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Les entitats 
fan fi ra!
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Llarga vida a les 
nostres entitats!

Una de les majors riqueses que té Sant Pol són les seves enti-
tats. Com que estem acostumats a la seva feina constant i a la 
seva entrega desinteressada, sovint no valorem prou la tasca 
que fan. Però hem de saber i ser conscients del que tenim. 
Les entitats actuen com a element dinamitzador, organitzant 

activitats, donant vida al poble, suplint amb imaginació la manca de recursos. 
També és un important element cohesionador, que integra les persones i les 
manté unides, ajudant a que formin part d'un projecte comú.

És per això, per agrair la seva tasca i per festejar-la, que s'ha iniciat aquest any 
la I Fira d'Entitats. Un espai de trobada de totes les associacions, perquè es 
puguin donar a conèixer mostrant la seva tasca, i per acostar-les als veïns. I 
també un moment de celebració en comú. Per donar gràcies del teixit associa-
tiu que tenim i perquè continuï molts anys donant vida al poble. Gràcies!
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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. 

Bústia  
A Sant Pol de Mar: Circulem!

Tant a un poble bonic i petit com 
el nostre, com en una ciutat gran, 
bonica o no tant, un dels handicaps 

més importants es disposar d’un Pla de 
Mobilitat que contempli les necessitats que 
mereix i demana la idiosincràsia d’un poble 
o ciutat.
Des de l’Associació d’Establiments i Serveis 
de Sant Pol de Mar, la circulació és una 
de les nostres prioritats. Des de sempre 
hem lluitat i demanat al govern municipal 

que treballi per aconseguir solucions, per 
aconseguir un equipament de pàrquings 
que ajudin a la mobilitat i la circulació que 
genera la vida moderna i activa.
La clau d’un bon Pla de Mobilitat és acon-
seguir que els vilatans es puguin moure, 
circular i fer plans de treball o de lleure 
sense perjudicar ningú ni renunciar a activi-
tats docents, comercials o professionals. 
Segur que amb noves idees sempre es pot 
trobar una millor solució, una solució que 
respecti els que passegen amb cotxet, els 
que subministren material als comerços, 
els que compren als establiments, els que 
porten els nens a l’escola, els que van al 
CAP, o els que vénen a gaudir del poble. 
Estem oberts a trobar noves i bones 

solucions que respectin totes les activitats 
que un poble mou. El govern municipal 
està aplicant uns horaris “d’obrir i tancar” 
la circulació al centre, adaptada a les 
temporades i a l’ús peatonal i la mobilitat 
dels vilatans.
A Sant Pol de Mar podem afirmar que 
CIRCULEM A PEU I EN COTXE, perquè hi 
ha uns horaris fantàstics per gaudir-lo i 
utilitzar-lo a peu, i també uns temps esta-
blerts per treballar, moure’ns i organitzar-
nos en cotxe.

Associació d’Establiments i Serveis 
de Sant Pol de Mar

En resposta a l'escrit del grup municipal 
d’ICV publicat en l'últim número de l'ENS
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tema del mes

Les entitats celebren la seva festa

 Més d'una vintena d'associacions 
santpolenques es van aplegar el pas-
sat dissabte 17 d'octubre per celebrar 
la I Fira d'Entitats, que va tenir lloc a la 
Plaça de l'Hotel. Durant tota la jorna-
da hi va haver activitats i mostres per 
a totes les edats i gustos, actuacions, 
concerts i un gran dinar de germanor.

La Fira d'Entitats neix amb el triple 
objectiu de demostrar el gran potencial 
associatiu de Sant Pol, donar a conèixer 
les entitats del poble, i unir-les a totes 
en una mateixa celebració.

Així, la fira es va planificar en aquests 
tres eixos: D'una banda, es van distri-
buir parades de les diferents entitats 
a la Plaça de l'Hotel perquè poguessin 
informar a tots els interessats del seu 
funcionament i les activitats que ofe-
reixen; per un altre costat, es va omplir 
tot el dia de demostracions d'aquestes 
activitats, de les que es podia gaudir 
gratuïtament; i per últim, es van cele-
brar diversos actes lúdics com concerts 
o les quines, i sobretot el dinar de ger-

manor, en què es van trobar totes les 
entitats participants. Com assenyala el 
regidor de Fires i Festes, Robert Garcia, 
"la festa és per elles".

La jornada va comptar amb tallers de 
manualitats i d'activitats diverses, des 
dels gyotakus a la zumba. Les entitats 
esportives també van ser-hi presents, 
amb activitats com concursos de tirs 
lliures o de penals. I es va comptar amb 
actuacions de l'Esbart Dansaire, la co-
ral Sant Pol Canta i la Big Bang Valona, 
entre d'altres.

Cal destacar la gran participació, tant 
de les associacions del poble, que es 
van entregar a la jornada i van col-
laborar amb les seves activitats a que la 
festa fos un èxit, com del nombrós pú-
blic assistent, sobretot infantil, que va 
acudir a la cita. Aquests bons resultats 
animen a que la fira es pugui continuar 
celebrant, però de cara a la següent 
edició es planteja un canvi de dates, 
traslladant-la a la primavera. Així, pre-
visiblement la segona Fira d'Entitats se 
celebrarà la primavera del 2017.

 Solidaritat amb els refugiats

En el marc de la I Fira d'Entitats es van 
realitzar dues quines solidàries, que 
van recaptar un total de 715 euros. 
L'Ajuntament de Sant Pol ha fet entre-
ga d'aquests diners al Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament, que 
els destinarà al projecte de suport a 
l'acollida de la població refugiada, que 
es troba en trànsit a Europa víctima 
dels conflictes armats a la Mediter-
rània. 
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de Mar

El Ferafoc de Sant Quintí de Mediona 
tampoc es va voler perdre la festa. Membres 
d'aquesta entitat i autoritats del municipi de 
l'Alt Penedès visitaven Sant Pol, convidats 
per la Carme Ruscalleda, i després del 
berenar que els hi va oferir la cuinera van 
aprofitar per pujar a la fira, on van fer una 
petita actuació. El motiu de la visita era 
conèixer l'última creació de la xef santpolen-
ca. Es tracta d'una llaminadura que serveix 
el Restaurant Sant Pau acompanyant el cafè 
i que representa un hipogriu inspirat en 
aquesta figura del bestiari festiu català.

 Sant Pol, un poble solidari

Sant Pol és un poble solidari. Ho ha demos-
trat moltes vegades, sumant-se a cam-
panyes com les engegades per La Marató 
de TV3 o el Gran Recapte d'Aliments. En 
aquestes cites sempre s'han assolit xifres 
remarcables, i sovint més elevades que a 
d'altres indrets amb més població.

Sant Pol és un poble que coopera. Igualment 
hi ha hagut una bona resposta ara, amb 
la crisi dels refugiats. Molts santpolencs i 
santpolenques s'han posat en contacte amb 
l'Ajuntament per interessar-se a veure quin 
ajut podien oferir per donar una acollida 
digna a aquestes persones. El consistori, en 
representació del poble, ens hem sumat al 
projecte en suport de la població refugiada 
i també hem fet entrega al Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament dels diners 
recollits en les quines solidàries que es van 
fer durant la I Fira d'Entitats, a banda de 
1.000¤ aprovats a l'últim ple per unanimitat.

Sant Pol és un poble compromès. Hem fet 
concentracions a la Plaça de la Vila per 
denunciar fets com les imputacions pel 9N 
o en defensa de l'escola en català, i ens vam 
sumar amb un minut de silenci als actes en 
rebuig als atemptats de París.

Recordem-ho ara que s'acosten aquestes 
dates. Demostrem el nostre compromís el 
proper dia 25, dient Prou! a la violència en-
vers les dones. Demostrem la nostra solida-
ritat el proper cap de setmana, col·laborant 
en la mesura que puguem en la recollida 
d'aliments del Gran Recapte. Demostrem 
la nostra implicació, com cada any, en la 
cita de la Marató, dedicada aquest cop a la 
diabetis i l'obesitat.

Sant Pol és un poble extraordinari, del que 
estic contenta de formar part i al que estic 
orgullosa de representar.
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Una fi ra amb gust de tardor
 El passat dissabte 14 de novembre 

va tenir lloc als carrers del centre la 
cinquena edició de la Fira de Tardor. 
La fira ha anat ampliant cada any el 
número de parades i les activitats, que 
vam omplir tota la jornada.

La Plaça de l’Estació, el carrer Nou i 
els Quatre Cantons van quedar plenes 
de parades amb productes típics de 
la temporada: castanyes, carabasses, 
bolets o panellets, però també s'hi 
podien trobar altres productes alimen-
taris i d'artesania. La fira va coincidir 
a més amb el mercat de la pagesia, de 
fruita i verdura.

Durant tot el dia hi va haver activi-
tats per als infants: tallers de l’AMPA 
i el Cau El Nus, maquillatge infantil, 
xocolatada popular, espectacle d'ani-
mació i conta contes. També tallers 
per aprendre a fer panellets i castells 
humans, a càrrec dels Castellers de 
l'Alt Maresme. No va faltar la cercavila 
de la Big Bang Valona i un tast de cer-
vesa Montseny per tancar la jornada.

breus
 Oberta la convocatòria de 

subvencions per al pintat de 
parets mitgeres

El Ple del passat 29 d’octubre va aprovar 
inicialment les bases de la convocatòria 
de subvencions per al pintat de les parets 
mitgeres dels edificis del municipi de Sant 
Pol per l’any 2015, redactades pels serveis 
tècnics i jurídics municipals.
La convocatòria, que ja està oberta, 
preveu un import de 25.000 euros per a 
l’atorgament de subvencions per a cobrir 
part dels costos de pintura de les parets mit-
geres del nucli urbà de Sant Pol. El termini 
d'execució de les obres s'ha ampliat fins 
al 31 de març de 2016. Podeu consultar les 
bases al web municipal.

 Nou vídeo promocional del 
poble: Sant Pol a vista d'ocell

Ja podeu consultar al web de Turisme i al 
canal de Youtube de l'Ajuntament el nou 
vídeo promocional del poble: "Sant Pol a 
vista d'ocell", amb unes imatges espectacu-
lars des de l'aire que mai havies vist. Se n'ha 
fet tres versions de diferents durades per tal 
de promocionar el municipi en els diversos 
canals de difusió. No us el perdeu!
youtube.com/ajsantpol
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breus
  Conveni amb Creu Roja per 

a la realització d'activitats de 
caràcter social al municipi

L’Ajuntament de Sant Pol de Mar i la Creu 
Roja han signat un conveni de col·laboració 
mútua, per tal de fomentar i promoure les 
activitats d'aquesta entitat en favor dels 
més necessitats. A tal efecte, l’Ajuntament 
aportarà una subvenció per un total de 
3.770 euros per subvencionar, entre altres 
tasques, les sortides que la Creu Roja orga-
nitza cada setmana al municipi, destinades 
a persones grans, i prioritzant les que es 
troben en situacions més vulnerables o en 
risc d'exclusió social.

 Programa gratuït de detec-
ció de càncer de còlon i recte

Aquesta tardor el Departament de Salut ha 
iniciat a la regió sanitària a la qual pertany 
Sant Pol el Programa de Cribatge de Càncer 
de Colon i Recte. El programa està adreçat a 
la població de 50 a 69 anys, que rebrà una 
carta invitant-la a participar en el cribatge i 
on se li explicarà el funcionament de la prova.
El càncer de còlon i recte es pot curar si es 
detecta a temps. El càncer colorectal és el 
més freqüent en la població si es consideren 
els dos sexes. És el segon tumor més fre-
qüent en les dones, després del de mama, i el 
tercer en els homes, després dels de pròstata 
i pulmó. La seva freqüència augmenta amb 
l’edat i la majoria dels casos se solen donar 
per sobre dels 50 anys. El càncer del budell 
gruixut és el més freqüent en el conjunt 
d’homes i dones a Catalunya, amb més de 
6.000 casos nous cada any. A més, suposa la 
segona causa de mort per càncer.

La Llar d'Infants mostra en un 
vídeo la seva pedagogia innovadora
 El passat 14 de novembre la Llar d’Infants Municipal Pi del Soldat va presentar 

el documental “Vivint el procés de familiarització”, un vídeo sobre com es viu el 
procés d’entrada a un centre escolar obert a les famílies i sense límit horari.

El treball es construeix amb el testimoni de diferents famílies que narren com 
han viscut o estan vivint aquesta etapa, acompanyant amb llibertat els seus fills i 
filles en els moments que desitgen. També es recull el testimoni de l’equip educa-
tiu i de com s'han adaptat al canvi: Des del que es coneixia com a procés d'“adap-
tació”, amb limitacions horàries i restringit a la primera entrada; fins a esdevenir 
una llar plenament oberta a les famílies, amb horaris lliures i al llarg de tot el curs.

La presentació, que es va fer a la Sala Ainaud de Lasarte i emmarcada dins de la 
V Fira de la Tardor, va ser a càrrec de la regidora d’Ensenyament, Marta Romà, i la 
directora de Llar d’Infants, Rocío Galindo. Marta Romà va definir la iniciativa com 
una de les més revolucionàries que ha viscut la Llar d’Infants municipal i va mani-
festar la seva ferma aposta per la innovació pedagògica com a eina educativa. 

Rocío Galindo va explicar com, en incorporar-se el 2014 a l’equip de la Llar, pro-
posa una revisió profunda de la pràctica que es portava al centre, i va agrair l’es-
forç de l'equip educatiu per adaptar-se al canvi. Va assenyalar la importància de 
portar a la pràctica els aspectes pedagògics i va aportar la idea de la llar com una 
comunitat on tothom, infants, famílies i personal, té dret a sentir-se partícip. L’acte 
va acabar amb la celebració popular d’una arrossada organitzada per l’AMPA.

 La Policia Local i l'Escola Sant Pau treballen 
en la prevenció del bullying

  El passat mes d'octubre, la Policia Local va realitzar una 
xerrada informativa a l'Escola Sant Pau sobre l'assetja-
ment escolar, per tal de prevenir aquests actes. L'activitat 
anava adreçada a les classes de 6è. de primària. 

L'assetjament escolar o bullying s'ha convertit últimament 
en un dels problemes que més preocupen en l'àmbit escolar. 
Per aquest motiu, la Policia Local i l'Escola Sant Pau treballen 
en la seva prevenció amb xerrades com aquesta, durant la 
qual es va passar un powerpoint i un vídeo molt commove-
dor, per tal de conscienciar els nens del mal que poden fer 
aquests actes i de la importància de denunciar-los.
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breus
  El passat 17 d'octubre, i coincidint amb la celebració de la I Fira d'Entitats, un 

equip de Barça TV es va desplaçar a Sant Pol per tal d'elaborar un reportatge 
sobre la Penya Barcelonista local pel programa "Quina Penya!", dirigit i presen-
tat per en Llucià Ferrer. 

El programa, que s'emetrà 
al gener, segueix la penya 
santpolenca durant tot un 
dia, que comença amb un 
esmorzar conjunt al Cafè 

El Centre. A banda de l'entrevista al pre-
sident de la penya, Josep Maria Ramon, 
el reportage també recull els testimonis 
de personalitats santpolenques com el 
futbolista Lluís Carreras o la xef Carme 
Ruscalleda. Al migdia, la comitiva es 
va desplaçar a la Fira d'Entitats, on els 
barcelonistes tenien un estand. Allà es 
va fer entrega a l'alcaldessa Montserrat 
Garrido d'una samarreta del primer 
equip signada per tots els jugadors, 
que es va sortejar a la quina final, i els 
beneficis de la qual anaven destinats al 
programa d'ajut a la població refugiada. 
L'equip del programa també va poder 
gaudir del dinar popular.

La Penya Barcelonista de Sant Pol 
protagonitza un reportatge a Barça TV

 Educació viària a la Bi-
blioteca en la Setmana de la 
Mobilitat Sostenible i Segura

En el marc de la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura, la fundació privada 
sense ànim de lucre Mutual de Conductors, 
amb la col·laboració de la Policia Local de 
Sant Pol, va presentar a la Biblioteca Can 
Coromines el conte d’educació viària ”La 
carretera bona”.
La iniciativa, plantejada amb l'objectiu 
educar el més petits en la seguretat viària, 
va consistir en un taller per reflexionar amb 
els infants sobre mobilitat, alertant-los com 
abans millor dels riscos intrínsecs que hi ha 
en el trànsit i en les situacions quotidianes.

 Les barques de Sant Pol 
col·laboren en el rodatge de 
la pel·lícula "Laia"

L'associació A Tot Drap ha traslladat algu-
nes de les barques de Sant Pol a la platja 
d'Arenys de Mar per participar en el rodatge 
de la pel·lícula "Laia", del director arenyenc 
Lluís Danés. Al film, adaptació de l'obra de 
Salvador Espriu, es recrea la platja de Sinera, 
on les barques santpolenques ajuden a 
donar-li aquest ambient mariner. És previst 
que algunes de les escenes es gravin també 
a la nostra platja.

 Presentació de la nova temporada del Bàsquet Sant Pol

El passat dissabte 14 de novembre el Club Bàsquet Sant Pol 07 va celebrar la 
tradicional festa de presentació de la nova temporada 2015/16. Aquest any, la 
presentació dels diferents equips va ser d'allò més espectacular, al més pur estil 
NBA. Durant l'acte, es van fer també les fotografies oficials, el parlament de les 
autoritats i el sorteig dels patrocinadors. En acabat, es va disputar un partit de 
l'equip sènior contra l'Athlètic Silenc, que va guanyar l'equip local per 72 a 62.
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La maleta viatgera
 Un projecte de la Biblioteca i l'Escola Sant Pau per estimular l’hàbit i el gust 

per la lectura entre els infants.

Aquest curs escolar 2105-2016, 
els alumnes d’infantil i de cicle inicial 
de la nostra escola Sant Pau estan 
gaudint de noves maletes viatgeres, 
bosses farcides de preciosos contes 
que van donant voltes per les cases 
de tots els nens i nenes que fan P3, 
P4, P5, primer i segon de la nostra 
escola, prèviament preparats per la 
Biblioteca. 

Quan la maleta dóna més voltes, 
més contenta està, doncs tot el que 
hi ha en el seu interior ho han pogut 
compartir més famílies.

Un projecte viu a Sant Pol de Mar 

La Maleta Viatgera és un projecte 
destinat a estimular l’hàbit i el gust 
per la lectura des de les primeres 
edats, comptant amb l’acció coor-
dinada de l’escola, la biblioteca i les 
famílies. A Sant Pol, aquest projecte 
es porta a terme als 3 cursos d’edu-
cació infantil des de l’any 2009 amb 
èxit, promogut per l’antiga Biblioteca 
Municipal de Sant Pol i l’Escola Sant 
Pau. Durant 7 cursos, moltes maletes 
viatgeres han anat a les cases dels 
nens i nenes més petits de l’escola, 
omplint-les de lectures.

Aquest any se sumen les 5 classes 
del cicle inicial, amb primer i segon 
de primària. 

El projecte de La Maleta Viatgera 
sempre ha estat: 

• Contribuir a la presa de conscièn-
cia de la importància que té la família 
en el foment de la lectura

• Afavorir i compartir el gust per la 
lectura 

• Desvetllar la capacitat de creació 
i imaginació del nen/a

• Utilitzar els recursos que ens 
ofereix la Biblioteca del poble

Els /les mestres de cicle infantil i 
cicle inicial coordinen el bon funcio-

nament del projecte, i vetllen perquè 
els nens i nenes de cada classe dels 
petits puguin emportar-se la maleta a 
casa, durant una setmana, de diven-
dres a dijous. Per això hem preparat 
dues maletes per a cada una de les 
classes. 

Maletes amb valor afegit

Enguany, amb la inauguració de la 
nova Biblioteca, hem decidit inau-
gurar també noves maletes i nous 
llibres, i ara tenim un nou disseny, fet 
per la il·lustradora Cristina Losantos.

La Cristina ens ha dibuixat l’essèn-
cia mateixa del projecte: uns nens 
fascinats pels contes que hi ha en 
una maleta, immersos en el seu món 
de lectures. La maleta viatja contí-
nuament: de la biblioteca a l’escola, 
i de l’escola a les cases, i ho fa ben 
acompanyada: de llibres nous, nens i 
famílies, que la comparteixen. 

La Cristina Losantos, a més, ha fet 
donació de diferents títols de la seva 
producció de llibres infantils I estan 
inclosos a cada maleta. D’aquesta 
forma els nens relacionen també el 
disseny fet per a les maletes amb els 
llibres. 

Per presentar les noves maletes, la 
biblioteca ha programat visites es-
colars dels alumnes de cicle infantil i 
inicial a la biblioteca Can Coromines, 
on la Cristina els explica la passió 
per la seva feina i es fa entrega de les 
maletes a l’escola. A més, la Cristina 
ens ha pintat l’aparador de la sala 
infantil, amb el dibuix de les Maletes 
Viatgeres. 

Per arrodonir el projecte, la bibli-
oteca programa sessions de contes 
i xerrades per a pares i mares, on 
donem a conèixer els beneficis de la 
lectura en família i assessorem per a 
la tria dels contes més adequats per 
a cada edat o circumstància. 

Posem un interès especial en la im-
portància de la lectura en companyia. 

Cada llibre té un secret
disfressat de blanc i negre;

tot allò que et diu a tu
un altre no ho pot entendre...

Joana Raspall

Esperem que us agradin les noves 
Maletes Viatgeres!
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tribuna

Grups
Municipals

Cada vegada que vivim de prop un episodi de pluges important i es 
produeix un fet tràgic, com la rubinada d’Agramunt de començaments 
de novembre, recordem que nosaltres també disposem de força equi-
paments en terrenys inundables o antigament inundables, entre ells 
una escola, i fem revisió per veure si tenim els deures fets i evitar-nos 
riscos innecessaris. Ara farà 2 anys, al novembre del 2013, fruit de les 
tràgiques riuades que es van viure a Sardenya, ja vam requerir al govern 
via ple de quins mecanismes disposàvem en el suposat que visqués-
sim un episodi extraordinari similar. Vam preguntar si es disposava de 
plans d’evacuació i es feien simulacres en tots aquests equipaments. La 
resposta va ser afirmativa, però molt genèrica i protocol·lària. 
No volem ser alarmistes, les mesures correctores a la llera de la riera 
estan fetes, però perquè aquestes mesures funcionin, cal un fet tant 
simple com imprescindible: que la riera estigui neta d’obstacles per de-
saiguar sense perill. De dalt a baix, i no només la part més baixa com es 
fa cada Sant Antoni per celebrar la fira. I sobretot al meandre del polígon 
industrial, un punt extremadament complicat.

Els primers refugiats de guerra arribaran al Maresme abans de finalitzar l'any. 
Europa ha estat ineficaç en la gestió d’aquesta crisi i arriba l’hivern. Afegint-hi 
els recents fets de París la situació no millora. El populisme de dretes titlla de 
potencials terroristes tots els desplaçats. Sense anar més lluny, Xavier García 
Albiol, ha vinculat terrorisme i immigració acusant el "multiculturalisme" i 
"la no integració" com "un dels grans problemes de la UE". Encara que els 
escenaris més castigats per l'Estat Islàmic continuen estant lluny de casa: 
més de 4.000 atemptats a Àfrica i Orient Mitjà des de 2008. 
A Sant Pol, el ple de l'Ajuntament va aprovar per unanimitat una moció a 
favor de la població refugiada, instant el Govern espanyol i a la Generalitat a 
fer front a aquesta crisi humanitària, a més de fer una donació al Fons Català 
de Cooperació al Desenvolupament  amb els diners recaptats en el marc de 
la I Fira d'Entitats. La majoria dels municipis maresmencs han declarat la seva 
voluntat per acollir refugiats davant de l’immobilisme del govern espanyol i les 
institucions europees, i el Consell Comarcal els recolzarà en matèria d’acolli-
da, de traducció i d’assessorament. Des del municipalisme s’han fet els deures 
donant resposta a aquesta penosa situació, perquè no ho fan els estats?

Abans de començar aquest article volem condemnar els atacs terroris-
tes esdevinguts fa pocs dies a París i mostrar el nostre suport i condol a 
les víctimes i a les seves famílies. 
Pel que fa a la política catalana, el més important d’aquests dies és 
sumar l’últim esforç pel procés que viu Catalunya per arribar a donar 
una imatge d’unitat que faci veure que seguim compartint l’objectiu de 
l’estat propi entre els partits sobiranistes. Des de Sant Pol també hem 
de fer valer el suport inequívoc cap al Parlament de Catalunya i els seus 
72 diputats independentistes davant de les mentides i atacs de l’estat 
espanyol en contra del procés iniciat formalment per la presidenta del 
Parlament respecte el procés nacional. Des de Convergència apostem 
inequívocament per Artur Mas com el president que ens ha de portar 
a la consecució del nou estat. Així doncs amb el suport de Junts pel Sí 
demanem a la CUP que faci una mostra d’unitat i no obstrueixi el procés 
al qual ens ha costat tants anys arribar-hi i poder garantir amb els 72 
diputats de Junts pel Sí i la CUP la formació d’un govern català estable 
que tiri la idea del nou país endavant. Visca Catalunya lliure!

junts per sant pol
acords per millorar 
sant pol

ciu sant pol de mar
només queda un pas

grup municipal d’icv
netegem la riera?

secció local d’esquerra
refugiats d’europa

Fruit dels acords pressupostaris d’enguany que 
JUNTS va pactar amb el govern, s’ha posat 
en marxa una acció subvencionada dirigida a 
propietaris i comunitats de veïns per pintar o 
aïllar les parets mitgeres de la nostra vila, que 
ara estan amb maó vist. Amb això no només es 
vol potenciar l’aspecte net i mariner del poble, 
sinó fomentar i millorar la qualitat energètica 
dels edificis afectats. La subvenció és del 50% 
del cost total del pressupost de cada finca, que 
està calculat en uns 30¤/m2. Com exemple, 
una superfície de 60m2 costaria uns 1.800¤, 
dels quals 900 serien subvencionats. No deixeu 
passar aquesta oportunitat i demaneu tota la 
informació a l’Ajuntament abans del 15 de de-
sembre. També ens la podeu demanar al nostre 
mail: juntspersantpoldemar@gmail.com

Estat actual.

Amb remodelació.
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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

Novembre
Jornades Gastronòmi-
ques Fesol del Ganxet
Del 26 de novembre al 23 de desem-
bre. Jornades que tanquen la tempora-
da gastronòmica maresmenca. Durant 
aquests dies els restaurants ofereixen 
plats elaborats amb Fesol del Ganxet.

Tertúlies en català a la 
Biblioteca
Cada dilluns de 18 a 19h.
Novembre: "Mecanoscrit del segon 
origen", de Manuel de Pedrolo.
Desembre: Tria de poemes de Miquel 
Martí i Pol.

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

Aula de dansa 2015/16
Dansa infantil, Dansa per adults, Pila-
tes i Hip-Hop.
Més informació a Ca l'Arturo (C/ Igna-
si Mas Morell, 9 - 93 760 30 06).

  CURSOS I TALLERS:

Activitats Dones de la 
Vallalta
Diverses activitats i tallers. Més info: 
donesdelavallalta@gmail.com - 
www.donesdelavallalta.blogspot.com

Tallers de dibuix i pin-
tura per a adults i nens 
Organitza: Associació Artística de la 
Vallalta (AAV). Informació i inscripci-
ons a associacioartistica@gmail.com

  Divendres 20 de novembre
 
Les paraules viatgeres
Quin és l'origen de l'expressió "A la 
babalà"? D'on prové la paraula "En-
cants"? D'on ve "Sainet", obra curta i 
còmica de teatre? En Jordi Esteban ens 
explicarà moltes històries sobre l'ori-
gen de paraules d'ús quotidià, narrades 
de manera amena i sintètica.
Hora 20h / Lloc Biblioteca Can Coro-
mines

  Dimecres 25 de novembre
 
Actes de celebració 
25 de novembre
Dia internacional per a l’eliminació de 
la violència envers les dones.
Lectura del manifest i enlairament de 
globus, amb acompanyament musical 
de Joan Manuel Chouciño. Fem un 
mural per dir prou a la violència.
Hora: 18h / Lloc: Plaça de la Vila

  Dijous 26 de novembre
 
Sortida al Circ Raluy, 
a Mataró
Hora de sortida: 17h
Punt de trobada: aparcament de dar-
rera la Petanca
Preu: 15¤
Per a més informació i inscripcions: 
Ca l’Arturo o Oficina de Turisme. Data 
límit per a inscriure’s: 23 de novembre. 

 ALTRES:
 
Jornades Gastronòmi-
ques del Bolet
Del 22 d’octubre al 30 de novembre.

  Diumenge 6 de desembre
 
Sortida: Fira de Santa 
Llúcia a Canyelles
Amb dinar popular i cantada de Nada-
les. Més de 300 parades!
Sortida: A les 8h a la Sènia. Preu: 22¤
Inscripcions a Ca l'Arturo o a l'Oficina 
de Turisme fins al 30 de novembre.

  Dissabte 12 de desembre
 
Pagesia i proximitat
Hora De 10 a 14h / Lloc Plaça Estació

  Cap de setmana 12 i 13 de desembre
 
Actes Sant Pol per a la 
Marató de TV3
Consultar programa a la web i cartelle-
res. Organitza: Centre Cultural.

  Diumenge 13 de desembre
 
Fira de Santa Llúcia
Hora De 10 a 20h / Lloc Plaça Estació 
Fira d’artesania, alimentació i motius 
nadalencs. Org: Dones de la Vallalta.

  Dissabte 16 i diumenge 17 de gener
 
Sortida a la Fira de 
l’Oli i Andorra la Vella
Preu: 140¤ (inclou transports, visites, 
dinars i allotjament en habitació doble 
en règim de MP-sopar i esmorzar-).  
Inscripcions a Ca l'Arturo i a l'Oficina 
de Turisme fins dilluns 14 de desembre.

Desembre

Avanç gener


