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una festa major dedicada als aniversaris de la colla de geganters i a tot 
drap. pàg 4 / sant pol amplia la cobertura mòbil i de tdt. pàg 8 / comencen 
les obres per posar els mòduls del nou institut. pàg 8 / propostes d'estiu.

30 anys 
de Gegants!
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Felicitats i que en 
compliu molts més!

Sant Pol s'acomiada d'una Festa Major que ens ha deixat bon gust 
de boca i ganes de més. Hem pogut gaudir d'una festa per a tots 
els públics i edats, amb activitats diverses, des de les més tradi-
cionals a les més noves. Activitats culturals, esportives, familiars o 
esbojarrades, cadascú ha pogut triar la seva. Bona part de l'èxit ha 

estat gràcies a vosaltres, a la gran participació dels vilatans i de les entitats 
col·laboradores, i també, com no, als treballadors municipals que fan un esforç 
especial i hi posen totes les ganes.

Volem felicitar sobretot la Colla de Geganters pels seus 30 anys, i l'associació 
A Tot Drap amb motiu del seu desè aniversari. Dues entitats que han omplert 
la festa amb els seus actes de commemoració: el pregó i la trobada de gegants. 
Per arribar fins aquí segur que heu hagut de passar moments bons i de no tan 
bons, il·lusions, desenganys, canvis i alegries. Us desitgem que seguiu amb 
aquesta empenta i que en compliu molts més, animant les festes, formant part 
de la vida dels santpolencs, representant el poble de Sant Pol i ajudant-lo a 
mantenir vives les seves tradicions.

I a tots vosaltres, us animem a gaudir d'un agost que també ve carregat 
d'activitats, entre les quals la Fira Alternativa, Firamar, el torneig de futbol 
juvenil Xip International Cup o la botiga al carrer. Propostes de qualitat, ben 
variades i per a tos els gustos i edats. Gaudiu-les intensament però amb res-
ponsabilitat, respectant els altres veïns i els espais.

Per últim, volem desitjar-vos que passeu unes bones vacances i esperem 
retrobar-nos al setembre amb energies renovades.

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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tema del mes

Un Sant Jaume ple d'aniversaris

 Aquest any, les protagonistes in-
discutibles de la Festa Major van ser 
dues entitats que estan d'aniversari: 
La Colla de Geganters de Sant Pol, 
fundada el 1985 i que enguany celebra 
30 anys, i A Tot Drap, que n'acaba de 
complir 10. Sant Pol es recupera de 
la festa mentre espera les dues cites 
principals de l'agost: la Fira Alternati-
va i Firamar.

El cinema a la fresca, amb la projec-
ció dels Pingüins de Madagascar, la cuca 
del casal, la festa de l'escuma i el ball 
dels 80's escalfaven els motors abans 
que el pregó dedicat als 10 anys d'A 
Tot Drap donés per començada la Festa 
Major de Sant Jaume. Una festa que va 
combinar les tradicionals activitats de 
cada any amb algunes novetats com 
la xeringada en família, el torneig de 
bubble futbol o el karaoke en directe.

Divendres després del pregó arran-
cava el correfoc que va omplir de llum i 
pólvora els carrers del poble. La farra al-
ternativa i l'orquestra Girasol van omplir 
després la nit més jove. Els actes princi-
pals, però, es van concentrar el dissabte, 

dia de Sant Jaume, que començava aviat 
amb el torneig de petanca, el campionat 
d'escacs i els jocs en família. Al migdia 
se celebrava l'ofici solemne i el vermut, 
per deixar pas a una tarda dedicada als 
gegants. La plantada es va fer enguany 
al Parc del Litoral, per arribar en cer-
cavila fins a l'envelat, on els esperaven 
les sardanes. Un cop allà va tenir lloc 
la mostra de balls de gegants, amb la 
tradicional dansa de l'almorratxa, que 
en aquesta ocasió va ser entregada als 
familiars de Manel Casserres, cons-
tructor d'en Ben Hassad i la Mercè de 
la Murtra, recentment desaparegut. El 
castell de focs i el ball a l'envelat tanca-
ven la llarga jornada.

El diumenge es llevava amb la Fira 
d'Art i els jocs de cucanya, i la tradici-
onal festa del pubillatge, que enguany 
es traslladava al migdia. Després de 
la tarda de danses catalanes tenia lloc 
un dels concerts més esperats, el dels 
Amics de les Arts, que tocaven per pri-
mer cop a Sant Pol. Dilluns es tancaven 
els actes amb el sopar popular a l'enve-
lat, la ballada de country i el concert de 
Camerart a l'Església.

 Els millors moments de la 
Festa Major, ara en vídeo!

Si us vau perdre algun acte de 
la Festa Major o voleu tornar a 
reviure-la, ja podeu fer-ho amb el 
vídeo que recull els millors mo-
ments d'aquest Sant Jaume 2015. 

Trobareu aquest i altres vídeos (ja 
teniu també disponible el de la 2a. 
Mostra Gastronòmica de Sant Pol) 
al canal youtube de l'Ajuntament: 
www.youtube.com/ajsantpol

No us els perdeu!
(Les fotos com sempre ja són al Flickr)
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alcaldia

Montserrat 
Garrido i 

Romera
Alcaldessa 
de Sant Pol 

de Mar

 Amb la mirada cap al 27S  

Benvolguts vilatans, ja hem passat la Festa 
Major 2015 i espero que tots n’hagueu 
gaudit en la mesura que cadascun de 
vosaltres vàreu decidir. Fa pocs dies també 
hem pogut deixar una mica de la nostra vila 
amb la col·locació d’un llaüt, de nom Sant 
Pol de Mar, al costat del riu Valira a Andorra 
la Vella, i continuar així amb el compromís 
de l’agermanament, amb actes culturals, 
esportius o comercials.
Ara s’acosten diferents esdeveniments 
festius i esportius com la Fira Alternativa, 
Firamar, el Xip International Cup, la Botiga 
al Carrer..., però en tenim un de molt més 
important i a la vegada esperançador el 27S.
El 27 de setembre ens arriba el moment de 
decidir què volem per Sant Pol i per Cata-
lunya, amb la nostra i la vostra participació 
podrem decidir quin país ens agradarà tenir,  
i treballar de valent per poder formar amb 
la resta de municipis un nou estat per als 
nostres fills, per als nostres néts.
Plegats podem donar, de nou, el tomb a 
la història de Catalunya i tornar al que ja 
teníem: un país lliure i sobirà. Us animo 
a que el 27 de setembre tots puguem ser 
corresponsables del naixement del nou estat 
de la Unió Europea, del naixement de la 
Catalunya que tots ens mereixem.
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actualitat

 Montserrat Garrido debuta 
com a consellera comarcal

El passat 24 de juliol es va constituir el ple 
del Consell Comarcal de Maresme, durant 
el qual van prendre possessió de l'acta de 
conseller/a els 33 membres de la Corpora-
ció designats per les forces polítiques amb 
representació comarcal. Entre ells hi figura 
l'alcaldessa de Sant Pol, Montserrat Garrido, 
que ha estat designada per CiU i ocuparà el 
càrrec de portaveu de grup.

 Embarca't a les sortides 
amb el sardinal Sant Pau

L'associació A Tot Drap ofereix a tots els 
interessats la possibilitat de fer diferents 
tipus de sortida amb el Sant Pau, sardinal de 
10m d'eslora, aparellat a vela llatina.
Les propostes que s'ofereixen són batejos de 
mar (sortides per petits i grans per tenir una 
primera experiència amb barca), navegar 
amb vela llatina (sortides de matí o tarda. 
Edat mínima 14 anys), singladures (sortides 
temàtiques a motor i amb les explicacions 
d'algun expert en el tema de la sortida: 
senyes dels pescadors, ocells, altres. Edat 
mínima 12 anys), o travesses (sortides d'un 
dia per trasllats de la barca a vela o motor. 
Edat mínima 16 anys).
Us podeu inscriure a través del formulari 
que trobareu al web municipal: 
santpol.cat/turisme/sortides-amb-el-sant-pau
Es crearà una base de dades per tal de poder 
avisar-vos quan es realitzin les sortides.
Per a més informació: atotdrap@gmail.com

 Ester Ribera, campiona 
de vòlei platja a Laredo

La santpolenca Ester Ribera continua la seva  
carrera imparable en el vòlei platja, amb el 
somni d'arribar a competir en els Jocs de 
Rio de 2016. Amb Amaranta Fernández, la 
seva parella de joc, figuren al tercer lloc del 
rànquing estatal, i acaben de proclamar-se 
campiones a la històrica platja de la Salvé 
als III Internacionals Villa de Laredo, després 
de remuntar el partit de la final a les guanya-
dores de l'any passat.

breus

 Sant Pol s'ha anat acostumant als espectaculars pregons que solen obrir la 
Festa Major. En aquesta ocasió, el muntatge estava dedicat a l'associació A Tot 
Drap, que enguany celebra el seu 10è aniversari. 

Una barca presidia l'escenari situat a la Plaça de la Vila amb motiu del pregó 
que cada any dóna el tret de sortida a la Festa Major, i que aquest any va consistir 
en un espectacle d’imatges, llum i dansa, per repassar i evocar la història marinera 
de Sant Pol. La posada en escena, dirigida per Josep Mestres, incloïa un muntatge 
audiovisual de Ferran Armengol i un número de dansa d'Anna Agustí. 

El pregoner va ser en Víctor Martí, president de l’associació, acompanyat per en 
Josep Maria Ramon. El pregó feia un recorregut pel passat i el present de la Platja 
de les Barques, fent èmfasis a aquests 10 anys de l’existència d’ATD, entitat que 
vetlla per mantenir la tradició marinera de Sant Pol i per recuperar les embarcaci-
ons tradicionals de vela llatina, com el Sant Pau. Precisament, aquest sardinal i la 
caseta del motor eren els protagonistes del cartell que anunciava les festes. I les 
petites reproduccions en paper de l'embarcació van decorar les finestres, apara-
dors i balcons de tota la vila durant la Festa Major.

El pregó de Festa Major repassa 
els 10 anys d'A Tot Drap

 Marta Garrido i Jan Aragall 
escollits nous pubilla i hereu

La tradicional cerimònia per esco-
llir l'hereu i la pubilla de Sant Pol va 
canviar aquest any el seu format. La 
que havia estat la "nit de les pubilles" 
es traslladava enguany al migdia, en 
un envelat que ja feia olor de l'arròs mariner que se serviria més tard al dinar. 
Després de l'entrada dels convidats havien d'arribar els representants santpo-
lencs en barca, però l'estat de la mar no ho va permetre. Tot i així, la Clàudia 
Tarridas, en Pol Hernández i en Jan Aragall, que s'acomiadaven com a pubilla, 
hereu i fadrí, van poder fer la seva entrada escortats pels rems de les barques 
santpolenques. En Jan Aragall, però, continuarà representant Sant Pol, aquest 
cop ja com a hereu, acompanyat de la nova pubilla 2015, la Marta Garrido. 
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La Mostra de vins 
catalans es consolida

 La iniciativa que organitza per segon any la regidoria de Promoció Econòmica, 
Fires i Comerç va tancar amb una gran afluència de visitants i un increment de 
vendes de gairebé el 50%.

La segona mostra de vins catalans va tornar a reunir els amants del vi i el cava 
al passeig de la Punta el passat 18 de juliol. Durant tota la jornada es van poder fer 
tastos de vins i caves de les principals D.O. catalanes -fins a 13 participants-, acom-
panyades de música en viu, i com a novetat es va incorporar la gastronomia, amb 
degustació de formatges, melmelades i pastisseria local.

La proposta agafava el relleu de la recent mostra gastronòmica que es va celebrar 
al juny, i segueix la línia iniciada per l'Ajuntament de fomentar les tradicions catala-
nes i els productes de la terra. La regidoria de Promoció Econòmica, Fires i Comerç 
treballa per completar un calendari anual estable de fires gastronòmiques lligades a 
cada temporada, entre les quals la de tardor, que arribarà ja a la seva cinquena edició.

breus
  Composicions finalistes 

del 7è. Concurs de 
composició d'havaneres

Cantaires, Habanera a mi habana i Havanera 
estimada seran finalment les composicions 
finalistes del setè concurs de Composició 
d’Havaneres de Catalunya “Vila de Sant 
Pol de Mar”. El veredicte final serà fet 
públic durant el 13è. Festival d’havaneres 
de Firamar que se celebrarà el dissabte 22 
d’agost a partir de les 10 del vespre. També 
s’efectuarà la votació entre el públic assis-
tent per tal d’atorgar el premi popular.
El concurs està dotat amb quatre premis en 
metàl·lic: un primer, un segon, un accèssit 
i un popular. El Jurat ha estat format per 
persones qualificades dins del món de la 
música i de les lletres i especialment dins 
del món de l’Havanera.

 La Policia instal·la dues 
noves càmeres de vigilància 
en entrades del poble

L'Ajuntament de Sant Pol ha instal·lat dues 
noves càmeres de vigilància a l'entrada del 
poble als Garrofers per la N-II i a la B-603, 
cruïlla Can Villar. Els primers estudis detec-
ten una reducció de fets delictius des que 
es va instal·lar la primera fase de la xarxa de 
càmeres de vigilància. Aquestes càmeres 
no sancionen, sinó que ofereixen eines 
de prevenció i vigilància, amb la finalitat 
d’incrementar la seguretat dels vilatans 
de Sant Pol. Cal destacar que gràcies a les 
primeres càmeres es van poder detectar 
diferents vehicles implicats en robatoris 
a domicilis i zones rurals; dels quals hi ha 
investigacions policials en curs.

 CatRàdio a Sant Pol

El passat 28 de juny, el 
programa El suplement de 
Catalunya Ràdio va escollir 
Sant Pol per ser la població 
amagada que els oients ha-
vien d'endevinar a la secció 
“Catalunya amb plus”.
El programa es va emetre 
des de la Biblioteca Can 
Coromines i va comptar amb 
la presència de l'alcaldessa 

de Sant Pol, Montserrat Garrido, i el xef santpolenc, Raül 
Balam, que va ser el convidat sorpresa.



8

notícies

Vodafone amplia la cobertura de 
telefonia mòbil i TDT a Sant Pol

 El director general de Telecomunica-
cions i Societat de la Informació, Jordi 
Puigneró, va presentar el passat mes 
de juliol des de Sant Pol les accions 
que ha impulsat la Generalitat per mi-
llorar el servei de telefonia mòbil amb 
20 actuacions arreu de Catalunya.

Durant la roda de premsa, Puigneró 
i l'alcaldessa Montserrat Garrido van 
anunciar l’activació dels equips de 
TDT i telefonia mòbil que la compa-
nyia Vodafone ha instal·lat a Sant Pol 
aprofitant la torre de telecomunica-
cions de què ja disposava el municipi 
gràcies al pla d’extensió d’infraes-
tructures de comunicacions electrò-
niques de la Generalitat de Catalunya 
(Catalunya Connecta).

Montserrat Garrido va destacar que 
tot i que la posada en marxa d'aquests 
serveis és un pas important per al 
municipi, “som conscients que no tota 

Comencen les obres per 
a la implantació dels 
mòduls del nou institut
 La Generalitat ja ha començat les obres d'infraestructu-

res per implantar els mòduls del que serà el nou Institut de 
Sant Pol al Parc del Litoral. Paral·lelament, l'Ajuntament 
està finalitzant la urbanització de l’accés al nou centre.

Les obres prèvies a la implantació dels mòduls del nou 
Institut de Sant Pol estan ja en la seva última fase. El 
Departament d'Ensenyament de la Generalitat va iniciar a 
finals de juliol les obres que han de permetre la seva instal-
lació al Parc del Litoral. Les obres comprenen l'estesa d'infraestructures: connexions, clavegueram, etc.; la fonamentació 
del sòl i el tancament de la superfície del solar. Per aquest setembre està prevista la instal·lació dels tres primers mòduls 
prefabricats que són necessaris per iniciar les tres línies de 1r. d'ESO. La resta de mòduls (vuit en total) s'aniran implan-
tant a mesura que es necessitin.

Acabades les obres al camp de futbol

Per una altra banda, ja han finalitzat les obres d'ampliació de la vorera d’accés al camp de futbol municipal i les obres 
de millora al camp, que han consistit en l'ampliació de la zona de grades i la construcció d'una marquesina per cobrir les 
instal·lacions de l'equipament.

la problemàtica s'ha solucionat i és per 
això que en el propers mesos realitza-
rem noves accions per seguir millorant 
els serveis de telecomunicacions i 
atenent les demandes del ciutadà”. 
“En aquest sentit -va afegir- la col-
laboració ciutadana serà important".

 Descarrega't l'app de 
cobertura mòbil!

La Generalitat ha posat en marxa 
l’aplicació Cobertura mòbil, que 
pretén crear un mapa de la xarxa de 
telefonia al país amb la col·laboració 
dels usuaris de dispositius mòbils 
per identificar els punts que neces-
siten millorar la seva cobertura al 
territori. L'aplicació registra dades 
de nivell de cobertura per operadora 
(2G, 3G i 4G) i d'ubicació del dispo-
sitiu que s'utilitzen per confeccionar 
un mapa, disponible tant al mòbil 
com al web. Les dades es reben anò-
nimament i són tractades de manera 
que no és possible identificar l'usuari 
que les facilita. Podeu descarregar-la 
a través de Google Play i App Store.
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breus
  Campanya d'activitats per 

gaudir de la platja de forma 
saludable

L'última setmana de juliol es van realitzar a 
la platja de Can Villar un seguit d'activitats 
per tal de conscienciar a la població tant 
dels perills com dels beneficis del sol i la 
platja, i de la importància de gaudir d'aquest 
espai amb seguretat.
Durant la campanya es van donar consells 
sobre com tenir cura en l’exposició solar i 
prevenir el càncer de pell, també hi va haver 
activitats de foment de l’esport amb la 
disposició de porteries de futbol platja i una 
xarxa de voleibol, i es van descobrir als in-
fants els "secrets de platja", ensenyant-los la 
utilitat dels diferents elements que es poden 
trobar a la platja: boies i banderes, estat de 
la mar i vent, funcions del socorrista...

 L’oficina de turisme amplia 
els horaris durant l'estiu

Des del passat divendres 17 de juliol i fins 
al 13 de setembre, l'Oficina d’informació 
i turisme de l'Ajuntament ha ampliat els 
seus horaris per atendre la major afluència 
de visitants durant l'estiu. Així, a banda de 
l'horari habitual d'atenció de 9 a 14h de 
dilluns a divendres, també es trobarà oberta 
els següents dies: De dimecres a divendres 
de 17h a 20h, dissabtes de 10h a 13h i de 17h 
a 20h, i diumenges i festius de 10h a 13h.
D'altra banda, recordar que durant l'agost 
l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) 
romandrà tancada els dijous a la tarda i 
els dissabtes al matí. A partir del mes de 
setembre obrirà amb el seu horari habitual.
Disculpeu les molèsties.

Formació gratuïta per a majors de 
55 anys en l’ús de smartphones
 Sant Pol participa en aquesta campanya amb un taller sobre Apps i comunica-

ció instantània a l’octubre. Reserva ja la teva plaça als Serveis Socials.

La Fundació Pere Tarrés i la Fundació Vodafone España han posat en marxa un 
projecte per formar a més de 4.000 persones majors de 55 anys en l’ús de les 
tauletes i els smartphones a tota Catalunya amb més de 150 tallers entre setem-
bre de 2015 i març de 2016. L’objectiu és que la gent gran aprengui a utilitzar els 
nous dispositius mòbils i sàpiguen, per exemple, utilitzar aplicacions per poder 
comunicar-se amb els seus i estar al dia en les noves tecnologies. L'Ajuntament 
de Sant Pol participa en aquest projecte, oferint als santpolencs majors de 55 
anys un taller a l'octubre sobre Apps i comunicació instantània: Nivell avançat, on 
s’aprèn a utilitzar Google Play per descarregar-se aplicacions com el correu elec-
trònic o Google maps i aprendre a utilitzar Whatsapp, Skype, Line, Messenger...

Formació gratuïta per a persones majors de 55 anys. 

App's i WhatsApp, comunicació
instantània a través del mòbil

T’agradaria crear un grup de whatsApp
per parlar amb els amics? Coneixes les
aplicacions que t’informen del proper
autobús?

En aquest monogràfic de 4 hores
aprendrem a connectar nos a internet,
instal lar aplicacions i descobrirem
algunes que et permetran estar en
contacte amb els amics, la família, o el
món!

Rutes per la història i el patrimoni santpolencs
 Aquest estiu, i continuant la línia de l'any passat, l'Ajuntament ofereix als vi-

sitants i a tots aquells interessats diferents visites guiades entorn de la història 
i el patrimoni santpolencs. Apunteu-vos ja!

Les dues visites que s'ofereixen són per una banda "El Sant Pol dels pescadors", 
en què es reviu el passat mariner del poble a través de la seva façana marítima, de 
les platges i d’aquells elements característics que recorden l’activitat dels pescadors 
de la vila (22 d’agost i 12 de setembre); i per l'altra "Sant Pol autèntic", que recorre 
la història de Sant Pol a través d'un itinerari que repassa els edificis i racons més ca-
racterístics de la vila i que evoca el passat i els orígens de Sant Pol, mitjançant el seu 
patrimoni i les anècdotes i llegendes relacionades (8 d’agost i 5 de setembre). El preu 
és de 5 euros/persona, amb descomptes per a famílies. Cal inscriure's a l'Oficina de 
Turisme (ofturisme@santpol.cat - 93 760 45 47). Les places són limitades.
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tribuna

Grups
Municipals

La feina ben feta dóna els seus fruits. L’any 2008, immersos en la 
nostra breu però intensa etapa de govern tripartit municipal amb CiU 
i ERC, vam engegar la recollida selectiva al nostre municipi. En aquells 
temps ens deien agosarats, ningú volia fer front al repte de canviar de 
sistema de recollida. Tothom s’espantava quan preveia les conseqüèn-
cies polítiques que podia tenir. Però tot i així, vam ser nosaltres qui amb 
mà ferma vam decidir començar a recollir la brossa de manera selectiva 
i porta a porta, una estratègia més que encertada.
Avui, sis anys després, Sant Pol se situa com a segon poble del Ma-
resme en millor percentatge de reciclatge, només per sota de Canet 
de Mar i just per davant de Sant Andreu de Llavaneres i Argentona. 
Segons fonts de l’Agència Catalana de Residus, el 2014 vam reciclar 
el 63% dels residus que vam generar, molt per sobre de la mitjana del 
Maresme (41%) i de la catalana (38%). 
Felicitem-nos tots plegats, però no defallim en millorar aquests per-
centatges, ja que hem de ser responsables amb la gestió dels nostres 
residus i encara podem fer molts passos per millorar.

El proper 27S estem convocats a fer història. Ens ho juguem tot, hem de ser 
capaços de construir la República Catalana, i el que és millor és que ho farem 
junts. La llista unitària de CDC, ERC, l'ANC i Òmnium ja és una realitat i servirà 
per saber què volen els catalans i si el que volen els catalans és la independèn-
cia. Servirà per construir les estructures d'estat i situarà la cohesió social com 
a prioritat durant el període de transició nacional. S’han fixat una sèrie d'acci-
ons a dur a terme a partir del 28-S, que passen tant per atendre les necessitats 
urgents en matèria d'habitatge i pobresa energètica, com per la provisió de 
places d'escola bressol a preus públics, lluita contra la pobresa infantil, evolu-
cionar cap a un model de Renda Garantida de Ciutadania, polítiques d'inserció 
laboral juvenil, enfortiment del sistema públic de salut...  Tot això no serà 
possible sense la independència, als nous pressupostos de l’Estat es continua 
escanyant les autonomies, únicament tenen un 30% de la despesa i un 10% 
del dèficit. Això implica contenció en la despesa de les polítiques socials, de 
salut i ensenyament. El 27S és l'oportunitat que ens obre les portes a totes les 
altres oportunitats i tenim ganes de ser l'esquerra d'un nou país, construït des 
de la base, que tingui en compte els ciutadans, i que sigui més just.

Al nostre poble, encara ens queden moltes activitats que se celebraran 
aquest mes d’agost, entre les més importants hi destaquen la Fira Al-
ternativa i el Firamar. Però des d’una visió de país, molts de nosaltres 
estem treballant per les eleccions catalanes anticipades del proper 27 
de setembre, que han de servir per celebrar el referèndum que ens han 
impedit durant tant de temps. 

Ara, ens toca a nosaltres fer un pas endavant i defensar tot el que amb 
tant d'esforç hem aconseguit. Per nosaltres i pel futur dels nostres 
fills, ha arribat el moment d'escollir el nostre propi destí. Catalunya no 
és viable com a comunitat autònoma de l'Estat espanyol però sí que 
ho és com a estat sobirà.

Per això, Convergència es presentarà a la convocatòria d'eleccions 
amb un programa clar a favor de la independència de Catalunya, jun-
tament amb Esquerra, l’ANC, Òmnium Cultural i persones rellevants 
de la societat civil catalana. Ara és el moment d’anar JUNTS PEL SÍ!!

junts per sant pol
nova legislatura

ciu sant pol de mar
s'acosta el moment de 
catalunya

grup municipal d’icv
reciclem

secció local d’esquerra
junts pel sí

Una vegada desvelat l’escenari de les eleccions, cadascú amb el seu 
guió i la butaca assignada; quan els focs artificials ja estan consumits i 
apagats i els sons de la Festa Major, pràcticament resten en silenci; els 
polítics hem de continuar amb la tasca que, des del lloc que els vots ens 
han col·locat, ens pertoca. Ara cal que, el govern continuista sorgit de 
les urnes, acabi amb els compromisos adquirits i signats en l’anterior 
legislatura. Cal que els carrers de tot el municipi, no sols els que gene-
raven vots, tinguin el mateix tractament i es dignifiquin amb l’asfaltat 
adequat. Cal que les voreres malmeses o plenes d’herbes, que acabaran 
trencant-les, s’arreglin. Cal escoltar les demandes dels veïns i, per poc 
que es pugui, solucionar els problemes que els afecten. També cal vigilar 
i aturar amb mesures adients i efectives els actes incívics que estan 
embrutant la fisonomia del nostre poble. I, per descomptat, cal respec-
tar les propostes dels regidors que, malgrat que no governem, l’únic 
interès que ens mou és el de millorar la qualitat de vida, la comunicació 
i la convivència dels convilatans. JUNTS per Sant Pol va adquirir aquest 
compromís i es mantindrà ferm per a dur-lo a terme.
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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

Agost   Dissabte 22 d'agost
 
Campanya de donació 
de sang
Hora de 17 a 21h / Lloc Ca l’Arturo.

  Diumenge 23 d'agost
 
Ballada de sardanes
Amb la Cobla La Flama de Farners.
Hora 19:30h / Lloc La Punta

  Dissabte 29 d’agost
 
La botiga al carrer
Hora De 17 a 21h / Lloc Carrers de 
Sant Pol. Organitza: Unió d’Establi-
ments i Serveis de Sant Pol de Mar

  Diumenge 30 d'agost
 
Ballada de sardanes
Amb la Cobla Principal de Cassà.
Hora 19:30h / Lloc La Punta

  CURSOS I TALLERS:

Petit curs de fotografi a 
2a. edició. 21, 22 i 23 d'agost
Lloc A Ca l'Arturo i a la platja
Nocions molt bàsiques de fotografia 
perquè les fotos siguin una mica més 
que records. Farem fotos a la platja, de 
nit i de matinada.
Apunta't a Ca l'Arturo (93 760 30 06)

  EXPOSICIONS:
 
Fons del Museu
Exposició de la col·lecció permanent
Lloc Museu de Pintura. Horari De 
dijous a diumenge de 18 a 21h. A partir 
del 15 de setembre: Dissabtes de 18 a 
20h i diumenges i festius d’11 a 14h.

  Del 14 al 16 d’agost
 
XXI Fira Alternativa
Organitzacions i col·lectius per la pau, 
la solidaritat, l’ecologia i els productes 
naturals. Tallers i zones d’experiències. 
Fira d’artesania, alimentació i medi-
cina. Conferències, debats, animació, 
teatre, circ... i, a les nits, música en viu.
Lloc Parc del Litoral
Més info: www.firaalternativa.cat

  Del 21 al 23 d’agost
 
FiraMar 2015
Fira d’arts, oficis i motius mariners, que 
inclou també el VII Concurs de com-
posició d’havaneres Vila de Sant Pol.
Festival d’Havaneres: Dissabte 22 a 
les 22h. amb Els Pescadors de l’Esca-
la, Arjau, Els Cremats i Port Bo.
Lloc Passeig de la Punta i platja.
Més info: www.penyaxindries.cat

XIP International 
CUP 2015
Segona edició de la competició inter-
nacional de futbol en categoria juvenil.
Amb 12 equips participants, entre els 
quals FC Barcelona, RCD Espanyol, 
Girondins de Bourdeaux, tres equips 
del Japó i una selecció del Brasil.
Lloc Camp de futbol municipal
Més info: www.xipinternationalcup.cat 

  Divendres 21 d'agost
 
Torneig FIFA15
Campionat per parelles. Premi: 100¤. 
Preu: 10¤. Inscripcions a Ca l'Arturo. 
Places limitades. Hora 20h / Lloc Ca 
l’Arturo. Més info: www.calarturo.cat

 ALTRES:
 
Visites guiades entorn 
de la història i el 
patrimoni santpolencs
Dues rutes: El Sant Pol dels Pescadors 
(22 d’agost -gratuïta i inclosa dins del 
programa de la Firamar- i 12 de setem-
bre) i Sant Pol autèntic (8 d’agost i 5 
de setembre). Durada: 1’5h – 2h. Aptes 
per a totes les edats. No accessibles.
Preu: 5¤/persona (inclou pica-pica), 
descompte del 50% per a famílies.
Hora i punt de trobada: 18:30h a la 
Plaça de la vila. Places limitades
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme 
(93 760 45 47 - ofturisme@santpol.cat)
 
Sortides amb el St Pau
L'associació A Tot Drap ofereix la 
possibilitat de fer diferents tipus de 
sortida amb el Sant Pau, sardinal de 
10m d'eslora, aparellat a vela llatina.
Inscripcions a www.santpol.cat
Més info: atotdrap@gmail.com

  Divendres 11 de setembre
 
Diada Nacional de 
Catalunya
Acte institucional, ofrena i vermut.
Hora 11h / Lloc placeta del Cau

  Dissabte 12 de setembre
 
Pagesia i proximitat
Hora De 10 a 14h / Lloc Plaça Estació
 
Sardinada Popular
Hora 21h / Lloc Platja de les Barques

Setembre


