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montserrat garrido torna a ser proclamada alcaldessa per als anys 
2015-19. pàg 4 / novetats temporada de zona blava. pàg 8 / propera inau-
guració de l'antena de can tiril. pàg 10 / programa de festa major. pàg 11
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Encetem nous reptes 
amb il·lusió renovada

Benvolguts convilatans, comencem una nova legislatura, i amb ella, 
també arriben els nous reptes que afrontarem amb il·lusió reno-
vada i per sobre de tot posant Sant Pol per davant de les sigles i 
de les ideologies de partit.

Amb l’equip que hem format i presideixo ens uneix esperit de servei i ens com-
prometem, aquesta legislatura que comencem, a continuar treballant inten-
sament per a tots vosaltres, dedicant tots els esforços necessaris per arribar a 
consensos per a la millora de la nostra vila, i amb total transparència a través 
dels canals que actualment hi ha al vostre abast.
Tenim la responsabilitat de governar i el privilegi de ser part important en mo-
ments clau en la història del nostre país: Catalunya.
Catalunya reclama una nova manera de fer i viure la política i nosaltres, jun-
tament amb tots vosaltres, tenim l’oportunitat de treballar per aquest canvi 
de model d’estat. Hem de treballar, ser valents i constants per aconseguir un 
major benestar. Mirem el futur amb la il·lusió i l’esperança que els nostres fills 
o néts puguin veure i viure en un país nou amb millors oportunitats, un país 
pròsper.
Confio i desitjo que tots estiguem a l’alçada dels moments tant especials que 
estem vivint, social i políticament.

Sempre al vostre servei.

Montserrat Garrido Romera
Alcaldessa de Sant Pol

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  
Comiat

La veritat és que després de quatre anys sent 
Regidor a l’Ajuntament, un s’acostuma a fer 
coses pel poble, a treballar per la gent i a 

passar-se el dia pensant en com poder millorar 
Sant Pol. Les eleccions ens han posat allà on els 
santpolencs han volgut. 132 persones han confiat 
en mi. Persones que han valorat la meva actuació 
durant aquest temps tan apassionant. Els agraeixo 
de tot cor. És cert que defensar les meves sigles 
aquí, a Sant Pol, és una tasca complicada. I és això 
el que realment em sap greu. Tinc la sensació que 

molts santpolencs han continuat votant en sentit 
de sigles polítiques o en sentit nacionalista. I tam-
bé, perquè no dir-ho, per clientelisme. Desconec 
si la percepció de la gent sobre la meva persona 
és bona, malgrat que vull creure que sí. M’he 
sentit estimat per molta gent del poble, respectat 
i útil. He aportat els meus coneixements, la meva 
manera de fer, la meva passió i el meu temps a fer 
de Sant Pol de Mar un indret una miqueta millor. 
Vàrem aconseguir quasi un 6% dels vots, una 
dada prou important, però no va ser suficient. El 
fet de ser menys de 5.000 habitants censats i 
passar, per tant, de 13 a 11 regidors, establia que 
sortir de regidor fos molt més costós. Necessitava 
molts més vots per assolir l’objectiu. Amb el re-
sultat obtingut i amb 13 regidors, avui continuaria 
sent càrrec electe. No ha pogut ser.

Tenim un gran poble. El millor de tot el Maresme 
i el més bonic de Catalunya. Necessitem gent 
compromesa que gestioni el que tenim i que 
pensi sempre en sentit de poble. Hem de fugir 
de solucions màgiques, demagògiques i de 
processos independentistes dogmàtics que l’únic 
que busquen són objectius polítics i partidistes. A 
Sant Pol hem de pensar en clau de poble i és aquí 
on he estat durant aquests quatre anys. I és aquí 
on seré sempre.
Moltes gràcies als companys regidors, als 
treballadors de l’Ajuntament, als meus votants i 
a la gent del dia a dia. Allà on sigui en el futur, ja 
no lluiré mai més la insígnia del nostre escut a la 
jaqueta. Però creieu-me, sempre la duré dins el 
meu cor.

Isaac-Iván Martín i Salvà
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tema del mes

Sant Pol estrena Ajuntament

 El 13 de juny es constituia a Sant Pol 
el nou Ajuntament sortit de les urnes 
del 24M. Els propers quatre anys, 
Montserrat Garrido tornarà a liderar 
un govern de CiU en minoria, després 
que no s'hagui aconseguit arribar a 
cap acord amb la resta de formacions. 
Tot i ser el clar guanyador de les elec-
cions, amb un augment de 238 vots 
respecte a les anteriors, el grup de 
CiU es va quedar a només un regidor 
d'aconseguir la majoria absoluta i 
haurà de seguir governant amb pactes 
puntuals.

Poques sorpreses en l'acte de cons-
titució del nou Ajuntament de Sant Pol 
que es va celebrar el passat 13 de juny 
a la sala Ainaud de Lasarte. Montser-
rat Garrido (CiU) va tornar a ser pro-
clamada alcaldessa per a la legislatura 
2015-2019 en encapçalar la llista més 
votada en les eleccions municipals del 
24 de maig, i després que en la prime-
ra votació cap dels candidats hagués 
obtingut la majoria absoluta (tots els 
partits van apostar pel seu cap de llis-

ta). Montserrat Garrido va manifestar 
que se sentia personalment satisfeta 
i compromesa amb el futur del mu-
nicipi i va confessar que assumia el 
càrrec amb respecte, responsabilitat 

i honestedat. La nova alcaldessa va 
agrair el recolzament que els electors 
havien donat a la tasca realitzada al 
capdavant de l'Ajuntament i va valorar 
els bons resultats assolits, esperant 
estar a l'alçada de les seves expectati-
ves. Va anunciar el seu compromís per 
continuar el treball engegat, estenent 
la mà als nous regidors i amb voluntat 
de seguir millorant. 

Durant l'acte també van pren-
dre possessió del càrrec la resta de 

Montserrat Garrido 
torna a encapçalar 
un govern de CiU en 
minoria en no haver 
arribat a cap pacte

regidors i regidores electes, que per 
aquest mandat tornen a passar de 13 
a 11, en tenir Sant Pol menys de 5.000 
habitants. Així, representaran el poble 
com a regidors: Ferran Xumetra, Xavier 
Catarineu, Marta Romà i Robert Garcia 
per CiU; Carme Pomés, Josep Parada 
i Daniel Comas per Junts Per Sant Pol; 
Albert Font i Albert Zanca per ERC-
AM, i Manel Puig per ICV-EUiA-E.

La representant de Junts, Carme 
Pomés, va agrair la confiança als seus 
votants i va desitjar una legislatura 
tranquil·la i un govern plural per tre-
ballar per Sant Pol. Albert Font, d'ERC, 
es va mostrar satisfet per haver passat 
d'un a dos regidors i va anunciar que 
el seu grup treballaria des del govern 
o l'oposició per complir el programa 
electoral. Des d'ICV, Manel Puig va 
lamentar la pèrdua d'un regidor per 
part del seu grup i va manifestar el 
mateix compromís perquè es continui 
sentint la veu de l'esquerra alternativa 
alta i clara, anunciant una oposició 
beligerant i estricta en el compliment 
dels acords.
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Carme Pomés Codina
Càrrec: Regidora
Grup: JUNTS

Composició 
del nou 
Ajuntament
per a la
Legislatura 
2015-19

José Parada Rafael
Càrrec: Regidor
Grup: JUNTS

Daniel Comas Verdaguer
Càrrec: Regidor
Grup: JUNTS

Albert Font Lacambra
Càrrec: Regidor 
Grup: ERC-AM

Albert Zanca Brossa
Càrrec: Regidor 
Grup: ERC-AM

Manel Puig Borrell
Càrrec: Regidor 
Grup: ICV-EUiA-E

Montserrat Garrido Romera
Càrrec: Alcaldessa
Grup: CiU
Responsabilitats:
•Àrea d’Alcaldia i Coordinació 

de govern
•Regidoria de Governació
•Regidoria de Serveis Socials

Ferran Xumetra Subirana
Càrrec: 1r. Tinent d’Alcalde 
Grup: CiU
Responsabilitats:
•Àrea de Serveis generals
•Regidoria de Serveis Municipals
•Regidoria de Medi Ambient
•Regidoria de Recursos Humans
•Regidoria d'Hisenda

Xavier Catarineu Hernández
Càrrec: 2n. Tinent d’Alcalde
Grup: CiU
Responsabilitats:
•Àrea de Serveis Territorials
•Regidoria d'Urbanisme
•Regidoria de Comunicació i

Noves Tecnologies
•Regidoria d'Esports
•Regidor adjunt a Cultura

Marta Romà Serra
Càrrec: 3a. Tinent d’Alcalde
Grup: CiU
Responsabilitats:
•Àrea de Serveis a les persones
•Regidoria d'Ensenyament
•Regidoria de Cultura
•Regidoria de Joventut
•Regidoria d'Igualtat

Robert Garcia Gil
Càrrec: Regidor
Grup: CiU
Responsabilitats:
•Regidoria de Promoció

Econòmica
•Regidoria de Festes
•Regidoria de Turisme
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especial nou ajuntament

Cartipàs municipal 2015-19
 Per a aquesta legislatura, l’organització del govern municipal s’estructurarà en 

quatre grans àrees, coordinades per l'alcaldessa i els tinents d'alcalde:

1. Àrea d’Alcaldia i Coordinació de govern. Presidida per l’alcaldessa Montserrat 
Garrido i que engloba els següents àmbits d’actuació municipal:

- Governació
- Serveis Socials

2. Àrea de Serveis generals. Presidida pel 1r. tinent d’alcalde Ferran Xumetra i que 
engloba els següents àmbits d’actuació municipal:

- Serveis Municipals
- Medi Ambient
- Recursos Humans
- Hisenda

3. Àrea de Serveis Territorials. Presidida pel 2n. tinent d’alcalde Xavier Catarineu 
i que engloba els següents àmbits d’actuació municipal:

- Urbanisme
- Comunicació i Noves Tecnologies

4. Àrea de Serveis a les persones. Presidida per la 3a. tinent d’alcalde Marta 
Romà i que engloba els següents àmbits d’actuació municipal:

- Esports
- Cultura
- Ensenyament
- Joventut
- Igualtat
- Promoció Econòmica
- Festes
- Turisme

Dintre d’aquesta àrea, la regidoria d’Esports és delegada al 2n. tinent d’alcalde  
Xavier Catarineu, que també serà regidor adjunt de Cultura; i les de Promoció 
Econòmica, Festes i Turisme són delegades al regidor Robert Garcia.

 Règim de dedicació, retri-
bucions i indemnitzacions 
acordats al ple del 29 de juny 

 Per dedicació exclusiva

- Montserrat Garrido: 40.000 euros

 Per dedicació parcial

- Ferran Xumetra: 25.500 euros  
(dedicació parcial del 75%)

- Xavier Catarineu: 25.500 euros  
(dedicació parcial del 75%)

- Robert Garcia: 17.000 euros
(dedicació parcial del 50%)

(Retribucions brutes anuals en 12 
pagues)

 Indemnitzacions per assistències

Règim d’indemnitzacions a favor 
dels membres de la Corporació 
que no exerceixin els seus càrrecs 
en règim de dedicació exclusiva o 
parcial:

a) Per assistència a les sessions de 
Ple: 250 euros

b) Per assistència a les sessions de 
la Junta de Govern Local: 170 euros

c) Per assistència a les sessions de 
la Comissió Especial de Comptes i 
Junta de Portaveus: 50 euros

 Indemnitzacions als grups polítics

Indemnització mensual per a des-
peses realitzades en l’exercici de les 
seves funcions:

a) 50 euros mensuals per cada 
regidor electe.

b) 50 euros mensuals per cada grup 
municipal.

Retribucions
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Altres acords del 
ple municipal
del 29 de juny
 El passat 29 de juny va tenir lloc la 

primera sessió del nou ple recentment 
constituït. En aquesta reunió extraor-
dinària es van acordar la composició, 
règim i funcionament dels diferents 
òrgans col·legiats.

 Junta de Govern Local 

Integrada per l’Alcaldessa i els tres 
Tinents d’Alcalde: Ferran Xumetra, 
Xavier Catarineu i Marta Romà. Les 
sessions ordinàries es convocaran 
setmanalment i tindran lloc els dilluns 
no festius al despatx de l’Alcaldia.
El ple també va acordar les delegaci-
ons en favor de la Junta, que es poden 
consultar al web municipal.

 Plens municipals

Les sessions es convocaran bi-
mensualment amb caràcter ordinari. 
Tindran lloc l’últim dilluns, no festiu, 
de cada dos mesos, a les 19:00 hores, 
a la Sala de plens de l’Ajuntament, o 
lloc habilitat a l’efecte, amb un mínim 
de 10 sessions anuals.

 Comissió Especial de Comptes 

El nombre de membres és igual per 
cada grup aplicant-se el vot ponderat. 

President: Regidor d’Hisenda, Ferran 
Xumetra. Vocals: per CiU, Robert 
Garcia; per JUNTS, Daniel Comas; per 
ERC, Albert Font, i per ICV, Manel Puig.

 Representants de la corpora-
ció a Consorcis i associacions 

- Consorci de Promoció Turística Cos-
ta del Maresme: Robert Garcia
- Consorci per al tractament de resi-
dus sòlids urbans del Maresme: Ferran 
Xumetra
- Xarxa de ciutats i pobles cap a la 
sostenibilitat: Ferran Xumetra
- Junta de compensació del Pla Parcial 
del Sector número 3 “March Pastor” 
del PGOM: Xavier Catarineu
- Junta de compensació del Pla Parcial 

del Subsector A “Llevant” del Sector 
10 “La Rajoleria” del PGOM: Xavier 
Catarineu
- Associació de Defensa Forestal de la 
Vallalta: Ferran Xumetra

 Junta de Portaveus

Presidenta: Alcaldessa Montser-
rat Garrido. Vocals: Ferran Xumetra 
(CiU), Josep Parada (JUNTS), Albert 
Font (ERC), i Manel Puig (ICV).
Les juntes de portaveus seran el di-
lluns anterior al ple a les 8:30 hores.

 Tresoreria

Es nomena com a tresorer el regidor 
d'Hisenda, Ferran Xumetra.
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notícies

Nova aplicació gratuïta per pagar 
l'aparcament des del mòbil

 Sant Pol estrena aquest estiu una 
aplicació per a dispositius mòbils des 
de la qual es pot pagar la zona blava 
d’aparcament d’una manera fàcil i 
còmode sense necessitat d’anar al 
parquímetre ni deixar un justificant al 
vehicle.

La nova app anomenada EysaMobil 
va començar a funcionar el passat 
mes de juny i permet aparcar i am-
pliar el temps d'estacionament així 
com anul·lar les denúncies. Només 
es pagarà pel temps que es fa servir 
l'aparcament i si es marxa abans 
d'hora es podrà recuperar l'import 
del temps que no s’hagi utilitzat. 
L’aplicació permet consultar també el 
temps d'estacionament que li queda 
a l’usuari i rebre alertes que informen 
quan finalitza el temps pagat i evitar 
així possibles denúncies.

Informació sobre zones blaves de 
pagament i restriccions al centre
 Aquest any es pot tornar a disposar del Pàrquing dels Tints, que s'ha reobert 

després de les obres de condicionament.

A banda de la nova aplicació per poder pagar l'aparcament a través del 
mòbil, l'altra novetat de la temporada de zones blaves és que els migdies són 
gratuïtes, tal com va aprovar el ple a l’octubre. Així, el període de pagament de 
les àrees del Parc del Litoral, la Riera i Pau Simón serà únicament de 9 a 14h. i 
de 16 a 20h. de dilluns a diumenge (festius inclosos), i de l’1 de juny al 30 de 
setembre (ambdós inclosos). Recordem que per als empadronats a Sant Pol 
aquestes zones blaves són gratuïtes, sempre que disposin de l'adhesiu cor-
responent, que es pot recollir a l'OAC de la policia. Continuen sent vàlids els 
mateixos adhesius de la passada temporada i les tarifes tampoc han canviat.

D'altra banda, aquesta temporada es pot tornar a disposar del pàrquing dels Tints, al carrer Tobella, que és gratuït i 
amb horari limitat a dues hores, igual que la resta de zones blaves del centre. L'aparcament inclou també un espai per 
estacionar motos. Recordem que durant l'horari de funcionament, de 9 a 14h i de 16 a 20h, cal posar obligatòriament el 
rellotge amb l’indicador horari d’arribada.

Pel que fa a les restriccions de trànsit al centre del municipi, els horaris continuen sense variacions (accés restringit 
cada dia de 12 a 22h). Cal tenir en compte que les targes d'accés han de renovar-se cada any. Per tramitar-les, cal adre-
çar-se a l'OAC de la Policia Local, de 9 a 13h. i de 15 a 18h. de dilluns a divendres. També es poden recollir el dissabte al 
matí si es demana prèviament per telèfon. Recordem que als carrers Ferrocarril i Avinguda Doctor Furest està restringit 
el trànsit durant tot l’any les 24 hores del dia i només està permès el pas exclusivament als veïns.

 L’ús del servei de pagament amb 
mòbil requereix prèviament donar-se 
d’alta a la pàgina www.eysamobile.com. 
Només es necessita un correu elec-
trònic i un mitjà de pagament vàlid 
(targeta de crèdit o dèbit o Pay Pal). 
Un cop validada la identitat, cal seguir 
cinc senzills passos. 

Aquest sistema de pagament serà 
controlat pels mateixos vigilants de la 
zona blava que podran veure a través 
d’una PDA (dispositiu portàtil de mà) 
l’estat del pagament de qualsevol ve-
hicle només consultant la matrícula.

breus
 La Policia Local deté 

els autors de la crema de 
contenidors d’escombraries 

La nit del 25 d’abril, agents de la Policia 
Local van poder detenir in fraganti els autors 
de la crema dels contenidors que el nostre 
municipi venia patint des de feia un any, i 
que havien provocat danys superiors als 
20.000 euros. Des del mes d’abril de 2014, 
que es van detectar els primers incidents 
al municipi, els agents de la policia local 
realitzaven vigilància nocturna a les zones 
més afectades, majoritàriament durant els 
caps de setmana. Finalment, una patrulla de 
paisà va poder detenir els autors d'aquestes 
cremes quan fugien del lloc després d’haver 
provocat l’incendi de dos contenidors, que 
va ser sufocat pels bombers.
En total s’han comptabilitzat 14 contenidors 
cremats als carrers Manuel Carrasco i Formi-
guera, Pau Simón i La Marina i un embellidor 
de fusta de l’àrea de recollida de residus. 
L’incident més greu va tenir lloc la nit de Reis 
al carrer de La Marina, on el foc va afectar 
també un vehicle particular, una canonada 
de gas i un quadre elèctric, el que va provo-
var que diversos carrers i veïns quedessin 
sense subministrament durant uns dies.
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breus
 Campanya de control a 

la plaga del mosquit tigre

L'Ajuntament de Sant Pol està prenent 
mesures per controlar la plaga del mosquit 
tigre. El més important i efectiu és evitar 
la posta d'ous i el creixement de les seves 
larves aquàtiques, i eliminar tots els punts 
d'aigua on pot créixer. Per això ja s'ha fet 
una primera aplicació de larvicida als em-
bornals, i se'n faran dues més durant l’estiu.
Els embornals de la via publica són alguns 
dels llocs on es troben larves de mosquit 
tigre ja que l’aigua estancada que hi queda 
proporciona un hàbitat adequat per a la cria 
d’aquests mosquits. S’ha demostrat que 
l’aplicació de larvicides és un mètode eficaç 
per eliminar larves i així evitar l’aparició dels 
mosquits adults.

 L’Ajuntament i Sorea sig-
nen un Protocol de mesures 
contra la pobresa energètica

El passat mes de maig, l’Ajuntament de 
Sant Pol i Sorea SAU van signar un protocol 
d’actuació, en el que es regulen les actua-
cions que es duran a terme davant de situa-
cions de pobresa energètica i vulnerabilitat 
econòmica, que provoquin la impossibilitat 
d’atendre les factures per al consum d’aigua, 
i evitar així que es portin a terme talls de 
subministrament. Els dos ens es compro-
meten d'aquesta manera a buscar solucions 
per poder garantir el servei d’aigua a totes 
aquelles persones i famílies que es trobin en 
una situació de vulnerabilitat econòmica. 

 Reforç a la rodalia de 
Girona amb noves freqüèn-
cies el cap de setmana

Durant tot l'estiu i fins al 13 de setembre, 
el servei de rodalia de Girona incorpora 3 
nous trens per sentit els caps de setmana 
i festius, per atendre la demanda generada 
per l'activitat turística. També s'ha previst 
la prolongació de la línia R1 entre Mataró i 
Calella, amb la incorporació de 3 nous trens 
per sentit en dies laborables d'estiu. 

 Ampliació de l'horari del 
CAP de Canet durant l'estiu

El Servei Català de la Salut informa que fins 
al 13 de setembre, el CAP Canet de Mar 
estarà obert de 8 del matí a 12 de la nit, de 
dilluns a diumenge.

Sant Pol torna a lluir bandera blava
 L'Ajuntament continua la seva aposta per la seguretat i accessibilitat a les 

platges, millorant el servei amb noves instal·lacions de vigilància, serveis i 
activitats, el que li ha valgut un any més el reconeixement de bandera blava a la 
platja de Les Barques.

Algunes novetats per aquesta temporada de platges, que va començar el passat 
23 de juny i s'allarga fins l'11 de setembre, són la nova cadira de vigilància que s'ha 
instal·lat a la platja de Can Villar i la torre de les Barques, que permeten una millor 
visibilitat. Igualment, s'ha millorat l'accessibilitat a les Barques amb una passera 
fixa de formigó, que s'allarga amb una altra passarel·la mòbil de fibra. Els nous 
materials prevenen el deteriorament i eviten relliscades, sent molt més còmo-
des de circular per a les cadires de rodes i cotxets. Pensant en les persones amb 
mobilitat reduïda, també a les Barques s'incorporarà una nova dutxa amb seient. 
Igualment, en aquesta platja es pot trobar un mòdul d'assistència immediata per 
atendre possibles incidents dels banyistes.

Aquests serveis i millores es complementaran aquest any amb activitats de 
caire mediambiental i de seguretat a les platges, que s'aniran anunciant periòdica-
ment a través de la web municipal i els plafons informatius.

Des de la regidoria de Medi Ambient es vol recordar que s'inverteixen molts re-
cursos per tenir un servei de qualitat, però que mantenir les platges netes és cosa 
de tots. Per això demana la col·laboració ciutadana en respectar les normes i els 
espais, cuidant de no llençar burilles i altres deixalles, evitant l'accés de gossos, 
que és prohibit durant tota la temporada, o respectant l'horari autoritzat per a la 
pesca, que només és permès de 10 de la nit a 6 del matí als espigons.
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  El passat mes de maig va entrar en funcionament la torre de telecomunicaci-
ons de Can Tiril i els equips de la TDT, el que ha permès solucionar el problema 
de recepció que patia el poble. El proper 17 de juliol s'espera la visita del director 
general de Telecomunicacions, Jordi Puigneró, per fer-ne la inauguració oficial.

El passat 19 de maig 
entrava en funcionament 
la torre de telecomuni-
cacions de Can Tiril. Les 
tasques de connexió de 

la torre a la xarxa elèctrica i la posada 
en funcionament dels equips de la 
TDT es van fer conjuntament entre els 
tècnics del Centre de Telecomunicaci-
ons i Tecnologies de la Informació de 
la Generalitat de Catalunya (CTTI) i 
els de l'empresa Adtel, adjudicatària 
del contracte per instal·lar el sistema 
reemissor de canals de televisió digital.

Des de la seva posada en marxa ha 
millorat considerablement la recepció 
de la TDT al poble, que arrossegava 
des de feia anys aquest problema. Tot 
i així, encara queden algunes zones 
fosques i l'Ajuntament treballa per 
posar-hi remei.

En el cas que algun usuari no tingui 
una bona recepció, cal que contacti 
amb un instal·lador perquè reorienti 
la seva antena cap al centre emissor. 
Si tot i així no es veu bé perquè a la 
vostra zona no arriba el senyal de TV 

amb condicions, us podeu posar en 
contacte amb els Serveis Tècnics de 
l'Ajuntament, que anirà recollint les 
dades de les zones on no hi ha prou 
cobertura per fer un estudi d’ampliació 
de senyal.

 Sessió pràctica d'educació 
viària als alumnes de l'escola 

Els alumnes de cicle superior de l'Escola 
Sant Pau van poder realitzar aquest final de 
curs diverses sessions pràctiques d'educació 
viària, en col·laboració amb la Policia Local. 
La iniciativa consistia en fer un recorregut en 
bicicleta pel poble, parant atenció al sentit 
de la circulació i mantenint la distància 
de seguretat. La jornada finalitzava amb 
una gimcana al Parc del Litoral, on havien 
de demostrar els seus coneixements en 
matèria de seguretat viària. La Policia Local 
col·labora amb l'Escola Sant Pau impartint 
classes d'educació viària amb l'objectiu de 
formar els nens com a vianants, conductors 
de bicicletes i passatgers de vehicles.

 Nova instal·lació infantil 
al Parc del Litoral amb la 
col·laboració d'Anahair

La perruqueria Anahair va fer aquesta 
primavera un donatiu de 800 euros a 
l'Ajuntament de Sant Pol per sufragar part 
de la despesa d'un hexàgon d'escalada que 
s'ha col·locat al passeig dels plàtans. La 
voluntat d'aquest establiment santpolenc 
era la d'invertir els beneficis obtinguts en 
el sorteig de la panera de Nadal en alguna 
millora per als infants del poble.

Propera inauguració 
de l'antena de Can Tiril
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Programa de 
Sant Jaume 2015

  Dimecres 22 de juliol

Cinema a la fresca, projecció de la 
pel·lícula Pingüins de Madagascar.
21:30h / Envelat

  Dijous 23 de juliol

Cercavila amb Cuca del casal 
17:30h / De la plaça de la Vila a la 
Punta                                                
Tot seguit, Festa de l’escuma
a la plaça de la Punta.
Mostra sobre una taula d'una 
col·lecció de dibuixos de Miquel 
Campeny (1871-1920), a càrrec de 
Camil Mas i Perejaume
20h / Museu de Pintura
XXVè Cicle de concerts d’estiu 
Quartet Gerhard, obres de Mozart i 
Brahms. 22h / Ermita de Sant Pau
Festa dels 80’ amb DJ Víctor Borau
23h / Envelat 

  Divendres 24 de juliol

Repicada de campanes, Pregó i 
brindis de Festa Major, dedicat al 
10è aniversari d’A tot drap
22h / Plaça de la Vila
Correfoc. 23h / Sortida dels Quatre 
Cantons i arribada a la Plaça de 
l’Hotel
Farra alternativa
23:30h / Plaça de La Punta
Ball de Festa Major amb l’orquestra 
Girasol. 00h / Envelat

  Dissabte 25 de juliol

Torneig social de petanca de Sant 
Jaume. 09h / Club Petanca St. Pol
XXIV Campionat d’escacs. Memo-
rial Josep M. Pujol. IV campionat 
d’aficionats. 10h / Carrer Nou
Jocs en família els Quirates
Des les 11 a les 14h / Envelat

Xeringada
12h / Plaça Torrent Arrosser 
Missa Solemne
12h / Església de Sant Jaume
Vermut popular
13h / Pati de Ca l’arturo 
Ruta per conèixer el patrimoni de la 
Vila 18:30h / Pels carrers del poble
Inscripcions a: ofturisme@santpol.cat

Trobada de gegants:
Plantada de Gegants
18h / Parc del Litoral
Cercavila de Gegants
18:30h / Des del Parc del Litoral fins 
a l’envelat
Sardanes amb la cobla orquestra 
Costa Brava. 19h / Envelat
Mostra de gegants
20h / Envelat

Castell de Focs
22:30h / Espigó
Concert de Festa Major amb 
l’orquestra Costa Brava
23h / Envelat
Tot seguit, Ball de Festa Major amb 
l’orquestra Costa Brava / Envelat
A la mitja part, actuació de Txacum 
(grup de percussió de la Infernal de 
la Vallalta)
Grup de versions Los amantes de 
Amparo 02h / Envelat 

  Diumenge 26 de juliol

Fira d’art
Tot el dia / Pels carrers del poble
Jocs de cucanya amb A tot drap
11h / Platja de les barques
Entrada de Pubilles i Hereus i elec-
ció de la Pubilla i Hereu de Sant Pol 
de Mar 2015. 13h / Envelat
Torneig de Bubble Futbol
17h / Camp de l'ATC Sant Pol
Informació i inscripcions a Ca 
l’Arturo.

Festival de Danses Catalanes
18h / Envelat
Concert dels Amics de les Arts
22:30h / Envelat
Entrades anticipades 5¤ (Venda a Ca 
l’Arturo). Entrades a taquilla 7¤
Karaoke en directe amb la Karaoke 
band. 00:30h / Envelat

  Dilluns 27 de juliol

Iniciació al Country per petits i grans
20h / Envelat
Sopar popular
20:30h / Envelat
Venda anticipada de tiquets a Ca    
l’Arturo, preu: 6¤
Ballada de Country
21:30h / Envelat 
Concert de Camerart
22h / Església de Sant Jaume

*****************************
• Fira d’atraccions al Parc del Litoral 
del 17al 26 de juliol.
Palcos de Festa Major. 
Preu dels Palcos: 50  (Vàlids per els 
dies 24, 25  i 27 de juliol). 
Reserves i venda a Ca l’Arturo
Els palcos sobrants es vendran al bar.
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La Xip International Cup reunirà FC Barcelona, 
RCD Espanyol, Girondins i una selecció del Brasil
 Fins a 12 equips de primer nivell 

participaran en el torneig juvenil de 
futbol, que celebra la seva segona 
edició aquest agost a Sant Pol.

L’Ajuntament de Sant Pol de Mar, la 
Diputació de Barcelona i Xip Internati-
onal Cup van presentar el passat mes 
de maig les novetats de la Xip Inter-
national Cup 2015, un torneig inter-
nacional de futbol en categoria juvenil 
que aquest mes d’agost celebra la 
seva segona edició. El campionat, 
que es disputarà els dies 21, 22 i 23 
d’agost al camp de futbol municipal, 
amplia aquest any fins a 12 els equips 
participants, amb les novetats de 
participació d'equips de la talla del 
Futbol Club Barcelona, el Girondins de 
Bourdeaux i una selecció del Brasil en-
tre d'altres. El torneig també compta-
rà amb la presència del RCD Espanyol, 

 Èxit de la 2a. Mostra Gastronòmica 

La segona Mostra Gastronòmica de Sant Pol va tancar 
amb un increment de vendes del 45% i molta més afluèn-
cia de visitants. Aquesta cita, en la que participen una vin-
tena de restaurants i establiments del poble, vol esdevenir 
un referent a la comarca i donar a conèixer la qualitat de la 
gastronomia local. 
Les novetats més destacades d'aquesta edició, que es 
va celebrar el 19 i 20 de juny al Parc del Litoral, van ser la 
inclusió d'un dels concerts del 40è Festival del Jazz Galet 
Club, i del debat sobre l’esport d’elit del cicle DEBAT A 
BAT, amb dos professionals santpolencs de l’esport: el 
futbolista i entrenador Lluís Carreras i l’atleta Maria Tió.

 10 anys de festa al carrer Riera Vaquer 

El carrer Dr. Riera Vaquer va celebrar el passat 21 de juny 
la seva festa anual, una cita enguany especial, ja que 
celebrava el seu desè aniversari. Amb motiu d'aquesta 
efemèride varen fer-se més sorteigs i rifes que mai i també 
es va poder tornar a gaudir de música en directe, a càrrec 
del conegut Duet Esquitx. El dinar, que va aplegar més 
d'un centenar de persones, va comptar amb la presència 
de l'alcaldessa de Sant Pol de Mar i diferents regidors del 
nostre Ajuntament.  Des de la junta del Riera Vaquer volem 
agrair un any més la col·laboració de tots els establiments, 
entitats i participants que fan possible que la festa, que des 
del primer dia ha estat oberta a tot Sant Pol, sigui un èxit.

guanyador de l’anterior edició, i tres 
equips del Japó, que l'any passat ja hi 
va ser present amb dos conjunts.

A la presentació van assistir el dipu-
tat delegat d'Esports de la Diputació 

de Barcelona, Josep Salom, l'alcaldes-
sa de Sant Pol, Montserrat Garrido, el 
regidor d'Esports, Xavier Catarineu, i 
el director de la Xip International Cup, 
Cosimo Concilio.
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Can Coromines, un 
equipament al servei 
de Sant Pol de Mar
 La nova biblioteca Can Coromines va ser inaugurada el diumenge 22 de març, 

ara fa 3 mesos. Després d’aquest període de funcionament, podem oferir 
diferents dades d’ús de l’equipament, que evidencien que els santpolencs i 
santpolenques han rebut amb alta satisfacció la biblioteca, i estan contents de 
disposar d’aquest espai a Sant Pol de Mar.

En aquests tres mesos, 
han visitat la Biblioteca 
Can Coromines més de 
5.000 persones (total 
de persones, grans i 

petits, que han passat per les nostres 
instal·lacions). El servei té un total 
de 465 usuaris amb carnet de soci 
(totalment gratuït, permet agafar en 
préstec 30 documents entre llibres, 
CD, DVD i revistes, durant 1 mes! I tu, 
ja tens el carnet?)

A data de juny, s'havien fet fins a 
1.213 préstecs (de llibres, còmics, 
revistes, música i pel.lícules), ens els 
quals s'han cedit 3.559 documents 
(destacant sobretot el préstec de 
llibres infantils, novel·les i cinema). 
També s'han tramitat 34 préstecs in-
terbibliotecaris (en ple funcionament, 
permet disposar de tots els docu-
ments de les + de 220 biblioteques 
de la Xarxa)

Durant aquests 3 mesos s'han 
afegit al nostre fons 384 documents 
(gràcies en part als donatius que 
molts de vosaltres ens heu fet, cada 
dia tenim més volums a Can Coro-
mines) i s'han realitzat 568 sessions 
d’internet (cada usuari disposa de 20 
hores mensuals de consulta gratuïta 
a internet).

Igualment, s'han continuat orga-
nitzant activitats, com sessions de 
contes, realització de manualitats, 
parada de llibres al carrer per Sant 

Jordi… (consulta l’agenda d’activitats 
de la nostra biblioteca!), amb més de 
200 assistents (que han gaudit del 
que fem!). També s'han iniciat dos 
clubs de lectura (1 per a adults i 1 
d'infantil. Apunta’t als propers!)

La Biblioteca també ha rebut 11 
visites escolars (els alumnes de P4, 
P5, Primer, Segon i USEE de l’Escola 
Sant Pau ja hi han vingut!) i 250 nens 
i nenes ens coneixen i gaudeixen dels 
nostres lots escolars (llibres per a les 
classes de l’Escola Sant Pau, la biblio-
teca a l’escola!) 

Hem publicat 5 guies de novetats 
(novel.les, adquisicions, revistes… les 
trobaràs a l’Issuu http://issuu.com/
bibliotecacancoromines) i tenim 
presència i immediatesa a les xarxes 
socials (segueix-nos al Facebook, 
Twitter i el blog de la biblioteca!)

Can Coromines ha nascut com 
una biblioteca petita, però entre tots 
la fem gran! Vine a coneixer-nos, si 
encara no ho has fet! 

Moltes gràcies a tots i totes per 
participar amb la biblioteca i de la 
biblioteca del nostre poble! 

Juny 2015 

Biblioteca Can Coromines
Consolat de Mar, 9
Tel. 937 604 544 
b.st.pol.cc@diba.cat

Facebook: Biblioteca Can Coromines
Twitter: @can_coromines
Web: santpol.cat/biblioteca
Blog: bibliotecacancoromines.word-
press.com
Horaris Estiu: Dilluns a divendres: tar-
des de 16 a 21h. OBERT TOT L’ESTIU!! 
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 Sorteig fotogràfic: 
“Què véns a fer a la Biblio?”

La Biblioteca Can Coromines i la resta de 
biblioteques del Maresme se sumen a la 
celebració de l’Any 2015 com a Any de les 
Biblioteques, amb la realització del sorteig 
fotogràfic “Què véns a fer a la Biblio?: 
Envia’ns la teva foto”. La proposta pretén 
donar protagonisme als usuaris habituals 
animant-los a compartir la seva experiència. 
Per això els conviden a fer-se una fotografia 
davant d'un "photocall"  instal·lat especial-
ment per a l'ocasió amb una de les frases 
que s'han preparat sobre tot allò que es 
pot viure en aquests espais culturals. A la 
Biblioteca Can Coromines estarà instal·lat 
durant els mesos de juliol, agost i setembre.  
Entre totes les fotografies rebudes es farà el 
sorteig de dos premis culturals. Consulta les 
bases a la biblioteca o a www.santpol.cat
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tribuna

Grups
Municipals

Comencem un nou mandat amb un cartipàs fruit d'un resultat electoral 
fortament influenciat pel debat nacional sobre el procés cap a la 
independència. Les dues forces que han pujat en nombre de vots (CiU 
i ERC) han recollit aquesta onada temporal. Aquest resultat electoral 
s’ha vist adulterat també per les polítiques rapinyaires del govern 
d’última hora per caçar vots i per les campanyes poc ètiques dels grups 
majoritaris. A nivell particular no cal dir que estem emprenyats perquè 
hem perdut quaranta i escaig vots i això ha suposat la pèrdua d’un 
regidor. Tot i així, hem assolit el nostre principal objectiu: que cap partit 
disposés de majoria absoluta. 
Fem autocrítica, creiem que no hem sabut explicar la feina que hem fet 
aquests darrers 4 anys. Potser estàvem més pendents de treballar pel 
poble que no pas fent precampanya constant al carrer. En prenen nota 
i avisem que això no tornarà a passar. Serem bel·ligerants i estrictes en 
la fiscalització del govern. El nou govern en minoria ja investit no ens 
ha presentat cap Pla de Mandat, com no ho va fer fa 4 anys. Així doncs, 
avisem que seguiran igual: sense projecte i qui dia passa, any empeny.

Abans de res, 448 gràcies! Amb l’entrada dels dos Alberts a l’Ajunta-
ment ens heu fet confiança, podrem fer el doble de feina per construir 
un nou Sant Pol i no us decebrem. Des del 13 de juny, data de consti-
tució de la nova corporació municipal, us garantim que treballem per a 
fer-ho realitat i esperem que aviat es vagin veient els fruits.

Ens felicitem també pels excel·lents resultats d’Esquerra al Maresme, 
som primera força! Amb quatre majories absolutes (Alella, Vilassar de 
Dalt, Òrrius i Sant Iscle de Vallalta), cinc majories simples (Masnou, 
Teià, Llavaneres, Canet i Arenys de Munt) i creixements espectaculars 
a la resta de municipis. Estem en el bon camí del nou país, però queda 
molta feina per fer i paga la pena esforçar-se. Perquè com van afirmar 
l’Oriol Junqueras i el diputat de la CUP, David Fernàndez, en l’article 
conjunt que van publicar a El Periódico: 'El 27-S tenim la clau per obrir 
tots els panys: avançar cap a la plena llibertat política i obrir les portes 
al major canvi democràtic i social, aquell que reclama una realitat 
injusta i desigual que ens colpeja i interpel·la cada dia'.

No podíem començar aquest escrit d’altra manera que agraint la 
confiança als gairebé 250 votants més que ens heu donat suport en 
aquestes eleccions, en comparació a les del 2011, fet que ens ha per-
mès ampliar la distància respecte al segon partit més votat.
En segon lloc, volem felicitar a la resta de forces polítiques pels 
resultats obtinguts i per haver aconseguit una campanya electoral 
tranquil·la i neta. 
A partir d’aquest instant s’obre un període de quatre anys, una nova 
legislatura apassionant, on tenim els reptes de complir les nostres 
propostes clarament definides i portar a terme grans millores al poble, 
algunes de les quals ja hem iniciat durant la legislatura anterior. 
Durem a terme aquestes propostes, com sempre, sense oblidar el que 
ens ha caracteritzat aquests quatre anys: la voluntat de continuar es-
sent un ajuntament proper al vilatà i mantenint un Sant Pol que dóna 
gust de veure i viure-hi. 

Moltes gràcies.

junts per sant pol
tolerància

ciu sant pol de mar
renovant la confiança

grup municipal d’icv
qui dia passa, any 
empeny

secció local d’esquerra
la clau per obrir tots 
els panys

JUNTS per Sant Pol està format per persones que sentim la necessitat de 
voler decidir en relació a qüestions que ens afecten a nivell de poble. Com 
sabeu, no tenim altre interès polític que no sigui Sant Pol. Tots els inte-
grants de JUNTS ens sentim però partícips del moment històric que viu 
Catalunya i del seu procés sobiranista. Casualment, a més, tots els mem-
bres de JUNTS ens manifestem independentistes respecte al futur del nos-
tre país. Però a la vegada, des de JUNTS creiem que el procés sobiranista 
ha de ser respectuós i tolerant amb l'opinió de tothom, que a Catalunya hi 
cap tothom i no sobra ningú i que la independència l'assolirem per la via 
de la sensibilitat, de la seducció, de la tolerància, del diàleg i del pragma-
tisme. No som més independents per tenir una gran pintada a la llera de 
la riera en aquest sentit, al contrari, aquesta pintada ens fa intolerants, 
prepotents i excloents, a part de bruts. Si al costat de la pintada citada algú 
pintés “Viva España!”, estem convençuts que no duraria ni un telenotícies 
en ser esborrada. Llavors argumentaríem que la riera ha d’estar neta i 
polida, que no podem consentir aquest tipus de manifestacions, etc. Cal 
fer una necessària reflexió, seriem tolerants en aquest supòsit, o no?
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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

Juliol Hora 22h / Lloc ermita de Sant Pau
Preu de cada concert: 5 euros
Organitza: Coral La Nau. 
Col·labora: Ajuntament i Parròquia.

  Del 23 al 27 de juliol
 
Festa Major de Sant 
Jaume
Consulteu programa a l'interior i a 
www.santpol.cat

  Dissabte 25 de juliol
 
Ballada de sardanes
Amb la Cobla-Orquestra Costa Brava
Hora 19:30h / Lloc La Punta

  CURSOS I TALLERS:

Summer Storytime 
Divendres 17 de juliol a les 19h
Contes en anglès al pati de la bibliote-
ca, conduït per Serena Worsdell
Recomanat per a nens/es a partir de 6 
anys. Activitat gratuïta.
Biblioteca Can Coromines (Consolat 
del Mar, 9 - Tel. 93 760 45 44 - biblio-
teca@santpol.cat)

Club de lectura: 
Novel·la històrica
Els dijous a les 18:30h
Conductor: José Luís Lozano
Inscripció prèvia a la biblioteca. 
Places limitades.

Taller d'escriptura 
creativa
Dates: Agost 2015 (intensiu). Horari: 
Dilluns de 17:30 a 20:30h (4 sessions)
Lloc: Local de les Dones de la Vallalta 
Preu: 40¤. Límit d'inscripció: 25 Juliol
Informació i inscripció: Carles Palomo
carlespalomo@gmail.com, 686165270

  Divendres 17 i dissabte 18 de juliol
 
XIV Torneig Vila de 
Sant Pol
24h de futbol sala al Nàutic
Lloc Pista de la Punta

  Dissabte 18 de juliol
 
2a. Mostra de vins 
catalans
TAST de vins i caves de les principals 
D.O. catalanes. Amb música en viu i 
degustació de formatges, melmelades 
i pastisseria local.
Hora De 18h a 23h / Lloc La Punta

Concert jazz MQuartet
Hora 22:30h / Lloc Club Tennis St Pol

  Diumenge 19 de juliol
 
Ballada de sardanes
Amb la Punt CAT Cobla
Hora 19:30h / Lloc La Punta

  Dies 19, 23 i 30 de juliol
 
XXVè Cicle de 
Concerts d'Estiu
Diumenge 19 de juliol
Tornaveus, polifonies tradicionals, 
cants de treball i de festa.
Dijous 23 de juliol
Quartet Gerhard. Obres de Mozart i 
Brahms
Dijous 30 de juliol
Música, font de salut! Oriol Romaní 
(clarinet). Obres de Bach, Debussy, 
Nielsen, Homs, Vántus, jazz, tradicio-
nal catalana, Vivancos.

  ALTRES:
 
Jornades gastronòmi-
ques del peix i marisc 
del Maresme
Fins al 26 de juliol.

  Dissabte 1 d'agost
 
Molla en banda 2015 
VII Trobada de Bandes de Sant Pol. 
12:30h. Inici de la festa i vermut popu-
lar. Plaça Torrent Arrosser
18:30h. Cercaviles de les bandes con-
vidades pels carrers del poble
21:30h. Sopar popular i Ball “com el 
d’antes” a la Plaça de l’Hotel.

Concert de Mònica 
Green
Hora 22:30h / Lloc Club Tennis St Pol

  Diumenge 2 d'agost
 
Ballada de sardanes
Amb la Cobla Premià
Hora 19:30h / Lloc La Punta

  Dissabte 8 d'agost
 
Pagesia i proximitat
Hora De 10 a 14h / Lloc Plaça Estació

  Diumenge 9 d'agost
 
Ballada de sardanes
Amb la Cobla Sabadell
Hora 19:30h / Lloc La Punta

Agost


