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Final de legislatura

Aquesta és la darrera editorial que us escric com a regidor 
de comunicació de l’equip de govern d’aquesta legislatura a 
l’Ajuntament, des del juny de 2011 i fins el proper dia 24 de 
maig, data en què tindran lloc les eleccions municipals que 
s’acosten.

Com sabeu, des de l’any 2012, l’ENS es va començar a editar cada mes amb 
l’objectiu de ser una eina informativa, puntual i periòdica dels esdeveniments 
que se celebren al nostre municipi. De la mateixa manera per expressar les opi-
nions, aportacions, crítiques, pensaments o comentaris dels ciutadans sobre 
qualsevol tema relacionat amb Sant Pol. També ha estat una eina per tal que 
els grups polítics municipals hi puguin expressar les seves idees i a més, donar 
a conèixer a tothom tot el que l’equip de govern d’aquest ajuntament ha portat 
a terme per millorar dia a dia la nostra vila.
Esperem que us hagueu sentit propers a l’ajuntament amb aquesta eina infor-
mativa, per a nosaltres molt valuosa, perquè creiem que ens hem acostat més 
a tots els santpolencs; si més no això és el que hem intentat realitzar fins ara 
dia rere dia. 
Esperem doncs, que a partir del mes de juny d’enguany, amb l’equip de govern 
que entri a l’ajuntament segueixi essent una eina tan propera al ciutadà. 
Per finalitzar, demanar a tots els partits polítics que es presenten a les elec-
cions, una campanya electoral calmada i en positiu, amb el tarannà que hem 
tingut tots els regidors de govern i oposició en aquest mandat que finalitza, on 
hem estat exemple d’un comportament exquisit. 

Fins sempre!

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  
Sóc obsessiu?

Tots en algun moment ens hem pre-
ocupat i ens hem qüestionat aspectes 
filosòfics, espirituals, socials, etc. 

Però a vegades el desitjar saber, el reflexio-
nar es poden convertir en un malestar.
La majoria de nosaltres sabem lo des-
agradable que és sentir-se desbordat de 
preocupacions. I també, que aquestes 
persisteixin fins que no hi trobem una 
solució. En signe positiu, les poden aparcar 
i reprendre-les en un altre moment. O es 

pot donar que apareguin de forma reiterada 
i automàtica i no sapiguem com frenar-les. 
Aleshores, estem parlant d’obsessions.
El ventall d’obsessions és divers. Serveixi 
d’exemple el cas d’en Pau que mantenia la 
idea que era obès i cada dia es pesava 5 i 6 
vegades per controlar el seu pes, o l’Anna 
que fregava el seu pis 3 cops al dia o la Mei 
que cada cop que tenia un dubte, anava a la 
tarotista, etc.
Aquests són comportaments que generen 
molta inseguretat, sentiments de vergonya 

i culpa, angoixa i por. Per tant, cal cercar 
l’ajut d’un especialista que ens ensenyi a 
autocontrolar-nos i a desactivar aquestes 
pertorbacions.

Josep Torrents Missé
Psicòleg
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tema del mes

Sant Pol inaugura la Biblioteca 

 El passat 22 de març es va inaugurar 
la Biblioteca Can Coromines, després 
d’uns mesos en els que el servei havia 
estat tancat per tal d’adequar l’espai, 
el mobiliari i el fons documental als 
requeriments del mapa de lectura 
pública de Catalunya. Des del 23 de 
març la biblioteca torna a estar en 
funcionament completament adequa-
da i integrada a la Xarxa de Bibliote-
ques de la Diputació de Barcelona.

Durant l'acte d'inauguració, tant el 
president de la Diputació de Barcelona, 
Salvador Esteve, com l'alcaldessa de 
Sant Pol, Montserrat Garrido, es van 
felicitar per la fita assolida i van desta-
car la importància d'aquest nou servei 
per al municipi. 

Una nova biblioteca en Xarxa

Des del dilluns 23 de març la Biblio-
teca ha tornat a obrir les seves portes 
als usuaris, amb totes les millores del 
servei i amb més hores d’obertura. La 
Biblioteca obre 33 hores setmanals, 

cada dia a la tarda de dilluns a diven-
dres, en horari de 15:30 a 20:30h. i els 
dijous i dissabtes al matí de 10 a 14h. 
A l’estiu, l’horari es retardarà mitja 
hora a les tardes i no s’obrirà durant 

el matí. Amb una superfície útil de 
275m2, la Biblioteca s'organitza en 
tres plantes. A la planta baixa hi tro-
bem l'àrea infantil amb accés directe 
al pati de 52m2. A la planta primera es 
desenvolupa la resta d'espais amb el 
fons general, diaris i revistes i música i 
imatge. Finalment, a la planta segona, 
hi trobem l'espai de treball intern.

El fons documental de la Biblioteca 
comprèn un total de 5.600 volums 
totalment actualitzats i incorpora 

La intenció és que 
es converteixi en un 
equipament cultural 
de referència per a tots 
els santpolencs

una secció audiovisual i musical de 
1.100 documents que pràcticament 
no existia anteriorment. També s’han 
augmentat les subscripcions a revistes 
(40) i diaris (5) i es compta amb un 
pla anual per assegurar que el fons es 
vagi renovant i es mantingui sempre 
actualitzat.

El nou personal de la biblioteca es-
tarà format per la directora del servei, 
Àngels Gómez Lendínez, i dues tècnics 
auxiliars, per tal de poder atendre ade-
quadament els usuaris en els dos pisos 
simultàniament i per poder desenvolu-
par moltes més activitats relacionades 
amb el servei, a banda dels serveis 
més bàsics d’informació i préstec, 
accés públic a Internet, àrea de música 
i zona Wi-Fi. La intenció és que la 
biblioteca es converteixi en un equipa-
ment cultural de referència per a tots 
els santpolencs, implicant col·lectius i 
entitats municipals, potenciant la in-
formació de caire local, creant centres 
d’interès adaptats a les necessitats 
del poble, o fomentant l’hàbit lector a 
través d’activitats de dinamització com 
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Can Coromines alcaldia

Montserrat 
Garrido i 

Romera
Alcaldessa 
de Sant Pol 

de Mar

 Impulsant la cultura i 
l'educació al nostre poble  

Sant Pol i els santpolencs estem 
d’enhorabona, ja tenim Biblioteca!!! 
Instal·lada en un espai immillorable amb una  
llum natural que hi entra per tots costats, 
unes vistes al mar relaxants i tot el fons 
de llibres, revistes, diaris, vídeos, etc que 
tindrem al nostre abast sense haver-nos de 
desplaçar. Però el més important és el que 
representa culturalment doncs aquest espai 
el compartim amb la Fundació Coromines, 
una institució totalment vinculada amb la 
cultura i els estudis filosòfics.
Aquesta inauguració ha estat la cirereta 
d'una legislatura marcada per avenços 
importants en el terreny de la cultura i 
l'educació: El nou institut és a tocar, amb 
un projecte educatiu engrescador; la llar 
d'infants ha iniciat nous projectes d'anglès 
i música i ha aconseguit tornar a aug-
mentar places amb una línia pedagògica 
innovadora, que involucra les famílies en el 
projecte; paral·lelament s'està treballant per 
implantar un model d'alimentació saluda-
ble als centres escolars, amb l'exemple de 
menjadors ecològics com el de la nostra 
escola bressol...
Per tot això, com a alcaldessa de Sant Pol 
i com a regidora d'educació m'acomiado 
satisfeta d'aquesta legislatura, refermant el 
compromís del nostre equip de govern amb 
la cultura i l'educació. 
És Sant Pol, és cultura!

Biblioteca Can Coromines
C/ Consolat de Mar, 9
08395 Sant Pol de Mar
Tel: 93 760 45 44
biblioteca@santpol.cat 
santpol.cat/biblioteca

“clubs de lectura”, bookcrossing...
A part de la consulta del fons de la 

biblioteca de Can Coromines, el fet 
d’estar integrada a la Xarxa de biblio-
teques de la Diputació permet accedir 
al catàleg conjunt de totes les bibli-
oteques de la província de Barcelona 
(Aladí ) a través del préstec interbibli-
otecari.

La Biblioteca de Sant Pol de Mar 
ocupa part de l'edifici que comparteix 
amb la Fundació Pere Coromines. 
Havia estat l'antiga casa d'estiueig de 
la família Coromines i es va rehabili-

tar l'any 2000 per acollir la seu de la 
Fundació, que es va inaugurar l'any 
2006. També s'hi va allotjar la bibliote-
ca municipal a partir del 2012. Actual-
ment s'han fet les obres d'adequació 
dels espais. Els resultat és una Biblio-
teca amb una situació privilegiada al 
centre del municipi, a la vora de la mar, 
amb unes sales acollidores amb vistes 
i olor a mar, però més petites del que 
correspondria. La reforma ha costat un 
total de 248.364 euros, finançats per 
la Diputació de Barcelona (118.420¤) i 
l’Ajuntament de Sant Pol (129.944¤).
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notícies

 El conseller d’Interior Ramon Espa-
daler va presidir la signatura, agraint 
el coratge dels consistoris per tirar 
endavant aquesta col·laboració. És el 
primer conveni de Catalunya que en 
aquest àmbit implica a tres municipis i 
el primer del Maresme.

El passat 12 de març, l’alcaldessa de 
Sant Pol de Mar, Montserrat Garrido, 
l’alcaldessa de Calella, Montserrat 
Candini, i l’alcalde de Canet de Mar, Je-
sús Marín, van signar un conveni de col-
laboració per a la prestació de serveis 
de la Policia Local entre els tres muni-

Conveni de col·laboració entre les 
policies de Sant Pol, Calella i Canet

cipis. L’acte, que va tenir lloc a l’Ajun-
tament de Calella, va estar presidit per 
Ramon Espadaler, conseller d’Interior 
de la Generalitat de Catalunya.

L’objectiu d’aquesta associació és la 
cooperació en l’àmbit de la seguretat 
entre les tres policies locals per millo-
rar l’eficàcia i la prestació de serveis, 
possibilitar l’estalvi econòmic i donar 
seguretat jurídica a les actuacions dels 
efectius de qualsevol dels tres cossos 
policials en els tres termes municipals. 
La signatura d’aquest conveni és fruit 
de més de dos anys de treball i entre 
els tres municipis hi ha un total de 

92 policies locals. L’acord preveu per 
exemple: col·laboració per a la resolu-
ció de conflictes comuns, en matèria 
de mobilitat a la carretera de Nacional 
II, optimització de recursos i compres 
conjuntes, entre d’altres coses.

L’alcaldessa Montserrat Garrido, va 
assegurar que “en ser el municipi més 
petit, poder tenir un conveni d’aquest 
tipus ens enriqueix molt”. El conseller 
d’Interior, Ramon Espadaler, va agrair 
als tres ajuntaments la manera de fer 
dels tres municipis i va felicitar-los per 
haver tingut el coratge de tirar enda-
vant aquest acord.

 La Policia Local a la 1a Trobada 
de Vehicles de Cossos de Seguretat

Una representació de la Policia Local 
de Sant Pol va participar en aquesta 
trobada que es va celebrar a Pineda el 
mes de gener, i on es van concentrar 
tota mena de vehicles d'emergències, 
fins i tot helicòpters, que utilitzen els 
diferents cossos de seguretat. Sant Pol 
va ser-hi present amb un estand, i va 
col·laborar a la mostra amb un parc 
mòbil de seguretat vial i participant en 
l'exhibició amb els gossos ensinistrats 
per al rescat.
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breus
 Inscripcions obertes per 

al taller de manipulació 
d'aliments a l'abril

El proper dia 15 d'abril es realitzarà a Sant 
Pol un curs de formació en seguretat alimen-
tària obert a tothom. El curs, que s'impartirà 
a Ca l'Arturo en horari de tarda, té un preu 
de 10 euros i places limitades a 20 persones. 
Els interessats es poden inscriure a l'Àrea de 
Promoció Econòmica (Plaça de la Vila, 1 - 93 
760 04 51 - promocioeconomica@santpol.
cat) en horari d'atenció de 9 a 14h.

 Descarrega't la nova app 
amb tota la informació de 
Sant Pol

Per aquells que desitgin estar al dia de tota 
la informació municipal, s'ha desenvolupat 
una nova aplicació disponible a Google 
Play (i en breu a l'Apple Store), que a més 
d'accedir a una selecció dels continguts del 
web ens permet rebre avisos directament al 
nostre mòbil mitjançant tecnologia PUSH.
L'Ajuntament de Sant Pol us ofereix aquesta 
nova eina per facilitar-vos informació del 
nostre poble d’una manera fàcil i ràpida, a 
través del mòbil i les 24 hores dels 365 dies 
de l’any. Hi trobareu l’agenda d’activitats, 
les notícies de l’Ajuntament, el directori 
d'empreses i comerços i els equipaments.
També es pot accedir a un formulari que 
us permet comunicar les incidències que 
detecteu a la via pública, adjuntant-hi una 
imatge i les coordenades via GPS. 

L'IGCAT organitza a Sant 
Pol la segona edició de L’Art 
de la Gastronomia

Els propers dies 1 i 2 de juliol de 2015 tindrà 
lloc a Sant Pol la 2a. Edició de “L’Art de la 
Gastronomia: diversitat cultural i gastronò-
mica”, organitzat per l’International Institute 
of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism 
(IGCAT), amb seu al municipi. Aquesta 
edició analitzarà els reptes que planteja 
l’ampliació de mercats.

L'equip directiu del nou institut 
presenta el projecte educatiu
 A principis de març va tenir lloc una reunió informativa sobre el nou Institut de 

Sant Pol, en la que es va donar a conèixer el projecte pedagògic de la mà del nou 
equip directiu.

Davant d'un nodrit grup de famílies de Sant Pol, la nova directora de l’institut, 
Astrid Roig, i el cap d'estudis, Enric Abadal, van valorar molt positivament la ma-
jor proximitat del centre, i van destacar com a objectius del nou projecte la millora 
dels resultats educatius i de la cohesió social. El nou centre treballarà per fomen-
tar la inclusió, l'esforç individual i el treball cooperatiu, impulsant les innovacions 
pedagògiques tecnològiques, l'educació en valors i la coresponsabilitat amb les 
famílies. També s'implementarà la metodologia AICLE, que consisteix en l'apre-
nentatge integrat de continguts i llengua estrangera.

El proper curs 2015/16 l'institut començarà amb sis docents, entre els quals s'hi 
compta l'equip directiu, cosa que permetrà una bona coordinació entre el profes-
sorat i un millor coneixement de les dinàmiques dels grups, del nivell d'assoliment 
de competències bàsiques o de possibles necessitats educatives especials. Du-
rant la reunió, Roig i Abadal van estar acompanyats per l'alcaldessa de Sant Pol, 
Montserrat Garrido, i l'inspector d'educació de zona, Amadeu Reverter.
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entitats

En la línia de millores que s'estan fent última-
ment al Centre Cultural, la seva junta ha encarat 
aquest any un nou repte: canviar les butaques. 
Per això, han iniciat una campanya per aconse-
guir el finançament d'un local que, encara que la 
seva titularitat és del Bisbat, sempre s'ha consi-
derat del poble i l'ha fet servir tothom.
Paral·lelament, s'ha aprofitat per fer algunes 
millores al terra i els arrambadors laterals de la 
sala principal, reformes que s'han fet a càrrec de 
voluntaris de la pròpia junta. 
En el moment de tancar aquesta edició ja s'es-
taven col·locant les noves cadires, que s'estre-
naran el mes d'abril amb la posada en escena de 
"L'auca del senyor Esteve", la darrera obra que 
està ultimant l'Elenc Teatral.

Campanya de finançament 
per sufragar les reformes

Cadires noves per al 

  La junta del Centre Cultural està 
rematant el projecte més ambiciós 
dels últims anys: reformar tota la sala 
principal, amb canvi de cadires inclòs. 
Mentrestant, en el terreny teatral 
prepara una de les obres cabdals de 
la literatura catalana per estrenar a 
l'abril. Tot a contrarellotge.

En el moment de tancar aquest ENS 
ja havien començat a col·locar les 
noves cadires del Centre Cultural. Les 
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L'estrena de la sala co-
incidirà amb la posada 
en escena de “L'auca 
del senyor Esteve” el 
proper mes d'abril

butaques que es canvien de moment 
són les de la sala principal, situada 
al primer pis, que ha estat completa-
ment reformada. La nova sala tindrà 
capacitat per a 105 persones (més les 
65 localitats de dalt), i compta amb un 
nou terra de parquet resistent i també 
nous arrambadors laterals de material 

ignífug, igual que la tela de les parets 
que ja s'havia canviat recentment.

Igualment, s'ha aprofitat per ade-
centar la sala, pintar, polir l'escenari i 
adaptar la part de sota que quedava 
morta com a magatzem. Aquestes 
feines les han estat fent de forma 
desinteressada membres de la junta 
i socis del propi Centre Cultural, sota 
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la direcció de l'Aleix Vila i la Carme 
Vives, a qui cal agrair el seu esforç per 
tirar endavant tota aquesta tasca.

Tota la reforma s'enfila fins prop 
dels 25.000 euros, que es preveuen 
finançar amb les activitats pròpies 
del local, l'aportació de l'Ajuntament i 
també amb una campanya que pretén 
implicar la ciutadania.

Així, fins ara s'ha recollit una petita 
part de la despesa amb les activitats 
que s'han anat organitzant per aquest 
motiu: el ball amb Toni Balam, el bar 
del Carnaval, una rifa... Però encara 
queda molt a fer. El Centre Cultural ja 
té emparaulats concerts i actuacions 
voluntàries o de baix cost al local i 
prepara altres activitats per recollir 
diners: una jornada de portes obertes 
o apadrinament de cadires a càrrec 
de particulars o entitats. Properament 
facilitaran un número de compte per a 
tot aquell que hi vulgui col·laborar.

L'estrena de la sala coincidirà amb 
la posada en escena de "L'auca del 
senyor Esteve" el pròxim 11 d'abril, de 
la mà de l'Elenc Teatral i dirigida per 
Josep Mestres.

Centre Cultural
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breus
actualitat

  Tot i els temps de crisi, l'Ajuntament de Sant Pol segueix apostant perquè el 
municipi disposi d'emissora municipal pròpia. Per això, encara que en els últims 
anys s'ha hagut d'anar baixant l'aportació econòmica per mantenir aquest ser-
vei, des de Ràdio Litoral es reitera el seu compromís amb els vilatans per tal de 
seguir oferint ràdio de qualitat al poble.

Quan se'ns va comunicar 
que els ajustaments del 
pressupost municipal 
obligaven a l'Ajunta-
ment a reduir un 20%  

  la quantitat que es 
destinava a la ràdio, vàrem estudiar les 
mesures que s'haurien d'adoptar per 
poder mantenir el servei sense reper-
cussions que suposessin una baixa en 
el nivell actual. Això suposa un esforç 
que estem disposats a assumir els tres 
membres de Sercor, sccl que tenim 
cura del servei, perquè no estem en 
aquest mitjà per motius econòmics 
sinó per vocació-afició (fa més de 30 
anys) i també és per això que Sant Pol 
de Mar ha pogut gaudir de la instal-
lació, manteniment i funcionament 
d'aquest servei a un cost més baix que 
el de cap altre població de Catalunya. 

Cal recordar que la ràdio és un dels 
mitjans de comunicació més impor-
tants, que ha ajudat fins i tot a salvar 

vides en circumstàncies extraordinàri-
es. En moltes ocasions, ha estat l'única 
via que ha ajudat a les administracions 
a fer arribar les necessàries i urgents 
instruccions a la població.

Per adaptar-nos als nous temps, des 
de Ràdio Litoral hem engegat una cam-
panya de col·laboració mútua entre els 
establiments de Sant Pol i l'emissora, 
en forma de patrocinis de programes 
a imports super reduïts, tema del que 
informarem individualment. També vo-
lem recordar que si algun santpolenc o 
santpolenca té interès per aquest mit-
jà, té obertes les portes de l'emissora. 
Pot contactar amb el mòbil 676737373 
(Lluís) els dilluns, dimarts, o dimecres 
de 18 a 20h. i concertar una visita als 
estudis del carrer Ignasi Mas Morell 
5, on concretarà la seva col·laboració 
amb el director de l'emissora. Gràcies 
per estar cada dia al nostre costat.

Direcció de Ràdio Litoral

 Bona arrencada d'any de 
l'atleta Victòria Sauleda 

L'atleta d'arrels santpolenques, Victòria 
Sauleda, ha començat l'any amb bon peu. 
Després de quedar subcampiona d'Espanya 
en la final femenina de 800m. en pista 
coberta, que va tenir lloc a Antequera el 
passat mes de febrer, va ser una dels cinc 
atletes catalans seleccionats per participar 
en el campionat d'Europa d'atletisme en 
pista coberta, que es va celebrar a principis 
de març a Praga. L'atleta del New Balance 
Team, de 22 anys, no va poder passar a 
semifinals però va fer un bon paper en el seu 
debut amb la selecció absoluta.

 Els alumnes del taller 
d'escriptura presenten el seu 
primer llibre

El passat diumenge 22 de febrer es va pre-
sentar a la Sala Ainaud de Lasarte el llibre 
"10 camins i una foguera", un conjunt de 
relats dels alumnes del Taller d'Escriptura de 
Sant Pol. L'acte va comptar amb la presència 
de l'alcaldessa, Montserrat Garrido, la pro-
fessora del Taller, l'escriptora Eva Lleonart, 
i en Jordi Solé de l'editorial Voliana, editora 
del llibre.

Ràdio Litoral reitera el 
seu compromís amb el 
poble de Sant Pol
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“A la tarda, l’arribada 
de les barques carrega-
des de peix, les cami-
nades fi ns al bosc per 
jugar a fet i amagar”

Recordant els 
anys d'estiueig
 Des de la seva pròpia experiència, la Montserrat Martí fa un emotiu recorre-

gut per l'estiueig dels anys 50 i 60 a Sant Pol.

Fa uns quants anys, els 
estius fora de la ciutat 
tenien, per als petits, un 
encant especial. El final 
del curs escolar s’apro-

pava i això volia dir acabar amb una 
rutina molt marcada. Així, a finals 
de juny, la perspectiva de passar 
l’estiu en un poble petit era altament 
atractiva.

Retrobarien altres amics que no 
veien de feia temps i potser en farien 
de nous. Viurien en una casa que no 
seria la seva, molt diferent del pis de 
la ciutat, amb poques comoditats per 

als pares però amb un confort molt 
divertit per als nens. Una de les coses 
millors era, tot tornant de la platja, 
la immersió en els grans safareigs 
que solia haver-hi a les eixides de les 
cases a fi d’esbandir-se la sal del mar.

Només el viatge en tren ja era ben 
emocionant. Un ambient familiar es 
respirava en entrar en aquell vagó 
amb bancs de fusta i olor de fum, ple 
de pares i mares amb les seves cri-
atures. La nena, portant la seva nina 
preferida per passar l’estiu plegades, 
o aquell vailet amb ulls encuriosits 
que volia apropar-se a la màquina per 
veure el foc de carbó que amb tanta 

obstinació alimentava el maquinista 
i que, en definitiva, seria el que els 
portaria cap a aquella destinació tan 
esperada.

Sovint apareixia entre tot aquest 
garbuix de gent l’entranyable figura 
del recader que baixava de tant en 
tant a la ciutat a comprar coses que li 
havien encarregat. Ah!, i la dolça pa-
rada en passar per Arenys on aquell 
home carregat amb la seva panera 
pujava al tren tot cridant: Ametlles!

Tot plegat, un munt de sensacions 
que convertia aquell trajecte en una 
aventura meravellosa que acabava 
amb l’arribada a l’estació, on els més 
vells del poble, asseguts al sol, con-
templaven com s’aturava el tren ple 
d’estiuejants per preguntar-los: “Que 
veniu per quedar?”. I els altres respo-
nien eufòrics: “Sí, i tant!”.

Després venia el camí fins a la casa 
llogada, que sovint era compartida 
amb els propietaris. Una experiència 
interessant i enriquidora ja que per 
un temps s’ampliava la família, cosa 
que comportava un gir en la quotidia-
nitat d’ambdues parts. Els propietaris 
solien ser un matrimoni gran i sense 
fills que, de cop i volta, havia de com-
partir el seu espai amb aquells vailets 
de ciutat tan enjogassats.

L’endemà començaven les activi-
tats pròpies de l’estiu. Al matí, platja, 
sorra, aigua... A la tarda, l’arribada de 
les barques carregades de peix, les 
caminades fins al bosc per jugar a fet 
i amagar, els berenars... Les conver-
ses de les mares i les rialles dels més 
menuts es barrejaven en una har-
monia perfecta. A la nit, les xerrades 

asseguts a la fresca on grans i petits 
es divertien per igual. I, de tant en 
tant, el cine ambulant a la plaça, els 
firaires carregats d’il·lusions, la músi-
ca de l’organillo animant els carrers, 
el carro del carbó i l’altre que venia 
gel, les anades a la vinya, aquella olor 
de figues i raïm...

Finalment, els comiats casa per 
casa en acabar una estada que s’ha-
via fet massa curta.

Montserrat Martí Bayo

Aquest petit record santpolenc el dedico 
a la meva estimada germana Núria i a 

tots els que, com nosaltres, vam arribar 
un estiu a Sant Pol des de Barcelona se-
guint els passos de l’avi Martí Monteys, 

que va arribar-hi l’any 1916, als 27 anys, i 
ens hi hem quedat per sempre.

“Una de les coses mi-
llors era, tornant de la 
platja, la immersió en 
els grans safareigs que 
hi havia a les eixides”

apunts

ens  el nou santpolenc · revista municipal de sant pol de mar · març 2015
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breus
notícies

Sant Pol celebra el Dia Internacional de les 
Dones amb una gran pancarta reivindicativa
 L'Ajuntament de Sant Pol de Mar 

s'ha afegit un any més a la celebració 
del Dia Internacional de les Dones, 
que va tenir lloc el passat diumenge 8 
de març.

Per commemorar-ho, la regidoria 
d'Igualtat va elaborar una pancarta 
amb els rostres de diferents dones de 
Sant Pol, treballadores i regidores amb 
el lema "Diferents mirades per a una 
societat més igualitària". La pancarta 
es va penjar a la façana de l'ajunta-
ment el dissabte 7 de març, coincidint 
amb la celebració de l'11a trobada de 
la dona treballadora.

Prop de 150 santpolencs pagaran 
menys d'escombraries per fer un 
bon ús de la deixalleria

 Aquest any, un total de 147 veïns de Sant Pol es beneficiaran d’una bonificació 
en la taxa d’escombraries per l’ús que han fet de la deixalleria durant el 2014. 
L’Ajuntament concedeix aquesta bonificació, que s’aplica a l’import anual de la 
taxa d’escombraries i es fa efectiva l’any següent, als usuaris (exclusivament 
particulars) que facin un mínim de 6 visites l’any a la deixalleria.

El percentatge de bonificació s’aplica en funció del nombre de visites, sense 
que se’n pugui comptabilitzar més d’una al dia. Per als usuaris que realitzin de 
6 a 10 visites l’any, el percentatge és del 5%, i als que facin més de 10 visites 
se’ls aplica una reducció del 10%.

Recordem que la deixalleria municipal, situada a la Carretera de Sant Pol - 
Sant Cebrià, està oberta de dimarts a dissabte de 9 a 16h i diumenge de 9 a 
14h. Es tracta d’un servei gratuït.

Des de l’Ajuntament es vol agrair l'esforç d'aquests ciutadans per ajudar a 
mantenir net el poble.
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actualitat

 Estan a punt de finalitzar les obres que la Diputació de Barcelona ha realitzat 
a la vorera de la carretera BV-5128, entre el tram que comprèn des de la girola 
de les quatre carreteres fins al semàfor. Igualment, hi ha previstos projectes 
per ampliar les voreres al pont sobre la riera i a l’accés al camp de futbol muni-
cipal. Un seguit d'actuacions que incrementaran la seguretat per als vianants 
en una zona especialment sensible per la proximitat de l'escola.

Les obres a la carretera BV-5128, que van començar el passat mes de febrer, 
han consistit en l'aixecament d'un muret per a contenir les terres de les parcel-
les, xarxa de sanejament, xarxa de telefonia i vorera. També s'ha eliminat la xarxa 
de telefonia aèria actual i, una vegada finalitzades, es procedirà a donar fibra 
òptica a les escoles (a càrrec de Telefònica).

Obres de millora per a uns 
camins escolars més segurs

 El passat mes de febrer es van fer 
els treballs d'aixecament topogràfic 
i planimètric de l'ermita de Sant Pau. 
Es tracta de la primera actuació dintre 
d'un seguit d'estudis que es realitza-
ran properament per al manteniment i 
conservació d'aquest monument.

L'Ajuntament de Sant Pol va sol-
licitar aquestes actuacions, totes elles 
subvencionades per la Diputació de 
Barcelona i gestionades des del Servei 

Inicien treballs de manteniment i 
conservació a l'ermita de Sant Pau

ens  el nou santpolenc · revista municipal de sant pol de mar · març 2015

de Patrimoni arquitectònic local, dintre 
del catàleg de serveis inclosos en el Pla 
"Xarxa de Governs Locals 2012-2015".

Així, en aquesta primera fase també es 
durà a terme un estudi històric i de l'evo-
lució constructiva de l'ermita, l'estudi 
d'estabilitat estructural, la diagnosi geo-
tècnica, l'estudi fisicoconstructiu de murs 
i voltes i la caracterització dels revesti-
ments. Amb això es preveu obtenir una 
diagnosi de l’estat actual de l’edifici per 
tal de redactar el projecte de restauració.

 Nova zona esportiva a l'Hotel. Aquest any s'ha estrenat un 
nou espai esportiu a l'aire lliure a la placeta de l'Hotel, que 
consta de cinc aparells de gimnàs. Sant Pol ja disposava d'un 
altre espai al Parc del Litoral que ha tingut un gran èxit.

Ampliació de la vorera sobre el pont de la Riera

En la mateixa línia, l'Ajuntament ha aconseguit el 
compromís de la Diputació de Barcelona per ampliar 
la vorera per millorar la seguretat viària dels vianants 
al pont sobre la Riera de Sant Pol a la carretera B-603.

Aquestes obres, que encara no tenen data d'execu-
ció, contemplen l'ampliació d'una de les voreres del 
pont, la instal·lació d'un sistema de contenció per a 
vehicles amb caràcter urbà a ambdós costats del pont, 
la pavimentació de la vorera del marge esquerra i la 
retirada de senyals que redueixen l'amplada útil.

El que sí que es troba ja en informació pública és el 
projecte tècnic per a l’ampliació de la vorera situada a 
l’aparcament de l'escola i que envolta les instal·lacions 
del camp de futbol municipal, amb l'objectiu d'aconse-
guir un itinerari accessible i còmode fins a l’escola.
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tribuna

Grups
Municipals

CiU de Sant Pol ens hem compromès a fer un exercici d'austeritat per a la propera 
campanya electoral i que aquesta tingui el mínim impacte ambiental. Concre-
tament ens comprometem a: 1. No realitzar ni col·locar banderoles als fanals de 
Sant Pol. 2. Penjar un màxim de quatre pancartes a tota la vila. 3. Realitzar un 
únic enviament d'informació a les bústies. 4. Respectar els espais específics que 
l'Ajuntament cedeix i la junta electoral assigna a cada candidatura destinats a 
l'enganxada  de cartells electorals. 5. Prioritzar les empreses de Sant Pol a l'hora 
d'encarregar serveis i productes de campanya. A més, en pocs dies rebreu a les 
vostres llars una breu enquesta per tal de valorar les millores que s'han realitzat 
al poble en aquests 4 anys i aportar noves idees per ajudar-nos a la redacció del 
nou programa electoral. Podreu veure totes les novetats i contactar amb nosaltres 
al web www.ciu.cat/santpoldemar. Us agraïm per endavant la vostra col·laboració.

D'aquí a molt poquet, els ciutadans de Sant Pol tornarem a votar per triar els 
nostres representants a l'Ajuntament. Les eleccions són la mostra més palpable 
de la democràcia, és el dia on tots som cridats a votar i on sí que podem decidir. 
Les eleccions municipals que venen, marcaran el futur de quin Sant Pol volem i 
quin Sant Pol deixarem als que vindran en el futur. Els populars imaginem un Sant 
Pol unit, tinguem la ideologia que tinguem, perque només si anem junts podrem 
aconseguir el que volem i necessitem els santpolencs. Imaginem un Sant Pol amb 
idees, amb futur, pensant en que la gent jove pugui quedar-se a viure i on la gent 
gran visqui tranquil·la i en pau. Imaginem un Sant Pol obert i no tancat en si mateix, 
mantenint les nostres particularitats i millorant en tot el que poguem. En definitiva, 
imaginem un Sant Pol per viure en pau i amb qualitat. Podem imaginar un munici-
pi molt millor, creieu que ho podem fer i ho mereixem. Imaginem plegats.

Mai havíem arribat tan lluny, tenim davant el repte de construir un nou 
país, no només un país més just, sinó també un país que sigui del tot 
net. 
Un bon punt de partida és fer el nostre poble més participatiu, trans-
parent, cohesionat i radicalment democràtic. En tenim l’oportunitat, 
per aquest motiu volem saber quines són les necessitats, inquietuds, 
propostes, etc, dels santpolencs i les santpolenques. Volem que par-
ticipeu de la construcció d’aquest nou Sant Pol i per aquest motiu po-
sem a la vostra disposició un número de WhatsApp: 693 713 677; una 
adreça de correu electrònic: santpoldemar@esquerra.org i la pàgina de 
Facebook: www.facebook.com/ERCSantPol.
Volem tornar el protagonisme de la política als ciutadans, ho farem!

Tanquem un mandat on la manca de criteri ha estat el màxim comú 
denominador. Hem pogut veure com el govern ha prioritzat accions de 
les quals després se n’ha oblidat, com la pacificació del centre urbà. 
Manca de criteri és començar el mandat prioritzant la peatonalitza-
ció i plataforma única del centre urbà i acabar-lo amb quatre pegats, 
asfaltant trossos de carrers del centre. 
O la tala de plataners de la riera. Ara els reposem quan fa un any no es 
feia sota l’argument que no se sabia què diria el POUM i que per tant 
millor posar-hi places de pàrquing, havent perdut una filada d’arbres 
que són patrimoni. O en el manteniment de la riera, on veiem que la 
part baixa està impecable i la part alta impracticable.
Una mica de criteri, si us plau.

ciu sant pol de mar
compromesos amb 
sant pol

junts per sant pol
presentació de la nostra 
cap de llista

grup municipal d’icv
criteri

pp sant pol de mar
imagina 2015

secció local d’esquerra
un nou poble, un nou 
país

Hola, sóc la Carme Pomés i voldria dir-vos que m'han proposat, i jo he 
decidit, encapçalar la llista de JUNTS per Sant Pol. Porto temps pensant 
en l'important que és treballar en benefici del poble i per això vull aprofi-
tar aquesta oportunitat que se m'ofereix.
Dir-vos que és un orgull ser cap de llista d'un partit polític independent, 
sense haver de seguir consignes ni pautes de despatxos allunyats de la 
nostra pròpia realitat com a poble.
"Llença't" em diuen. Ser la primera de la família a vegades té això; però 
si em llenço sempre he de tenir un grup de persones que siguin bons 
companys de viatge i un bon ajut en un moment donat, i això és el que 
tinc en aquest grup. També penso que la feina de casa l'han de fer els de 
casa, i si depens d’algú de fora no pots treballar al teu gust.
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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



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

Març/abril
  Dissabte 18 d’abril

 
4a Baixada de Carretons
Hora Baixades a les 12h / Recorregut: 
De la plaça de l’Hotel fins a la plaça de 
l’Estació. S’acabarà amb un dinar de 
germanor amb tots els participants
Inscripcions a Ca l’Arturo.

  Dijous 23 d’abril
 
Diada de Sant Jordi
Hora Durant tot el dia, parades de 
llibres i roses / 18:30h, espectacle 
infantil “L’Agenda de Sant Jordi”, amb 
la cia. Top Guay
 Lloc Plaça de l’Estació (En cas de plu-
ja, Sala Cultural JM Ainaud de Lasarte)

  Dies 25 i 26 d’abril

IV Fira del Maresme 
d’Artesans del 
Formatge i de Pastor
Parades de venda de productes, 
xerrades, tastets, tallers... Lloc Plaça 
Anselm Clavé / Horari Dissabte d’11 a 
21h. i diumenge de 10 a 20h.

  ALTRES:
 
Jornades gastronòmi-
ques de la cuina del pè-
sol del Maresme 2015
Del 19 de març al 30 d’abril.

Jornades gastronòmi-
ques de la maduixa de 
la Vallalta al Maresme 
Del 23 d’abril al 31 de maig.

  Del 29 de març al 3 d'abril
 
Actes de Setmana 
Santa a Sant Pol
Diumenge de Rams. 29 de març
- A les 10:45h. a la Plaça de l’Església, 
benedicció de palmes i rams
- Tot seguit, Santa Missa
Divendres Sant. 3 d’abril
- A les 8 del matí, Via-Crucis pels car-
rers de la vila. / A les 21:30h, processó 
del Sant Enterrament 
Diumenge de Pasqua. 5 d’abril
- Durant tot el dia pels carrers del cen-
tre del poble, Cantada de Caramelles

  Dijous 9 d'abril
 
Sortida al Teatre 
Borràs
Assistència a l'espectacle "Dos caras 
duras en crisis", amb Bertin Osborne i 
Paco Arévalo
Hora i lloc de sortida a les 19h des 
de la Sènia / Preu: 31 euros (inclou 
transport i entrada). Inscripcions a Ca 
l'Arturo o a l'Oficina de Turisme.

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

  Dies 11, 12, 18 i 19 d’abril
 
Teatre: L’auca del 
Senyor Esteve
Representació de la popular obra de 
Santiago Rusiñol, a càrrec de l’Elenc 
Teatral del Centre Cultural.
Hora Dissabtes a les 21:30h i diumen-
ges a les 19h / Lloc Centre Cultural

  CURSOS I TALLERS:

Taller de contes 
A partir de 3 anys. A càrrec de Marta 
Romà. Dissabte 28 de març d'11 a 12h 
i dissabtes 18 d'abril, 16 de maig i 13 
de juny de 12 a 13h. Gratuït. Prèvia ins-
cripció a la biblioteca. Places limitades

Club de lectura infantil 
llibre "El petit príncep"
Per a nens i nenes de 8 a 12 anys.
A càrrec de Marianna Trichini
Tots els divendres del 24 d'abril al 12 
de juny de 17h a 18:30h. Activitat gra-
tuïta. Prèvia inscripció a la biblioteca

  EXPOSICIONS:
 
Gyotakus, 
de Victòria Rabal
Del 31 de gener al 6 d’abril
Lloc Museu de Pintura / Horari DS 18-
20h, DM i festius 11-14h

  De l'1 al 3 de maig
 
Fira de la Maduixa
Diverses activitats. Consulteu programa

  Dissabte 9 de maig
 
Pagesia i proximitat
Hora De 10 a 14h / Lloc Plaça Estació

  Diumenge 17 de maig
 
Trobada de Puntaires
Hora De 10 a 14h / Lloc Carrer Nou

Maig


