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Millores en medi 
ambient, vigilància 
i aparcament

En primer lloc, felicitar efusivament tota l’organització del procés 
participatiu del 9N al nostre municipi, sobretot els voluntaris i vo-
luntàries que van estar coordinant tota la jornada i els membres 
de les meses que van estar hores i hores al peu del canó perquè 
no hi hagués cap contratemps. Al mateix temps agrair als mem-

bres de l’ANC de Sant Pol de Mar la seva valuosa col·laboració en tot moment i 
a tots els santpolencs que van ajudar a que la jornada fos molt lluïda. 

Al darrer Ple municipal es va decidir reduir el període de pagament de les 
zones blaves amb la finalitat de facilitar l’aparcament dels vehicles no residents 
que vinguin al nostre poble. D’aquesta manera col·laborarem en la promoció 
el comerç de Sant Pol durant els mesos d’hivern. Les zones blaves del Parc del 
Litoral, la Riera i Pau Simon només seran de pagament de juny a setembre.
Estem segurs que aquesta mesura serà beneficiosa per a tots els comerciants, 
per pal·liar la mancança de places d’aparcament que tenim. També serà un 
benefici per a tots els vilatans, ja que quan us vinguin a visitar familiars i amics 
aquest hivern no hauran de pagar zona blava per estacionar els vehicles.

A més, ens hem fixat l’objectiu que el nostre municipi segueixi essent un dels 
més segurs del Maresme. Per aquest motiu, s’estan instal·lant dues càmeres 
de seguretat per controlar els vehicles que entren i surten de la nostra pobla-
ció; una a la rotonda de les quatre carreteres i l’altra a l’entrada de la carretera 
N-II a la plaça de l’Hotel. Aquestes càmeres no sancionaran cap vehicle, tant 
sols enregistraran imatges per identificar-los quan sigui necessari. D’aquesta 
manera incrementarem, encara més, la seguretat als domicilis i podrem evitar 
robatoris. 

Per altra banda, ja fa uns mesos es va implantar la recollida selectiva porta a 
porta a tot el nucli urbà de Sant Pol, aquesta recollida és un èxit i aquest èxit no 
és més que el resultat de la vostra implicació en la recollida selectiva. Per això 
i recollint novament les vostres necessitats volem donar un pas més. A partir 
del dia 1 de desembre realitzarem la recollida de la fracció orgànica diàriament, 
amb això us volem estalviar haver de mantenir aquesta fracció a casa fins 
el dia de recollida, el que pot provocar olors i altres molèsties. Volem doncs 
expressar-vos l’agraïment pel vostre esforç i comprensió, i animar-vos en el 
desplegament d’aquest nou pas cap a la reducció dels residus.

Ferran Xumetra i Subirana
1r Tinent d’Alcalde
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tema del mes

Sant Pol es bolca en el 9N

 El poble de Sant Pol va acudir massi-
vament a la cita convocada el passat 
9 de novembre. Hi van participar un 
total de 2.308 persones, el que repre-
senta prop d’un 60% de participació, 
una de les més altres de Catalunya. A 
Sant Pol es va imposar clarament el 
Sí+Sí, amb 2.058 vots (un 89%).

Amb aplaudiments s’obrien les por-
tes del punt de votació de Sant Pol per 
poder participar en el procés participa-
tiu del 9N. Eren les 9 del matí i la fila ja 
arribava a la Torre de Plaça. Les cues es 

van mantenir durant tot el matí, i a la 
tarda el degoteig de persones també va 
ser constant.

El recompte va acabar sobre les 10 
de la nit i el resultat també va rebre 
aplaudiments: 2.058 vots per al Sí+Sí, 
156 al Sí+No, 14 al Sí+Blanc, 32 es 
van decantar pel No, 16 en blanc i 33 
d’altres. Es dóna el cas que el Sí+Sí ha 
rebut més vots que el total de votants 
santpolencs que van participar a les 
últimes eleccions europees (2.032).

Trobareu tots els resultats detallats a 
www.participa2014.cat

 Pastissers i restauradors 
del poble col·laboren amb els 
voluntaris

Les pastisseries Sauleda, El Crostó i 
Grimal, i el restaurant Banys Lluís van 
col·laborar amb els voluntaris del 9N 
oferint-los avituallament de manera 
desinteressada al punt de votació. 
Així, la diada va ser més amena per a 
aquests col·laboradors, coordinadors 
i membres de mesa, que van estar 
tot al dia al peu del canó perquè la 
jornada fos un èxit.
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 Sant Pol també viu la
Festa de la Democràcia  

El passat 9 de novembre, a Sant Pol es va 
viure la Festa de la Democràcia, un dia gran 
per a la història, un dia gran per a la llibertat 
del nostre país.

El carrer Nou i el carrer del Mar amb un 
anar i venir de gent contenta; la plaça de 
l’Ajuntament plena a vessar amb gent que la 
feien petar; uns altres que saludaven aquells 
veïns que no veuen sovint; la gent gran 
il·lusionada, amb els ulls negats al poder 
votar i donar la seva opinió de com voldrien 
que fos el seu país... Realment va ser una 
festa on es va poder demostrar, una vegada 
més, que la independència no té edat ni té 
sexe. Homes, dones, nois, noies, canalla que 
no entenien el perquè ells no podien votar 
i donar la seva opinió. Igualment va quedar 
palès que tampoc provoca violència. Un cop 
més es va demostrar el civisme del catalans, 
la por no va fer efecte.

La il·lusió es va poder copsar amb el nombre 
de voluntaris delerosos de poder donar un 
cop de mà en qualsevol moment, que es van 
posar a disposició pel què fes falta.

Per tot això, voldria agrair a tots els santpo-
lencs i santpolenques la gran participació 
que hi va haver, als restauradors i pastisse-
ries del poble per la seva col·laboració desin-
teressada, i especialment als voluntaris, 
que sense la seva dedicació i implicació el 
procés no hagués estat possible.

Ara convé no perdre la il·lusió. Voler és 
poder i, com dic moltes vegades, amb les 
armes de la democràcia, el sentit comú i el 
nostre sentiment de país ho aconseguirem!!!

A tots moltes, moltes gràcies.

Moltes persones es van des-
plaçar per poder votar, molta 
gent gran i també aquesta pa-
rella, encara amb les maletes, 
que van venir expressament 
de Palma de Mallorca i només 
per unes hores.

A dalt, els primers de la cua 
esperen per votar a les 9 del 
matí. A sota, aplaudiments 
en tancar-se la votació a les 
8 del vespre. A baix de tot, un 
moment del recompte.



6

 L’alcaldessa lliura al 
president Mas la moció de 
Sant Pol en suport al 9N 

L’alcaldessa de Sant Pol, Montserrat Garri-
do, va ser un dels centenars de represen-
tants municipals que van acudir el passat 4 
d’octubre al Palau de la Generalitat per fer 
entrega al president Mas de les mocions 
aprovades als diferents ajuntaments a favor 
de la consulta.
Uns 800 alcaldes de tot el país, la majoria 
amb la vara que els identifica com a tals, 
van presentar al president Mas les mocions 
aprovades pels seus consistoris defensant 
la votació del 9-N, en un emotiu acte que va 
tenir lloc al Palau de la Generalitat. El món 
municipal escenificava així el seu compro-
mís amb el 9N i donava trasllat del suport 
popular al president Mas.

 L’afer de la bandera al 
The Wall Street Journal

El cas de la bandera a l’Ajuntament de 
Sant Pol, que es va veure obligat a penjar 
l’espanyola per una sentència i que la va ha-
ver de reposar fins a quatre vegades perquè 
uns desconeguts la van cremar, apareix en 
un article al prestigiós diari The Wall Street 
Journal, que tracta sobre la llei de banderes 
espanyola. L’article, que signa el periodis-
ta Matt Moffett, repassa com ha afectat 
aquesta llei i les conseqüents denúncies a 
diferents pobles catalans. Juntament amb 
Sant Pol, també es parla de Gallifa, Sarriá de 
Ter o Agramunt. 

Podeu llegir l’article original a la 
versió online del diari:

breus
actualitat

 12 dels 13 regidors de l’Ajuntament de Sant 
Pol de Mar van signar el passat 7 de novembre 
la denúncia contra l’Estat per vulnerar el dret a 
decidir del poble català. 

La denúncia s’adreça a les Nacions Unides, 
el Parlament Europeu, la Comissió Europea, el 
Consell d’Europa i l’OSCE. L’únic regidor que va 
declinar signar aquesta reivindicació a les institu-
cions internacionals va ser el del PPC.

Per un altre costat, prop de 2.000 santpolencs 
també s’han sumat a la denúncia, en la recollida 
de signatures que es va fer al municipi durant el 
cap de setmana del 8-9 de novembre.

Els regidors signen la denúncia 
contra l’Estat per vulnerar el 
dret a decidir del poble català
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Nou calendari porta a porta 
amb recollida diària d’orgànica
 Atenent les demandes dels usuaris 

de la recollida porta a porta, a partir 
del proper dia 1 de desembre, la reco-
llida de la fracció orgànica serà diària. 
El nou calendari també preveu que la 
retirada de rebuig el diumenge es faci 
durant tot l’any i no només a l’estiu.

Des de la regidoria de Medi Ambient 
es vol agrair a la ciutadania l’esforç que 
està fent en matèria de separació de 
residus, i també vol felicitar els santpo-
lencs perquè ho estan fent molt bé. Des 
que es va implantar la recollida porta a 

breus
 Pla de fertilització 

personalitzat als pagesos

Dintre del programa d’assessorament als 
productors agrícoles del municipi, que porta 
en marxa el consistori des de l’any passat, 
actualment s’està duent a terme un pla de 
fertilització personalitzat a aquells pagesos 
que ho han sol·licitat. Així, un tècnic espe-
cialitzat es va desplaçar als diferents cultius 
per tal d’analitzar mostres del sòl i aigua. 
Amb els resultats de les analítiques, que 
indiquen que en general el sòl de Sant Pol és 
bo, se’ls han donat indicacions que ara estan 
posant en pràctica, de com fer planters, 
distribuir l’aigua o evitar plagues de forma 
ecològica, segons les característiques de 
cada sòl. Amb aquestes accions, el progra-
ma pretén fomentar les bones pràctiques 
per a mantenir una bona qualitat ambiental 
en l’agricultura.

 Nova app per a descobrir els 
electrodomèstics més eficients

ECOSERVEIS ha desenvolupat (en el marc 
d’un projecte europeu) una aplicació per 
mòbil per informar sobre làmpades i electro-
domèstics eficients. L’aplicació els informa 
del consum durant la vida útil de l’equip, de 
les seves emissions, etc.
L’app ecoGator permet descobrir els 
electrodomèstics i làmpades més eficients 
del mercat, comparar productes per saber 
quin d’ells estalvia més energia, o escanejar 
l’etiqueta energètica d’un electrodomèstic 
i conèixer el seu consum i la despesa total 
al llarg de la seva vida útil. L’aplicació està 
disponible per a Android i iOS i es pot des-
carregar gratuïtament a www.ecogator.es 

medi ambient

Arranjament de les àrees 
de recollida selectiva
 L’Ajuntament continua el desplegament per anar endre-

çant les diferents àrees de recollida selectiva de residus. 
En aquests moments ja ha finalitzat la situada a Carrasco 
i Formiguera i s’està duent a terme la de l’entrada a la 
Riera.

El condicionament d’aquestes àrees respon a raons 
d’higiene i també es fa per disminuir l’impacte visual que 
suposen els contenidors. L’objectiu del consistori és continuar 
en aquesta línia per tal d’anar-les canviant totes i unificar 
aquestes zones a tot el poble.

porta al municipi, el sistema funciona 
correctament i s’ha anat adaptant a les 
necessitats dels usuaris, amb un calen-
dari cada cop més ample.

Separar correctament les deixalles és 
molt important, ja que disminueixen les 
tones que van a incinerar, amb els con-
seqüents beneficis per al medi ambient 
i també per a les arques municipals, ja 
que això significa un estalvi considera-
ble. Cal destacar que Sant Pol està fent 
una molt bona feina i és un dels munici-
pis capdavanters en la recollida selectiva 
de residus de tot Catalunya.



actualitat

 La Fira de Tardor va omplir un cop més els carrers de Sant Pol el passat 8 de 
novembre. Aquest any, la fira no només va ocupar la Plaça de l’Estació sinó 
que es va estendre al carrer Nou i els Quatre Cantons. Matí i tarda hi va haver 
activitats per a tots els públics. 

La IV edició de la Fira de Tardor ha demostrat que l’esdeveniment està plena-
ment consolidat en el calendari d’activitats de novembre. Durant tota la jornada 
hi va haver gran afluència de públic i les diferents activitats proposades van tenir 
un gran èxit. Juntament amb les parades de productes alimentaris i artesanals 
típics de la temporada, es van poder menjar les castanyes que torraven els nens 
i pares de l’Escola i gaudir de diferents tallers i activitats. Per als nens, hi va haver 
tallers infantils tot el dia a càrrec de l’AMPA, la Llar d’Infants i el Cau el Nus, l’es-
pectacle infantil “Sarau de castanyada” al matí i a la tarda  els “Contes de tardor: 
emocions i sentiments” amb Sílvia Serra. Al migdia es va fer una xerrada sobre 
“Introducció a l’estil d’elaboració de cerveses artesanes” a càrrec de La Mataró 
Beer, i a la tarda una xocolatada popular i un taller de panellets amb “El Crostó”.

Èxit de la IV Fira de Tardor
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Informacions de la Regidoria 
de Promoció Econòmica

Des de la regidoria de Promoció Econòmi-
ca, Fires i Comerç volem adreçar-nos als 
santpolencs i santpolenques per dife-
rents motius:

Ens hem proposat elaborar un cens de-
tallat i extens del teixit empresarial del nostre poble on 
s’incloguin les grans empreses, les petites empreses i els 
autònoms, aquests dos últims a vegades són més difícils 
de detectar i per això fem una crida a que ens envieu el 
vostre contacte a promocioeconomica@santpol.cat. El 
motiu d’aquest cens és poder crear una taula de treball 

per analitzar les necessitats de formació, d’establir sinergies per buscar solucions, de 
crear xarxa dins el municipi i de les possibilitats de creixement. Precisament aquests 
dies ens visitaran tècnics d’Acció de la Generalitat de Catalunya per mesurar el po-
tencial de certes empreses a l’externalització.

Des de la regidoria i atenent a les peticions dels restauradors vàrem trobar conve-
nient demanar al Ple Municipal la gratuïtat de les hores de dinar (14-16h) a la zona 
blava durant tot l’any afavorint així que els nostres visitants gaudeixin de més temps 
alhora de gaudir de la oferta gastronòmica santpolenca.

Agraïm un cop més la col·laboració i participació dels comerços locals, els pagesos, 
entitats com les Ampa’s, la Penya Xíndries, l’escola Bressol, el Cau El Nus, la Big Bang 
Valona, Can Talamás, El Crostó, i el suport dels Serveis Municipals, Policia Local i 
tècnics de l’Ajuntament en la passada Fira de la Tardor. 

Des de la Regidoria continuarem apostant com ho hem fet enguany per fires més 
nostrades, de proximitat i amb una gran oferta lúdico-infantil musical perquè creiem 
que apostar per aquest tipus de fira afavoreix la imatge de poble turístic familiar i de 
qualitat.

Ens congratulem per haver format el Grup de treball de Promoció Econòmica amb 
totes les formacions polítiques del consistori, a les quals agraeixo la iniciativa i la par-
ticipació i que creiem serà una eina útil per endegar iniciatives conjuntes per afavorir 
els diferents sectors econòmics de la nostra vila.

Per últim informar que la propera Fira de Santa Llúcia serà el diumenge 14 de 
desembre a càrrec de les Dones de la  Vallalta i amb col·laboració de l’Ajuntament de 
Sant Pol de Mar

Robert Garcia i Gil
Regidor de Promoció Econòmica, Comerç i Fires

breus

Viure angoixat

Tots hem passat alguna temporada 
d’inestabilitat emocional, sigui per-
què la relació de parella trontolla, ens 

hem quedat a l’atur, estem endeutats, etc. 
Aleshores pot passar que ens hi obsessio-
nem, que patim per aquest fet i que no hi 
trobem una solució immediata. Un estat 
que té a veure amb l’angoixa i que es pot 
presentar en forma de tensió, nerviosisme, 
tristesa, por, impotència, etc.

Un estudi recent, realitzat per l’Agència de 
Salut Pública de Barcelona, va mesurar el 
sofriment psicològic o l’angoixa, posant de 
manifest que aquest malestar afecta més 
als ciutadans amb pocs estudis, mestresses 
de casa, aturats, jubilats, persones que 
viuen soles, i a les vídues. Pel que Carme 
Borrell, directora de l’Agència de Salut, indi-
ca: “Molts ciutadans passen gairebé tota la 
vida essent infeliços o patint, però de forma 
adaptada, com si fos l’estat normal”.
Per tant, cal cercar solucions. Per això, és 

important saber el que ens fa patir, relati-
vitzar el problema i parlar del que ens pas-
sa. I quan hi hagi massa tensió o l’angoixa 
ens invalidi, cal demanar ajut psicològic.

Josep Torrents Missé
Psicòleg

 Experts en gastronomia, 
cultura i turisme d’arreu del 
món es reuneixen a Sant Pol

Aquest mes de novembre ha tingut lloc a 
Sant Pol de Mar l’esdeveniment «The Art of 
Food: Creativity, Diversity and Sustainability 
2014» organitzat per l’International Institute 
of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism 
(IGCAT), amb seu al municipi. 
L’esdeveniment va reunir experts de dife-
rents sectors com la gastronomia, la cultura 
o el turisme d’arreu del món que durant tres 
dies van debatre sobre la creativitat, diver-
sitat i sostenibilitat d’aquests conceptes des 
de l’àmbit local fins a l’internacional. 
Durant la inauguració, que va tenir lloc 
a la Fundació Coromines, l’alcaldessa 
Montserrat Garrido, va manifestar el seu 
recolzament a la tasca que l’IGCAT està 
realitzant tant per a la localitat com per a la 
organització.

 Arrenca la 9a. Setmana 
d’Emprenedoria al Maresme

Del 24 al 28 de novembre, el Consell Co-
marcal organitza la 9a. edició de la Setma-
na d’Emprenedoria al Maresme, tota una 
setmana plena de tallers, seminaris i cursos 
gratuïts, on tots els emprenedors/es, autò-
noms, empreses i persones que hi estiguin 
interessades estan invitades a  assistir-hi.
Més info a maresmeempren.ccmaresme.cat



 Renfe licita el servei de bar 
de l’estació de Sant Pol

Renfe licitarà properament el local comercial 
annex a l’Estació de Sant Pol per a ús de bar-
cafeteria. La licitació del local, de 43 metres 
quadrats, es farà per concurs, per això els 
interessats hauran de realitzar les seves 
ofertes sobre el preu del lloguer.
Com a activitats auxiliars, Renfe licita també 
la neteja i el petit manteniment de l’estació, 
així com l’operativitat de les màquines 
auto-venda de bitllets; per a cadascuna 
d’aquestes activitats, s’hauran de presentar 
també ofertes.
L’horari mínim d’atenció als clients, fixat per 
RENFE-Viajeros, és de 07:00 a 20:00 hores, 
sis dies a la setmana.
Per a més informació, poden sol·licitar-la 
a la següent adreça de correu electrònic: 
jcislan@renfe.es.

 Els nens de l’escola prenen 
consciència sobre els efectes 
nocius del tabac

Els dos cursos de sisè de l’Escola Sant Pau 
han pogut visitar aquest mes de novem-
bre l’exposició “El tabac al descobert”, 
instal·lada a la Sala Ainaud de Lasarte. 
Aquesta iniciativa pretén mostrar als nens 
els efectes nocius del tabac i altra informa-
ció associada que sovint es desconeix, amb 
l’objectiu que prenguin consciència dels 
perills que comporta i puguin escollir amb 
coneixement de causa.
L’exposició, organitzada per la regidoria 
d’Ensenyament i cedida per la Diputació de 
Barcelona, consistia en uns plafons informa-
tius, un vídeo i una visita guiada. Els nens es 
van mostrar molt participatius i van poder 
preguntar sobre el tabac i el seu consum. 

 Eleccions al consell escolar

Aquest mes de novembre i d’acord amb 
la normativa vigent, els centres públics 
convoquen eleccions al consell escolar, 
l’òrgan col·legiat de participació de tota la 
comunitat escolar en el govern del centre. 
En el consell escolar hi ha representats tots 
els col·lectius que intervenen en la comuni-
tat educativa: director, professorat, alumnat, 
personal d’administració i serveis, etc. 
Recordem que a l’Escola Sant Pau, els pares 
estan cridats a escollir els seus represen-
tants el proper 25 de novembre de les 8 a 
les 18 hores ininterrompudament, i a la Llar 
d’Infants Municipal el període de votació 
serà el 28 de novembre de 8 a 10h.

breus
notícies

 El ple del passat mes d’octubre va aprovar, entre d’altres, la modificació de 
l’ordenança fiscal reguladora de l’estacionament de vehicles en les vies públi-
ques municipals, de manera que les zones blaves de Pau Simón, La Riera i el 
Parc del Litoral passen a ser gratuïtes durant tota la temporada d’hivern i de 14 
a 16 hores en la temporada d’estiu. 

Així, per als no empadronats al mu-
nicipi, el període de pagament d’aques-
tes zones blaves serà únicament de l’1 
de juny al 30 de setembre (ambdós 
inclosos), de 8 a 14h. i de 16 a 20h. 

La mesura s’ha pres atenent les 
demandes de comerciants i restaura-
dors i per fomentar el consum en els 
establiments del municipi. 

Els parquímetres ja estan tancats i 
tornaran a entrar en funcionament el 
proper 1 de juny de 2015. Les tarifes 
continuaran sent les mateixes.

La zona blava passa a ser 
gratuïta durant l’hivern i 
els migdies d’estiu

 El passat 22 d’octubre la Policia Local va celebrar la festa de la seva patrona, 
una celebració que es va iniciar l’any passat, i que inclou l’entrega de diplomes 
que premien les actuacions policials més destacades de l’any. 

L’acte va tenir lloc a Ca l’Arturo i va comptar amb la presència d’autoritats i 
de comandaments de diversos cossos policials, a més de tota la plantilla que 
treballa a la policia municipal.

La Policia celebra per segon any la seva Diada

10
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Sant Pol acull per primer cop 
una jornada bitlles catalanes
 El passat dissabte 15 de novembre, 

es van celebrar al Parc del Litoral les 
jornades 5a. i 6a. de la lliga de bitlles 
catalanes, de la territorial Selva-Alt 
Maresme (Federació Catalana de 
Bitlles i Bowling).

Aquesta lliga està formada per 12 
equips de les poblacions de Blanes, 
Calella, Pineda, Sant Feliu de Buixalleu, 
Sils, Tordera i Sant Pol de Mar.

Durant la tarda, es van disputar al 
mateix temps 6 partits en cada ronda. 
El Club Petanca Sant Pol (secció Bitlles 

breus
 Nils Puchades, millor gol 

català de la temporada

El santpolenc Nils Puchades ha estat 
guardonat per la Federació Catalana de 
Futbol com a autor del millor gol català de 
la temporada 2013-14. Puchades va rebre 
aquest premi durant la tercera edició de la 
Gala de les Estrelles del Futbol Català, que 
es va celebrar el passat 11 de novembre.
El gol vencedor és una volea imparable que 
va fer la passada temporada amb el seu 
anterior equip (CF Muntanyesa) contra el 
Palamós. Actualment juga al CE Europa.
Entre els premiats també es trobaven Sergio 
García (RCD Espanyol), millor jugador de 
futbol, Albert ‘Txapi’ Ferrer (Còrdova CF), 
millor entrenador, o Carles Puyol (FC Barce-
lona), milor trajectòria futbolística.

 Marc Roig acaba cinquè en 
la 50a. edició de la Behovia-
Sant Sebastià

El santpolenc Marc Roig (Laietània) es va 
haver de conformar amb la cinquena posició 
en la 50a. edició de la clàssica Behobia-Sant 
Sebastià. El corredor santpolenc havia estat 
segon en les dues últimes edicions, però 
finalment es va quedar fora del podi amb un 
temps d’1h04:08. 

esports

Presentació de la temporada 
del Bàsquet Sant Pol 07

 El passat 1 de novembre, el club de 
bàsquet Sant Pol 07 va presentar davant 
la seva afició tota la plantilla per a la 
temporada 2014-15, un total de 6 equips 
i 2 grups d’escola.

A l’acte van assisitir l’alcaldessa Mont-
serrat Garrido i el regidor d’Esports Xavier 
Catarineu. El club té prop d’un centenar 
de jugadors i jugadores. Destaquen el seu 
Junior Femení, que competeix a Nivell A, i el 
sènior, que competeix a la 3a Catalana.

Catalanes), va guanyar el primer partit i 
va perdre el segon. En aquest moment, 
desprès de disputar-se 6 jornades, 
l’equip santpolenc està classificat en 
la 4a. posició, un lloc molt bo, tenint 
en compte que es tracta d’un equip de 
nova creació, i format per gent novell en 
aquest esport.

Era la primera vegada que es feia al 
municipi una jornada de bitlles cata-
lanes, un esport tradicional que s’està 
recuperant. A l’acte van ser-hi presents 
l’alcaldessa Montserrat Garrido i el pri-
mer tinent d’alcalde Ferran Xumetra. 
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apunts

 A Tot Drap al 53è Saló Nàu-
tic Internacional de Barcelona

Del 15 al 19 d’octubre, es va celebrar al port 
de Barcelona el 53è Saló Nàutic Interna-
cional, que va comptar amb la presència 
de A Tot Drap de Sant Pol, com a integrant 
de la Federació Catalana per la Cultura i el 
Patrimoni Marítim i Fluvial.
L’entitat santpolenca va participar en 
diferents activitats, com una xerrada sobre 
bones pràctiques portades a terme des de 
les associacions, o la presentació del projec-
te associatiu desenvolupat per ATD per a la 
recuperació del patrimoni marítim de Sant 
Pol. El sardinal Sant Pau també va ser una de 
les embarcacions tradicionals que va estar-
hi present, prenent part en les activitats 
de difusió del patrimoni marítim al Moll de 
Fusta i realitzant batejos de Vela Llatina.

 Fes-te soci de l’Esplai!

No saps on anar a les tardes? Ho teniu ben 
senzill, al carrer Nou 36 hi ha l’Esplai, on se-
reu ben rebuts i podreu jugar a jocs de taula o 
bé passar una bona estona els dies que hi ha 
ball. Si encara no ets soci, t’animem a fer-te’n, 
només per 15 euros a l’any tens dret a gaudir 
de totes les activitats que s’hi fan, que no són 
poques.
Aprofitem també per felicitar tots els que 
cada dijous se’n van a fer caminades als ma-
tins. Al començament eren pocs, però cada 
dia van a més.
Les activitats van molt bé, animeu-vos a ve-
nir. I sobretot, no us quedeu a casa sols, que 
aquí ens fem companyia els uns als altres. Us 
esperem!

Junta de l’Esplai

breus

 L’Ajuntament de Sant Pol presenta 
el nou eslògan del poble “...és l’hora 
de Sant Pol” que, juntament amb la 
imatge de la vila cortesia del pintor 
santpolenc Guillermo Martí Ceballos, 
donarà la benvinguda al municipi. 

Martí Ceballos va fer entrega a l’al-
caldessa Montserrat Garrido i al regi-
dor Ferran Xumetra de la nova compo-
sició que s’instal·larà properament a les 
diferents entrades del poble.

Imatge del calendari 2015

La imatge també s’ha aprofitat per 
il·lustrar el nou calendari de sobretaula 

Nou eslògan i nova imatge per 
donar la benvinguda a Sant Pol

2015, que es va començar a repartir a 
la Fira de Tardor. Si esteu interessats 
a tenir-ne un podeu passar a recollir-
lo gratuïtament per l’Ajuntament en 
horari d’atenció al públic: De dilluns 
a divendres de 9 a 14h. Dijous de 16 a 
19h. i dissabte de 10 a 13h.
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notícies

El recital de Sílvia Bel 
tanca els actes del 
Tricentenari a Sant Pol
 El 8 de novembre va concloure la celebració del Tricentenari 1714-2014 a 

Sant Pol, amb un concert de cloenda a càrrec de Sílvia Bel. Es tractava de la 
lectura històricomusical “VICTUS, del mal que van fer aquells soldats”, un 
espectacle de creació a partir del conegut llibre de Sánchez Piñol, on la l’ac-
triu va recitar textos acompanyats del cant de Llúcia Vives i els instruments 
tradicionals de Carles Beltran.

D’aquesta manera acabaven els actes del Tricentenari, que es van iniciar per 
Sant Pau amb un concert de cobla i cant coral, i que han tingut com a acte més 
destacat l’escenificació “Sant Pol quina hora és? 15 de febrer de 1714, mort i re-
naixement d’un poble”, que recreava els fets ocorreguts a Sant Pol. Aquest mes 
de novembre també va tenir lloc la Ruta guiada “1714. Les batalles de Sant Pol de 
Mar”, que repassava els escenaris bèl·lics d’aquesta contenda a la nostra vila.

Pilar Rahola omple la 
Sala Ainaud de Lasarte
 El passat dia 1 de novembre, unes dues-centes perso-

nes es van aplegar a la sala cultural de l’Ajuntament per 
escoltar la mediàtica política i periodista Pilar Rahola, 
en una xerrada organitzada per l’ANC.

Rahola va venir a Sant Pol a presentar la seva última 
novel·la, ’Mariona’, i va aprofitar per fer un alegat en 
favor del 9N, sota el títol “El camí cap a la llibertat”. Des-
prés va aprofitar per signar llibres als assistents.



14

tribuna

Grups
Municipals

Des de CiU de Sant Pol valorem molt positivament la jornada del 9N 
per decidir el futur polític del nostre país. Cal destacar molt positiva-
ment la participació obtinguda al municipi, ja que va ser la més eleva-
da de la comarca del Maresme amb gairebé un 60% de les persones 
amb dret a vot. En aquest sentit elogiem tota la col·laboració de la 
ciutadania que van fer que la jornada fos inoblidable.

Ara és l’hora però de només fer passes endavant. Des del partit estem 
al costat del nostre President per tal de donar-li suport davant les 
decisions que es prendran duran els propers dies per seguir avançant 
cap a l’Estat propi. Agraïm molt el suport obtingut i sabem que entre 
tots units farem grans coses pel nostre país.

L’actuació del Govern i de l’Alcaldessa està sent molt lamentable. Les diferents sensibilitats 
dels ciutadans del poble no s’estan respectant des de les institucions de Sant Pol. A les 
estelades de les entrades del poble s’han de sumar ara el cartell de municipi adherit a favor de 
la independència. A més, el balcó de l’Ajuntament llueix una estelada i cartells de propaganda 
separatista. El Museu també penja un drap estelat, així com el balcó de la biblioteca. Si a tot 
això sumem la propaganda i autobombo a l’ENS i diverses mocions al Ple sobre qüestions 
independentistes, veiem que la neutralitat i respecte a tots els santpolencs es veuen menys-
cabades. Però el “colofón” final arriba amb la utilització de l’ermita de Sant Pau per aquests 
fins. La nostra ermita ha estat utilitzada il·luminant-la de groc durant molts dies. Això sí que no 
Alcaldessa. L’ermita no, amb l’ermita no s’hi juga i no es fa política, perquè és un símbol de tots 
els santpolencs, d’aquells que pensen com tu i d’aquells que no ho fem. Respecte a tots els 
santpolencs i en especial a tots els cristians que no volem que l’ermita es “taqui” de política.

Tots estem d’acord que Sant Pol és el poble més bonic del Maresme 
i ara podem afegir una fita més: tenim el pipi-can més car, pot ser, 
de tot l’estat. Herència de gestions dolentes de govern, prepotència 
d’institucions espanyoles i de la deplorable ineficàcia i lentitud de la 
justícia, uns terrenys expropiats entre el parc del Litoral, la platja i el 
pont del fusta de la riera ens costaran 435.000 ¤. 
Res es pot fer ja, la sentència és ferma, però ja que els paguem a preu 
d’or, per què no l’utilitzem amb una mica més de seny i, donat la seva 
privilegiada situació, fem un ús més d’acord amb el que estan valorats.
És una excel·lent ubicació per a qualsevol instal·lació esportiva que 
tingui a veure amb el mar. I als gossos no els importarà fer les seves 
necessitats una mica més enllà…

En el procés participatiu del passat 9N, Sant Pol va arribar gaire bé al 60% de participació, 
molt per sobre de la mitjana de tot Catalunya, demostrant una vegada més la implicació del 
nostre poble. Ja ho deia Joan Fuster: “la política la fas o te la fan”. En el total de Catalunya, més 
de 2 milions de persones van desafiar el Tribunal Constitucional anant a votar, amb una vic-
tòria aclaparadora del Sí-Sí, demostrant al món que la nostra és la revolució dels somriures, 
perquè malgrat tots els impediments i el discurs de la por que van precedir aquesta diada, la 
il·lusió i l’alegria era palpable en totes les meses de participació. Com era d’esperar, el govern 
espanyol ha menystingut aquests resultats amb l’argument que 2 terços dels catalans està 
en contra del procés perquè no van anar a votar. Un argument infantil però que s’arriben a 
creure com tantes altres bajanades. Necessitem ara més que mai unes eleccions plebiscitàri-
es per encetar un procés constituent i començar a construir d’una vegada per totes un nou 
estat. Encara ens queda molta feina a fer, hem de continuar sumant fins a la llibertat.

Aquest mes hem –o hauríem- de començar a parlar del pressupost 
municipal pel 2015. Serà l’últim pressupost del mandat i per tant hem 
de treballar perquè s’acomplexin totes aquelles propostes que són en 
fase embrionària o encara no s’han començat. La pacificació del tràn-
sit serà una de les nostres lluites novament. Han passat quatre anys i 
el més calent és a l’aigüera: els passos de vianants de la N-II al Sindi-
cat i al “Barco”, l’enllaç del pàrquing del Sot de la Coma amb la carre-
tera, la millora dels accessos de l’escola a peu, el trasllat del dipòsit de 
cotxes o la pacificació del centre urbà seran alguns dels condicionants 
a l’hora de donar suport o no al pressupost, entre d’altres. 

El mandat s’acaba però la nostra feina continua.

ciu sant pol de mar
hem fet el primer pas!

junts per sant pol
un “pipi-can” molt car

grup municipal d’icv
parlem del pressupost?

pp sant pol de mar
respecte per la nostra 
ermita

secció local d’esquerra
2308 gràcies
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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

Novembre
  CURSOS I TALLERS:

Taller de papirofl èxia
Horari Classes del 17/11 al 15/12, les 
tardes de dilluns de 17 a 18:30h
Lloc Ca l’Arturo. Amb Neus Brossa.
El taller és gratuït - 20¤ per material
Informació i inscripcions: 607 795 212 
(Carme). Org: Dones de la Vallalta

Taller de teixit, mitja 
i/o ganxet
Lloc Local: Dones de la Vallalta, c/
Ignasi Mas i Morell, 12, 3r. 
Horari els dijous, de 18:30 a 20h.
Preu: 25 euros/mes. Material (una sola 
vegada): 30 euros.
Xerrada informativa gratuïta: dijous 
4/12/2014 a les 19h
Informació i inscripció: me_rb_2@
yahoo.com, Maria Elena
Organitza: Dones de la Vallalta

  EXPOSICIONS:
 
Tots els artistes 
catalans vius?
Fins al 21 de desembre. 
Lloc Museu de Pintura. Horari dissab-
tes de 18 a 20h, diumenges i festius 
d’11 a 14h.

 ALTRES:

Jornades Gastronòmi-
ques del Bolet
Del 30 d’octubre al 30 de novembre
Al llarg d’aquestes jornades diferents 
restaurants i artesans alimentaris 
del poble ofereixen plats i productes 
elaborats amb aquestes delícies de la 
terra humida de la tardor.

  Divendres 21 de novembre
 
Xerrada de Montserrat 
Carulla
Hora 20:30h / Lloc Sala Ainaud de La-
sarte. Organitza: ANC Sant Pol de Mar 

  Dissabte 22 de novembre
 
Concert de Marçal 
Xirau Trio  
Amb: Marçal Xirau (guitarra), Pere 
Xirau (bateria) i Jk Narzekian(saxo)
Hora 22:30h / Lloc Museu de Pintura
Entrada gratuïta

 Dijous 27 de novembre
 
Sortida a Barcelona
Hora sortida 16:30h / Lloc La Sènia
Visita al Museu Marítim i teatre Mar i 
Cel. 23:15h Retorn cap a Sant Pol
(Places esgotades)

 Divendres 28 de novembre
 
Xerrada informativa 
Taller d’Ikebana
L’Ikebana és ’l’art floral japonès’
Professora: Carme Taberner 
Hora 17:30h / Lloc Ca l’Arturo 
Informació i inscripcions: 635 65 65 31
Organitza: Dones de la Vallalta

  Diumenge 30 de novembre
 
Teatre infantil: “La 
princesa i el pèsol”
Dintre del Cicle de Teatre infantil 2014. 
A càrrec de Festuc Teatre. Entrada: 5¤
Hora 18h / Lloc Centre Cultural

Inscripcions per pro-
pera sortida a Andorra
Data: dissabte 17 i diumenge 18 de 
gener de 2015
Preu per persona: 115 euros 
Inclou: Estada en règim de Mitja Pen-
sió a l’Hotel Husa Cèntric****, Escude-
llada de Sant Antoni amb plat de cerà-
mica de record i teatre La Barca Nova. 
Inscripcions fins al 12 de desembre a 
l’Oficina de Turisme i a Ca l’Arturo

  Dissabte 13 de desembre
 
DEBAT A BAT: L’Art i 
els artistes
Espai de debat, opinió i reflexió, con-
duït per Xon Belmonte.
Hora 19h / Lloc Sala Ainaud de Lasarte

Pagesia i proximitat
Hora De 10 a 14h / Lloc Plaça Estació

  Diumenge 14 de desembre
 
Fira de Santa Llúcia
Fira d’artesania, alimentació i motius 
nadalencs. Hora Tot el dia / Lloc Plaça 
de l’Estació
Organitza: Dones de la Vallalta

Actes de la Marató
Dedicada a les malalties del cor
Hora Activitats durant tot el dia
Lloc Plaça dels Quatre Cantons
Organitza: Centre Cultural

Desembre


