de 700 municipis 
catalans que s’han adherit a la iniciativa promoguda per l’Associació de Municipis 
per la Independència (AMI) i l’Associació Catalana de Municipis (ACM), que 
també compta amb el suport de les quatre diputacions i també diversos consells 
comarcals.

Sant Pol s’afegeix als pobles 
que donen suport a la consulta

 Properes visites culturals per a aquesta tardor-hivern

SORTIDA A FIGUERES

Dijous 6 de novembre

Preu per persona: (a determinar) 

Inclou: visita guiada per la Figueres més 

daliniana i al Museu Dalí, dinar al restaurant 

El Racó i visita al Museu del Joguet 

Inscripcions fins al 21 d’octubre

COMBINAT A BARCELONA

Dijous 27 de novembre

Preu per persona: 30 ¤

Inclou: visita al Museu Marítim i obra de 

teatre Mar i Cel. Inscripcions del 15 octubre 

al 10 de novembre

SORTIDA A ANDORRA

Data: dissabte 17 i diumenge 18 de gener de 

2015

Preu per persona: 115 ¤ 

Inclou: Estada en règim de Mitja Pensió a l’Hotel 

Husa Cèntric****, Escudellada de Sant Antoni 

amb plat de ceràmica de record i teatre La Barca 

Nova

Inscripcions del 10 al 24 de novembre

Totes les inscripcions es poden fer a l’Oficina 

de Turisme de l’Ajuntament (Plaça de la Vila, 

1 - 93 760 04 51) i a Ca l’Arturo (C/ Ignasi Mas 

Morell, 9 - 93 760 30 06)
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El ministeri de Medi Ambient 
reconstrueix els espigons de 
La Punta i Can Villar
 El passat mes de setembre van 

començar les obres a la platja de Sant 
Pol per tal de reconstruir els espigons 
de la Punta i de Can Villar, amb el pro-
pòsit d’evitar la regressió de la sorra a 
la platja.

L’espigó de la Punta s’havia anat de-
teriorant amb el pas dels anys i actual-
ment es trobava en molt mal estat, cosa 
que provocava la pèrdua de sorra a la 
platja quan hi havia temporal. Aquesta 
actuació, a càrrec del Ministeri de Medi 

breus
 Adjudicat el contracte per 

a la instal·lació del sistema 
reemissor de canals de TDT

El passat dimecres 24 de setembre es va 
adjudicar a l’empresa Adtel Sistemes de 
Comunicació el contracte per al subminis-
trament, instal·lació i posada en marxa d’un 
sistema reemissor de canals de televisió di-
gital. Aquest sistema, que permetrà millorar 
la cobertura del senyal de TDT al municipi, 
estarà preparat perquè pugui entrar en 
funcionament de seguida que estigui definit 
el nou espectre de freqüències per part del 
Govern central.

 Carme Pomés s’incorpora 
com a nova regidora per 
Junts per Sant Pol

Al darrer ple del passat 29 de setembre, 
Carme Pomés (Junts per Sant Pol) va fer 
efectiva la seva incorporació com a nova 
regidora de l’Ajuntament de Sant Pol. Pomés 
agafa el relleu de Joan Vigatà, que va renun-
ciar al seu càrrec el passat mes de juliol.

 Tramitació del DNI-e 
a Sant Pol el 17 d’octubre

El proper 17 d’octubre un equip de la Policia 
Nacional es desplaçarà de nou a Sant Pol 
per tramitar el carnet d’identitat electrònic a 
les persones que ho necessitin. Cal demanar 
hora amb anterioritat al telèfon 93 760 
05 19, o passar per les dependències de la 
Policia Local en horari d’atenció al públic de 
9 a 14h.

notícies

La Fira Alternativa celebra 20 anys 
d’utopies vestides de festa popular
 Aquest agost ha fet 20 anys que va néixer la Fira Alterna-

tiva, amb la intenció de construir un espai d’il·lusions i es-
perances recuperant l’ambient popular de la festa al carrer.

La fira està plenament consolidada i és un referent a la co-
marca. En aquests 20 anys, ha reflexionat sobre la pau, la globa-
lització, la terra, l’aigua..., mostrant que un altre món és possible. 
Tot i que es manté fidel als seus inicis, combinant la promoció de 
productes alternatius del món de la salut, l’artesania i l’alimenta-
ció, amb xerrades i debats, espectacles i música, en les últimes 
edicions ha incorporat propostes interessants com CIRCulem, 
una mostra de circ i teatre de carrer de primer nivell.

Ambient, s’ha estat executant segons el 
projecte elaborat pels tècnics de la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya (UPC), 
amb l’objectiu evitar la regressió de la 
sorra que pateixen les platges de la zona. 
Aprofitant les obres, també s’ha procedit 
a reparar l’altre espigó situat a la platja 
de Can Villar, que es trobava igualment 
malmès.

L’alcaldessa Montserrat Garrido ja es 
va desplaçar a Madrid a principis d’estiu 
per demanar a Costes i al Ministeri solu-
cions a aquesta problemàtica.
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l’entrevista

pecte i la tolerància, així com també, 
fomentar l’intercanvi cultural entre 
joves de diferents cultures i llengües 
units pel futbol des d’una perspectiva 
catalana i en català.

  Quina valoració en feu?

El torneig va ser un gran èxit, van par-
ticipar 8 equips vinguts de tot arreu: 
dos del Japó, un d’Andorra, el Villarre-

  Com va sortir la idea de muntar 
aquest torneig a Sant Pol?

La idea va sorgir des de XIP Informàti-
ca al veure el club, la posició privilegi-
ada de la vila, el marcat accent futbo-
lístic dels santpolencs, les condicions 
adients des d’una perspectiva empre-
sarial i el buit que hi ha al Maresme 
d’una competició de primer nivell, per 
crear referent a mig-llarg termini.

 Amb quina col·laboració compta?

Els principals promotors del torneig 
són:  XIP Informàtica, Movement Glo-
bal Football i l’Ajuntament de Sant Pol.

  Quin és l’objectiu?

Més enllà de l’aspecte competitiu, es 
buscava posar en alça els valors de 
l’esport: l’esforç, la solidaritat, el res-

“Volem esdevenir el referent de l’esport internacional a l’agost a Catalunya”

Sant Pol va acollir el passat mes 
d’agost el primer torneig internacio-
nal de futbol en categoria juvenil XIP 
International CUP. El campionat es va 
celebrar al camp de futbol municipal 
i va comptar amb la participació de 8 
equips d’arreu del món, entre els quals 
l’equip local At.C Sant Pol i dos equips 
de primer nivell provinents del Japó.

Cosimo 
Concilio

Organitzador de la 
XIP International CUP
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al de València, el Màlaga i els catalans 
Damm, Espanyol i Sant Pol.

  Quin va ser el resultat?

El torneig el va guanyar l’Espanyol en 
una final apassionant contra el Mála-
ga, que va caure derrotat 3-1.

  Hi ha alguna anècdota a destacar?

Una de les anècdotes va ser que en el 
primer partit, jugat el 22 d’agost a les 
9 del matí, que enfrontava a l’Espanyol 
contra el Sant Pol va caure un dels 

xàfecs més importants que he vist 
mai, convertint el camp de joc en una 
piscina. A l’arribar a la mitja part el 
partit es va anul·lar i es va donar per 
bo el resultat al marcador (Espanyol 
2 - Sant Pol 0)

  Com ho va viure l’At C Sant Pol?

Pels nois del Sant Pol va ser una opor-
tunitat única de jugar contra equips 
de primeríssim nivell, i van demostrar 

que enfrontant-s’hi amb fermesa, els 
van poder plantar cara i hi van deixar 
la pell. La impressió dels santpolencs 
sobre els equips de fora (en especial 
dels del Japó) va ser molt positiva. 
Els equips japonesos mostraven una 
tècnica i disciplina molt efectives. El 
Yokohama va arribar a la tercera plaça 
sense perdre ni un partit, cosa que va 
sorprendre a molta gent.

  Quina la impressió que es van endur 
del poble els equips de fora?

Nosaltres a tots els participants els 
vam informar del poble, així com de 
tots els seus atractius turístics. L’equip 
d’Andorra, gràcies a la gentilesa del 
Club i d’A Tot Drap, van poder fer un 

“Pels nois de Sant Pol 
va ser una oportunitat 
única de jugar contra 
equips de primeríssim 
nivell” 

tomb en veler per conèixer el pai-
satge marítim de Sant Pol de Mar. 
Altres equips van quedar-se a dinar 
a diversos restaurants de Sant Pol i la 
impressió global ha estat excel·lent.

  Hi haurà alguna novetat de cara a la 
propera edició?

Volem repetir-ho anualment amb la 
intenció de créixer exponencialment. 
De cara a l’any vinent l’objectiu és el 
de doblar el número de participants, 
(de 8 a 16) i convidar més equips de 
primer nivell (Barça, Bayer, Equips de 
Qatar i els Estats Units). L’esperit del 
XIP International CUP és el d’esdeve-
nir el referent de l’esport internacional 
a l’agost a Catalunya.
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 Properes activitats de 
l’associació de l’Esplai 

Des de l’associació de l’Esplai posem en 
coneixement dels socis que el mes d’octubre 
començarem les activitats d’informàtica, 
gimnàstica, lectura, català, costura, ganxet, 
mitja, puntes, ball de saló, caminades, 
petanca, ball en línia country. Continuarem 
fent ball una vegada al mes i també oferint 
els partits de futbol.
Us animem a venir i a fer-nos arribar els 
vostres suggeriments, que seran atesos.
El dia 8 de novembre tindrà lloc la celebra-
ció dels actes del XXXIX aniversari, amb la 
celebració d’una missa a les 12 hores i dinar 
a l’Hotel Gran Sol.

 Primera sentència favora-
ble a un santpolenc afectat 
per les preferents de Bankia

Una sentència del Jutjat de Primera Instàn-
cia d’Arenys de Mar obliga a Bankia a retor-
nar l’import que un afectat de Sant Pol de 
Mar va invertir en participacions preferents 
i obligacions subordinades i condemna a 
l’entitat a pagar els interessos corresponents 
i el cost del judici.
Aquesta és la primera sentència favorable 
que es dóna a Arenys d’un cas del grup 
d’afectats de Sant Pol per la mala comercia-
lització de participacions preferents i obliga-
cions subordinades de Bankia. S’espera que 
els altres casos que es tenen oberts acabin 
també de forma favorable als afectats.
L’any passat, l’Ajuntament ja va atendre les 
demandes d’aquests santpolencs posant a 
la seva disposició assessorament jurídic per 
iniciar les corresponents accions judicials.

breus
entitats

Nova graella per 
a aquesta tardor 
a Ràdio Litoral

   
DILLUNS 

 
DIMARTS 

 
DIMECRES 

 
DIJOUS 

 
DIVENDRES 

 
DISSABTE 

 
DIUMENGE 

 
08:00h 

 
SANTORAL 

 
SANTORAL 

 
SANTORAL 

 
SANTORAL 

 
SANTORAL 

 
SANTORAL 

 
SANTORAL 

 
09:00h 

 
FONOTECA 
MATINAL 

 

 
AHIR I AVUI 

 
MIRALL 

RADIOFÒNIC 

 
FONOTECA 
MATINAL 

 
MIRALL 

RADIOFÒNIC 

 
AHIR I AVUI 

 
ESGLÉSIA VIVA 

 
09:30h 

       
DES DEL MAR 

 
10:00h 

 
ENDAVANT LES  

ATXES 
 

   
CLÀSSICS 

   
A TOC DE 

COBLA 

 
11:00h 

 
SELECCIÓ 
LITORAL 

 

 
SELECCIÓ 
LITORAL 

 
SELECCIÓ 
LITORAL 

 
SELECCIÓ 
LITORAL 

  
CLÀSSICS (REP) 

 
EL CLUB DEL 
COUNTRY 

 
12:00h 

 
SANTORAL 

 
SANTORAL 

 
SANTORAL 

 
SANTORAL 

 
SANTORAL 

EL RODAMÓN 

  
SANTORAL 
SELECCIÓ 
LITORAL 

 
 

13:00h 
 

AGENDA 
INFORMATIVA 

 

 
AGENDA 

INFORMATIVA 

 
AGENDA 

INFORMATIVA 

 
AGENDA 

INFORMATIVA 

 
AGENDA 

INFORMATIVA 

 
SELECCIÓ 
LITORAL 

 

 
13:30h 

 
SELECCIÓ 
LITORAL 

 

 
SELECCIÓ 
LITORAL 

 
SELECCIÓ 
LITORAL 

 
SELECCIÓ 
LITORAL 

 
SELECCIÓ 
LITORAL 

  

 
16:00h 

      
CINEMA A 

CASA (REP) 
 

 

 
17:00h 

 
AGENDA 

INFORMATIVA 
(REP) 

 
AGENDA 

INFORMATIVA 
(REP) 

 
AGENDA 

INFORMATIVA 
(REP) 

 
AGENDA 

INFORMATIVA 
(REP) 

 

  
CAN CARGOLÍ 

 
SELECCIÓ 
LITORAL 

 

 
18:00h 

 
MIRALL 

RADIOFÒNIC 
 

 
MUSICÒPOLIS 

 
MUSICÒPOLIS 

   
EL RODAMÓN 

(REP) 

 
EL RODAMÓN 

(REP) 

 
19:00h 

  
SELECCIÓ 
LITORAL 

 

 
RUTA 66 

    
RUTA 66 

 
20:00h 

  
L’INTERNAUTA 

 
SCHERZO 

 
NIT DE TANGOS 

 
CINEMA A 

CASA 

 
SELECCIÓ 
LITORAL 

 

 

 
21:30h 

   
LLEVATAPS 

    

 
21:00h 

 
RITMES DE 

SEMPRE 
 

   
INSOMNI 

 
RITMES DE 

SEMPRE 

  

 
23:00h 

 
SELECCIÓ 
LITORAL 

 

  
SELECCIÓ 
LITORAL 

 
SELECCIÓ 
LITORAL 

 
SELECCIÓ 
LITORAL 

 
SELECCIÓ 
LITORAL 
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apunts

Expressió d’Art a Sant Pol
 La sala cultural Josep M. Ainaud de 

Lasarte ha realitzat com a primícia 
aquest estiu, de l’1 al 20 d’agost, una 
exposició de pintura.

S’ha tractat d’una mostra col·lectiva 
de quatre artistes que viuen i treballen 
des de fa anys a Sant Pol de Mar i que 
molts ja coneixen per haver exposat els 
seus treballs regularment en el Centre 
Cultural i d’Esbarjo. Silvia Lovosevic 
(Silkatzar), Pep Capdaigua, Nico Brunet i 
en G. Martí Ceballos han estat els autors 
d’aquesta mostra col·lectiva titulada 
EXPRESSIÓ D’ART, quatre estils ben 
diferenciats però units per un nexe comú 
de tendència expressionista. 

Amb diferents matisos i influències, 
Silkatzar es decanta més cap a l’abs-
tracció, amb alguns referents figuratius 
i colors més neutres que ens endinsen 
en un món més espiritual i oníric; Pep 
Capdaigua ens impacta amb els seus 
forts cromatismes, retrats masculins i 
femenins plens d’expressivitat, de traç 
gestual que es complementa en algunes 
de les seves obres amb un colorit de 
rabiós cromatisme pictòric; Nico Brunet, 
el més jove dels quatre, ens sorprèn en 

aquesta ocasió amb un canvi dràstic en 
el seu treball: d’aquells paisatges rurals 
irlandesos ens porta cap a l’interior de 
la seva pròpia “psique”, amb figures en 
estats emocionals diversos, atrapats en 
una destinació incerta però, en con-
traposició, embolicades de colors vius 
i formes estructurades de gran plasti-
citat. Finalment Martí Ceballos, el que 
escriu aquestes línies, que fidel al meu 
fauvisme i expressionisme amb el qual 
acostumo a expressar-me, he mostrat 
algunes de les meves obres anteriors, els 
meus quadres musicals de gran format, i 
alguns dels meus recents treballs en els 
quals amb la dona com a motiu, un dels 
meus temes predilectes, intento trans-
metre a partir de colors i formes harmò-
niques la personalitat i els sentiments de 
la retratada. 

Ha estat doncs aquesta exposició un 
preàmbul del que d’ara endavant podria 
ser per a Sant Pol de Mar un nou punt de 
trobada entre l’art i el públic del carrer, 
un art accessible i de fàcil comprensió 
plàstica, un art per a tots per la seva 
diversitat i que pretén apropar al gran 
públic les arts plàstiques tan oblidades i 

abandonades en general per les institu-
cions públiques i els mitjans de comuni-
cació. Agraïm doncs aquesta iniciativa, 
suggerida pels artistes i recolzada amb 
el suport de l’Alcaldessa Montserrat 
Garrido i el regidor de cultura Xavier 
Catarineu de l’Ajuntament de Sant Pol 
de Mar. Un nou gran espai cultural, amb 
atenció també per a les arts plàstiques, 
s’ha obert en el nostre estimat, bell i 
pictòric poble. 

Guillermo Martí Ceballos
Artista pintor

www.gmarticeballosart.com



La lleva del 38
 La Roser Serra explica en aquest escrit l’origen de les Volades a Sant Pol, una 

trobada que van iniciar els nascuts l’any 1917.

A 
Sant Pol el 1917 va ser 
un any de gran natalitat. 
Varen néixer gran quan-
titat de nadons, la majo-
ria de sexe masculí, que 

varen omplir les cases i els carrers de joia 
i alegria. Aquests nois i noies que varen 
créixer i jugar, mentre eren infants, en la 
tranquil·litat que dóna un poble petit, ali-
ens als greus problemes que es produïen 
al país, es convertiren en protagonistes 
involuntaris de grans esdeveniments. 
Tenien entre 20 i 21 anys i ja havien viscut 
fets tan importants com l’Exposició 
Internacional de Barcelona de 1929, la 
proclamació de la II República i l’esclat 
de la Guerra Civil en la qual els nois hi 
participaren com a combatents, ja que 
foren cridats a files l’any 38, trencant-se 
d’aquesta manera totes les seves il-
lusions, projectes i esperances. Acabada 
la guerra hagueren de fer el servei militar, 
la majoria tres anys, i alguns, fins i tot, va-
ren estar internats en camps de concen-
tració. Tots ells, menys un, tornaren sans i 
estalvis a casa.

Aquests fets els uniren i amb motiu 
d’estar a punt de complir els 50 anys de-
cidiren celebrar-ho tots junts. Uns quants 
es trobaren a casa d’en Tomàs Vidal, un 
dels promotors de la idea, per preparar la 
celebració de tan important data. Con-
cretada la festa ho comunicaren a tots els 
de la seva lleva, nascuts o no al poble.

El 12 d’octubre de 1967, Joan Borrell, 
Josep Català, Adolf Fulquet, Francisco 
Garcia, Miquel Mansachs, Víctor Mas, 
Francesc Puig, Miquel Puig, Emili Pou, 
Manel Roig, Lluís Sagristà, Jaume Saule-
da, Joaquim Serra, Cristòfol Vega, Tomàs 
Vidal, Josep Vila i Salvador Vilà, junta-

ment amb les seves esposes, es reuniren 
a l’ermita de Sant Pau, on el mossèn de la 
lleva, Francesc Puig, oficià una missa, en 
la qual no varen oblidar al company mort 
a la Guerra Civil, Nemesi Surós, a qui van 
retre homenatge. A continuació anaren 
al camp de futbol per jugar un partit de 
pares contra fills; acabaren la festa amb 
un dinar a l’Hotel La Costa.
La trobada va ser tan gratificant que deci-
diren repetir-la.  Per aquest motiu, un cop 
a l’any, normalment el dia 12 d’octubre, 
la lleva del 38 es reunia per dinar, quasi 
sempre a un lloc diferent i, si era possible,  
assistien a algun espectacle. No deixa-
ren de fer-ho fins que un grup del poble 
pensà que seria bo reunir a tots els que 
complien els quaranta anys, i les lleves 
anteriors, homes i dones, per celebrar-ho 
tots junts. Així van començar les ano-
menades Volades, a les quals també hi 
assistiren ells, com a pioners que eren de 
la trobada de lleves.
D’aquell any de gran natalici, 1917, encara 
hi ha dos supervivents, en Manel Roig i la 
Maria Turón, als quals agraïm la infor-
mació que ens han proporcionat i a qui 
desitgem llarga vida.

Roser Serra Geli

El 12 d’octubre de 
1967 van celebrar els 
50 anys amb una 
missa, un partit de 
futbol i un dinar

records d’aquell sant pol
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 La Maria Turón i en Manel Roig són els dos representants que queden de la volada del 1917. Es troben entre els més 
grans del poble i porten molta vida a les seves espatlles. Van néixer en un Sant Pol ben diferent del que tenim ara, van 
estudiar en temps de la República i van viure la guerra en primera persona. Tot i l’avançada edat, procuren mantenir-
se actius. El seu secret? Encarar la vida sempre amb un somriure.

Prop d’un segle de vida

Tot i que és “soltera i sense compromís”, 
com es presenta ella mateixa fent broma, 
la Maria està rodejada sempre de gent. 
Presumeix de tenir més de quaranta 
nebots i renebots, que s’ho combinen 

perquè no li falti mai la companyia.
Filla de pagesos, de ben petita ja li va tocar anar a 

treballar. Confessa que li hauria agradat estudiar lletres, 
però amb 11 anys va haver d’entrar en una de les fàbrica 
de gèneres de punt que hi havia a Sant Pol, on sovint ha-
vien d’amagar la canalla perquè no els multessin els ins-
pectors. Tampoc s’escapava d’anar a ajudar a la vinya. 
Recorda amb tendresa els anys d’estudiar a “les Herma-
nes”, les senzilles distraccions de la seva joventut, que 
no passaven d’anar a passejar per l’andana i contestar 
els bromistes que demanaven l’hora, o les anades als 

safareigs de la Riera, on havia d’enfilar-se en una pedra per arribar-hi...
No sap estar-se parada, s’entreté amb el ganxet o la mitja, i fins fa poc en-

cara s’atrevia amb les puntes de coixí. També li agrada llegir, va començar de 
petita amb el Patufet i continua gaudint quan pot amb les lectures d’en Folch i 
Torres. Lamenta que ja no pot sortir ni per anar a missa, però es conforma amb 
un somriure a contemplar darrere els vidres el jardinet que té al davant. 

En Manel sempre ha 
estat el pal de la paller 
de la seva gran família: 
quatre fills, 25 néts i ja 
ha perdut el compte 

dels besnéts. Amb un cap privilegiat, 
organitzava, manava, feia i desfeia. 
Des de fa un parell d’anys ha hagut de 
passar la batuta als que el segueixen, 
i deixa dòcilment que disposin el que 
fins fa poc portava tot sol i de manera 
impecable. Recolzat sempre per la 
Conxita, la seva companya de viatge 
des de fa gairebé 70 anys, surt cada 
dia a fer la volteta o algun recado i 
s’entreté veient passar la gent des de 
la seva finestra, on sempre para un o 
altre a saludar.

Persona activa com poques, ha col-
laborat en totes les activitats del poble: 
la festa dels vells, els Reis, el futbol... 
Va treballar des dels 14 anys a la fàbri-
ca dels Frenos Sauleda, que aleshores 
era de lones, i fins fa poc encara hi 
anava cada matí a treure el cap. Dotat 
per a l’escriptura, de seguida es va 
encarregar de la corresponència, però 
també portava la comptabilitat i altres 
gestions. Donava cap a tot. I a la tarda 
encara li quedaven energies per agafar 
la moto i anar a treballar a l’hort. 

Els anys han passat, ja no està pen-
dent del futbol, fulleja distret el diari 
i ha deixat els cigarrets, però encara 
conserva el seu caràcter enèrgic i li 
endevines la picardia darrere els ulls 
quan es queixa que tot el dia té la casa 
plena i que si li fan fer això o allò altre. 

Foto: Maria Roig

Foto: Pitu Estol

Sota aquesta façana no pot dissimular 
la satisfacció del que se sent cuidat i 
estimat, i amb una mirada de compli-
citat segueix cegament el camí que 
amb tendresa ara li marca la Conxita.

Ester Roig
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El Parlament de Catalunya acaba d’aprovar per una majoria àmplia 
la Llei de consultes populars. Al cap de tres dies, (en alguns casos la 
justícia és rapidíssima) el Tribunal Constitucional més ranci i polititzat 
admet a tràmit les peticions del govern espanyol per parar la con-
sulta del 9-N. El President de la Generalitat ens convoca al poble de 
Catalunya per la consulta del dia 9 de novembre de 2014, una consulta 
que hem demanat i que tenim el compromís de dur a terme els ajun-
taments catalans. Els ajuntaments com Sant Pol garantirem el procés 
democràtic, facilitant tots els recursos i les eines necessàries per fer 
possible la celebració de la consulta. Així mateix, fem una crida a la 
ciutadania a participar-hi de manera activa, cívica i pacífica.
El 9-N Votarem!!

Ja és poc convenient que els grups polítics de Sant Pol haguem de tractar de 
política supramunicipal i no del que hauria de ser la nostra funció autèntica, que és 
dedicar-nos al nostre poble. Menys convenient és que associacions no representa-
tives i no escollides pel poble decideixin la política que s’ha de fer a Sant Pol. L’ANC 
o l’AMI insten al Govern de CiU a presentar mocions que l’Alcaldessa presenta al 
Ple. Llavors els representants del poble perdem el temps en tractar qüestions no 
pròpies de Sant Pol.  No podem anar a dictat del que marca l’executiva de CiU al 
carrer Còrsega, o del que diu l’ANC, l’AMI, o l’ACM.  Convocar un Ple Extraordinari i 
a sobre “Urgent” (amb el cost en ¤ que suposa per l’Ajuntament) només perquè ho 
diu l’ANC per donar suport a una llei aprovada al Parlament és ridícul. I més trist és 
veure aquell dia la sala de Plens plena de ciutadans de Sant Pol, aplaudint, quan des-
prés es tracten temes importants del poble i no hi va ningú. Tot plegat molt ridícul.

JUNTS tenim una nova regidora a l’ajuntament! Es tracta de na Carme 
Pomés, dona de caràcter, empenta i contagiosa vitalitat.

A Sant Pol es difícil trobar algú que no la conegui o que no en tingui 
d’ella una mínima referència personal o familiar. Estem convençuts 
que la seva aportació al consistori serà especialment qualificada, per 
la seva condició de comerciant i pel seu perfil de dona pròxima, execu-
tiva i oberta a tothom.

Els que la coneixem i apreciem podríem allargar-nos en elogis, però 
serà millor que la conegueu, que la tracteu i que, si cal i voleu, li dipo-
siteu la vostra confiança.

Vivim en democràcia, oi? ¿No trobeu inquietant veure com en el Congre-
so s’aplaudeix la resolució del Constitucional prohibint votar a Catalunya, 
sentir declaracions del tipus “a Catalunya ens imposen les urnes”, “votar 
divideix” o què sé jo quines incoherències més? Ens neguen el dret a votar, 
a mostrar la nostra opinió, a decidir, i no només als que som independen-
tistes, als unionistes també. Desperteu! A vosaltres tampoc us estimen, 
ens menystenen a tots els catalans, a tots! I des de Madrid es pensen que 
tot continuarà igual, que no passarà res. La darrera mostra: els nous pres-
supostos de l’Estat. Catalunya torna a ser discriminada amb el percentat-
ge més baix en inversió dels darrers 17 anys. Com es defensa això?
El 9N estem convocats a votar, ara és l’hora de decidir, és l’hora de ser 
lliures.

És evident que la temporada d’estiu no ha estat a l’alçada de les 
expectatives. Són diversos els factors que han influït a un estiu poc 
productiu i a una davallada constant del nombre de visitants de Sant 
Pol. És el moment que des de l’Ajuntament es faci tot el possible per 
capgirar aquesta situació. Per això, al darrer ple vam proposar i apro-
var per unanimitat una moció per la creació d’un consell extraordinari 
de promoció econòmica, que representés totes les parts interessades i 
els agents econòmics del poble. 
El consell ha de servir per agafar perspectiva, més enllà d’interessos 
partidistes i de legislatures de quatre anys. Ha d’identificar problemà-
tiques i proposar solucions, prioritzant-les i treballar en noves vies de 
promoció per Sant Pol.

ciu sant pol de mar
el 9-n votarem!

junts per sant pol
benvinguda carme!

grup municipal d’icv
consell de promoció 
econòmica

pp sant pol de mar
que l’anc i l’ami es presentin 
a les eleccions, si us plau

secció local d’esquerra
no voleu ser lliures?
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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

Exercici físic

Més Fit Calella
Entrenament funcional aplicat a la millora de 
la condició física i la salut.
Especialistes en entrenament personal amb 
un equipament específic
C/Jovara, 446 - Calella / tlf. 930136642

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

Fisioteràpia

Alícia Infiesta Wendelstadt
Fisioterapeuta especialitzada en uroginecolo-
gia i obstetrícia
  C/ Castanyer, 1 – Canet de Mar
Telèfon: 93 794 39 97 - 628 51 00 78
aliciainfiesta.fisio@gmail.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
Pol. Industrial  - 08396 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 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 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

Octubre Horaris Dissabte: 21h. Diumenge: 18h.
Lloc Centre Cultural i d’Esbarjo
Preu 10¤ a guixeta, 8¤ anticipada

 Divendres 31 d’octubre
 
Castanyada amb 
espectacle infantil
Hora 18:30h / Lloc Plaça de l’Estació

  CURSOS I TALLERS:

Aula de Dansa 
Curs 2014-2015
Clàssic, contemporani, hip-hop i acro-
bàcies. Nou grup per a adults de PI-
LATES. Informació i inscripcions a Ca 
l’Arturo (Ignasi Mas Morell, 9 - 93 760 
30 06 - auladedansa@santpol.cat)

Posa’t en forma amb 
l’art contemporani
Curs d’introducció a la creació con-
temporània. Dilluns 3, 10, 17 i 24 de 
novembre, de 18.30 a 20.30 h.
Preu: 20 ¤ (Amics de les Arts: 10¤).
Inscripcions a info@museusantpol.cat 
/ 93 760 08 46 / 626 810 560

Escriptura creativa
Taller d’escriptura basat en la novel·la 
’Les veus del Pamano’ de Jaume Cabré.
Horari: de 17 a 18:30h. 
Informació i inscripcions: Eva Lleonart 
(info@evalleonart.com - 629.00.61.39)
ORGANITZA: Dones de la Vallalta

Patchwork i Costura 
Creativa curs 2014/15
Local Dones de la Vallalta: Dimarts 10-
12.30h, 17:30-20h i 20:30–23h / Di-
jous 10-12:30h. Punt Jove (St Cebrià): 
Dimecres 20–22:30h. 
Preu: 110¤/trimestre. Informació i ins-
cripció a trossetsantpol@gmail.com

  Dijous 9 d’octubre
 
Xerrada de Toni Albà: 
“Ser o no ser catalans”
Hora 21h / Lloc Sala Josep M. Ainaud 
de Lasarte. Organitza: ANC Sant Pol

  Dissabte 11 d’octubre
 
Pagesia i proximitat  
Hora De 10 a 14h / Lloc Plaça Estació 

 Divendres 17 d’octubre
 
Xerrada: La importàn-
cia de votar  
A càrrec de Ferran Camps, membre 
del Secretariat Nacional de l’ANC
Hora 19:30h / Lloc Sala A. de Lasarte

 Dissabte 18 d’octubre
 
Taula rodona sobre la 
funció social de l’art  
Per què no parlem més sovint de la 
funció social de l’art?
Hora 19h / Lloc Museu de Pintura 

Cicle de concerts Jazz 
manouche  
Amb Thomas kretzsmar i Remi Duguet
Hora 22:30h / Lloc Café el Centre
Entrada gratuïta. 

  Dissabte 18 i diumenge 19 d’octubre

Teatre: Res és el que 
sembla
A càrrec de la companyia Espolsa’t 
Autor i director Jesús Milà Gatell

Reforç escolar per a 
estudiants d’ESO
Dimarts i dijous de 16.30h a 17.30h. 
D’octubre a juny. Places limitades. 
Inscripcions a Ca l’Arturo

  EXPOSICIONS:
 
Tots els artistes 
catalans vius?
Fins al 21 de desembre. Lloc Museu de 
Pintura. Horari dissabtes de 18 a 20h, 
diumenges i festius d’11 a 14h.
Un projecte de Jordi Boldú, amb un 
projecte inacabat d’Octavi Comeron
i el suport dels Amics de les Arts i de 
Mataró Art Contemporani
 

  Diumenge 2 de novembre
 
Ruta guiada “1714. Les 
batalles de Sant Pol”
Ruta guiada pels escenaris bèl·lics dels 
fets ocorreguts a la nostra vila el 1714. 
Hora 10h / Lloc Sortida des de la Plaça 
de la Vila. Acte gratuït

  Dissabte 8 de novembre
 
Concert de Cloenda 
actes del Tricentenari
VICTUS, del mal que van fer aquells 
soldats. Espectacle de creació a partir 
del llibre “Victus”. A càrrec de: Sílvia 
Bel, veu i recitació, Llúcia Vives, cant, 
i Carles Beltran, instruments tradicio-
nals. Hora i lloc a confirmar

Fira de tardor
Productes artesanals de temporada
Hora De 10 a 20h / Lloc Plaça Estació

Novembre


