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ADIF pretenia iniciar al setembre les obres que inclouen dos ascensors i un pas soterrani

Els 13 regidors de l’Ajuntament
han unit de nou les seves
forces per tal de frenar el pro-
jecte de remodelació de
l’estació que Adif pretén dur a
terme a Sant Pol. El ple va
acordar en la sessió extra-
ordinària del passat 22 d’agost
el seu rebuig unànim al projecte
que, malgrat suprimeix les mar-
quesines i rebaixa la barana,
encara contempla dos ascen-
sors i un pas soterrani, unes
estructures de dimensions con-
siderables atès el poc espai
existent.
L’acord fa constar explícitament
que els regidors no assumeixen
com a propis els possibles
pactes a que hagués arribat
Adif amb l’anterior equip de
govern. Tot i que veuen posi-
tives algunes modificacions que
s’han introduït al projecte inicial,
no accepten de cap manera la
construcció dels ascensors i el
soterrani, que suposen “una
desfiguració de la imatge actual
de la façana marítima”.

Aquesta contundent resposta
s’ha donat després que el pas-
sat 29 de juliol Adif presentés a
l’Ajuntament de Sant Pol el pro-
jecte definitiu, amb la intenció
d’iniciar en breu la licitació i
poder començar les obres al
setembre. El consistori en ple
ha comunicat a Adif el seu
rebuig total al projecte, no
només per l’impacte visual, sinó
també atenent mesures de
seguretat, quan la seguretat és
-segons Adif- l’objectiu del pro-
jecte de remodelació.
L’informe emès pels serveis
tècnics assenyala la insuficièn-
cia de mesures de seguretat i
accessibilitat, ja que la cons-
trucció dels ascensors i el pas
inferior amb tant poc espai
deixaria un pas insuficient i difi-
cultaria la mobilitat usuaris del
tren, agreujant la situació actual
i anant en perjudici de la segu-
retat dels usuaris. A més, els
serveis tècnics indiquen que les
obres poden afectar les infraes-
tructures existents, ja que cal-

dria desviar la xarxa municipal
de sanejament general, per
exemple, cosa que agreujaria
els problemes que ja actual-
ment té d’embussaments. Una
altra de les raons del rebuig és
l’afectació de les finques més
properes a l’andana, a les quals

provocarà un fort impacte.
Per un altre costat, l’Ajuntament
té previst iniciar en breu con-
verses amb el departament de
Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat, per tal de posar-los
al corrent del problema i dema-
nar que intercedeixin.

Nova demostració d’unitat per
frenar el projecte de l’estació

REBUIG UNÀNIM DELS 13 REGIDORS EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE

L’acord del ple

El Ple de la Corporació en sessió
extrordinària de data 22 d’agost de
2011, va adoptar l’acord la part dis-
positiva del qual es transcriu a con-
tinuació:
“PRIMER.- REBUTJAR en la seva
totalitat i per les raons exposades
anteriorment el projecte “Proyecto
constructivo de remodelacion de la
estación de cercanias de  Sant Pol
de Mar (Barcelona)”, promogut per
Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, Dirección ejecutiva de
estaciones de viajeros, Dirección
de edificación, mantenimiento y

explotación, redactat per la empre-
sa INECO, de Madrid. 
SEGON.- COMUNICAR expressa-
ment a ADIF, que aquest nou
Ajuntament no assumeix com a
propis els suposats pactes als
quals es va arribar amb l’anterior
govern municipal.
TERCER.- MANIFESTAR NOVA-
MENT la disconformitat amb les ac-
tuacions que es pretenen dur a ter-
me per part d’ADIF a la nostra vila.
QUART.- NOTIFICAR aquest
acord a ADIF, Dirección ejecutiva
de estaciones de viajeros,

Dirección de edificacion, manteni-
miento y explotación de Madrid; a
ADIF Dirección de Servicios
Logísticos y Estaciones Noreste,
de Barcelona; a la Direcció General
de Ports i Costes de la Generalitat
de Catalunya i al Ministerio de
Fomento, Dirección General de
Costas, pel seu coneixement i
efectes. 
CINQUÉ.- PUBLICAR aquest
acord al Butlletí Municipal, a la web
municipal i al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament per a general coneixe-
ment de la població.“ 

Posar nom a l’andana

Un dels punts més
polèmics del projecte és
també el de tancar l’an-
dana, de sempre con-
siderada com un carrer
més del poble. Tant és
així, que al ple es va
proposar de posar-li
nom, com una manera
més de deixar cons-
tància que Sant Pol con-
sidera aquesta zona
com a part del seu teixit
urbà.
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’Un trocet de paradís’, d’Isabel
Mitats Mestres, és l’obra
guanyadora del tercer
Concurs de Composició
d’Havaneres ’Vila de Sant Pol
de Mar’, que es va celebrar el
passat 20 d’agost dins els
actes de FIRAMAR 2011.
El segon premi es va concedir
a ’El llagut del meu pare’,
d’Antoni Serra Oribe, que
també va obtenir el premi
Popular del públic. Els accès-
sits corresponen a les
havaneres ’Bromes de mar’,
de Xavier Criado Samorra, i
’L’havanera del núvol’, de
Carles Pastor.
El Concurs d’Havaneres ’Vila
de Sant Pol de Mar’, organit-
zat per l’Associació Cultural
Penya Xíndries i l’Ajuntament

de Sant Pol de Mar, es pot
considerar com una iniciativa
ja consolidada. El veredicte es
va donar a conèixer durant el
Festival d’Havaneres, presen-
tat per la coneguda actriu Fina
Rius, i al que van assitir prop
d’un miler de persones. 
Aquest any, el festival va
comptar amb les actuacions
dels grups Els pescadors de

l’Escala, Cubacant, Morralla i
Port-bo. Els premis van ser
lliurats per l’alcaldessa de
Sant Pol de Mar, Montserrat
Garrido, el regidor de Cultura
Xavier Catarineu, la presti-
giosa cuinera santpolenca
Carme Ruscalleda, i per la
Unió d’Establiments i Serveis
de Sant Pol de Mar. El primer
premi estava dotat amb 1.200

euros i un sopar per a dues
persones al Restaurant Sant
Pau; el segon era de 600
euros; els accèssits, de 400
euros cadascun, i el Premi
Popular, de 300 euros.
Els membres del jurat
d’aquest tercer Concurs han
estat: Josep Bastons (músic i
compositor d’havaneres),
Albert Prats (músic i composi-

tor d’havaneres i membre de
Els Pescadors de l’Escala),
Jordi Sauleda Parés (perio-
dista i escriptor), Eduard Estol
(director del Cor Germanor)
Joan Piqueras (exregidor de
Cultura de Sant Pol de Mar),
Lluís Tobella (president de
l’A.C. Penya Xíndries i Josep
Maria Puigvert, que va actuar
com a secretari.

Sant Pol celebra la Diada de Catalunya amb l’ofrena floral i la cantada de l’himne

L’Ajuntament de Sant Pol
s’apunta a les xarxes socials

L’Ajuntament de Sant Pol ja és
present a les diferents xarxes
socials. Ens trobareu a la
pàgina oficial del facebook:
Ajuntament de Sant Pol de
Mar, al twitter: @ajsantpol, i
a Flickr: www.flickr.com/
ajsantpol, on ja podeu consul-
tar les fotos de l’estiu i on
anirem penjant imatges de les
activitats més destacades.

Tramitació del DNI-e a Sant
Pol el proper dia 4 d’octubre

El proper 4 d’octubre un equip
de la Policia Nacional tramitarà
de nou el carnet d’identitat elec-
trònic. S’haurà de demanar hora
amb anterioritat trucant al telè-
fon 93.760.05.19, o bé passant
per les dependències de la
Policia Local en horari d’atenció
al públic de 9 a 14 hores.

Breus

El passat diumenge 11 de setembre va tenir lloc a Sant Pol la celebració de la Diada Nacional de
Catalunya. L’acte institucional va consistir en la tradicional ofrena floral al monument dels segadors
i la cantada de l’himne, i va comptar amb la participació dels representants dels diferents partits
polítics i de diverses entitats del poble. Després es va oferir un vermut popular als assitents i es va
fer una ballada de sardanes.

Resultats del Tercer
Concurs d’Havaneres
"Vila de Sant Pol de Mar"


