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Encetem el nou 
curs amb novetats

A Sant Pol ja tenim institut. Un equipament reclamat pels pares 
dels joves santpolencs durant anys i que gràcies a tots plegats 
avui és una realitat. Per fi, els joves ja no hauran de marxar fora 
de Sant Pol per poder seguir els seus estudis i des d'ara ho 
podran fer a casa. Malgrat la seva bona situació, en un paratge 

tan ídil·lic com és el Parc del Litoral, tots sabem que es tracta d'un espai provi-
sional i que l'Ajuntament segueix treballant en el projecte, per tal d'ubicar-lo en 
un lloc definitiu. 

A banda d'això, cal recordar que des d'ara també tenim el pavelló municipal 
reformat. Una reforma que s'ha fet per tal de complir amb la nova normativa 
de seguretat, amb lavabos adaptats, sortides d'emergència, amb millores en 
el terreny de joc i que igualment s'aprofitarà per donar servei als alumnes de 
l'institut.

Per últim, animem a tots els santpolencs i santpolenques a encarar aquest 
inici de curs amb les piles carregades. Feu un cop d'ull a totes les novetats que 
trobareu en el programa d'activitats d'aquesta tardor i aprofiteu per gaudir-les 
i participar-hi.
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Bústia  
Ser responsables

Som responsables dels nostres actes? 
Ens fem càrrec del nostre comporta-
ment i de les seves conseqüències? 

O tractem de culpabilitzar els altres dels 
nostres errors o fracassos?
Tenim tendència a buscar culpables, a 
culpabilitzar, però també busquem qui ens 
doni la raó i ens doni suport. A la vida en 
tenim la prova, ja que sovint fem servir la 
culpa com una manera d’expressar-nos: 
“tu en tens la culpa”, ”qui és el culpable?”, 

“la culpa és de l‘Ajuntament”. Es molt fàcil 
assenyalar com a culpable dels nostres 
problemes, frustracions o del nostre dolor a 
un altre i no admetre que potser nosaltres 
hem provocat una situació o un problema.
Certament totes les nostres accions, deci-
sions, paraules i silencis, tenen un efecte, 
tant en el terreny personal com en el nostre 
entorn. És a dir, que tot influeix i tot té unes 
conseqüències.
Per la qual cosa, si en som conscients i 
acceptem de qualsevol acció o decisió 

nostra el que pot succeir o provocar i ens 
en fem càrrec, aleshores ja no ens caldrà 
culpar a ningú. Nosaltres en serem els 
responsables.

Josep Torrents Missé
Psicòleg
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tema del mes

Sant Pol estrena institut

 Aquest mes de setembre ha obert 
les seves portes el nou Institut de 
Sant Pol-La Vallalta, que acull també 
alumnes de Sant Cebrià i Sant Iscle. 
Es tracta d'un institut de nova creació 
amb estructura modular, que ocupa 
l'espai on hi havia les pistes esportives 
al Parc del Litoral.

L'institut ha començat a Sant Pol 
amb un total de 77 alumnes matricu-
lats a 1r. d'ESO, dels quals una cin-
quantena són de Sant Pol. Tot i que la 
previsió inicial era d'un centre de dues 
línies, el volum d'alumnes ha permès 
l'obertura d'una tercera. Igualment 
s'ha ampliat el nombre de professors 
previstos, podent disposar ara de 
professorat especialitzat en diferents 
àrees. Actualment l'equip el formen 9 
professors i professores.

El nou centre disposa de quatre 
aules, sala de professors, secretaria, 
un despatx per a l'Ampa, laboratori de 
ciències i de tecnologia (que encara 

estan en procés), a banda dels lavabos 
i altres serveis. A la part del darrere s'hi 
troba el pati exterior i la pista espor-
tiva. El nou institut també farà servir 
el pavelló municipal proper per a les 
activitats esportives que s'hagin de 
realitzar sota cobert.

La pràctica totalitat dels alumnes que 
van acabar sisè a l'Escola Sant Pau han 
continuat a l'institut de Sant Pol, evi-
tant així la dispersió que hi havia hagut 
en anteriors cursos, quan els alumnes 
de Sant Pol s'havien repartit entre els 
diferents centres de Canet i Calella.

Les famílies dels alumnes matriculats 
han valorat molt positivament l'inici de 
l'institut a Sant Pol, especialment per 
la proximitat del centre, així com pel 
projecte educatiu, que entre altres as-
pectes fomenta el treball per projectes, 
el tractament integrat de les llengües i 
el plurilingüisme.

El proper 20 d'octubre se celebra el 
berenar d'inauguració per a les famílies 
usuàries.
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 2015, any d'inauguracions, 
estrenes i eleccions

Aquest 2015, tant per als santpolencs com 
per a la resta de catalans haurà esta un any 
d’inauguracions, estrenes i d’eleccions.
A Sant Pol ens felicitem de les primeres ja 
que hem estrenat una biblioteca que ens 
està oferint un gran servei a tota la població, 
servei del qual n’estem encantats i agraïts.
Contents, ja que per fi els nostres nois i 
noies de primer de secundària han pogut ini-
ciar el curs al nou Institut de Sant Pol-Va-
llalta, instal·lat en un entorn de privilegi, en-
voltat de natura. Un institut molt reivindicat 
per les famílies de la nostra vila i que també 
acollirà els nois i noies de Sant Cebrià i Sant 
Iscle. Hem començat forts: amb tres línies!!! 
I tot i que és modular, als nois i noies que hi 
estudien no els manca res per poder-ho fer. 
De tots és conegut que aquest institut és 
provisional i l’Ajuntament treballarà i vetllarà 
perquè el definitiu el tinguem el més aviat 
possible.
Il·lusionats, perquè després d’unes eleccions 
nacionals catalanes on hi ha hagut molt joc 
brut per part dels partits polítics unionis-
tes, una vegada més, els santpolencs hem 
demostrat que volem formar part d’un nou 
estat, un estat independent, on la solidaritat 
continuarà formant part de nosaltres. Sant 
Pol, amb els vots de la gran majoria, ha de-
manat que vol una Catalunya independent.

L'equip educatiu del nou 
institut, encapçalat per la 
directora, Àstrid Roig, i el cap 
d’estudis, Enric Abadal.

El centre se situa en l'entorn 
privilegiat del Parc del Litoral. 
La proximitat amb el pavelló 
municipal fa que puguin 
utilitzar-lo com a instal·lació 
esportiva.
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actualitat

breus

 El passat 27 de setembre van tenir lloc les eleccions al Parlament de Catalunya, 
amb una participació històrica que a Sant Pol va superar el 84%, una de les més 
altes del Maresme i gairebé 7 punts més que al 2012 (77,53%). 

Junts pel Sí es va imposar clarament a Sant Pol, superant els 2.000 vots, el que 
va suposar un 64,28% del total. La CUP va ser la segona formació al municipi, 
amb un 9,77% dels vots (304), seguida de prop per Ciutadans, amb un 7,74% 
(241 vots). Més endarrere van quedar PSC (5,59%), Catalunya sí que es pot 
(4,59%), PP (4,50%) i Unió (2,73%).

Resultats eleccions catalanes 
del 27S a Sant Pol de Mar

2015

Candidatura Vots Percentatge

JxSí 2.001 64,28%

CUP 304 9,77%

C's 241 7,74%

PSC 174 5,59%

CatSíqueesPot 143 4,59%

PP 140 4,50%

unio.cat 85 2,73%

PACMA 6 0,19%

RECORTES CERO-ELS VERDS 6 0,19%

Meses: 5 Participació 84,35%

Cens: 3,694 Votants 3,116

Vots en blanc: 13 (0.42%) Vots nuls: 3 (0.1%)

 Concentració de rebuig a 
les imputacions pel 9N

El passat 13 d'octubre va tenir lloc a Sant 
Pol una manifestació contra la imputació de 
les autoritats catalanes per la celebració del 
procés participatiu del 9N. La concentració, 
convocada per l'Assemblea Nacional Cata-
lana (ANC), Òmnium Cultural i l'Associació 
de Municipis per la Independència (AMI), 
de la que Sant Pol forma part, es va fer 
simultàniament davant els ajuntaments de 
tot Catalunya, com a part de la campanya 
"9N som tots".
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Hisenda inicia una revisió 
cadastral al municipi
 La Direcció General del Cadastre, organisme depenent del Ministeri d'Hisen-

da i Administracions Públiques, acaba d'iniciar a Sant Pol una revisió cadastral 
d’ofici de tots els béns immobles del municipi. Aquesta regularització cadastral, 
que s'està duent a terme a tot l'Estat, afecta a totes les finques urbanes i rústi-
ques, i també a piscines i altres construccions annexes.

La revisió, que es fa a través de fotografies aèries i visites físiques, té per objectiu 
actualitzar les característiques dels immobles i el seu valor en relació a la realitat, 
incorporant al cadastre totes les construccions o alteracions que s'han fet els últims 
anys i que no han estat declarades. Així s’evitarà que, com passa ara, alguns propie-
taris paguin un IBI menor del que els pertocaria. En cas que es detectin irregularitats, 
l’ens obrirà un expedient d’ofici que porta aparellat una taxa de 60 euros, a càrrec 
del contribuent. L'interessat podrà fer les al·legacions que consideri oportunes en el 
termini establert.

L’Ajuntament de Sant Pol de Mar, a través del departament de Serveis Tècnics, 
es posa a disposició dels veïns per aclarir els possibles dubtes que puguin sorgir en 
aquest procés.

breus
  Les biblioteques del 

Maresme es reuneixen 
a Sant Pol

El passat 24 de setembre es va celebrar 
per primera vegada a Sant Pol, una de les 
trobades periòdiques de bibliotecaris i bi-
bliotecàries del Maresme, que es van reunir 
a la nova Biblioteca Can Coromines. Durant 
aquesta reunió de treball, en la que també 
es va poder visitar l'equipament, la Bibliote-
ca Pare Fidel Fita d'Arenys de Mar va fer una 
donació de llibres sobre temàtica local a la 
nostra biblioteca.

 La Policia Local actua a les 
II Jornades d'unitats canines

La Policia Local de Sant Pol va ser present a 
les II Jornades d'unitats canines, que es van 
celebrar del 22 al 25 de setembre a la loca-
litat de Malgrat de Mar. Les jornades, en les 
que van participar més de 50 agents amb 
40 gossos de diferents punts de Catalunya i 
d'arreu d'Espanya, consistien en demostra-
cions pràctiques, ponències i exhibicions de 
la feina d'aquests animals, entre els quals 
s'hi trobava la DASHA, la gossa ensinistrada 
de la unitat local.
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notícies

Sant Pol s'afegeix a un projecte comarcal 
per reactivar els polígons industrials
 L'alcaldessa de Sant Pol, Montser-

rat Garrido, i el regidor de Promoció 
Econòmica, Robert Garcia, van assistir 
el passat mes de setembre a la reunió 
de presentació del full de ruta del pro-
jecte PAE Maresme (Polígons d'Acti-
vitat Econòmica), que integra diversos 
municipis de la comarca.

La iniciativa, encapçalada per l'Ajun-
tament de Sant Andreu de Llavaneres 
i la FAGEM (Federació d'Associacions 
i Gremis Empresarials del Maresme), 
pretén impulsar els polígons indus-
trials del Maresme, amb l’objectiu de 
reactivar l'ocupació i aconseguir que 
els inversors no marxin de la comarca. 
L'Ajuntament de Sant Pol va aprovar el 
passat 24 d'agost en Junta de Govern 
la seva adhesió al projecte, que es farà 
efectiva el proper mes de gener, quan 
es té previst signar el conveni.

El consistori dóna suport a la 
proposta de Catalunya Regió 
Europea de la Gastronomia

 L'Ajuntament de Sant Pol és un dels organismes i em-
preses que s'han adherit al programa Catalunya Regió 
Europea de la Gastronomia 2016, que pretén contribuir a 
millorar la qualitat de vida a les regions europees desta-
cant-ne les cultures alimentàries particulars, educant per 
millorar la salut i la sostenibilitat i estimulant la innovació 
gastronòmica.

Catalunya ha estat declarada Regió Europea de la Gas-
tronomia 2016, després que els departaments d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) 
i d’Empresa i Ocupació (DEMO), a través de l’Agència 
Catalana de Turisme, conjuntament amb entitats, agents 
i personalitats del país n’impulsessin i presentessin la 
candidatura.

La Regió Europea de la Gastronomia és una iniciati-
va, impulsada per una plataforma de regions europees i 
administrada per l’Institut Internacional de Gastronomia, 
Cultura, Arts i Turisme (IGCAT), que compta amb el 

El pla d'acció del PAE inclou onze 
punts, el primer dels quals serà la 
creació d'un espai de treball intern a 
la xarxa, que serà l'embrió d'un futur 
portal web. El següent pas serà la 
creació d'un mapa d'espais industrials 
del Maresme, amb informació deta-
llada de cadascun d'ells. Un tercer 

objectiu és la detecció d'empreses en 
expansió, tasca que es farà en coordi-
nació amb la Generalitat de Catalunya. 
També serà prioritari presentar aquest 
projecte a empreses de la comarca i, 
per tal d'atendre les futures peticions 
d'informació, s'ha creat un protocol 
d'actuació.

suport de les institucions europees. La Regió Europea de la 
Gastronomia es posa oficialment en funcionament el març 
del 2015, i té com a finalitat destacar i promoure aquelles 
regions d'Europa que contribueixen activament en la millo-
ra de la qualitat de vida dels ciutadans, posant en valor les 
diferents cultures alimentàries, l'educació per a la salut i la 
sostenibilitat, i la innovació gastronòmica.

Catalunya té un ric i extens patrimoni en aquest àmbit, 
que l'obtenció del reconeixement com a Regió Europea 
de la Gastronomia 2016 contribuirà a difondre i promou-
re. En aquest sentit, l’objectiu de Catalunya és promoure 
els productes alimentaris i la gastronomia catalanes com 
elements essencials de la identitat del país així com agents 
clau en la promoció turística. Es pretén promoure els 
productes locals, la cuina i el territori com una clau per al 
desenvolupament sostenible. El propòsit del títol obtingut 
com a Regió Europea de la Gastronomia és també compar-
tir el coneixement i aprendre dels altres socis del projecte.
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breus
  Tramitació del DNI-e 

a Sant Pol el 19 d'octubre

El proper 19 d'octubre un equip de la 
Policia Nacional tramitarà de nou el carnet 
d’identitat electrònic a les persones que 
tinguin el carnet caducat, que hagin canviat 
de domicili, a qui l’hagi de fer per primera 
vegada o bé qui desitgi tenir el DNI-e encara 
que no el tingui caducat. En tots els casos 
s’haurà de demanar hora amb anterioritat.
Podeu trucar al telèfon de l’Ajuntament 
93 760 05 19, o bé passar per l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana de la Policia Local en 
horari d’atenció al públic, matins de 9:00 a 
13:00 i tardes de 15.00 a 18:00 hores.

 Les tovalloletes higièni-
ques, un problema per al 
clavegueram

L’ús cada vegada més estès de les tovallo-
letes humides provoca la major part dels 
problemes a les xarxes de clavegueram. 
Això és així perquè molta gent les llença al 
vàter com si es tractés de paper higiènic.
Les tovalloletes, malgrat que inclouen a 
l’etiquetatge que són “biodegradables”, no 
es degraden amb la facilitat de la cel·lulosa 
del paper higiènic, de tal manera que formen 
uns fils que es lliguen entre ells com una 
trena i acaben per obstruir els desaigües 
domèstics i les clavegueres municipals.
Aquest estiu han estat diverses les ac-
tuacions realitzades a diferents punts del 
clavegueram que han tingut problemes 
d’embossament degut precisament a les 
tovalloletes. Per això, des de la regidoria de 
Medi Ambient es vol fer una crida a tots els 
veïns perquè en cas de fer-les servir no es 
llencin al WC.

Finalitzada la reforma del 
poliesportiu municipal
 El pavelló esportiu municipal ha tornat a obrir les seves portes després de la 

reforma que s'hi ha dut a terme de millora de les instal·lacions i adequació de la 
zona exterior. L'espai també ha de servir com a equipament esportiu al nou IES 
ubicat al Parc del Litoral.

La reforma ha consistit bàsicament en un canvi dels paviments, tant dels vesti-
dors com de la pista esportiva, on s'ha col·locat parquet; i també s'ha arranjat la 
coberta i ignifugat l'estructura metàl·lica per complir la normativa contra incendis. 

Igualment, s'ha aprofitat per arreglar l'entrada, on s'han millorat els banys, 
fent-los adaptats i accessibles. El pavelló també compta ara amb noves sortides 
d'emergència i una porta lateral que permet l'entrada de maquinària gran. Igual-
ment s'ha arranjat l'entorn, l'accés i les voreres que estaven en mal estat.

L'Ajuntament impulsa un pla intern d'igualtat
 Aquest mes d'octubre es va presentar als treballadors/es i regidors/es de 

l'Ajuntament de Sant Pol el pla intern d'igualtat de gènere, que s'ha elaborat 
amb el suport de la Diputació de Barcelona i a través de la consultora OPS NEO.

El pla, impulsat per la regidoria d'Igualtat, té per objectiu establir un seguit de 
mesures per tal d'assolir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre homes i dones 
dins del consistori, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de gènere. En 
la seva elaboració hi ha participat gairebé un 30% del personal de l'Ajuntament, a 
través de comissions de treball i entrevistes personalitzades, i també ha comptat 
amb la participació dels representants dels treballadors. El buidatge de la informa-
ció recollida en aquestes sessions, destacant aspectes positius i d'altres a millorar, 
ha permès dur a terme la diagnosi de la situació actual i establir un pla de treball 
pels propers anys per tal de seguir avançant en la igualtat entre homes i dones.
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notícies

breus

  El RCD Espanyol es torna a adjudicar el títol en la segona edició d'aquest 
torneig de futbol juvenil que es va celebrar a l'estiu. 

Aquest estiu, Sant Pol va 
acollir per segon any 
consecutiu l'organitza-
ció del torneig de fut-
bol juvenil XIP Inter-

national CUP. Aquest campionat, que 
es va celebrar del 21 al 23 d'agost al 
camp de futbol municipal, va comptar 
amb la participació d'equips nacionals 
i internacionals de gran nivell, com el 
campió de l'anterior edició, el RCD 
Espanyol, que va revalidar el títol; el FC 
Barcelona o el Girondins de Bordeus. 
També hi va prendre part l'AtC Sant 
Pol, que va fer un gran paper. Els altres 
clubs participants van ser la Damm, la 
UE Cornellà, el Willem II (Holanda) i el 
Seiwa Gakuen (Japó).

A la final, l'Espanyol va superar per 
0-2 un FC Barcelona molt entregat, 
mentre que el Cornellà es va adjudicar 
la tercera plaça del torneig al vèncer la 
Damm a la tanda de penals (4-5).

L'acte d'entrega de trofeus va 
comptar amb la presència del diputat 
d'Esports de la Diputació de Barcelona, 
Josep Salom; de l'alcaldessa de Sant 

El XIP International 
CUP revalida el seu èxit

Pol, Montserrat Garrido; del regidor 
d'Esports, Xavier Catarineu; i del 
director de la XIP International CUP, 
Cosimo Concilio. El XIP International 
CUP revalida així el seu èxit dins del 
calendari esportiu català i es consoli-
da com a referent esportiu del futbol 
juvenil a l'estiu.

 Festa solidària amb el 
Senegal als Banys Tarridas

Els Banys Tarridas van organitzar el passat 5 
de setembre una gran jornada solidària per 
recaptar diners per a l'escola de Koussanar, 
un poble del Senegal d'on és originari un 
dels treballadors dels Banys.
Durant la vetllada, en la que es van progra-
mar activitats, música, jocs per als més me-
nuts, actuacions i sortejos, es van recaptar 
un total de 6.689,19 euros per a l'escola. La 
iniciativa va ser un èxit gràcies al bon grapat 
d'amics i col·laboradors que s'hi van implicar 
de valent, i va comptar amb les actuacions 
de Pep Plaza, Txell Sust o N'Gai N'Gai, entre 
d'altres.

 Ja disponible el vídeo de la 
sardinada al canal Youtube

Ja podeu disposar en el canal de youtube 
de l'Ajuntament d'un nou vídeo, que recull 
els millors moments de la celebració de la 
sardinada popular d'aquest any, que va tenir 
lloc al setembre. El treball, realitzat per Oriol 
Aubets i amb música de Les Anxovetes, 
forma part d'una sèrie de vídeos que mos-
tren les diferents fires, festes i tradicions del 
poble. Properament se n'aniran penjant més. 
No us els perdeu!

 Havaneres premiades en el 
7è. Concurs de composició

El passat dissabte 22 d’agost, i en presència 
de prop d’unes vuit-centes persones, es 
va donar a conèixer el veredicte del Setè 
Concurs de Composició d’Havaneres de 
Catalunya “Vila de Sant Pol de Mar” dins del 
Festival d’Havaneres de FIRAMAR 2015.
El primer premi es va concedir a la com-
posició "Havanera estimada”, de Pere 
Ferrer Devi; el segon va ser per "Habanera 
a mi Habana”, d’ Emilio Sánchez Rubio; i 
l’accèssit, a l’havanera "Cantaires”, d'Antoni 
Mas Bou (música) i Carles Casanovas Rigall 
(lletra). El Premi Popular, escollit per votació 
entre el públic present, va anar a "Havanera 
estimada” de Pere Ferrer Devi.
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Els comerços locals facilien la 
compra als clients amb mascotes

 El proper dissabte 17 d'octubre tindrà lloc a la Plaça de l'Hotel la primera fira 
d'entitats de Sant Pol, que omplirà tota la jornada d'activitats, tallers i actu-
acions per a tots els públics. Hi participen més d'una vintena d'entitats, tant 
culturals com esportives.

La jornada començarà a les 10 del matí amb un mural inaugural a càrrec de 
l'Associació Artística de la Vallalta, i durant tot el matí s'aniran succeint dife-
rents tallers i actuacions, repartits en els diferents escenaris. Al migdia es farà 
un dinar de germanor de les entitats i a la tarda es continuaran oferint activitats, 
que inclouran una gimcana, concursos i xocolatada. A les 9 del vespre es farà la 
botifarrada popular, amenitzada amb la música de la Big Bang Valona, per donar 
pas al fi de festa amb l'actuació de Caracola (rumba catalana).

V Fira de la Tardor. Per una altra banda, la regidoria de Promoció Econòmica ja 
treballa en l'organització de la propera Fira de la Tardor, que aquest any arriba a la 
seva cinquena edició. La fira se celebrarà el dissabte 14 de novembre i, durant tot 
el dia, la Plaça dels Quatre cantons, el carrer Nou i la Plaça de l’Estació, s’ompli-
ran de parades on tothom que vulgui podrà adquirir productes relacionats amb 
aquesta època de l’any: bolets, castanyes, formatges, embotit, pastisseria variada, 
vins i caves, fruita i verdura del temps, complements... Al llarg de la jornada, tam-
bé hi haurà activitats per als nens i nenes que ajudaran a fer la festa més lluïda.

Les entitats santpolenques 
celebren la seva primera fi ra 

 Aquest setembre s'han instal·lat 38 plaques de "Par-
king Can" a les entrades dels establiments de Sant Pol. 

L'Ajuntament ha repartit a tots els comerços interessats 
aquestes plaques, que es posen a l'entrada dels establi-
ments per tal de facilitar que els clients amb mascotes 
puguin deixar-les còmodament a fora mentre fan la 
compra. Amb aquesta mesura, la regidoria de Promoció 
Econòmica pretén fomentar el comerç de proximitat i 
donar el servei als ciutadans que tinguin mascota.

Sant Pol donarà suport 
a la població refugiada
 El ple de l'Ajuntament va aprovar per unanimitat una 

moció, presentada per CiU i Junts, de suport a l'acollida 
de població refugiada víctima dels conflictes armats a 
la Mediterrània. L'Ajuntament coordinarà un cens de 
voluntaris disposats a acollir famílies.

Arran de la crisi humanitària que s'està vivint a la Medi-
terrània, per part dels civils que fugen de la guerra a Síria 
i d’altres conflictes internacionals, l'Ajuntament de Sant 
Pol se suma a la campanya engegada pel Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament per donar suport a la 
població refugiada.

Així, des de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajunta-
ment es recolliran les propostes de col·laboració que pu-
guin oferir els veïns, des d'allotjament a les famílies fins 
a altres tipus d'ajut. Si es vol col·laborar econòmicament, 
el Fons Català de Cooperació també facilita aquests 
comptes corrents per fer aportacions particulars:

Triodos Bank - ES47 1491 0001 2620 0525 7510
Catalunya Caixa - ES87 2013 0500 1402 1395 4220
CaixaBank - ES79 2100 3200 9625 0002 9627
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Dissabte 17 d’octubre

A la Plaça de l’Hotel
a partir de les 10 h

de Sant Pol de Mar
D’ENTITATS

2015

Vine a conèixer les 
entitats del teu poble: 

activitats esportives, 
tallers, actuacions 

musicals,xocolatada,...

+info: santpol.cat
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apunts

 Ja ha arrencat el nou curs de l’Aula de Dansa. Aquest any l'oferta inclou dansa 
clàssica per a diverses edats, dansa contemporània per a adults, pilates i balls 
moderns, hip hop i acrobàcies.

L'objectiu de l'Aula de Dansa és motivar els alumnes a través de la dansa, 
com una activitat de gran benefici per al cos i la ment. Us animem a formar part 
d'aquest projecte. Per informació i inscripcions us podeu adreçar a Ca l'Arturo (93 
760 30 06 - C/ Ignasi Mas Morell, 9), de dilluns a divendres de 9 a 13h i de 16 a 
19h o al correu electrònic auladedansasantpol@gmail.com.

Inscripcions obertes per al curs 
2015-16 de l'Aula de Dansa

 Sortida cultural amb visita 
a Cadaqués i Empúries

Un bon grup de santpolencs va participar el 
passat 5 d'octubre a la sortida programada 
per l'Ajuntament en la que es va visitar el 
Cadaqués històric i l'Emporiae romana.
La jornada incloïa una visita al mercat de 
Cadaqués, una passejada pel casc antic 
del municipi i el dinar al restaurant Mos. A 
la tarda, es van visitar les ruïnes romanes 
d'Empúries.

 Noves dates per al curs 
gratuït de smartphones per a 
majors de 55 anys

Aquest mes d'octubre comença el mo-
nogràfic de 4 hores adreçat a majors de 
55 anys sobre apps i whatsApp. Es tracta 
d'un curs gratuït per aprendre a utilitzar els 
telèfons intel·ligents i les seves eines. El curs 
es farà finalment el 28 d’octubre i el 4 de no-
vembre a Ca l'Arturo, en horari de 10 a 12h.
Per informació i inscripcions podeu contac-
tar amb els Serveis Socials de l’Ajuntament 
(Pl. Antoni Sauleda s/n – Telf. 93 760 09 
09) de 9 a 14h de dilluns a divendres.

breus
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espai can coromines
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La nova Biblioteca 
compleix sis mesos
 El 22 de setembre la biblioteca de Sant Pol va fer 6 mesos de funcionament. 

Després de mig any d'obrir portes,  ja podem dir que és un equipament impor-
tant per als santpolencs.

L'estiu en xifres

Durant els mesos de juliol, agost i 
setembre, han passat per la bibliote-
ca 11.671 persones, amb una mitjana 
de 200 visites diàries, aproxima-
dament. S'han fet un total de 5.756 
préstecs! Els gèneres de més èxit han 
estat la novel·la, amb 933 novel·les 
prestades, i les pel·lícules: s’han fet 
1.618 préstecs de DVD, tant infan-
tils com d’adults. I per descomptat, 
els llibres per a nens: s’han deixat 
en préstec 2.005 llibres infantils de 
totes les edats. 

Les connexions a internet han estat 
nombroses, igual que les connexi-
ons a la xarxa wifi que els usuaris 
de la nostra biblioteca han fet: 806 
connexions als pcs de la biblioteca en 
aquests mesos, i 1.043 connexions a 
la nostra xarxa wifi.

Encetem els clubs de lectura

I ara, un cop passat l'estiu, comen-
ça una nova època per a la biblioteca. 
Abans de l'estiu ja vam iniciar les 
activitats per a nens i nenes de Sant 
Pol, així com els clubs de lectura. Els 
clubs de lectura són una plataforma 
de diàleg molt important entre la 
biblioteca i els mateixos lectors. Els 
integrants del clubs, coordinats per 
un conductor, llegeixen un llibre de 
forma periòdica i es reuneixen a la 
biblioteca per fer-ne el comentari. 
De vegades, hi pot participar l'autor 
de l’obra comentada. Aquesta tardor 
iniciem 4 clubs de lectura: 

-El club de lectura infantil, de 
periodicitat quinzenal, conduït per 
la Carme Vila, on tractarem llibres 

per a nens i nenes, variant les edats 
amb els títols a llegir. Va començar al 
setembre amb la lectura de la novel-
la Wonder, un preciós relat d'un nen 
amb una greu deformitat.  

-El club de novel·la per a adults, 
moderat per l'Eva Lleonart. Iniciat al 
setembre també, es tracta de tro-
bades mensuals d’una hora on l’Eva 
recorre els títols proposats, cridant 
l’atenció dels lectors en aquells de-
talls de la novel·la que havien passat 
per alt o havien sorprès. Al setembre 
s’ha llegit la inquietant novel·la La pell 
freda, d’Albert Sánchez Piñol, i ara a 
l'octubre llegeix La isla bajo el mar, 
d'Isabel Allende. Els títols fins al de-
sembre ja estan fixats amb antelació, 
per al bon funcionament dels clubs. 

-El club de novel·la històrica, 
moderat pel José Luis Lozano. És el 
nostre club més veterà, doncs ja es 
va iniciar el mes d'abril, amb només 
un mes de funcionament de la bibli-

oteca! El club de novel·la històrica té 
lloc setmanalment, i durant 1 hora 
i mitja aprofundeix en temes histò-
rics relacionats amb el títol a llegir. 
Durant aquest mes d'octubre s'està 
llegint La teranyina, de Jaume Cabré. 
Està previst continuar al novembre 
amb Victus, també de Sánchez Piñol. 

-I finalment, hem engegat les 
Tertúlies en català. Conduïdes per la 
voluntària lingüística Mercè Martí-
nez, les tertúlies són la plataforma de 
lectura per a aquelles persones que 
tenen dificultat en llegir en la llengua 
catalana, també un dia a la setmana. 
El títol inicial de les tertúlies és Nirva-
na, de Pere Formiguera, i també fins 
al desembre estan la resta de títols 
establerts. 

Durant el mes de novembre els 
integrants dels Clubs de Lectura de 
la biblioteca aniran a dues trobades 
organitzades per a la totalitat de 
clubs de lectura de les biblioteques 
de la Xarxa, on podran gaudir de la 
xerrada del  Màrius Serra i d'una obra 
de teatre d’èxit encara per confirmar, 
sortides gratuïtes o molt econòmi-
ques, segons el cas. 

Si voleu més informació sobre els 
nostres clubs de lectura només cal 
que us poseu en contacte amb la 
biblioteca. Us en donarem tota la 
informació, i estarem encantades que 
participeu en algun d’ells! Benvin-
guts!

Títols 
tractats 
als Clubs 
de lectura 
de Can 
Coromines.

Propers 
títols que 
es llegiran.
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tribuna

Grups
Municipals

Tenim un govern que ha desistit a solucionar el principal problema actual: 
la mobilitat, tant a peu com en cotxe. En tot el mandat anterior (4 anys), el 
govern de convergència ha estat incapaç de posar-hi cap tipus de solució. 
La revisió i aplicació del Pla de Mobilitat es va abandonar, la peatonalitza-
ció del centre no és cap prioritat, els nous pàrquings perifèrics i dissuasoris 
són una quimera i els accessos a l’escola cada dia estan pitjor. Justament 
fa quinze dies es va aprovar per ple una modificació del pressupost d’en-
guany (quasi 100.000¤) i cap de les partides va anar en aquest sentit. 
El darrer disbarat ha estat la carta de l’alcaldessa adreçada als pares 
explicant els canvis en les zones d’aparcament al voltant de l’escola i el 
camp de futbol.
Fa temps que lluitem per convertir la riera en una via de connexió entre el 
parc i l’escola, però no ens fan cas, i ara, s’envia als professors a aparcar 
al parc i s’aconsella als pares que també ho facin. I tot això sense tenir en 
compte que l’institut ha començat a ocupar una part important de les pla-
ces d’aquest parc, i anirà ocupant-ne més amb cada línia nova que s’obri.
A Sant Pol, ni a peu ni en cotxe.

Que ningú us enredi: el sí a la independència ha guanyat el mandat 
democràtic a les eleccions plebiscitàries del 27S. Les xifres són ben 
clares: 72 diputats a favor del procés, 2 milions de vots independentis-
tes, victòria a totes les comarques i a 907 municipis, i tot això amb una 
participació històrica del 77%.
La victòria del sí marca el nou camí polític que Catalunya comença cap 
a l'estat propi, un estat que el construirem entre totes i tots, fins i tot 
amb aquella gent que avui no està en la llista del sí. Hem hagut d’esperar 
durant més de 80 anys, però per primer cop a la història tenim un Parla-
ment independentista i no ens ha de sorprendre que els resultats s’hagin 
comprés amb molta més claredat en l’àmbit internacional que a Espanya. 
És més, una nova sentència del Constitucional ens deixa sense una eina 
bàsica per combatre la pobresa energètica i els desnonaments, demos-
trant que hem arribat a un punt de no retorn. Hem de deixar de pensar en 
encaixos impossibles i s’ha de tirar aquest mandat democràtic endavant, 
evidentment, centrant-nos més en el com que en el qui, donant per fet 
que tothom tindrà la responsabilitat i el sentit de país necessari.

Ho hem aconseguit! A Sant Pol ho tenim clar i hem votat INDEPENDÈN-
CIA! Després d’uns mesos molt intensos amb atacs constants a totes 
les institucions catalanes, una vegada més, els catalans hem donat una 
lliçó de maduresa democràtica i hem pogut expressar al món la nostra 
voluntat de ser un país normal. Tot això ho hem aconseguit malgrat les 
adversitats plantejades pel govern central, a través de la manipulació 
dels mitjans i el discurs de la por. Des del grup municipal de CDC volem 
agrair a tots aquells que vau confiar en aquest projecte transversal de 
la candidatura de JUNTS PEL SÍ que conformàvem amb els companys 
d’ERC i societat civil catalana, així com també a tots aquells que vau 
participar esdevenint un dels pobles amb la participació més alta de 
la comarca. Ara és l’hora de posar fil a l’agulla i arribar a Ítaca. Així ho 
hem decidit la majoria dels catalans i el nou Parlament té el mandat 
democràtic per conduir-nos cap a la plena llibertat. Des de Sant Pol us 
encoratgem a tots a participar de la construcció del nou Estat, ja que no 
ens ho posaran fàcil, però amb la constància, el treball i la unitat acon-
seguirem que aquest procés que ens queda sigui imparable.

junts per sant pol
ens agrada felicitar el 
govern quan toca

ciu sant pol de mar
sant pol ha votat 
independència

grup municipal d’icv
circulem?

secció local d’esquerra
el primer parlament inde-
pendentista de la història

És molt edificant per a un partit com el nostre, que ha picat pedra molts anys des 
de l'oposició, que, malgrat ha trigat, per fi s'hagi actuat davant la nostra petició. 
JUNTS va demanar, amb una moció al ple, que la gran pintada de la Riera i altres 
que s’han fet pel poble es netegessin, argumentant que donar permís per fer 
aquella en concret, convidava als grafiters a continuar esplaiant-se. La moció 
no va prosperar i, efectivament, les pintades van proliferar. Fa uns dies ens vam 
despertar amb el mur de la Riera net. Sant Pol ha guanyat! Rectificar és de savis i 
ens tranquil·litza pensar que el govern pot actuar amb el cap a més del cor i ens fa 
contents perquè veiem que la feina i els suggeriments de JUNTS, es van tenint en 
compte. Dit això, aquest tema ens porta a una altra petició que fa temps que fem 
i que ara es demostra que seria bo tenir-la en compte. Pensem que el color amb el 
qual s'ha pintat La Riera (gris) no és l'adequat. Un ocre o terrós, hauria estat molt 
més integrat al paisatge, al color de la sorra i a l'entorn en general. Per això i per 
altres detalls que, de mica en mica, degraden l'estètica del poble, demanem que la 
Junta de Patrimoni, que ja funciona de manera eficient pel que respecta als edificis 
protegits, s’ampliï tant en nombre de membres com en competències i sigui la 
Junta qui tingui cura d'aquests detalls, que no per petits deixen de ser importants.



15

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

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

Octubre   Dissabte 31 d'octubre
 
Castanyada amb es-
pectacle infantil
Hora tarda-vespre / Lloc Plaça de 
l'Estació

  CURSOS I TALLERS:

Taller: Hi ha pares i 
mares perfectes? 
Taller vivencial adreçat a pares i mares.
2 sessions: 19 i 26 d’octubre de 18 a 
20h. A càrrec de www.viute.cat
Cal inscripció prèvia al 937600451 ext. 
1031. o a ensenyament@santpol.cat

Tallers de dibuix i pin-
tura per a adults i nens 
Inici: 19 d'octubre
Organitza: associació Artística de la 
Vallalta (AAV). Informació i inscripci-
ons a associacioartistica@gmail.com
Preus: 25¤/mes socis, 30¤/mes no 
socis. Matrícula gratuïta si t'inscrius 
abans del 16 d'octubre o et fas soci.

  EXPOSICIONS:
 
'Tocant a mà. Catalo-
gació de les pintures 
del Museu'
Fins al 31 d’octubre. Exposa el procés 
d’ordenació de la col·lecció dels Amics 
de les Arts en un catàleg informatitzat 
que fins ara no existia.
Lloc Museu de Pintura. Horari Dissab-
tes de 18 a 20h i diumenges i festius 
d’11 a 14h.

 ALTRES:
 
Jornades del Calama-
renys
Del 2 al 31 d'octubre. Durant aquest 

  Diumenge 11 d'octubre
 
2n. Berenar de la gent 
gran
Inclou ball amb Toni Balam Grup
Hora 17:30h / Lloc Sala Ainaud de 
Lasarte

Teatre infantil: El llop 
ferotge
A càrrec de La Companyia del Príncep 
Totilau. Espectacle d’actors, titelles i 
màscares adreçat a infants d’entre 3 i 
8 anys. Preu: 5 euros
Hora 18h / Lloc Centre Cultural

  Dimarts 13 d'octubre
 
Narració del conte: La 
carretera bona
Explicació del conte de Joan Barril 
seguit d'un taller i activitats sobre 
mobilitat i educació vial. Emmarcat en 
la Setmana per la Mobilitat Sostenible 
i Segura. A partir de 4 anys.
Hora 17:30h / Lloc Biblioteca Can 
Coromines

  Dissabte 17 d'octubre
 
I Fira d'entitats
Hora de 10 a 24h / Lloc Plaça de l'Ho-
tel. Consulteu el programa específic.

  Diumenge 25 d'octubre
 
Teatre infantil: 
Papirus
A càrrec de Xirriquiteula Teatre
Teatre gestual. Preu: 5 euros. 
Hora 18h / Lloc Centre Cultural

període els restaurants i artesans 
alimentaris de Sant Pol i la comarca 
ofereixen productes i plats elaborats 
amb calamar.

Tertúlies en català a la 
Biblioteca
Cada dilluns de les 18 a les 19h.
Octubre: "Nirvana", de Pere Formigue-
ra. Dies: 5, 19 i 26
Novembre: "Mecanoscrit del segon 
origen", de Manuel de Pedrolo
Dies: 2, 9, 16, 23 i 30

Clubs de lectura
Per a adults i grans. Temàtiques diver-
ses. Inscripció prèvia. Places limitades
Informació i inscripcions a la Biblioteca 

  Diumenge 8 de novembre
 
Teatre infantil: Com 
gat i gos
A càrrec de Teatre animal. Teatre i 
dibuixos animats. Un espectacle multi-
disciplinar, una fusió de les arts visuals, 
multimèdia, escèniques i música, adre-
çat a totes les edats. Preu: 5 euros
Hora 18h / Lloc Centre Cultural

  Dissabte 14 de novembre
 
Pagesia i proximitat
Hora De 10 a 14h / Lloc Plaça Estació
 
Fira de Tardor
Petita fira amb productes artesanals 
típics de la temporada, tallers i activi-
tats per a nens i adults.
Hora De 10 a 20h / Lloc Plaça Estació

Novembre


