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2016: Comencem 
una nova etapa

Amb aquest número ens acomiadem d'aquest format mensual 
de revista que va començar el juliol de 2012. Aleshores vam 
prioritzar una periodicitat més constant i durant aquests anys 
l'ENS ha arribat a totes les llars puntualment cada mes, amb 
la informació més actual referent al consistori i al poble. Ara 

creiem que ha arribat el moment de renovar-nos i ho farem en un doble sentit. 
Per una banda, es vol publicar un nou ENS que recuperi l'esperit de publicaci-
ons anteriors, donant més prioritat a la gent, les entitats i el poble, i deixant per 
altres formats els temes més institucionals; i a la vegada, volem adaptar-nos al 
context digital actual, complementant aquesta informació des de les xarxes i 
els diferents canals de difusió del moment.

I és que en aquesta nova etapa que iniciarem l'any vinent, des de l'Àrea de 
Comunicació ens plantegem reformular tots els mitjans de comunicació muni-
cipals per donar-los un impuls i adequar-los a la nova realitat existent. Aprofi-
tant les noves tecnologies, volem consolidar els mitjans convencionals, com la 
ràdio i la revista, i a la vegada complementar-ho amb un servei de comunicació 
2.0. També es pretén promoure la participació i implicar els santpolencs, les 
entitats i els diferents agents que intervenen en el dia a dia de Sant Pol.

La nostra voluntat és fer un salt qualitatiu en la difusió de les activitats i esde-
veniments al poble, i confiem que us agradi el canvi. Amb aquests bons desit-
jos ens acomiadem de l'any que acaba i donem pas a un nou 2016, en el que 
esperem comptar amb la vostra col·laboració i us recordem que estem oberts a 
tots aquells suggeriments que ens vulgueu fer al respecte.
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tema del mes

Festa de Nadal del comerç

 El comerç de Sant Pol es va afegir a la 
campanya de Nadal amb una festa al 
carrer, en la que van participar uns 25 
establiments i on es van oferir tastets, 
música i altres activitats per animar la 
compra en aquestes festes.

La festa del "Shopping Evening" es 
va celebrar el passat dissabte 19 de de-
sembre als carrers del centre del poble. 
Durant tota la tarda, unes 25 botigues 
de la Unió d’Establiments i Serveis van 
sortir al carrer, on també van convidar 
al públic a tastets, degustacions i més 
sorpreses.

La jornada va comptar amb un es-
pectacle infantil a la Plaça de l'Estació 
i un concert de Gospel a càrrec de 
Fildegospel Cor. Durant el decurs dels 
espectacles, la Comissió del viatge de 
fi de curs dels alumnes de 6è va oferir 
també berenar i xocolatada.

La festa va coincidir amb la cantada 
de nadales a càrrec de la coral Sant Pol 
Canta, que va recórrer diversos carrers 
de Sant Pol.
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alcaldia

Montserrat 
Garrido i 

Romera
Alcaldessa 
de Sant Pol 

de Mar

 Comiat a un any intens

Tanquem un any molt intens pel que fa 
al moment polític, però també a nivell 
municipal. Per una banda, ha estat un any 
d'eleccions, de marcar-nos nous horitzons, 
d'avançar en el procés cap a la indepen-
dència. Estem en un moment cabdal, que 
ens pot portar a un canvi radical del que es-
tàvem acostumats fins ara. És un camí dur, 
però que cal seguir caminant sense defallir 
si volem arribar al nostre objectiu.
En el nostre poble també ha estat un any 
intens, pel que fa a inauguracions, novetats, 
espais nous... Hem estrenat institut, biblio-
teca, les reformes al pavelló o les grades al 
futbol. Igualment acabem l'any obrint un 
nou espai infantil a la placeta de l'Hotel, 
on la canalla podrà gaudir d'una estona 
d'esbarjo durant aquestes festes, i estem a 
punt d'estrenar la nova carpa que acollirà 
el ball de Sant Pau i moltes més activitats a 
partir del 2016.
No podem tancar l'any sense agrair també 
la solidaritat dels santpolencs, que s'han 
bolcat en totes les activitats solidàries que 
s’han organitzat al nostre municipi i han 
ajudat amb les seves aportacions.
Ha estat un any intens i dur, de molta feina. 
Des de l'equip de govern ens comprometem 
l'any vinent a seguir en aquesta línia, per 
una banda facilitant el camí que ha triat 
Catalunya, i per als santpolencs, continuant 
estant com sempre al seu servei.
I si aquest 2015 ha estat dur és que anem en 
la direcció correcta. 
Bones Festes i feliç 2016!

Sant Pol recull 10.000 euros per a la 
recerca sobre la diabetis i l'obesitat
 Els actes organitzats aquest any a Sant Pol en favor de la Marató de TV3 van 

recollir un total de 10.003,10 euros, que aniran destinats a impulsar la recerca 
sobre la diabetis i l'obesitat, les dues malalties metabòliques més freqüents a 
Catalunya.

Més de la meitat d'aquests fons recaptats, 5.260 euros, es van aconseguir amb 
les tradicionals quines. La resta d'aportacions van ser a la taula de la solidaritat 
(2.852,60¤), al sopar solidari organitzat per Convergència i Banys Lluís (735¤) i a 
la marxa popular (355,50¤). A la xifra final també s'han contemplat els 800 euros 
que es calculen que s'obtindran de benefici amb el xou-espectacle d'aquest cap 
de setmana. 

El poble de Sant Pol col·labora des de fa un grapat d'anys amb aquesta iniciativa 
solidària que organitza el Centre Cultural amb la col·laboració de l'Ajuntament i 
les entitats del poble. La jornada per la Marató, que va tenir lloc el passat diu-
menge 13 de desembre, va coincidir com ja és habitual amb la Fira de Santa Llúcia 
organitzada per les Dones de la Vallalta, que va omplir el carrer Nou amb parades 
d'artesania i motius nadalencs. L'arbre de la solidaritat es va dedicar en aquesta 
edició al doctor Joan Sauleda, recentment desaparegut, i per això es va decorar 
amb figures de nens i nenes pintats per l'alumnat de l'Escola Sant Pau, en home-
natge a l'estimat pediatra.
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notícies

breus
 El Gran Recapte 

aconsegueix 3.000 quilos 
d'aliments a Sant Pol

La campanya El Gran Recapte d'Aliments, 
celebrada simultàniament a tot Catalunya 
els dies 27 i 28 de novembre, va recollir a 
Sant Pol fins a 7 "banyeres” d'aliments, una 
i mitja més que l'any passat. Això equival a 
uns 3.000 kg. d'aliments bàsics, que aniran 
destinats a les persones més necessitades.
Aquest any es demanava bàsicament oli, 
llet, llegum cuit, conserves de carn i peix, 
pasta, arròs, purés per nadons i bolquers. 
La campanya coordinada pel Banc dels 
Aliments, que es pot dur a terme gràcies a 
la col·laboració de milers de voluntaris, va 
aconseguir en total més de 4.600 tones de 
menjar. Al Maresme, s'ha aconseguit incre-
mentar el Gran Recapte de l'any passat. La 
solidaritat dels maresmencs ha permès que 
les entitats beneficiàries del Banc dels Ali-
ments rebin en aquesta campanya més de 
263.000 quilos de menjar, que els propers 
mesos podran distribuir entre les 12.600 
persones ateses a la nostra comarca.
 Els supermercats que hi participen com a 
punts de recollida, com el Sorli a Sant Pol, 
aporten també una quota de col·laboració.

 Resultats eleccions 
generals 20D a Sant Pol

A les eleccions a les corts generals del 
passat 20 de desembre, la nova formació 
Democràcia i Llibertat (DL) es va imposar a 
Sant Pol amb 787 vots al Congrés, seguida 
d'a prop per ERC, amb 733. En tercer lloc va 
quedar la coalició En Comú Podem, que en 
va aconseguir 416. A més distància trobem 
C's (192), PSC (181), PP (175) o Unió (47).

  L'Ajuntament estrenarà una nova carpa que servirà com a petit envelat per 
donar cabuda a les activitats que s'hagin de realitzar sota cobert. 

La Comissió de Festes està 
tancant ja el programa de 
Sant Pau, la Festa Major 
d'hivern, que enguany 
pretén augmentar el gruix 

d'actes i recuperar alguns elements que 
s'havien deixat de celebrar, com el ball 
de Sant Pau. Per fer-ho es comptarà 
amb una carpa auxiliar, que l'Ajunta-
ment ha adquirit per traslladar-hi les 
activitats que ara es feien al pavelló. 
Aquesta decisió s'ha pres per una 
banda per preservar el terra del polies-
portiu, que acaba de canviar-se, i per un 
altre costat, per no haver de modificar 
el calendari d'activitats esportives que 
acull aquest equipament cada cop que 
hi ha una festa.

Es tracta d'un petit envelat que per 
Sant Pau s'ubicarà al Parc del Litoral 

El gener es prepara 
carregat d'activitats

 Parc infantil de Les Tres Bessones a la Plaça de l'Hotel

Sant Pol acaba d'estrenar un nou parc infantil situat a la Plaça de l'Hotel. 
Es tracta d'un conjunt d'elements lúdics inspirats en els contes de Les Tres 
Bessones, els famosos personatges de Roser Capdevila. Es tracta de peces ela-
borades amb fusta massissa, tallades a mà de forma artesanal i pintades amb 
pintures a l’aigua de composició natural. El conjunt ve a substituir els aparells 
de gimnàstica que hi havia i que s'han traslladat al Parc dels Garrofers.

però que es pot traslladar a la Punta 
o a altres indrets del poble si fa falta. 
Aquesta carpa també serà una bona 
alternativa quan el temps impedeixi fer 
alguna activitat a l'aire lliure.

La festa de Sant Pau se celebrarà 
aquest any del 22 al 31 de gener (podeu 
consultar el programa provisional a 
l'apartat d'agenda). El cap de setmana 
anterior, el diumenge 17, tindrem la tra-
dicional celebració de Sant Antoni, amb 
les concorregudes curses de cavalls, la 
benedicció i desfilada d'animals o el ball 
a la Sala Ainaud de Lasarte. I després 
dels actes de Sant Pau, es donarà pas a 
la celebració del Carnaval, el 6 i 7 de fe-
brer. El programa inclou rua i espectacle 
infantil el dissabte a la tarda, el pregó 
del carnestoltes i ball a la nit, i l’endemà 
el dinar de carnaval al Carrer Nou.
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breus
  Sant Pol acollirà el seu 

primer canicròs pel febrer

El proper 28 de febrer tindrà lloc el I Cani-
cross de Sant Pol de Mar, una de les proves 
de la Copa Solidària GosEsport Catalunya, 
que recorrerà uns 6Km. de muntanya per 
acabar a primera línia de mar. El canicross 
és un exercici físic que consisteix en caminar 
o córrer amb la companyia i l’ajuda del 
teu gos. El practicant duu el gos lligat a la 
cintura mitjançant una corretja, deixant així 
les mans de la persona lliures per poder 
córrer correctament. Tots els beneficis 
d'aquesta prova, que organitzen Ajuntament 
i GOSesport Catalunya, seran destinats ha 
una protectora. Per informació i inscripcions 
podeu adreçar-vos a Ca l'Arturo.

 Problemes temporals en la 
TDT pel desplegament del 4G

Des del Ministeri d'Indústria, Energia i 
Turisme, informen que s'està fent el desple-
gament de la tecnologia de telefonia mòbil 
4G al nostre poble, cosa que pot ocasionar 
problemes en la recepció dels canals de TDT. 
La tecnologia 4G, que estarà disponible en 
breu al nostre municipi, permet oferir millors 
prestacions i cobertura, així com una major 
velocitat de connexió a internet. La prestació 
d’aquests serveis sobre la banda de freqüèn-
cies de 800 MHz pot ocasionar afectacions 
en la recepció del senyal de TDT, ja que 
anteriorment aquesta freqüència s'utilitzava 
per al servei de TDT. Per això s'ha habilitat 
un telèfon d'atenció gratuït (900 833 999) 
i una pàgina web www.llega800.es on podeu 
adreçar-vos per demanar que se solucioni 
l'afectació i es restableixi el servei de TDT.

El Sant Pol estrena grades en la 
presentació de la nova temporada
 El passat novembre, l'At. C. Sant Pol va fer la tradicional presentació de la tem-

porada 2015/16, una temporada rècord pel que fa al nombre d'equips i de juga-
dors, i que compta com a novetat amb l'estrena de les noves grades al camp.

L'At. C. Sant Pol compta actualment amb uns 360 futbolistes, distribuïts en 29 
equips (entre els quals dos de femenins), a més a més de l’Escoleta on s'inicien 
els menuts. La temporada anterior el primer equip va aconseguir pujar de catago-
ria, i actualment juga a 2a. Catalana.

Ester Bachs presenta la primera guia del vermut

 La santpolenca Ester Bachs ha presentat aquest desembre a Sant Pol la seva 
‘Guía del vermut’, una publicació amb pròleg de Carme Ruscadella, que vol 
donar a conèixer els millors vermuts que s’elaboren a Catalunya i a l’Estat.

La guia, que ja està a la venda, ofereix descripcions detallades i notes de tast, 
i inclou receptes de còctels i un llistat amb les vermuteries més representatives. 
Durant la presentació, que va tenir lloc al Cafè El Centre, es va oferir també un tast 
de vermuts i còctels de la mà de l'autora i de Ricard Balam.
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espai can coromines

  Desembre és el mes de la màgia i la il·lusió. Per a aquest mes, des de la bibli-
oteca hem preparat autèntiques joies que despertaran la màgia de la lectura en 
els nostres usuaris. Hem treballat de valent per a poder oferir-vos molts títols 
de novel·les, contes i lectures per a nens i nenes, a més de pel·lícules per a tots 
els gustos i música diferent, que amenitzaran els vostres dies nadalencs. 

Per als amants de les bones 
novel·les, us recomanem 
aquells títols més dema-
nats i que han sortit les 
últimes setmanes a la 

venda. Ja els tenim a la biblioteca!
- Los besos en el pan, d’Almudena 
Grandes 
- Vae Victus, d’Albert Sánchez Piñol
- El retorn del cató, de Matilde Asensi
- El diamant blau, de Care Santos
- Hombres desnudos, d’Alícia Giménez 
Barlett (últim premi Planeta)
- Lo que no te mata te hace más fuer-
te, de David Lagercrantz
- El secreto de la modelo extraviada, 
d’Eduardo Mendoza
- Escarabats, de Jo Nesbo
- G: la novel·la de Gaudí, de Daniel 
Sánchez Pardos 
- No culpes al karma de lo que te pasa 
por gilipollas, de Laura Norton 
… i molts més!
Per als nens i nenes, hem adquirit 

La màgia del Nadal en els llibres! 

llibres per a totes les edats, destacant 
les lectures que sabem que els “engan-
xen”:  els llibres de “Els Futbolíssims”, 
les noves edicions d”“Els Cinc” o “Els 7 
secrets” de l’Enid Blyton, les aventures 
d’Adrià i Cleo, El Capità Calçotets i la 
Tea Stilton.

Pel que respecta a la música, podeu en-
dur-vos en préstec per a aquests dies 
de Nadal algunes novetats importants: 
- El nou volum de “10 anys: Els Amics 
de les Arts”, donatiu de l’Eduard Costa 
per a la biblioteca,
- El cd Revulsiu, de La pegatina 
- 20 anys de vacances, d’Ovidi Mont-
llor o 
- Son soneta, cançons de bressol per 
als més petits.

I finalment, podreu endur-vos una bona 
pel·lícula que acaba d’arribar a la biblio-
teca per a aquells dies de tranquil·litat 
a casa, amb títols per a grans i petits: 
- Se nos fue de las manos 
- Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho?
- Corazones de acero
- Mommy
- Babadook
- Niko 2
- Los cinco y la isla del tesoro
- Khumba
… i molts més! 
Evidentment, hi ha molts més títols. 
No dubteu a consultar el catàleg o 
demanar directament al personal de la 
biblioteca si tenim els que us interessa.
I això només és un petit tast del que 
trobareu a la biblioteca. Veniu a trobar 
aquell llibre que us despertarà la 
màgia!

SI TROBEM BONS RESULTATS
ENS SENTIREM ORGULLOSOS.

LA MÀGIA DEL NADAL
ENS OMPLIRÀ VENTUROSOS.

Gemma Matas 

Biblioteca Can Coromines 
Desembre 2015 
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En memòria de 
Miquel Coll i Alentorn
 En Lluís Cabruja fa un recordatori de l'expresident del Parlament de Catalunya, 

fortament vinculat a Sant Pol, en el 25è. aniversari de la seva mort.

El dia 15 desembre farà 25 anys 
del traspàs de Miquel Coll i Alen-
torn. Modestament vull recordar-ho 
perquè va estimar la nostra vila i va 
ser un santpolenc de cor. També vull 
fer-ho a tall personal per la relació 
que hi vaig tenir.

Tots dos vam coincidir al Departa-
ment de Català de la Universitat de 
Barcelona quan el senyor Coll era ja 
un eminent historiador i un servidor 
tot just era un jove professor ajudant. 
El recordo molt bé. En les reunions 
atreia l’atenció i es feia escoltar, tant 
per la seva veu profunda i pel que 
explicava com per la manera de fer-
ho. Sempre somrient, afable i molt 
elegant. Era un senyor de Barcelona. 

Al cap de molts anys quan ja era 
President del Parlament de Catalunya 
ens vam retrobar a Sant Pol. Vivia 
en un pis del carrer de La Riera ben 
a prop del seu mar. M’explicava que 
durant els estius encara anava nedant 
des dels ‘Banys dels nois Tarridas’ 
fins a la platja dels pescadors, davant 
de l’estació. Déu n’hi do. I ho deia 
amb modèstia i somrient.

El senyor Coll i Alentorn es mereix 
abastament un record des de Sant 
Pol com un santpolenc més, com ho 
foren Enric Morera, Ignasi Iglesias, 
Amadeu Vives, Pere i Joan Coromi-
nes, Manuel Carrasco i Formiguera, 
Josep M. Ainaud de Lasarte i molts 
més. 

En la nostra historiografia medieval 
destaquen ‘Les Cròniques’. El Libre 
dels feyts o crònica de Jaume I el 
Conqueridor, el Libre del Rey en Pere 
d’Aragó e dels seus antecessors passats, 
la segona gran crònica més coneguda 
pel nom del seu autor, Bernat Des-

clot i encara les cròniques de Ramon 
Muntaner i de Pere el  Cerimoniós.

En memòria, doncs, del senyor 
Coll em plau exposar breument un 
fragment històric on se cita el nom 
del nostre poble ja en un text del 
segle XIII de la crònica de Desclot i 
el comenta. El senyor Coll va fer-ne 
l’edició crítica a l’Editorial Barcino.

Fragment del Cap. CLXVI
“E quan foren davant un lloc que 

ha nom Sent Pol des Maresme, qui és 
assats [bastant] prop d’aquell lloc on 
era l’armada del rei de França, tira-
ren les galeres en terra per ço que les 
espalmassen [calafategessin] e que 
estiguessen aquí tro [fins que] hagues-
sen avinentesa que poguessen fer algun 
bon ardit [estratagema]. E quan les 
galeres del rei d’Aragó foren en terra, 
un fals prior d’aquell monestir qui era 
aquí prop lo port, qui havia nom Sent 
Pol e era de l’orde de Cartoixa (1), per 

tal que pogués caber en gràcia del rei 
de França e del cardenal, tramès-los 
a dir ab son missatge que deu galeres 
del rei d’Aragó havia aquí a Sent Pol 
e que les havien tirades en terra per 
espalmar;”[calafatejar].

La nota (1) que hi afegeix Miquel 
Coll i Alentorn fa observar que cor-
respon “En l’emplaçament de l’actual 
ermita de Sant Pau, damunt del port 
de Sant Pol. Les galeres catalanes de-
vien estar tirades en terra en l’indret 
on avui treuen les barques els pesca-
dors santpolencs davant l’estació del 
ferrocarril, abrigades de la tramunta-
na per la Punta que arrecera el port 
pel nord-est. Els cartoixans havien 
estat duts a Sant Pol per Guillem de 
Montgrí, sagristà de Girona i arque-
bisbe electe de Tarragona, mort en 
1273. Anteriorment els benedictins 
havien ocupat el monestir”

Lluís Cabruja i Garriga

“Durant els estius 

encara anava nedant 

des dels ‘Banys dels 

nois Tarridas’ fi ns a la 

platja dels pescadors”
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tribuna

Grups
Municipals

En resposta a l’escrit de la Bústia del darrer ENS per part de l’Associació 
d’Establiments i de Serveis, volem fer un seguit d’aclariments al respec-
te. Quan parlem de mobilitat, la discussió va molt més enllà de decidir 
horaris de tancament del centre i millorar i ampliar pàrquings. Parlem 
també de la pacificació de la N-II, de la plataforma única al centre, de 
vies verdes, rutes escolars, passos adaptats, millora de connexions... I de 
tot això, el més calent és a l’aigüera.
Tots els pobles del Maresme que tenen el casc urbà dividit per la N-II 
l’han pacificat i convertit en un passeig, menys el nostre. Seguim tenint 
una barrera infranquejable que divideix el nostre entramat urbà. Els 
veïns dels Garrofers se senten aïllats i els hi resulta més còmode anar 
als pobles veïns a fer les compres que no pas al centre. Ajudem-los i 
solucionem-ho. Lluitem pels passos de vianants que creuin la carretera, 
per convertir la carretera en la via principal de distribució del trànsit 
local, per la creació de rutes escolars segures, per l’adequació d’un camí 
practicable paral·lel a la riera... Seguirem lluitant per la millora de la 
mobilitat. BONES FESTES

"Som, per l’unànime voler del poble, en I’autèntic camí de les llibertats de 
Catalunya. Inclinem-nos en començar-lo davant els que el fressaren i no l’han 
pogut petjar. Fem-lo, entre tots, més ample i més segur. No donem un pas 
en fals, ni mai cap passa enrera. Que ens porti on el cor ens diu que vol anar 
Catalunya"

Vuitanta anys després, les paraules del President Francesc Macià en 
la primera sessió del Parlament, després de les eleccions del 20 de 
novembre de 1932, tenen plena vigència. Del 27S se’n va desprendre 
un mandat inequívoc per constituir la República Catalana. La proposta 
de referèndum vinculant d’En Comú Podem, malauradament, topa amb 
més d’un 70% dels diputats del Congreso i amb la majoria absoluta 
del PP al Senat: és inviable. On si que es pot és aquí a Catalunya, i quan 
a Podemos se n’adonin els esperem amb els braços oberts, ja que en 
definitiva volem el mateix: un país més just, sense corrupció i lliure. 
Mentrestant, els 9 diputats d’Esquerra a Madrid els recordaran que s’ha 
de respectar el vot de la gent, defensaran la democràcia.

Els resultats de les eleccions al Congrés de Diputats han deixat moltes 
portes obertes pel que fa a la governabilitat amb la irrupció de dues 
forces polítiques emergents com Podemos o Ciudadanos.
En primer lloc, i ja mirant al nostre País, no podem deixar de felicitar a 
la formació guanyadora d’aquestes eleccions, “En comú podem” amb 12 
diputats, i a Esquerra amb 9 diputats. 
En el nostre cas se’ns presentaven unes eleccions complexes. Després 
de la coalició de Junts pel Sí, ens hem presentat amb el nom de Demo-
cràcia i Llibertat, sense Unió Democràtica i sumant amb Reagrupament 
i Demòcrates de Catalunya. Tot i aquesta complexitat, hem aconseguit 
8 diputats, lluitant fins a l’últim moment amb el 9è a la circumscripció 
de Lleida. A Sant Pol novament Convergència ha guanyat! Volem agrair 
als 787 santpolencs que ens heu fet confiança, que juntament amb els 
votants d’Esquerra del municipi, ens acostem al 60% de votants clara-
ment independentistes. 
Per últim desitjar-vos a tots unes bones festes i un any 2016 ple d’èxits, 
felicitat i encerts.

junts per sant pol
bones festes

ciu sant pol de mar
tornem a guanyar a 
sant pol

grup municipal d’icv
circulem ii

secció local d’esquerra
cap passa enrer

“Estimats Reis Mags, després d'un any replet de promeses, bones intencions 
i eleccions vàries amb resultats una mica inesperats per a molts de nosaltres 
i tenint la convicció de ser mereixedors de la vostra consideració, no sabem 
si atrevir-nos a demanar algun regal més, per si la sorpresa no és l'esperada. 
Potser, picarem de peus a terra i com marca la tradició, donarem cops de 
bastó al Tió per fer-li treure tot allò que ens agradaria, almenys això compor-
ta posar una mica d’esforç i no esperar que les coses vinguin soles. No us ho 
preneu malament...”
En tot cas és més factible confiar en la feina i dedicació de les bones 
persones per millorar el que tenim més a prop: la família, els amics, els 
veïns, i treballar perquè aquest entorn proper millori en l’aspecte més 
gran possible. Aquesta ha estat, des de sempre, la voluntat de Junts per 
Sant Pol i, en aquest sentit, no cal que ara arribi Nadal per seguir oferint 
a tots els santpolencs la nostra ajuda, en la mesura de la nostra repre-
sentació, per fer arribar i defensar les vostres peticions, com si fóssim 
carters reials, a Ses Majestats.
Amb tot el nostre afecte i agraïment, us desitgem unes Bones Festes.
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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

Gener “Sons d'hivern i de Nadal” (Dins del 
projecte de recerca Paisatges sonors).  
Hora de les 9 a les 9:35h / Lloc Llar 
d’infants. Proposta oberta i gratuïta.

  Diumenge 17 de gener
 
XII Celebració de Sant 
Antoni Abat
A LA RIERA
- A les 9h: Esmorzar pels genets. El 
públic pot gaudir-lo per 5¤
Parades durant tot el matí amb: Cerve-
ses casolanes, Tortells de Sant Antoni, 
Passejades amb carro, Passejada amb 
ponis per la mainada.
- A les 12h: 5a. Cursa de cavalls
(Premi: Val per sopar o dinar al Restau-
rant Sant Pau per a 2 persones)
A LA PLAÇA DE LA VILA
- A les 12,30h: Vermut popular, genti-
lesa de l’Unió d’Establiments i Serveis.
- A les 13h: Benedicció dels animals.
Desfilada de cavalls (i altres) acom-
panyats amb la Big Bang Valona pels 
carrers, Nou, Pujada de Sant Pau, El 
Cau i Tobella. Retorn pel carrer Nou i 
Mar fins a La Riera de nou.
A LA SALA AINAUD DE LASARTE
- A les 18:30h: Ball de Sant Antoni. En-
trada lliure. Amb Toni Balam, trompeta 
en viu i música disco. El públic assistent 
podrà gaudir de Santpares i Ratafia.

 Cap de setmana 6 i 7 de febrer
 
Festa de Carnaval
Dissabte a la tarda: rua i un espectacle 
infantil, pregó del carnestoltes, i ball a 
la nit. Diumenge: Dinar al C/ Nou

  EXPOSICIONS:
 
‘Sang de fulla’
Diàleg de Tura Sanz i Mària Sauleda 
amb Mercè Rodoreda. Horari Dissab-
tes de 18 a 20h i diumenges i festius 
d’11 a 14h / Lloc Museu de Pintura

  Dissabte 2 de gener
 
Cinema de Nadal
Pel·lícula "Arthur Christmas". Hora 18h 
/ Lloc Centre Cultural. Preu: 3¤

  Diumenge 3 de gener
 
3r. Futbol solidari en 
família per l'Índia
Hora D'11:30 a 14:30h / Lloc Camp de 
futbol municipal. Donació voluntària.

Cinema de Nadal
Projecció de la pel·lícula "L’origen dels 
guardians".  Hora 18h / Lloc Centre 
Cultural. Preu: 3¤

  Dimarts 5 de gener
 
Taller de fanalets
Vine a fer un fanalet per rebre als Reis 
d’Orient. Hora De 10 a 13:30h / Lloc 
pati de Ca l’Arturo.  Amb xocolatada a 
preus populars dels alumnes de 6è.

Cavalcada dels Reis 
d’Orient pels carrers
Hora arribada 18h / Lloc Plaça Hotel

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

  Dilluns 11 de gener
 
Concert de Benvinguda 
per infants i famílies

Fira i Festa de Sant 
Pau del 22 al 31 de gener

Divendres 22 de gener

Concert de cobla de Sant Pau amb la cobla 
Sabadell al Centre Cultural / 21:30h
Concert de Reclam (versions de Rock 
Català) i Karaoke’s Band a la carpa del Parc 
del Litoral / 23h

Dissabte 23 de gener

3r Cross de Sant Pol de Mar a la riera / 9h
Inflables, jocs gegants i tallers infantils a la 
carpa del Parc del Litoral / 12h
Actuació de la Valoneta* a la carpa del Parc 
del Litoral / 12:30h
Taller-demostració de Zumba* a la carpa 
del Parc del Litoral / 13h
Gimcana a càrrec del Cau el Nus* a la Plaça 
de l’Ajuntament / 17h
Concert de Sant Pau amb l’orquestra Parfills 
a la carpa del Parc del Litoral / 19h
Presentació del llibre Josep Torrents a la 
sala Ainaud o a la biblioteca* / a les 19h
Ball de Sant Pau amb l’orquestra Parfills a la 
carpa del Parc del Litoral / 23h

Diumenge 24 de gener

Vermut popular amb acompanyament de 
jazz a la Punta (si plou, a la carpa) / 12h
Espectacle infantil a la carpa del Parc del 
Litoral / 17:30h

Dilluns 25 de gener

Fira de Sant Pau Tot el dia / pels carrers del 
poble
Missa Solemne a Sant Pau. S’obsequiarà 
amb una medalla a tots els Pau, Pol i 
Paulina (cal inscriure’s a la parròquia) a 
l’ermita de Sant Pau / 11h
Cercavila de gegants i ball de l’almorratxa 
de Sant Pau fins a la Punta / 12h
Ballada de sardanes a la plaça Torrent 
Arrosser / 12h
Cinema al Centre Cultural / 18h

Dissabte 30 de gener

Presentació del llibre: Gran volta a la 
Cerdanya, d’Eduard Jornet*

Diumenge 31 de gener

XXXIIa Marxa de Sant Pau Sortida: Plaça de 
l’Hotel / 08h 

(* A confirmar)

*** Programa provisional, subjecte a 
modificacions. Més info a www.santpol.cat


