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Un any ple d’història

En aquesta darrera editorial us volia recordar cronològicament 
els fets ocorreguts d’un dels anys més intensos que ha viscut el 
nostre poble, que van fer que molts de nosaltres els visquéssim 
molt intensament.

Va iniciar el 2014 amb la Festa Major de Sant Pau i amb l’espectacular recrea-
ció dels fets succeïts el 15 de febrer del 1714 a Sant Pol, on molts de vosaltres 
vareu aportar el vostre granet de sorra perquè fos molt lluïda, amb una espec-
tacular crema del poble vista des de Sant Pau, amb un final magnífic a la platja 
de les Barques.

Al Ple municipal del febrer, es van aprovar els pressupostos que entre d’altres 
coses ens permetrien portar endavant les obres d’adequació del nou Institut 
de la Vallalta i fer moltes altres inversions al poble, que s’estan fent visibles des 
del mes de setembre.

A mitjans del mes d’abril, i avançant cap a un pla de seguretat integral, varem realitzar a Sant Pol la primera Junta de Segu-
retat amb tots els cossos policials per tal d’ajuntar totes les eines per tenir una vigilància molt més eficient. Dins del marc de 
la seguretat, també s’ha pogut materialitzar el conveni de col·laboració entre les policies locals de Sant Pol, Calella i Canet de 
Mar.  A partir de finals d’abril, com cada any, es varen dur a terme un seguit de fires ja tradicionals al poble i amb molt d’èxit, 
com són la Fira del Formatge, preparada excel·lentment per la Penya Xíndries, la Fira de la Maduixa i la Mostra de Puntaires 
al carrer Nou.

Abans d’iniciar la temporada més forta de l’estiu, es va viure un altre important èxit del nostre esport local, on l’Atlètic club 
Sant Pol va pujar de categoria fins a la Segona Catalana, marcant el gol definitiu al minut 94 d’un partit molt intens.

Un dels punts més importants d’aquesta legislatura és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, que es va aprovar àmplia-
ment en la seva proposta inicial durant el Ple del dia 7 de juliol, amb una majoria de 12 vots a favor i 1 abstenció.

Pel que fa a les Fires, la Mostra Gastronòmica de Sant Pol, realitzada per primera vegada, és un exponent clar d’èxit de model 
de fires, on tots els restauradors i pastissers del poble s’hi varen abocar per oferir als santpolencs i als visitants els seus 
millors plats. La Festa Major de Sant Jaume i les fires del mes d’agost, com el Firamar i la Fira Alternativa també varen ser un 
èxit absolut de visitants, que van gaudir de totes les seves activitats programades. 

Els actes de la Diada d’enguany varen ser espectaculars. Es van iniciar amb una marxa de Torxes el dia 10 a la nit, culmi-
nant amb una immensa V a la Platja de les Barques, brillantment organitzada per l’Assemblea Nacional Catalana. A partir 
d’aquest instant es començaren a preparar els passos perquè el dia 9 de Novembre fos un dia inoblidable i memorable al 
nostre poble, on varem poder decidir el futur polític del nostre País.

Tots aquests fets, juntament amb molts d’altres que segur que em deixo d’escriure, ha fet d’aquest 2014 un any ple d’història 
al nostre poble.

Que sigueu molt feliços en aquestes Festes que s’acosten i que tinguem un 2015 per seguir ampliant l’historia del nostre 
poble. Ara ÉS L’HORA DE SANT POL!

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

Confi rmat l’institut a Sant Pol 

 El Departament d’Ensenyament ha 
confirmat finalment que l’Institut 
d’Educació Secundària de la Vallalta 
començarà a Sant Pol el curs 2015-16. 
L’equipament s’instal·larà provisio-
nalment en mòduls al Parc del Litoral, 
a l’espera que es pugui disposar del 
terreny on s’ha d’instal·lar el definitiu, 
situat entre l’actual Escola Sant Pau i 
la deixalleria municipal.

Així es va comprometre la Direcció 
General de Centres Docents, en una 
reunió el passat 11 de desembre amb 
l’alcaldessa Montserrat Garrido i els 
Serveis Tècnics de l’Ajuntament. El 
centre provisional serà de 2 línies i 
de moment no s’oferirà el batxillerat. 
En aquests moments el departament 
d’Ensenyament ja està treballant per 
concretar el nou equip directiu, amb 
el compromís d’oferir un projecte pe-
dagògic innovador, que s’adeqüi a les 
expectatives de les famílies.

La previsió d’un centre d’ensenya-
ment secundari al municipi estava 
previst dintre del mapa escolar de 

Ubicació provisional

Degut a la manca de terrenys de 
titularitat municipal per ubicar l’edifici 
definitiu, i responent a la pressió de 
les famílies per disposar d’un centre 
de secundària al municipi el més aviat 
possible, des de l’Ajuntament es van 
valorar diferents opcions d’ubicació 
provisional de mòduls prefabricats. 
D’aquestes, l’única que va ser accep-
tada pel Departament d’Ensenyament 
van ser les pistes del Parc del Litoral, 
proposta sorgida a la mesa de treball 
de l’institut de secundària, a proposta 
de l’AMPA, ja que disposa dels metres 
suficients i equipaments propers. Com 
que els terrenys estaven qualificats de 
vial públic, es va haver de fer un Pla 
especial per canviar la qualificació, 
tramitant tots els permisos amb les 
administracions implicades.

La revisió del POUM (aprovat 
inicialment al juliol del 2014) preveu 
la ubicació definitiva de l’institut de 
secundària en els terrenys situats 
entre l’escola Sant Pau i la deixalleria 

Catalunya des de fa molts anys. Tot i 
que en un principi es va treballar per 
disposar d’un 3-16, a finals del 2011 el 
Departament va informar que deses-
timaven aquesta opció, introduint la 

idea d’un institut per als tres municipis 
de la Vallalta. Aquesta mesura també 
vindria a solucionar la massificació en 
els centres de secundària d’Arenys, 
Canet i Calella. El criteri del Departa-
ment d’Ensenyament era plantejar el 
centre a Sant Pol, tant per temes de 
població (no s’autoritza la construcció 
d’instituts en municipis de menys de 
5.000 hab.), com per reduir els costos 
del trasllat d’alumnes entre poblacions.

“El centre provisional 
s’instal·larà en mòduls 
al Parc del Litoral, 
serà de 2 línies i no 
oferirà el batxillerat”



5

ens  el nou santpolenc · revista municipal de sant pol de mar · desembre 2014

per al curs 2015/16 alcaldia

Montserrat 
Garrido i 

Romera
Alcaldessa 
de Sant Pol 

de Mar

 L’Institut de la Vallalta 
ja és una realitat  

Benvolguts vilatans, poc em podia pensar 
que a l’últim escrit de l’ENS podríem donar 
la bona notícia de l’adjudicació per part del 
Departament d’Ensenyament de l’Institut de 
la Vallalta.

Un Institut que, provisionalment, anirà 
instal·lat amb mòduls prefabricats a la zona 
esportiva del Parc del Litoral.

Aquest Institut era una reivindicació que ja 
fa uns anys els pares demanaven, i els nens 
i nenes de la vila desitjaven. Ara finalment 
el tindrem i s’acabaran els trasllats, obligats, 
en autocar cada dia a Calella o a Canet.

El curs 2015/2016 s’iniciarà amb el primer 
d’ESO, i cada any s’anirà implantant un nou 
curs fins a completar tota la secundària.

Des de l’Ajuntament agafem el compro-
mís per seguir treballant per poder fer 
l’expropiació dels terrenys on ha d’anar 
definitivament l’Institut i que la provisionali-
tat no sigui massa llarga.

Amb l’alegria que hem pogut i podrem 
compartir amb les famílies que el curs 
2015/2016 seran la primera promoció del 
nou institut, permeteu-me felicitar-vos les 
festes i que el nou any ens porti cap a un 
futur més nostre.

A tots Felices Festes !!!!!

segurat que el pati es podrà obrir fora 
de l’horari lectiu i durant les vacances, 
perquè els ciutadans de Sant Pol en 
puguin continuar fent ús. Tampoc serà 
necessària la seva urbanització, només 
es preveu la instal·lació de cistelles o 
porteries, conservant la gespa.

Durant els primers cursos i fins que 
no es col·loquin tots els mòduls, no 
caldrà tancar el pati, ja que els mòduls 
s’aniran instal·lant progressivament a 
mesura que es necessitin, fins arribar 
al total de vuit que es preveuen per 
cobrir les aules i els diferents serveis. 

Des de l’Ajuntament es va valorar 
igualment l’alternativa d’ubicar el pati 
a la zona d’aparcament annexa, però 
es va descartar perquè suposaria per-
dre 150 places d’aparcament i tenir un 
pati de ciment en lloc de gespa.

L’equip de govern té clar que aquesta 
és una solució provisional que no s’ha 
d’allargar indefinidament en el temps 
i es referma en el compromís de tre-
ballar perquè es pugui disposar el més 
aviat possible dels terrenys per ubicar 
l’edifici definitiu.

municipal. Un cop aprovat el POUM, 
s’iniciarà l’expropiació, la seva urbanit-
zació i la posterior cessió dels terrenys 
als SSTT d’Ensenyament per a la cons-
trucció de l’institut definitiu. 

Utilització del parc per al pati

El projecte del centre provisional 
preveu que el pati ocupi una superfície 
de 3.000 m2 del Parc del Litoral (un 

20% de la totalitat de la superfície 
ajardinada), que estarà tancat en ho-
rari escolar. Aquest fet ha suscitat in-
quietud entre alguns santpolencs, però 
el Departament d’Ensenyament ha as-

“El pati es podrà obrir 
fora de l’horari lectiu 
i durant les vacances. 
No serà necessària la 
seva urbanització”
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actualitat

 Aquest mes de desembre s’ha obert la nova Oficina 
d’Atenció al Ciutadà de la Policia Local al carrer Abat Deàs, 
36. Estarà oberta de dilluns a divendres de 9 a 13h i de 15 a 
18h, per a realitzar qualsevol consulta o denunciar un fet. 

L’objectiu d’aquest canvi és facilitar l’atenció al ciutadà, 
amb més hores d’obertura, i l’accés, que a diferència de l’an-
terior oficina al carrer de la Plaça queda a peu de carrer. Fora 
d’aquests horaris, podeu trucar al 609 306 609 o al 112.

Instal·len càmeres a les entrades 
del poble per reforçar la seguretat

Nova OAC de la Policia 
per a una millor atenció

 Des d’aquest desembre ja estan en marxa dues càmeres de seguretat que co-
breixen les entrades i sortides del poble situades a la zona de l’Hotel i les Quatre 
Carreteres. La finalitat no és en cap cas sancionadora sinó de control.

Aquesta mesura coincideix amb una 
onada de robatoris que s’ha patit últi-
mament en habitatges del Maresme, 
i que també ha afectat el municipi de 
Sant Pol, amb una desena d’incidents 
registrats. Els Mossos d’Esquadra i la 
Policia Local ja han incrementat les 
mesures de vigilància i els controls, en 
especial a les entrades i sortides de les 
urbanitzacions. La instal·lació d’aques-
tes noves càmeres també ajudarà a 
reforçar la seguretat, ja que es podran 
controlar els vehicles fitxats per la poli-
cia per estar implicats en algun delicte. 

Per una altra banda, el ple del mes de 
novembre va aprovar mancomunar els 
serveis de seguretat amb els municipis 
de Calella i Canet de Mar, a través d’un 
conveni que preveu compartir material, 
fer compres agregades i portar a terme 
accions conjuntes puntuals entre les 
tres policies. Així, es podrà disposar de 
reforços de les policies veïnes en casos 
especials que ho requereixin, com pot 
ser la Festa Major o altres esdeveni-
ments. Els agents tindran autonomia 
per actuar i denunciar quan sigui 
necessari.

Les càmeres de seguretat estan instal·lades 
a les entrades del poble situades a l’Hotel i 
a les Quatre Carreteres.
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La biblioteca Can Coromines, 
una nova biblioteca en Xarxa
 Després d’uns mesos en els que el 

servei de biblioteca ha estat tancat 
per tal d’adequar l’espai, el mobili-
ari i el fons documental als requeri-
ments del mapa de lectura pública de 
Catalunya; el proper mes de març la 
biblioteca de Can Coromines tornarà 
a obrir les seves portes completa-
ment adequada i integrada a la Xarxa 
de Biblioteques de la Diputació de 
Barcelona.

Aquest fet suposarà una millora signi-
ficativa del servei de cara als usuaris, ja 
que en passar a formar part de la xarxa 
de biblioteques públiques de la Diputa-
ció aquest s’ha adaptat als estàndards 
de qualitat de les biblioteques públiques 
i podrà complir amb els objectius que 
actualment es demanen als serveis bi-
bliotecaris. Així doncs, a partir de la seva 
reobertura, la Biblioteca Can Coromines 
podrà ser realment un centre d’informa-
ció local que faciliti l’accés lliure i sense 
límits al coneixement, la formació i l’ús 
de les tecnologies de la informació i la 
comunicació per a l’educació, cultura i 
lleure dels habitants del nostre municipi.

Més en concret les principals millores 
que podran gaudir els usuaris del servei 
seran les següents:

- Més hores d’obertura, el servei pas-
sarà d’un horari d’obertura de 15 hores 
a la setmana a 30 hores setmanals. 
Aquest augment permetrà que la biblio-
teca també es pugui obrir durant alguns 
dies festius i en períodes de vacances.

- Una secció infantil més gran, la 
planta baixa de l’edifici de Can Coromi-
nes s’ha adaptat totalment com a zona 

cultura

infantil. D’aquesta manera es diferencia 
de la zona de consulta general, l’espai de 
revistes i música i l’espai de consultes 
a internet, que també s’ha ampliat i 
modernitzat.

- Més personal dedicat al servei, 
la nova biblioteca comptarà amb una 
directora del servei a més d’una auxiliar 
bibliotecària i una persona de suport 
en hores puntes. Amb aquest equip 
es podrà atendre adequadament els 
usuaris de l’equipament en els dos pisos 
simultàniament i al mateix temps es po-
dran desenvolupar moltes més activitats 
relacionades amb el servei.

- Un fons documental actualizat. 
El fons de documents de la Biblioteca 
s’ha actualitzat totalment i s’ha afegit 
una secció audiovisual i musical que 
pràcticament no existia anteriorment. 
També s’han augmentat les subscripci-
ons a revistes i diaris i  es compta amb 
un pla anual per assegurar que el fons 
es vagi renovant i es mantingui sempre 
actualitzat. 

- Treball en xarxa. A part de la consul-
ta del fons de la biblioteca de Can Coro-
mines, el fet d’estar integrada a la Xarxa 
de biblioteques de la Diputació permetrà 
que es pugui accedir al catàleg conjunt 
de totes les biblioteques de la província 
de Barcelona. Així doncs, si al consultar 
el nou catàleg Aladí trobes un document 
que està en una altra biblioteca, pots 
demanar-lo perquè t’arribi a través del 
préstec interbibliotecari.

- Més i millors serveis. Des del dia de 
la seva obertura, la biblioteca comptarà 
amb un pla d’acció per tal de garantir 
que a part del servei de préstec i consul-

ta de llibres, la biblioteca es converteixi 
en un equipament cultural de referència 
per a tots els santpolencs. Les principals 
línies de treball d’aquest pla són: desple-
gar un programa de coneixement de la 
biblioteca adreçat a col·lectius i entitats, 
potenciar la informació de caire local de 
la biblioteca, crear i gestionar centres 
d’interès com “Mares i pares” o ”Apre-
nentatge d’idiomes”, fomentar l’hàbit 
lector a través d’activiats de dinamitza-
ció com “clubs de lectura”, “activitats de 
bookcrossing”...

Us animem a que a partir del mes de 
març vingueu a visitar la biblioteca de 
Can Coromines per conèixer aquests i 
d’altres serveis que oferirà la nova biblio-
teca i que estaran a la vostra disposició.

“El servei estarà obert 
30 hores setmanals, 
també podrà obrir 
alguns festius i en 
períodes de vacances”

“Es podrà accedir al 
catàleg conjunt de to-
tes les biblioteques de 
Barcelona i demanar 
documents en préstec”
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apunts

 Sant Pol ha demostrat un any més 
que és un poble solidari, bolcant-se de 
nou en els actes en favor de la Ma-
rató de TV3 que organitza el Centre 
Cultural. L’edició d’enguany va recollir 
un total de 9.516.90 euros que aniran 
destinats a investigar sobre les malal-
ties del cor. 

Com sempre, destaca la recaptació de 
les diferents quines, que van recollir 
4.380 euros. Les donacions a taula 
solidària van pujar a 3.156,90 euros, el 
xou va obtenir-ne 890, el sopar solidari, 
845 i la caminada 245. 

Aquest any, les novetats van ser la 
Marxa Solidària, que va tenir més d’un 

Sant Pol dóna 9.516,90 euros a la 
investigació de les malalties del cor

centenar de participants, i el sopar 
solidari, amb prop d’una setantena 
d’inscrits. L’arbre de la solidaritat es 
va dedicar a la xef santpolenca Carme 
Ruscalleda, per la seva implicació en 
les diferents edicions de la Marató. Per 
això, es va decorar amb culleres que 
van confeccionar els nens de l’Escola.

opinió
 El joc interior

“Existeix un joc interior en la teva ment. No importa 
el que passa al camp. Ser conscient del joc interior 
marca la diferència entre l’èxit i el fracàs en el 
joc exterior”.  Ho escriu Tim Gallwey, capità de 
l’equip de tenis a la Universitat de Harvard i fun-
dador del coaching. El llibre de Gallwey – “El joc 
interior”- va influir John Whitmore, el responsa-
ble que el coaching arribés al món empresarial  
aconseguint millores i resultats espectaculars 
en equips de vendes i en directius ajudant-los 
a afrontar noves condicions, entorns canviants, 
reptes tecnològics...
Què és doncs el coaching? El coaching és 
un procés en el que un coach acompanya un 
coachee (client) per tal que aquest identifiqui 
i desbloquegi els pensaments negatius i les 
creences limitants que li impedeixen desenvolu-
par plenament les capacitats que té. 
Tots sabem que, si superem les nostres 
limitacions, el nostre rendiment augmentarà 
espectacularment i que tindrem més possibili-
tats d’assolir els objectius que ens proposem. És 
el que anomenem excel·lència.
El coach facilita que una persona o un equip 
estableixi els seus objectius, dissenyi un pla 
d’acció i marqui indicadors per avaluar el seu 
progrés.  A més, els ajuda a superar els bloque-
jos, les pors, les inseguretats  que vagin sorgint.
Aquests processos s’apliquen a empreses 
però tenen un èxit espectacular en estudiants 
bloquejats davant treballs o exàmens, en 
persones amb dificultats d’organització i gestió 
del temps, en comerciants i emprenedors que 
inicien nous projectes, en equips de treball que 
han de reinventar-se i, en general, en totes les 
persones afectades per canvis laborals, de salut 
i/o personals que es proposen canviar però que, 
poc a poc, es dispersen. 
El coaching t’ajuda a ser la 
millor versió de tu mateix.

David Domínguez
Màster en coaching
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L’Ajuntament també s’adhereix a la campanya 
“Gira-li l’esquena” contra la violència masclista
 Amb motiu del Dia internacional per a l’eliminació de 

la violència envers les dones, l’Ajuntament va penjar una 
pancarta a la façana del consistori on diferents regidors/es i 
treballadors/es municipals apareixien ’girant l’esquena’ a la 
violència masclista, en suport a la campanya institucional.

Així, l’Ajuntament de Sant Pol de Mar se sumava a la 
campanya endegada per l’Institut Català de les Dones per a 
commemorar el Dia internacional per a l’eliminació de la vi-
olència envers les dones, que se celebra el 25 de novembre. 
La campanya unitària, que també subscrivien diputacions i 
entitats municipalistes, pretenia promoure el rebuig social 
contra la violència masclista amb el lema ’Qui exerceix la 
violència masclista necessita còmplices. Gira-li l’esquena’.

Els actes de celebració del Dia internacional per a l’elimi-
nació de la violència envers les dones a Sant Pol van come-
çar la vigília del dia 25, amb la presentació de la pancarta, la 
lectura del manifest institucional i una encesa d’espelmes a 

Renovació de l’asfalt a la 
zona de l’Hotel
 Durant aquest mes de desembre s’han dut a terme les 

obres d’asfaltat de la Plaça Anselm Clavé i el tram d’accés 
al carrer Bonavista.

Les obres s’han dut a terme per tal de reparar l’asfalt 
d’aquestes zones, que tenen un elevat volum de trànsit i que 
estaven força malmeses. El proper carrer que s’arranjarà és 
el Consolat de Mar, que es té previst asfaltar passat festes.

la Plaça de la Vila. Els actes van continuar l’endemà amb 
un taller d’autodefensa femenina, a càrrec de Belinda 
Burgos, agent de la Policia Local de Sant Pol.
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tribuna

Grups
Municipals

El passat 18 de desembre es va celebrar l’Assemblea de militants de CDC per 
votar la ratificació de la nostra alcaldessa, Montserrat Garrido, com a cap de 
llista a les eleccions municipals del 25 de maig de l’any vinent. En aquesta 
assemblea hi va participar gairebé el 90% de la militància de Sant Pol, on l’al-
caldessa va repassar punt per punt tots els aspectes complerts al programa 
electoral de l’equip municipal a les eleccions del 2011. Ens van acompanyar a 
l’assemblea una sèrie de nous militants, que per antiguitat, encara no tenien 
dret a vot, però també van donar recolzament explícit a l’alcaldessa. També 
hi va ser present, com a convidada, la presidenta d’UDC a Sant Pol. El resultat 
de la votació va ser molt contundent, amb gairebé un 73% de vots favorables 
a la seva ratificació. Així que només ens queda dir una cosa... Endavant Lili! 
Que tingueu unes Festes de Nadal molt joioses i un any 2015 ple d’èxits.

Ja ha passat un any, i és que sembla que el temps no passi a un ritme 
normal, vola. Fins i tot, sembla que l’estiu va ser ahir, però no. És 
moment de fer un petit balanç de quines han estat les nostres accions 
personals i què hem fet bé i malament. On podem millorar i què hem 
de canviar necessàriament. El Nadal és una època preciosa, on les 
famílies ens reunim i celebrem el naixement del nen Jesús, l’arribada 
dels reis d’orient i fem cagar el tió. Tradicions nostres que any rere any 
esperem i gaudim. Sant Pol al Nadal és màgic, un indret mariner molt 
entranyable guarnit i tapat de Nadal. Un espectacle que el tenim aquí, 
a casa, i això ho hem de valorar. 
Volem desitjar-vos un molt bon Nadal, que gaudiu de les festes i 
sigueu molt feliços.

Junts per Sant Pol va presentar una moció al passat ple per demanar 
un informe a la Junta de Patrimoni (organisme creat per protegir el pa-
trimoni arquitectònic i mediambiental de Sant Pol) en relació a la pro-
posta del Govern de cedir a la Generalitat 3.000m2 de gespa del Parc 
del Litoral, per tancar-lo amb uns pals i tanca de filferro, com a pati de 
l’Institut que, de manera provisional, ha d’ubicar-se a la zona esportiva 
del Parc. La moció va prosperar amb els vots favorables de Junts (4), 
ICV (2) i PP (1), l’abstenció d’ERC (1) i els vots en contra de CiU (5). 
Junts per Sant Pol no està d’acord en “mutilar” una tercera part de la 
zona verda més apreciada i motiu d’orgull dels santpolencs i visitants i 
proposa com a alternativa utilitzar part del pàrquing del mateix sector 
i tornar-lo al seu estat a l’estiu, quan es tanca l’institut.

ERC fa un gest de responsabilitat en la primera fase de tramitació dels pressupostos de 
la Generalitat per facilitar l’acord per la independència. És un gest de mà estesa, no pas 
un txec en blanc. ERC ha presentat esmenes parcials a totes les parts del pressupost 
dels Departaments que es votaran el 19 de gener. La votació final no tindrà lloc fins el 5 
de febrer, d’acord amb el calendari fixat pel Govern. Som davant uns pressupostos amb 
2.500M d’ingressos inventats que depenen de la bona voluntat de Madrid.  Els comptes 
congelen la despesa pública, no permeten afrontar el patiment social, ni contemplen 
les inversions per sortir de l’atzucac autonòmic. Mentre siguem dependents de Madrid, 
sempre serà el ministre Montoro qui  decidirà per nosaltres. Des d’ERC defensem la 
pròrroga pressupostària i la convocatòria d’eleccions per tal de no aturar el procés i obte-
nir el mandat democràtic per fer la independència.  Ara calen les eleccions promeses per 
votar la independència i capgirar la situació de dependència actual i de patiment social.

Sant Pol a l’estiu i Sant Pol a l’hivern. Quina diferència! Però no en la 
quantitat de gent que veiem pel carrer, o en les activitats que es realit-
zen, sinó en la manca de manteniment d’aquells espais que també són 
necessaris i funcionals pels “que quedem” a l’hivern. Mai hem estat 
d’acord en prioritzar la imatge o la postal de la nostra vila davant la 
funcionalitat i la qualitat de vida. No ens agrada veure, per exemple, 
la riera a l’hivern (i molt sovint també a l’estiu) inaccessible, ni les 
platges brutes, quan a l’estiu es netegen a diari! Ni tant ni tant poc. 
Sant Pol ha de ser un poble atractiu i dinàmic els 365 dies de l’any, 
tant a l’estiu com a l’hivern, tant pels que vénen, com pels que es 
queden.
Salut i Bones Festes.

ciu sant pol de mar
ja tenim cap de llista

junts per sant pol
l’institut i el parc del 
litoral

grup municipal d’icv
hivern

pp sant pol de mar
el nadal ja és aquí

secció local d’esquerra
un pas endavant
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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

Desembre   ALTRES:

Jornades Gastronòmi-
ques Fesol del Ganxet
Del 20 de novembre al 31 de desembre

  Divendres 2 de gener
 
Sortida al teatre: Histèria 
sagrada 
Amb Toni Albà i Fermí Fernandes. 
Al Jove Teatre Regina de Barcelona.
Preu: 15 ¤ / Places limitades
Hora sortida 18:30h / Lloc La Sènia
Reserves fins el 23/12 a Ca l’Arturo

  Diumenge 4 de gener
 
Futbol solidari en família
Donació voluntària a la ONG Atma 
Seva Trust India. Hora D’11 a 14h / Lloc 
Camp de futbol municipal

  Dilluns 5 de gener
 
Taller de fanalets
Vine a fer un fanalet per rebre els Reis 
d’Orient. Taller gratuït, els nens i nenes 
han d’anar acompanyats pels pares.
Hora De 10 a 13:30h / Lloc Ca l’Arturo

Cavalcada dels Reis
Desfilada de carrosses pels carrers del 
poble. Hora A partir de les 18h / Lloc 
Sortida des de la Plaça de l’Hotel

  Dissabte 10 de gener

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

  Dimecres 24 de desembre
 
Fem cagar el tió
Vine a fer cagar el tió, hi haurà regals 
per a tothom!
Hora 12h / Lloc Plaça de l’Estació

  Divendres 26 de desembre
 
Cursa de Sant Esteve  
Cursa popular. Diferents categories
Hora A partir de les 10:30h 
Lloc Plaça de l’Estació
Inscripcions a Ca l’Arturo
Organitza: Regidoria d’Esports

 Dissabte 27 de desembre
 
Arribada del Patge 
Reial
Hora sortida A partir de les 18:30h 
Lloc Plaça dels Quatre Cantons
Organitza: Comissió de Reis

 Diumenge 28 de desembre
 
Cicle teatre infantil: 
“Uns altres pastorets”
A càrrec de La Puça Espectacles 
Hora 18h / Lloc Centre Cultural
Entrada: 5 euros

  CURSOS I TALLERS:

Tallers infantils de 
Nadal
24, 29, 30 i 31 desembre i 2 gener
Horari De 9 a 13h / Lloc Ca l’Arturo. 
Inscripcions fins el 19 de desembre a 
Ca l’Arturo (Ignasi Mas Morell, 9 – 93 
760 30 06 - casalsantpol@gmail.com)

  Dissabte 17 de gener

Sortida a Andorra
Hora De 10 a 14h / Lloc Plaça Estació
Encara queden places! Inscripcions a 
l’Oficina de Turisme i a Ca l’Arturo.

  Diumenge 18 de gener
 
Celebració de Sant An-
toni ABAT 2015
Durant el matí a la Riera: Mostra 
d’animals, parades, exhibició de salts, 
passejada amb ponis, cursa de cavalls.
Al migdia a la Plaça de la Vila: Vermut 
popular, benedicció dels animals i 
desfilada pels carrers del poble.
A la tarda a la Sala Ainaud de Lasarte: 
Ball amb el Grup Pere Vilà.

  Del 23 de gener a l’1 de febrer

Fira i Festa de St Pau
Divendres 23 de gener a les 21.30h al 
Centre Cultural: Concert de cobla de 
Sant Pau amb la cobla Sabadell
Dissabte 24 de gener 
A les 11h a la Pl. Estació: Activitats in-
fantils / A les 21h. Escudellada a càrrec 
dels escudellaires d’Andorra la Vella. 
Tot seguit ball amb Toni Balam grup.
Diumenge 25 de gener
Tot el dia Fira de Sant Pau, pels carrers 
Nou i Tobella / A les 11h a l’ermita: 
Missa Solemne. S’obsequiarà amb una 
medalla a tots els Pau, Pol i Paulina (cal 
inscriure’s a la parròquia) / A les 12h: 
Cercavila de gegants i ball de l’almor-
ratxa. De Sant Pau fins a la plaça de la 
Punta / A les 13.30h: Vermut popular 
a la plaça de la Punta / A les 18h al 
Centre Cultural: Espectacle de màgia: 
Solidarimàgia República Dominicana
Diumenge 1 de febrer
A les 8h: 31a Marxa popular de Sant 
Pau. Sortida de la Plaça de l’Hotel.

(programa provisional)

Gener


