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Festa de Sant Pau i 
nou pressupost

Ja hem canviat d’any des del darrer ENS. Després de les festes nada-
lenques el poble no s’atura, i varem celebrar el passat 18 de gener la 
diada de Sant Antoni, on tot Sant Pol es va omplir de dalt a baix, de 
visitants i de tots els cavalls i la resta d’animals, on sense ells aquest 
dia no tindria sentit. 

El cap de setmana següent vàrem celebrar tots plegats la nostra Festa Major 
d’hivern, Sant Pau, on enguany, una de les activitats més destacades va ser 
la segona escudellada popular, on es va omplir el Pavelló amb més de 350 
persones. Des del migdia, ja es podia ensumar la flaire de l’escudella que varen 
preparar magistralment els escudellaries d’Andorra la Vella i la Penya Xíndries. 
Després del sopar, es varen entregar les medalles d’or i d’argent de la nostra 
vila a dues entitats esportives molt arrelades al poble: l’Atlètic Club Sant Pol i 
el Club de Petanca. La nit no va acabar aquí, ja que també varem gaudir de la 
música i el show que ens va brindar en Toni Balam.
Després de les festes, també ens hem posat a treballar amb el nou pressupost 
per aquest 2015. Des del govern municipal, hem cregut convenient realitzar 
aquest pressupost tot i acabar-se la legislatura aquest proper mes de maig, 
i no prorrogar el de l’any 2014. Aquesta eina serà molt útil per treballar pel 
municipi, tant per aquest govern com pel que pugui esdevenir a partir del juny 
d’enguany. Així doncs, en el Ple municipal celebrat el passat 2 de febrer es 
va aprovar aquest pressupost amb els vots favorables del Govern, de Junts, i 
l’abstenció d’ERC. A les pàgines interiors de la revista hi trobareu aquest docu-
ment explicat i desglossat.
Que acabeu de passar un bon mes de febrer.

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  
Saber escoltar

Hi ha hagut moments a la meva vida 
en què m’he sentit incomprès. Mo-
ments en què he tingut la necessitat 

de comptar amb algú per poder expressar 
les meves angoixes i sentir-me escoltat. 
Com també n’hi ha hagut d’altres en que 
m’he sentit acompanyat, acceptat, valorat i 
comprès, és a dir estimat.
La incomprensió podria donar-se perquè la 
nostra problemàtica no és entesa tal i com 
nosaltres l’experimentem i vivim, o perquè 

no trobem la persona adient, predisposada 
a acollir-nos i escoltar-nos. En canvi, la 
comprensió pot venir perquè ens adonem 
que ens recolzen, ens escolten, emocional-
ment ens entenen, no ens critiquen, etc.
Però, per comprendre, és necessari saber-
se posar en el lloc de l’altre i saber escoltar. 
El que significa tenir un cert interès per 
conèixer quelcom,  ser curiós, estar pen-
dent del que ens diuen i, sobretot, oblidar 
per una estona el que necessitem fer, el 
que ens agrada o voldríem dir.

Per tant, escoltar és bàsic per entendre’ns, 
conèixer-nos, apropar-nos a l’altre i perquè 
flueixi la comunicació.

Josep Torrents Missé
Psicòleg
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tema del mes

La Festa Major de Sant Pau

 Sant Pol de Mar comença l'any de 
manera festiva. La celebració dels ac-
tes nadalencs empalma amb el festeig 
de Sant Antoni Abat, i de seguida ens 
trobem a Sant Pau. El programa de la 
Festa Major petita, més modesta que 
la de l'estiu, presentava aquest any 
algunes novetats, com l'escudellada 
popular, que va tenir molta accepta-
ció, el concert de gospel o el taller de 
gyotakus. Igualment, es va incloure en 
els actes la cerimònia de concessió de 
les medalles d'or i argent a l'ATC Sant 
Pol i al Club de Petanca respectiva-
ment, per la seva trajectòria.

La concessió de les distincions hono-
rífiques de Sant Pol es va fer després 
de l'escudellada popular celebrada el 
dissabte 24 de gener al Pavelló. Amb 
aquests guardons es va voler reco-
nèixer la tasca dels dos clubs santpo-
lencs i el gran valor que aporta la seva 
activitat esportiva a la vila. L'Atlètic 
Club Sant Pol celebrarà aquest 2015 el 
seu 95è aniversari i el Club de Petanca 
Sant Pol ha complert ja els 40 anys.

Els actes de Sant Pau començaven 
el divendres 23 amb el tradicional 
concert de cobla. El dissabte al matí, la 
Plaça de l'Estació es va omplir de nens 
i nenes que van gaudir de les diferents 

activitats proposades i a la tarda va 
tenir lloc la penjada de gyotakus, la 
passejada de gegants i la xocolatada a 
la Plaça de la Vila. Després de tan-
car la nit amb l'escudellada i el ball, 
el diumenge se celebraven els actes 
més tradicionals: Fira, Missa solemne, 
cercavila de gegants i sardanes. A la 
tarda, el Centre Cultural acollia un 
multitudinari espectacle de màgia so-
lidària, i el cap de setmana es tancava 
amb el concert de gospel. L'1 de febrer 
se celebrava la Marxa, amb uns 1.700 
participants en aquesta 31a. edició.

 Èxit de la segona escude-
llada popular al Pavelló

L'escudellada popular va ser una de 
les principals novetats de la festa de 
Sant Pau d'aquest any. La iniciati-
va, que es va celebrar al polisportiu 
municipal, va tenir una gran acollida, 
amb uns 350 assitents. Després del 
sopar, a base d'escudella i carn d'olla 
que van elaborar els Escudellaires 
d'Andorra la Vella i la Penya Xíndries, 
hi va haver ball amb en Toni Balam i 
altres sorpreses.

“Medalles d'or i argent 

a l'ATC Sant Pol i al 

Club de la Petanca, pel 

valor de la seva tasca”
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Alcaldessa 
de Sant Pol 

de Mar

 Millorant la via pública  

Fa pocs dies, unes vilatanes van felicitar el 
canvi dels llums del carrer on elles viuen. El 
comentari va ser molt divertit: "Ara podrem 
sortir a cosir al balcó”. Els vaig explicar que 
era un pla que havia posat en marxa l’equip 
de govern, no solament per a la renovació de 
l’enllumenat de la via pública de tot el poble, 
sinó per evitar la contaminació lumínica i 
per obtenir una reducció de la despesa que 
s’ha calculat en uns 50.000¤ anuals.
Un altra acció important que hem tirat enda-
vant és la recollida selectiva porta a porta de 
totes les fraccions al nucli central de la vila, 
sense incrementar el cost a les llars santpo-
lenques. Això ens permetrà treure les àrees 
de contenidors del nucli central que tant poc 
afavoreixen els nostres carrers.
Encara ens queda per resoldre el tema de les 
caques dels gossos i dels que utilitzen les 
papereres per tirar-hi les escombraries, que 
esperem poder millorar amb la campanya 
que ben aviat iniciarem amb uns informa-
dors mediambientals i amb la implicació de 
tots vosaltres.
A tots ens agrada tenir el poble net, trobar 
els espais d’esbarjo en condicions, voler i 
poder tirar un paper en una paperera i no 
que no puguem fer-ho per que està plena 
amb una bossa d’escombraries a mitja 
tarda, etc. Entre tots hem d’aconseguir que 
la nostra vila llueixi com llueixen les nostres 
cases, al cap i al fi els nostres carrers, les 
nostres places, els nostres parcs, son això: 
nostres, de tots nosaltres. Comptem amb la 
teva implicació !!!

L'ATC Sant Pol i el Club Pe-
tanca van ser premiats durant 
la celebració de l'escudellada 
amb les respectives medalles 
d'or i argent a la seva trajec-
tòria. A dalt, Jordi Sauleda, 
president del club de futbol 
local, recollint el guardó.

Dissabte al matí, el protago-
nisme va ser per als nens, que 
van poder gaudir del taller de 
gyotakus, les activitats del 
Cau El Nus i les actuacions de 
La Valoneta i Bígolis Teatre.
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actualitat

 El 18 de gener se celebrava una nova edició de la festa de Sant Antoni Abat, 
amb els Tradicionals Tres Tombs. Aquesta celebració, que ja ha celebrat 11 
anys, està plenament consolidada, i cada any incorpora algun nou element, 
com el primer concurs de rucs catalans que es va celebrar aquest any i va tenir 
una gran participació. 

La Riera s'omplia de bon matí amb genets que acudien a l'esmorzar, les para-
des d'accessoris per animals o la mostra d’animals autòctons. L’Hípica de Sant 
Pol feia demostració de salts i s'oferien passejades amb ponis per a la maina-
da. L'element estrella va ser un cop més l'emocionant cursa de cavalls, que en 
la seva quarta edició tornava a guanyar la mateixa amazona, amb el premi d'un 
àpat al Restaurant Sant Pau. Al migdia, la Unió d’Establiments i Serveis de Sant 
Pol oferia un vermut popular a la Plaça de la Vila i seguidament es donava pas 
a la tradicional benedicció dels animals i la desfilada de cavalls (i altres) pels 
carrers del poble, acompanyats de la Big Bang Valona. A la tarda, la trompeta 
de Toni Balam convidava al ball de Sant Antoni per tancar la celebració.

Sant Antoni "dels burros"
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breus
 Modificació de la festa lo-

cal del 25 de maig, que passa 
a l'1 de juny

L'Ajuntament de Sant Pol de Mar informa 
que hi hagut una modificació en el calen-
dari de festes locals del municipi. Així, els 
dos dies festius locals a Sant Pol per a l'any 
2015 seran: l'1 de juny i el 27 de juliol. Com 
a conseqüència d'aquest canvi, el dia 25 de 
maig de 2015 no serà festa.

 Curs de coneixement de 
l'entorn per a persones 
nouvingudes a Sant Pol

Curs adreçat a conèixer les característiques 
de la societat catalana, els serveis públics, 
l'àmbit jurídic i laboral i la participació a Sant 
Pol de Mar. La formació, que s'imparteix a 
les tardes a Ca l'Arturo, comprèn un total 
de 20 hores, repartides entre els dies 11, 18 
i 25 de febrer, 4, 11, 18, 25 de març i 8, 15 i 
22 d’abril. 
Més informació i inscripcions: A Serveis 
Socials o trucant al 93.741.16.16 (ext. 413); 
servei.acollida@ccmaresme.cat 

 La Llar d'Infants acull tres 
estudiants en pràctiques del 
programa Erasmus+

La Llar d'Infants municipal Pi del Soldat 
és un centre acollidor d’estudiants en 
pràctiques. Actualment està acollint tres es-
tudiants franceses que hi fan la seva estada 
de pràctica a través del programa Erasmus 
+. Totes tres són estudiants amb experiència 
en l’àmbit d’educació d’escola bressol i en 
l’àmbit d’educació infantil i primària.
La regidoria d'Ensenyament i la direcció de 
la Llar valoren molt positivament l’intercanvi 
professional i formatiu amb persones 
d’altres països, com un enriquiment cultural, 
professional i personal, i ho consideren una 
experiència molt positiva per als infants.

Gyotakus a Sant Pol
 El gyotaku és una tècnica que va 

néixer al Japó cap allà l‘any 1800 i 
que usaven els pescadors per tenir 
un registre de les seves captures. 
Consisteix en realitzar impressions 
amb tinta sobre paper de peixos i 
mol·luscs. Els peixos fan de planxa de 
gravat i la pressió sobre el paper els 
permet transferir la pròpia imatge. 
El Museu de Pintura acull fins al 
6 d'abril una exposició d'aquesta 
tècnica, a càrrec de Victòria Rabal, i 
que es va acompanyar d'un taller de 
realització de gyotakus i un recor-
regut per penjar-los a les cases on 
s'havia venut peix. 

Així, el passat 24 de gener el Mu-
seu de Pintura organitzava un taller per 
apropar-nos als gyotakus de la mà de 
Victòria Rabal, artista especialitzada en 
aquesta forma peculiar que és alhora 
una experiència lúdica, un registre do-
cumental i una manera de reconèixer 
les espècies marines. Petits i grans van 
poder emportar-se les seves creacions 
realitzades amb peixos pescats a la 
zona, sépies, pops, rajades... A la tarda, 

L'Ajuntament signa un conveni de 
cooperació amb Andorra la Vella 
per promocionar-se turísticament
 L'alcaldessa de Sant Pol, Montserrat Garrido, i el cònsol menor d'Andorra la 

Vella, Jordi Minguillón, van signar el 24 de gener un conveni de col·laboració 
amb l’objectiu de cedir-se mútuament espais en els respectius recintes firals, 
amb la finalitat de servir de plataforma de promoció turística institucional.

En virtut d'aquest conveni, Andorra la Vella va ser present a la Fira de Sant 
Pau del passat 25 de gener, mentre que el nostre poble participarà en la 37a. 
edició de la Fira a Andorra la Vella els dies 23, 24 i 25 d’octubre del 2015. 
Aquest acord de cooperació és anual però les parts deixen la porta oberta a 
un nou conveni de col·laboració per a les futures celebracions firals.

El poble de Sant Pol està agermanat amb Andorra la Vella des de l’estiu de 
l’any 2010, amb l’objectiu de formalitzar els vincles comuns i afinitats exis-
tents entre la vila de Sant Pol de Mar i la Parròquia d’Andorra La Vella, dona-
des per la sintonia que ambdós municipis venien mantenint des de feia anys.

es va fer un recorregut per Sant Pol 
descobrint els indrets on s’havia venut 
peix, que va comptar amb la participa-
ció de Carme Ruscalleda fent memòria 
de la torrada de mar. L'experiència està 
recollida en una filmació que es projec-
ta durant la mostra al Museu. Es pot 
visitar els dissabtes de 6 a 8 de la tarda i 
diumenges i festius d’11 a 2 del migdia.
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notícies

Aprovat l’últim pressupost de la 
legislatura amb ampli consens
 El ple de l’Ajuntament ha aprovat aquest mes de febrer el pressupost munici-

pal per a l’exercici 2015, que serà l’últim de la legislatura. Els comptes, aprovats 
amb ampli consens, ascendeixen en el seu conjunt a 7.408.285,74 euros, el que 
representa una disminució d’un 12,69% respecte a l’anterior (amb una diferèn-
cia d'un milió d'euros) i és el més baix des del 2012.

La proposta va obtenir els vots favorables de l’equip 
de govern i de Junts per Sant Pol, que havien pactat una 
esmena per incloure una partida de 25.000 euros per 
ajudar els propietaris de cases amb mitgeres sense pintar, 
per pintar-les de blanc. L’ajut consistiria a repartir aquests 
diners entre tots els veïns que vulguin acollir-se a aquesta 
subvenció. El pressupost va tenir tres vots contraris, els 
dos d’ICV i el del PP, mentre que Esquerra es va abstenir.

El fet que aquest pressupost sigui més baix que els 
dos anteriors es deu principalment a una rebaixa de les 
inversions. Així, l’any 2014 es van pressupostar més de 
dos milions euros en inversions perquè el romanent de 
tresoreria ho permetia, i el 2013 més d'1,7 milions, mentre 
que el pressupost del 2015 recull un import d’inversions 
de 843.300¤. En l’exercici 2015 es preveu un import 
d’inversions adequat a l’import del préstec que es preveu 
contractar (565.727,84¤) i que és d’un import gairebé 
igual al destinat a amortitzar préstec. Es manté així el 
nivell d’endeutament de l’Ajuntament.

Pel que fa a la resta de partides, les despeses i ingressos 
corrents augmenten lleugerament (en despeses principal-
ment per l'augment del capítol de personal), i cal destacar 
la rebaixa de la dotació pressupostària en electricitat, per 
la reducció en el consum que deriva de l'externalització 
del servei d'enllumenat i de la inversió realitzada.  

El pressupost 2015 compleix amb els objectius d’esta-
bilitat pressupostària i sostenibilitat financera (endeu-
tament no superior a 110% i pagament a proveïdors en 

el termini legal) que marca la legislació actual. La ràtio 
d’endeutament se situa en un 51,54% amb la previsió d’en-
deutament a 31 de desembre de 2015.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

p p p
TOTAL PRESSUPOST 7.408.285,74Despeses

Capítol I Despeses de personal 3.124.479,07
Capítol II Béns i serveis corrents 2.557.844,58
Capítol III Despeses financeres 83.820,42
Capítol IV Transferències corrents 212.579,93
Capítol V Fons de contingència i altres imprevist 30.000,00

Subtotal pressupost corrent 6.008.724,00

Capítol VI Inversions 846.300,00
Capítol IX Passius financers 553.261,74

Subtotal pressupost capital 1.399.561,74
TOTAL PRESSUPOST 7.408.285,74

Ingressos
Capítol I Impostos directes 3.636.000,00
Capítol II Impostos indirectes 100.000,00
Capítol III Taxes, preus públics, .. 1.509.500,65
Capítol IV Transferències corrents 1.453.757,25
Capítol V Ingressos patrimonials 143.300,00

Subtotal pressupost corrent 6.842.557,90

Capítol VII Transferències de capital 0,00
Capítol IX Passius financers 565.727,84

Subtotal pressupost capital 565.727,84
TOTAL PRESSUPOST 7.408.285,74Despeses
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breus
 Un nou pla d’ocupació a 

l’Ajuntament ofereix feina a 
nou persones durant mig any

L’Ajuntament de Sant Pol ha iniciat un Pla lo-
cal d’ocupació consistent en la contractació 
de 9 persones, a jornada completa durant 
6 mesos, per reforçar diferents àrees de 
l’Ajuntament. La iniciativa es pot dur a terme 
gràcies a l’ajut concedit per la Diputació de 
Barcelona de foment de l’ocupació local, i 
que puja a un total de 155.370,83 euros. Les 
places ofertades són: 1 auxiliar administra-
tiu/va destinat a la llar d’infants municipal, 
1 informador/a adscrit a la Policia Local, i 
1 paleta, 1 manyà, 1 maquinista escombra-
dora i 4 peons (aquests últims també per a 
serveis múltiples).
L’Ajuntament ja fa dos anys que treballa 
amb aquests recursos per tal de fomentar 
polítiques actives d’ocupació que ajudin a 
garantir l’ocupabilitat present i futura dels 
col·lectius en edat activa més afectats per 
la crisi econòmica. L’any passat ja es van 
contractar 6 persones mitjançant plans 
d’ocupació concedits pel Consell Comarcal i 
la Diputació de Barcelona.

 Astrid Roig serà la directo-
ra de l’Institut de la Vallalta

El Departament d’Ensenyament va presen-
tar aquest gener Astrid Roig com a propera 
directora de l’Institut d’Educació Secundària 
de la Vallalta, que començarà a Sant Pol el 
curs 2015-16. L’equipament s’instal·larà pro-
visionalment 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 i la deixalleria municipal.

Sant Pol estrena web
 Sense moure'ns de lloc estrenem una nova casa, a www.santpol.cat inaugu-

rem un nou portal amb moltes novetats. Hem repensat l'estructura per facilitar 
l'accés als continguts, s'han afegit nous serveis i hem fet el web accessible des 
de qualsevol dispositiu (ordinador, tauleta o mòbil).

Des d'ara podreu instal·lar al vostre mòbil un accés directe al web, incorporar 
qualsevol acte de l'agenda al vostra calendari personal amb un clic, enviar inci-
dències a la via pública amb el vostre mòbil, realitzar tràmits en línia, i us podeu 
subscriure a canals específics d'informació via RSS (esports, cultura, entitats...). A 
més de reestructurar els continguts hem posat èmfasi en enllaçar les pàgines del 
web que estan relacionades i hem integrat un potent cercador per facilitar-vos al 
màxim la recerca de continguts. 

El nou web ens permetrà crear microsites específics per a casos especials com ara 
el web d'informació del nou POUM (www.santpol.cat/poum), la Llar d'infants o la 
web de Platges. No dubteu a fer-nos arribar els vostres comentaris o suggeriments 
de millora a través de l’apartat de contacte o al mail comunicacio@santpol.cat

 Posa't l'accés directe al teu 
telèfon mòbil o tauleta

El nou web està preparat per ser consultat des 
de qualsevol dispositiu mòbil, telèfon o tauleta. 
Per poder-hi accedir fàcilment podeu instal·lar 
un accés directe al vostre dispositiu (Android, 
iOs...). Per fer-ho, cal anar a www.santpol.cat des del dispositiu i prémer l'opció 
d'afegir a la pantalla d'inici. També podeu afegir qualsevol acte de l'agenda al 
vostre calendari personal. Només cal que cliqueu a l'opció "Afegir al meu ca-
lendari" que hi ha en entrar a l'acte, escollir el format que més s'adapti al vostre 
calendari i automàticament s'afegirà a la vostra agenda.
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notícies

 L'Ajuntament de Sant Pol va aprovar el passat any 2014 l'externalització del 
servei de l'enllumenat públic. El contracte es va adjudicar a l’empresa Electri-
citat Boquet SL, que es farà càrrec de la gestió i manteniment de l'enllumenat 
per un període de sis anys. Amb l'externalització d'aquest servei, l'Ajuntament 
aconseguirà un estalvi energètic considerable i a la vegada una il·luminació 
molt més eficient, així com un estalvi econòmic de 50.000 euros anuals. 

Per això s'estan portant a terme unes obres de millora que ja han començat a 
les urbanitzacions i que finalitzaran properament en el casc urbà, i que consistei-
xen en la substitució de les bombetes per altres de baix consum, l'adequació de 
les potències o la racionalització dels horaris d'encesa i apagada.

Qualsevol incidència en l’enllumenat es pot comunicar a l’Ajuntament o als 
telèfons següents: TELÈFON AVARIES: 937.990.212 / TELÈFON EMERGÈNCIES: 
619.800.470 / CORREU: boquet@boquet.cat

Sant Pol s'estalviarà 50.000 euros 
anuals amb l'externalització de 
l'enllumenat públic

Obres de millora als espais públics
 Aquest mes de gener s'han dut a 

terme les obres d’asfaltat de diversos 
carrers del nucli antic. Paral·lelament 
s'han iniciat les obres de millora al 
camp de futbol municipal.

Els trams recentment asfaltats 
estan ubicats als carrers Consolat de 
Mar, Plaça Jaume Roig, Abat Deàs, 
Sant Jaume. Tots ells carrers molt tràn-
sitats i que estaven força malmesos.

Pel que fa a l'obra al camp de futbol, 
aquesta consisteix en l'ampliació de la 
zona de grades i la construcció d'una 

marquesina per cobrir les instal-
lacions de l'equipament. Es preveu 
que l'obra s'allargui uns 3 mesos, 
durant els quals hi haurà una restric-
ció de les places d’estacionament a 
l'esplanada de l'Escola Sant Pau. Per 
aquest motiu, la Policia Local recoma-
na als usuaris d’aquest aparcament 
que, en la mesura que sigui possible, 
estacionin els seus vehicles al Parc del 
Litoral per evitar col·lapses.

Igualment, aquest gener es van 
realitzar les obres de canalització al 
solar dels Tints, que ja han finalitzat.

Comunica incidències a la via 
pública a través del nou web

SantPol.cat incorpora un formulari per 
notificar a l'Ajuntament desperfectes 
o problemes de la vía pública, que 
s'aniran publicant un cop resoltes. 
També podeu pujar una foto directa-
ment des del vostre dispositiu mòbil. 
Gràcies per la vostra col·laboració. 
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La Barca Nova viatja fi ns a Andorra
 En el marc de les activitats culturals 

que comparteixen Sant Pol i Andorra 
la Vella, agermanades des del 2010, 
l'elenc teatral del Centre Cultural va 
representar el passat mes de gener a 
la capital andorrana l’obra de teatre 
'La Barca Nova', peça de l’escriptor Ig-
nasi Iglesias inspirada en els mariners 
de la nostra vila.

Un nodrit grup de santpolencs van 
acompanyar-los en aquesta sortida 
organitzada per l'Ajuntament, durant 
la qual l'alcaldessa Montserrat Gar-
rido va fer entrega d'un llagut, barca 
típica catalana, a Andorra la Vella.

Vine al Circ Raluy!
 Dintre de les sortides culturals que organitza l'Ajunta-

ment de Sant Pol, aquest mes de febrer es proposa una 
anada al Moll de la Fusta de Barcelona per veure el Circ 
Raluy. La sortida serà el dijous 26 de febrer a les 17:30h. 
i el preu és de 17 euros per persona (inclou el transport i 
l'entrada a l'espectacle). Us podeu inscriure a Ca l’Arturo 
o a la Oficina de Turisme fins dimarts 24 de febrer.

El Raluy és un circ clàssic i familiar, fundat els anys 
70 a Catalunya per l'artista Lluís Raluy Iglesias i dirigit 
ara pels seus fills. Actualment hi treballen fins a quatre 
generacions de la família, entre fills, néts i nebots.

L'espectacle que ofereix al Moll de la Fusta s'ano-
mena "The Big Top", i és una eficaç combinació artesa-
nal de números propis i atraccions internacionals, que 
inclou malabaristes, pallassos, equilibristes i acròbates, 
tot amb el segell familiar dels Raluy. Acaba d'obtenir el 
Premi Ciutat de Barcelona per la seva qualitat.

A banda de l'espectacle, el Circ Raluy ofereix una cui-
dada posada en escena, seguint els cànons estètics del 
circ tradicional. També es tracta d'un museu itinerant, 
ja que al voltant de la carpa recull tota una col·lecció 
de carruatges antics restaurats, que el públic pot visi-
tar. El circ ofereix la possibilitat d'allotjar-se en alguns 
d'aquests carruatges, que s'han convertit en habitacions 
d'un hotel únic sobre rodes, perquè qui vulgui pugui 
gaudir de l'experiència de viure el circ des de dins i el dia 
a dia de la vida nòmada.

No us el podeu perdre!!!
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apunts

 El passat diumenge 11 de gener 
l’equip B masculí de petanca de Sant 
Pol de Mar es va proclamar campió de 
lliga de quarta divisió, a falta de dues 
jornades per acabar el campionat. 
Aquest fet li permet ascendir a tercera 
categoria. 

L’equip feia quatre anys que esperava 
aquest merescut ascens, les darreres 
temporades havia quedat classificat 
en tercera posició. Desitjar-los molta 
sort en aquesta nova categoria que 
estrenaran la propera temporada. Els 
altres equips del club, quatre més en 

El segon equip del Club Petanca Sant 
Pol celebra l’ascens a tercera divisió

total, mantindran les seves respectives 
categories, primera i segona en el cas 
de les dones, i primera i sisena divisió 
en categoria masculina.

Tant l’equip A masculí com els dos 
femenins han hagut de jugar a gran 
nivell per poder mantenir-se en les 
respectives divisions que són, en tots 
els casos, les màximes de la Federació 
Catalana de Petanca.

Des del Club Petanca Sant Pol esteu 
tots convidats a gaudir de l’esport de la 
petanca a instal·lacions municipals.

Club Petanca Sant Pol

 Futbol solidari en família

El passat 4 de gener es va fer la segona 
edició del Futbol solidari en família, una 
iniciativa de l'Associació de lleure l'Espurna 
per recollir diners que s'entreguen a l'ONG 
Atma Seva Trust, que treballa amb els 
col·lectius més desafavorits de l’Índia. La 
jornada, que es va celebrar durant el matí al 
camp de futbol municipal i que enfrontava 
equips de pares, mares, nens i nenes, va re-
collir un total de 475 ¤, que seran entregats 
a aquesta organització benèfica.
Paral·lelament, l'entitat santpolenca també 
ha organitzat dues jornades solidàries 
per recollir diners per a l'Escola Sant Pau. 
L'objectiu és poder comprar una pantalla 
tàctil per al cicle infantil. De moment s'han 
fet dues sessions musicals amb la parti-
cipació d'Eli Dotras, mestra de música de 
l'escola, i els músics santpolencs Anna 
Losantos, Andrey Nitkin i Ricard Puigvert. 
Fins ara s'han recollit 150 euros però encara 
en falten per assolir l'objectiu. La propera 
jornada familiar serà el dia 1 de març de 18 
a 19h. a Ca l'Arturo. Hi esteu tots convidats. 
L'aportació és a voluntat de cadascú.

 El dia més curt a Sant Pol

El dia més curt, un homenatge al curtmetrat-
ge que se celebra a molts països del món en 
ocasió del dia més curt del any, va arribar el 
passat 21 de desembre per primera vegada a 
Sant Pol de Mar. Així, en l'edició que es va ce-
lebrar al Museu de Pintura, es va poder veure 
una excel·lent mostra de la programació de 
l'ultima edició del BCN Sports Film Festival 
-festival internacional de cinema esportiu 
de la ciutat de Barcelona - amb sis curtme-
tratges de temàtica esportiva i familiar, per 
apropar grans i petits als valors de l’esport.

breus
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tribuna

Grups
Municipals

L’any 2014 ha estat un any espectacular pel que fa a les millores del municipi, 
tant millores visibles, funcionals i estètiques, com les millores “que no es ve-
uen” però que mantenen la qualitat de vida al nostre poble. Tot això ha estat 
possible ja que el nostre equip de goven de CiU, encapçalat per l’alcaldessa, 
han aconseguit moltes subvencions d’altres ens superiors del país, com la 
Diputació de Barcelona. Aquestes subvencions que han negociat, han permès 
fer molt i molt per Sant Pol, sense haver de tocar en cap cas ni un cèntim de 
la nostra fiscalitat des de fa més de 3 anys. A més, des del govern s’han pogut 
oferir múltiples plans ocupacionals d’entre 6 mesos i 1 any, donant feina a 
moltes persones del poble, creant ocupació real en uns temps on tot sembla 
molt difícil. La bona gestió de Sant Pol es demostra amb tots els fets que s’han 
dut a terme, i no amb moltes paraules buides de contingut i de propostes.

En el passat Ple Municipal es varen aprovar els pressupostos per a l'últim any de legis-
latura. El Govern de CiU va passar els pressupostos de forma sobrada, ja que va acon-
seguir el suport de Junts per Sant Pol i l'abstenció d'ERC. No entenem com el principal 
partit de l'oposició va donar suport als mateixos a canvi d'una única petició. Massa 
suport i massa fàcil a un govern en minoria que fa quatre anys que fa i desfà, sense 
tenir en compte peticions i propostes de l'oposició i sobretot de Junts. Com a principal 
partit que aspira a enderrocar tota una vida de Sant Pol convergent, Junts s'equivoca 
ara al significar-se tant a favor de CiU. Què diran a les eleccions? Quines propostes 
duran al seu programa si ara donen suport al govern? Al nostre parer, Junts no és al-
ternativa de res a Sant Pol. És una oposició que va de responsable però no fa cap tasca 
elemental d'oposició. Si el principal partit contrari al govern pacta els pressupostos de 
forma tan poc exigent, més que responsabilitat, és un acte de debilitat i feblesa.

S’han aprovat els pressupostos del 2015 i per primera vegada en 8 anys, Junts per Sant 
Pol els vota favorablement. El govern gestiona 7,5 milions d’euros, dels quals el 86% són 
“faves contades”. Personal: 42% (2% alts càrrecs). Serveis i despeses en general: 35%. 
Pagaments a tercers, subvencions i ajuts: 3%. Interessos i amortitzacions de crèdit: 8,5%. 
Només un 11% correspon a inversions. Poc podem opinar d’aquestes partides, perquè 
realment no sabem si, per exemple, és molt o poc gastar 9000¤ en materials de neteja, 
21000 en telefonia o 42000 en despeses i material divers que apareixen, sense detallar, 
en 9 partides diferents al llistat. Això només ho sap, qui ho ha de gestionar o qui signa 
els xecs. Però estem farts que, any darrera any, els pressupostos s’aproven amb l’ajut 
d’uns o d’altres i nosaltres ens ho mirem… Enguany hem demanat al govern 25000¤ per 
subvencionar als propietaris de cases amb mitgeres d’“obra vista” per pintar-les de blanc. 
A canvi votem a favor. Perquè ho faci un altre ho fem nosaltres i això tenim guanyat!

El passat dissabte 23 de gener es va reunir l'Assemblea d’Esquerra 
Republicana a Sant Pol, decidint per unanimitat l’elecció com a president 
de la Secció Local de l’Albert Zanca Brossa, així com també es va aprovar 
per unanimitat, la proposta de l'Executiva Local presentada pel president 
entrant.
Cal destacar la presència de la Presidenta Comarcal, Blanca Arbell, i la Se-
cretària Comarcal de la Dona, Monica Palacín, que van assistir a l’acte per 
mostrar el seu suport i oferir tota la seva col·laboració al nou President.

Des d'Esquerra volem agrair al president i a l'executiva sortint, la feina 
feta durant els darrers anys i donar l'enhorabona, desitjant-los els màxims 
èxits en aquesta nova responsabilitat, als nous càrrecs electes.

Som en any electoral, es nota en l'operació de maquillatge de les últi-
mes setmanes als nostres carrers. Més enllà de pedaços puntuals per 
esgarrapar uns pocs vots, Sant Pol necessita imaginació i propostes 
contínues per mirar d'animar l'economia local. És en aquesta línia, 
que vàrem proposar la creació d'un consell de promoció econòmica i 
últimament un paquet de propostes. Entre elles podríem destacar una 
serie de mesures per millorar la imatge del poble, façanes, voreres, 
cablejat elèctric; altres per millorar la mobilitat i facilitar l'accés al 
poble i finalment un seguit de propostes concretes per a l'organització 
d'esdeveniments que resultin atractius per propis i visitants. 
Diuen que la necessitat esmola l'enginy, millor afinar-lo abans que 
sigui tard.

ciu sant pol de mar
millores a sant pol

junts per sant pol
quatre números

grup municipal d’icv
promoció econòmica

pp sant pol de mar
oposició responsable, 
però oposició

secció local d’esquerra
nova executiva local
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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

MM-MV ADVOCATS
Mònica Morell García
mmorell@icab.cat
C/ Tobella 38, 2n 08395 Sant Pol de Mar  
Tel. 937603329 –visites concertades-

Rambla de Catalunya, 101, 3r 2a 
08008 Barcelona Tel. 934512391

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. Adminis-
tradors de Finques.
 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
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La Botiga que et cuida!! 
 
A les nostres botigues del carrer Nou i del Polígon Industrial de Sant Cebrià (C/Sot de les Vernedes,2), podeu
trobar un ampli assortit de fruits secs, olives (les úniques ‘’prèmium’’ del mercat) amanides amb diferents
suquets i les fruites i verdures de la temporada.
També trobareu els nostres productes envasats al buit i a punt per coure i els rotllets de verdures o fruites.
Proveu los son boníssims!!
Com a novetat també fem broquetes de verdura, per fer les a la planxa, i també de fruita per a un postre
equilibrat.
Feu nos els encàrrecs a la vostra mida i al vostre gust, us ho prepararem de seguida!
NOVETATS
Veniu els divendres a les nostres botigues i us obsequiarem amb un dels nostres productes frescos o envasats
per una compra mínima de 10€.
Doneu vos d’alta al Club SantPolVerd i entrareu a formar part dels clients que gaudeixen d’ofertes

setmanals i descomptes quadrimestrals, a les dues botigues. (informa’t a la web)
OFERTES
Taronges de Proximitat : 0,80 €/kg.
Bossa de Patata blanca 3 kg: 1,20€ (surt a 0,40€/Kg)
Bossa de Patata vermella de 5 kg : 1,35€ (surt a 0,45€/Kg)
Carxofes al buit (200 grams Aprox.) : 2,60 €
Per la compra de dos manats de Calçots et regalem la salsa!! (1 pot per compra, fins a la fi d’existències)

Treballem amb proveïdors de la zona i servim els seus productes de temporada: fruites (maduixots , maduixeta,
nabius, gerds, etc..) i verdures (tomàquet, pèsol, calçot, mongeta, patata, etc..) així com productes obtinguts al
Mercat Central de Barcelona.
També proveïm a restaurants, pastisseries, forns de pa i càterings, de la comarca i de la província de Barcelona.
El producte que no trobeu us el podem aconseguir en un dia!!

Si no us podeu desplaçar, truqueu nos i mitjançant la nostra flota de furgonetes us farem arribar la comanda al
vostre domicili, en òptim estat.

EL NOSTRE HORARI D’OBERTURA ÉS DE DILLUNS A DISSABTE DE 9h. A 14h i de 17h A 20h.

A SANT POL, TANCAT TOTS ELS DIUMENGES DELS MESOS DE FEBRER I MARÇ.

A SANT CEBRIÀ , OBERT TOTS ELS DIUMENGES DE 9H. A 14H. TENIM UN AMPLI APARCAMENT.

Omple aquesta butlleta i entrega la a la nostra
botiga, per obtenir el carnet del Club.

NOM NIF
COGNOMS
DOMICILI

POBLACIÓ
TELÈFONS
CORREU ELECTRÒNIC



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 l'Ajuntament.                     + informació a www.santpol.cat

Febrer
- A les 8 del vespre: Passa-versos pels 
carrers del poble
- A partir de 2/4 de 12 de la nit: Ball de 
Carnaval

Diumenge 15 de febrer
- A partir de la 1 del migdia: Dinar i ball 
de carnaval al carrer Nou 

  Diumenge 22 de febrer
 
Presentació llibre dels 
alumnes del Taller 
d'Escriptura
Presentació del llibre "10 camins i 
una foguera", conjunt de relats dels 
alumnes del Taller d'Escriptura de Sant 
Pol. A càrrec de l'alcaldessa, Montser-
rat Garrido, i la professora del Taller, 
l'escriptora Eva Lleonart. En acabar, se 
servirà una copa de cava.
Hora 12h / Lloc Sala Ainaud de Lasarte

  Dimecres 25 de febrer

Cicle de passejades per 
a la gent gran: Sortida 
a Montgat
Apunta-t’hi! Fins a 50 places
Informació i inscripcions a Ca l’Artu-
ro–93 760 30 06 Emma (matins de 
dimarts, dimecres i divendres).
Organitza: Regidoria d’Esports amb la 
col·laboració del Gimnàs Mou-te i la 
Diputació de Barcelona.

  Dijous 26 de febrer
 
Anem al circ
Sortida al Moll de la Fusta a veure 
l’espectacle del Circ Raluy
Preu sortida: 17 euros
Hora sortida 17:30h / Lloc La Sènia

  Dissabte 7 de febrer
 
Cicle de Jazz Ma-
nouche: Antoine Boyer
Jazz Galet Club presenta: Antoine 
Boyer amb Albert Bello Trio en concert
Hora 22h / Lloc Cafè el Centre
Organitza: Pipa Club Sant Pol - Penya 
Xíndries - Ass. Músics i aficionats Jazz 
Manouche. Amb el suport de: Aj. Sant 
Pol de Mar i Centre Cultural

  Dissabte 14 de febrer
 
3r. Cros de Sant Pol 
de Mar 
Hora A partir de les 10h
Lloc Parc del Litoral
Diverses catagories. Inscripcions gra-
tuïtes online a www.cemaresme.cat o 
a www.gesport.cat
Més informació a esports@santpol.cat
Organitza: Regidoria d’Esports

Pagesia i proximitat
Mercat mensual de fruita i verdura de 
proximitat de productors de la zona. 
Cada 2n. dissabte de mes.
Hora De 10 a 14h / Lloc Plaça Estació

 Dissabte 14 i diumenge 15 de febrer
 
Carnaval 2015
Dissabte 14 de febrer
- A les 5 de la tarda a la plaça de l’ho-
tel: Xocolatada
- A les 6 de la tarda: Rua fins a la plaça 
de l’Ajuntament
- A les 7 del vespre: Pregó del Rei 
Carnestoltes
- A 2/4 de 8 del vespre: Festa Infantil a 
la plaça de l’Ajuntament

Inscripcions fins el 24 de febrer a Ca 
l’Arturo o a l’oficina de Turisme
Organitza: Ajuntament de Sant Pol

  EXPOSICIONS:
 
Gyotakus, 
de Victòria Rabal

Del 31 de gener al 6 d’abril
Lloc Museu de Pintura (Plaça Vila, 1)
Horari Dissabtes de 6 a 8 de la tarda i 
diumenges i festius d’11 a 2 del migdia
Organitza: Amics de les Arts

  Dissabte 7 de març

11a. Trobada de la 
dona treballadora
Horaris 12.45h sortida de la plaça 
Torrent Arrosser. Rua amb la Big Bang 
Valona fins a la plaça de la Vila. 
13.00h vermut a la plaça de la Vila
14.00h dinar a l’hotel Gran Sol (preu 
29¤) Data límit d’inscripció: 4 de març
Fi de festa amb espectacle musical a 
càrrec de TOT DISC
Informació i reserves: Botiga “Coses 
de Casa” c/ Nou 2 (Quatre Cantons) 
Tel. 93 760 20 54
Organitza: Col·lectiu de dones treballa-
dores. Col·labora: l’Ajuntament de Sant 
Pol de Mar.

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

Març


