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EDITORIAL

L’apartat de “Bústia” és obert a 

tothom que vulgui expressar les seves 

opinions, crítiques, comentaris o pensa-

ments sobre qualsevol tema relacionat 

amb Sant Pol. La revista es reserva el dret d’extrac-

tar-los o resumir-los. Els podeu enviar a ens@san-

tpol.cat o fer-los arribar a l’Ajuntament de Sant Pol, 

a l’atenció de la revista. Cal que els escrits portin el 

nom de l’autor i algun telèfon o mail de contacte.

Hem creat aquesta nova secció per recollir 

l’activitat que es mou a través de les xar-

xes socials. Si voleu que els vostres tuits i 

imatges hi surtin publicats podeu afegir 

l’etiqueta #revistaENS

S antpolencs i santpolenques,

 

Teniu a les vostres mans el nou ENS. Una revista mu-

nicipal que es reinventa i que vol recuperar l’esperit de 

tots els números que l’han precedida. En aquesta nova 

edició hi ha canvis significatius, no només en el disseny, 

sinó també en el contingut, on el que busquem és la 

col·laboració de tot el poble per farcir aquestes pàgines 

d’informació, de reflexions i de vida, amb l’objectiu que 

esdevingui una eina important de comunicació i inter-

canvi. Veureu que hi trobareu espais 2.0 de participació 

i col·laboració, amb la finalitat única de ser una revista 

transversal i amb contingut de la nostra vila.

 

La publicació és oberta a totes les entitats que hi vulguin 

participar, enviant-nos escrits, o proposant entrevistes 

i reportatges. Igualment teniu a la vostra disposició la 

secció de bústia, per enviar-nos cartes sobre tot allò 

que us interessa o us preocupa relacionat amb el mu-

nicipi. També volem implicar els comerços, començant 

per la secció de cuina, que us anirà oferint receptes dels 

restaurants i establiments locals. Igualment, la revista 

es complementa amb els canals 2.0 de facebook, twitter 

o instagram, que reflectirem periòdicament en aquest 

suport paper.

 

Us recordem que hem obert també un canal d’informa-

ció audiovisual, Sant Pol Mèdia, on podeu trobar repor-

tatges en vídeo dels esdeveniments més significatius 

que se celebren al poble. I per últim, des de l’Àrea de 

Comunicació estem treballant per renovar l’emissora 

local Ràdio Litoral. Si voleu col·laborar-hi o teniu idees, 

suggeriments que vulgueu aportar ens els podeu fer 

arribar al mail comunicacio@santpol.cat.

 

Esperem que us agradi.
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EL NOU SANTPOLENC    ensens

El professorat de l’Institut 
de Sant Pol a l’Edu_Hack

ESCOLA

En el marc del Mobile World Con-

gress, el GSMA i el Departament 

d’Ensenyament van organit-

zar, el passat 20 de febrer, la jornada 

Edu_Hack Co-creation Workshop. Més 

de 400 docents van participar en una 

marató de projectes d’aprenentatge 

innovadors amb l’ús de la tecnologia. 

En representació dels dos estaments 

organitzadors, el  conseller delegat de 

GSMA John Hoffman i la consellera del 

Departament d’Ensenyament Meritxell 

Ruiz, van presentar la jornada animant a 

la creació innovant pel present i futur de 

la Societat.

L’Institut de Sant Pol de Mar hi va par-

ticipar amb tres professors que van pre-

sentar propostes de treball que estem 

realitzant en diferents projectes. 

Un dels projectes té per objectiu desco-

brir i mostrar com és el món petit a par-

tir de l’ús del microscopi connectat per 

wifi a dispositius mòbils de l’alumnat. 

Aquest projecte l’hem iniciat com a ins-

titut pilot i es du a terme conjuntament 

amb l’equip d’enginyers de MicFi i el cap 

d’equip d’Itàlia. Actualment aquests 

dispositius s’estan ja utilitzant en alguns 

camps de la medicina i des de l’institut 

de Sant Pol treballem per optimitzar-ne 

les característiques i l’ús en el camp 

educatiu. http://toolbox.mobileworld-

capital.com/experiencia/com-s-el-m-n-

petit/370

L’altre proposta, basada en la metodo-

logia de treball per projectes, proposa 

l’Aprenentage de la robòtica i la pro-

gramació a partir de la cerca i solu-

ció de problemes reals de l’entorn de 

l’alumne. La idea és que a partir d’una 

problemàtica de l’aula, de l’escola o de 

l’entorn proper es realitzi una proposta 

de solució amb components tecnolò-

gics dissenyats i programats per propi 

alumne. Es generarà, a més a més, un 

banc de propostes suggeridores per al 

professorat. Aquest banc anirà creixent 

amb noves propostes que aportin altres 

grups de treball o amb les pràctiques 

reals desenvolupades pels alumnes. Com 

a exemple es va treballar una problemà-

tica real a les aules: Contaminació 

acústica (necessitat de regular el volum 

de soroll al centre depenent de l’espai 

on s’estigui i de l’activitat que es duu a 

terme). http://toolbox.mobileworldcapi-

tal.com/experiencia/com-treballar-a-se-

cund-ria-la-rob-tica-i-la-programaci-a-

partir-de-l-aprenentatge-servei/334

Aquests projectes ja es troben validats i 

es poden trobar al web de SchoolsTool-

box http://toolbox.mobileworldcapital.

com/eduhack on es publica contingut 

mòbil educatiu de qualitat.

Albert Arcas Pons,  
Marisa Monsergas Ruíz  
i Bàrbara Rovira Valls

“Un dels projectes té per ob-

jectiu descobrir i mostrar com 

és el món petit a partir de l’ús 

del microscopi connectat per 

wifi a dispositius mòbils de 

l’alumnat.”
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ESCOLA

Ens posem a prova!

Proves Cangur Voleu posar-vos a prova ?

Enguany, per primera vegada, l’Escola Sant Pau i  l’Ins-

titut de Sant Pol han participat, amb caràcter voluntari 

per a l’alumnat, en la convocatòria de la Prova Cangur. 

Aquesta activitat de caràcter internacional pretén esti-

mular i motivar l’aprenentatge de les matemàtiques a 

través de la resolució de problemes. 

La prova, convocada per la Societat Catalana de Ma-

temàtiques consta de 20 reptes matemàtics, de dificul-

tat creixent i de resposta tancada, amb cinc opcions de 

resposta per a cada problema.

La prova, que té format de concurs, vol aconseguir que 

l’alumnat de cicle superior i secundària participi volun-

tàriament tot dedicant una estona especial a divertir-se 

resolent els reptes plantejats. 

Les situacions plantejades poden ser resoltes amb l’en-

giny i el raonament sense que siguin necessaris coneixe-

ments específics. 

Aquesta nova manera d’aprendre matemàtiques, de 

gaudir-ne, ens apropa d’una banda a la pràctica compe-

tencial i d’altra al joc adult intel·lectual.

És un repte i una oportunitat d’introduir unes matemà-

tiques diferents a les habituals.

Els enunciats els prepara, en una reunió internacional  

l’associació Le Kangourou sans Frontières, on Catalunya 

participa amb representació nacional pròpia.

Els participants i les participants d’arreu d’Europa i d’al-

tres països del món es plantegen els mateixos proble-

mes i tenen un temps d’una hora per resoldre’ls. 

L’experiència, que considerem molt interessant, ens  ha 

ofert espais de pràctica que han permès treballar indi-

vidualment i fer-ho en grups petits per tal de compartir 

coneixements i argumentar al altres llurs respostes.

Escola Sant Pau

Aquí en teniu alguns exemples del 1r Cangur Primària  

corresponents a 2015. 

1.  Un nombre té tres xifres que, multiplicades, donen 15.  

Quina és la suma de les tres xifres d’aquest nombre? 

 

A) 8    B) 9   C) 15   D) 16   E) 45

2.  En Lluís té 7 pomes i 2 plàtans. En Lluís dóna 2 pomes a en 

Jordi, i en Jordi regala plàtans a en Lluís. Aleshores en Lluís té 

tantes pomes com plàtans. Quants plàtans ha donat en Jordi 

a en Lluís? 

 

A) 2    B) 3   C) 4   D) 5   E) 7

3.  L’Anna, la Berta, la Carla, la Diana i l’Elisa han resolt proble-

mes de matemàtiques durant el cap de setmana. En total 

l’Anna ha resolt 24 problemes, la Berta 25, la Carla 26, la Dia-

na 27 i l’Elisa 28. Una d’elles n’ha resolt, en total, el doble que 

el dissabte. Tanmateix, les altres han treballat a un ritme més 

ràpid el diumenge que el dissabte. Una altra nena ha resolt, 

en total, el triple de problemes que el dissabte; una altra 4 

vegades més; una altra 5 vegades més, i una altra 6 vegades 

més. Quina nena va resoldre més problemes el dissabte? 

 

A) L’Anna   B) La Berta   C) La Carla   D) La Diana   E) L’Elisa
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Vivint el procés  
de transformació

Aquest procés de transformació 

s’està portant a terme fruit de la 

revisió profunda dels fonaments 

del projecte educatiu-cultural que desitja 

desenvolupar, basant-se en la visió de la 

nena i el nen des de la seva competència 

i com a ésser íntegre amb una cultura i 

saber innats. 

En l’actualitat volem continuar apro-

fundint en la construcció d’una identitat 

forta per a la nostra escola com a comu-

nitat educativa que es constitueix des de 

l’escolta a la infància i amb la presència 

real de les famílies en la quotidianitat.

A continuació es narren algunes idees bà-

siques dins de l’experiència d’innovació:

Des de l’any 2015 es proposa a l’equip 

partir d’una perspectiva menys curricular 

i més humanista de l’educació: construir 

una escola partint de les persones (nens/

es, famílies, educadors/es, conjuntament 

amb la resta de personal laboral vincu-

lat) i les seves relacions entre si, l’entorn, 

els materials..., com a estratègia d’auto-

coneixement i d’autoaprenentatge.

Es proposa partir de l’observació i l’apro-

fundiment en temàtiques que obren la 

mirada a l’altre des d’una perspectiva de 

sorpresa. Sortir de la idea de “col·lectivi-

tat” per endinsar-nos en la idea de “subjec-

tivitat” i de “grup petit”, ja que ens permet 

poder apropar-nos més a la riquesa de la 

diversitat, de la diferència, sense perdre de 

vista el sentit comunitari.

Tot partint sempre de la idea de diàleg 

entre els conceptes teòrics i ètics, que ens 

inspiren, amb la nostra pròpia pràctica. 

Així, estem creant “noves formes de fer 

les coses junts/es”; anem generant un 

camí de “concreció” d’aquestes idees, de 

manera que el propi dia a dia ens ofereix 

un important espai de treball de camp 

per “materialitzar” en la nostra realitat, 

l’escola que volem. Alhora ens ofereix 

l’oportunitat de contrastar la coherència 

entre el plànol teòric i pràctic, assumint 

amb humilitat que hem d’anar revi-

sant-nos constantment per anar creant, 

a poc a poc, un projecte amb idees fermes 

que es perceben des de tots els nivells.

En aquest sentit, modificant nostra 

pròpia pràctica, la nostra escola s’està 

constituint com un espai de conjunt que 

creix amb la presència de totes i tots 

com a subjectes actius co-creadors d’un 

mateix projecte comú.

Hem obert la nostra ment a conce-

bre l’estada a l’escola com un espai de 

temps i ambientació acomodats a les 

necessitats de cada família i els seus 

fills/es. Tractem de cuidar que l’anterior-

ment anomenat “període d’adaptació” 

es visqui com un “procés de familiaritza-

ció” on nenes, nens i famílies decideixen 

quan estan preparats/des per acomi-

adar-se i compten amb la complicitat 

dels i les educadores acompanyants. 

L’escola roman oberta a les famílies 

sense límit horari, de manera que l’esta-

da al centre es viu amb llibertat, trans-

parència i autonomia per part de totes 

les persones.

El nostre treball com a equip es desen-

volupa des de la idea de treball dialogat 

compartit entre dos o tres tutors/es per 

al mateix grup de nens i nenes (parella 

o trio educatiu). Les dues/tres professi-

onals tenen la mateixa responsabilitat 

respecte al grup i les seves famílies, amb 

la mateixa capacitat de decisió. Aquesta 

organització permet una escolta més 

atenta de la diversitat i ofereix l’oportu-

nitat d’establir un diàleg compartit con-

jugant diferents punts de vista i escolta 

sobre l’expressió del nen/a en relació a la 

seva vida a l’escola. És clau en el desen-

volupament d’un projecte educatiu de 

qualitat  amb aquestes característiques.

En el desenvolupament d’un projecte 

comunitari de poble amb aquestes bases 

ètiques i filosòfiques, és bàsic i impres-

cindible el suport institucional i polític. 

Des de l’escola comptem amb el suport 

i reconeixement des de l’Alcaldia i la 

Regidoria d’Educació de Sant Pol de Mar, 

amb un compromís institucional profund 

en la cerca de major qualitat educativa a 

l’únic centre en la localitat d’atenció a la 

primera infància. 

Aquest és un altre punt clau, ho hem vist 

al llarg de la història amb les experiències 

educatives que han perdurat en el temps 

en l’últim segle i que han constituït refe-

rents en aquest àmbit, ja que és un prin-

cipi que l’educació no pot estar desvincu-

lada de la vida política desenvolupada al 

poble, doncs és a través de l’educació que 

es constitueix la història de les persones 

del demà. 

Rocío Galindo
Directora pedagògica

La història de la Llar d’Infants Municipal “Pi del Soldat” ha estat 

sempre marcada per una forta motivació d’innovar la seva pro-

posta educativa, remodelant amb el pas dels anys el seu projec-

te inicial. Continuant aquest camí de construcció d’identitat, des 

del curs 2014-2015 es troba immersa en un nou procés de trans-

formació.

ESCOLA
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Amb motiu del primer aniversari 

de la Biblioteca Can Coromines 

de Sant Pol de Mar, el Centre 

Cultural va preparar una teatra-

lització per explicar la història 

de l’edifici, que es va representar 

allà mateix el passat 19 de març.

Seguint aquest guió, us ofe-

rim el recorregut per la història 

d’aquest edifici tant particular, 

des d’ajuntament i casa d’es-

tiueig fins a Biblioteca.

De la casa d’estiueig 
a la biblioteca.
Recorregut per Can Coromines.

La Biblioteca fa 1 any
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LA BIBLIOTECA FA 1 ANY

Ajuntament

No sabem exactament quan es va 

construir l’edifici, ni tampoc quin 

va ser el seu primer ús, però en 

les primeres actes del ple que es 

conserven, es té constància que el 

1841 ja és la seu de l’Ajuntament 

de Sant Pol.

Gairebé 80 anys més tard, el 

govern municipal sospesa canviar 

d’espai, ja que tant l’edifici com 

la plaça han quedat petits i la 

proximitat de la via del tren el fa 

perillós, sobretot quan hi ha aglomeracions de gent.

El setembre de 1926, el consistori compra un edifici 

proper, propietat de Ramon Planiol, per ubicar-hi el nou 

Ajuntament, que encara avui tenim. L’edifici té un jardí, 

que serà destinat a plaça pública, l’actual Plaça de la 

Vila, i també s’hi ubicarà el mercat, situat a la que ara és 

la sala Josep M. Ainaud de Lasarte.

El març de 1927 un estiuejant de Barcelona anomenat 

Pere Coromines, s’interessa per comprar l’edifici del vell 

Ajuntament i n’acaba pagant 7.500 pessetes. Feia uns 

anys que passava els estius a Sant Pol, des que el seu 

amic, el dramaturg Ignasi Iglesias, li va descobrir el poble 

quan buscava un canvi d’aires que li havia recomanat el 

seu metge per problemes de salut.

Residència de la família Coromines

La família Coromines s’instal·la a la nova casa d’esti-

ueig. En fer les obres de remodelació, hi afegeixen la 

finestra i la portalada tan característiques que llueix 

encara, i que Pere Coromines va adquirir d’una casa 

propera, als que a canvi va pagar les obres de reparació 

de la teulada i altres 

desperfectes.

A més de Pere Coro-

mines, escriptor, polític 

i advocat, en aquella 

època passen els estius 

de Sant Pol molts in-

tel·lectuals de l’època: 

L’arquitecte Ignasi Mas 

Morell, la cantant Conxita Badia, el dramaturg Ignasi 

Iglesias, el polític Carrasco i Formiguera, els compositors 

Enric Morera i Amadeu Vives...

Després de la segona república esclata la guerra civil. 

Pere Coromines, molt implicat en la vida política del 

país, es veu obligat a exiliar-se amb tota la família a 

Buenos Aires, on va morir.

Seu de la Falange

Acabada la guerra i després del triomf del dictador 

Franco, la casa va ser expropiada i es va convertir en la 

seu de la Falange a Sant Pol.

Casa d’estiueig i fonda

Un cop recuperada la casa i tornada la propietat a 

la família Coromines, la família la lloga al Dr. Sarro 

fins a l’any 1969, que Ernest Coromines l’arregla per 

convertir-la en un fonda.

Són els temps dels primers 

estiuejants estrangers, 

sobretot alemanys, que 

arriben buscant sol i platja. 

De nit surten als locals de 

moda d’aleshores, la Selva o 

Can Miliets.

Restaurant Can Coromines

L’any 1975, la família Pomés 

Codina agafa la casa i la 

converteix en un restaurant 

que portarà el nom de Can Coromines. Ofereix menjars 

casolans i un ambient familiar. Són els anys dels primers 

ajuntaments democràtics, de festes majors, de pubilles, 

de tertúlies... La gestió de 

la família Pomés Codina, 

molt arrelada en la vida 

sociocultural del poble, fa 

que esdevingui un lloc de 

trobada molt emblemàtic 

durant aquells temps.

Can Coromines com a res-

taurant va cessar l’any 1993 

i des d’aleshores l’edifici va 

restar uns anys tancat.

Fundació Coromines

Després d’un temps de silenci, i gràcies a una iniciativa 

del regidor de Cultura d’aleshores, Josep Mestres, l’any 

1996 l’Ajuntament comença a negociar amb la família 

Coromines la creació d’una fundació amb el llegat del 

filòleg Joan Coromines. Després de varies negociacions 

amb diverses entitats i la mateixa Generalitat, es posa 

fil a l’agulla en aquest projecte.

L’any 1997 mor Joan Coromines deixant tot el seu llegat 

al poble de Sant Pol i a la seva fundació i el setembre del 

2006 s’inaugura la Fundació Pere i Joan Coromines.

Biblioteca municipal

Sant Pol necessita una nova 

biblioteca en condicions 

però la manca d’equipa-

ments i la crisi econòmica 

fan inviables totes les pro-

postes. L’Ajuntament, presi-

dit per l’alcaldessa Mont-

serrat Garrido, comença a 

negociar la possibilitat de 

compartir, en aquest edifici, 

la Biblioteca municipal i la 

Fundació Coromines.

Finalment, amb la impli-

cació de la Diputació de 

Barcelona, el projecte es pot 

fer realitat i el 22 de març de 2015 s’inaugura la nova 

biblioteca de Sant Pol, que s’anomenarà Biblioteca Can 

Coromines.

Des d’aleshores conviuen en aquest edifici el llegat del 

filòleg Joan Coromines, fill de Pere Coromines, i la biblio-

teca, un espai ple de vida, d’activitat i de cultura.
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LA BIBLIOTECA FA 1 ANY

“A Sant Pol es llegeix molt”

Quin balanç feu d’aquest primer 

any de la biblioteca?

Estem molt contentes i el que ens arriba 

és que la gent també ho està. Encara que 

no tenim cap enquesta de satisfacció, la 

percepció és molt bona. S’ha fet moltís-

sim. Hem complert el pla d’acció potser 

en un 80%. Bàsicament era un pla realis-

ta, ja que s’havia de posar en marxa tot, 

i engegar serveis i programar activitats 

de foment de la lectura, com els clubs 

de lectura... La veritat és que les altres 

biblioteques del Maresme també ens ho 

diuen, que de seguida ens hem posat al 

ritme. I està funcionant bé, és increïble 

les visites que tenim. 

Quin perfil d’usuari teniu?

Sobretot nens i també un altre molt 

determinat que són dones, la majoria 

d’entre 30 i 60 anys, que principalment 

vénen per préstec. Hi ha un moviment 

continu de préstecs. També hi ha estudi-

ants, però amb menys mesura. Igualment 

tenim persones que vénen a consultar 

llibres i a quedar-se a estudiar, però no és 

el gruix, com a d’altres biblioteques que 

tenen com a usuari més establert els es-

tudiants d’ESO i batxillerat. En aquests 

llocs tenen espais separats perquè els 

nois puguin fer treballs i nosaltres no els 

tenim, però ara això s’ha suplert i s’ha 

reconduït cap a ca l’Arturo. També tenim 

l’usuari que ve a connectar-se al servei  

de consulta d’internet i al servei de wi-fi.

 

Llegeixen els infants?

Aquí a la sala d’infantil és molt impor-

tant el moviment que hi ha. També és 

veritat que després els perdem, quan són 

petits perfecte però a partir de l’ado-

lescència, hi ha un moment que se’n van 

cap a Ca l’Arturo. Està bé que tinguin un 

espai perquè els hi agrada fer treballs en 

grup i poder comentar-ho en veu alta. El 

problema és que aquí a la biblioteca no 

tenim un lloc per a ells, si pugen a la sala 

d’adults han d’estar mínimament en si-

lenci i alguna vegada els hi havíem hagut 

de cridar l’atenció. No demanem silenci 

absolut però si una mica de tranquil·litat.

El concepte de biblioteca ha 

canviat en aquest sentit.

Sí, aquesta biblioteca és petita i hi ha 

molt de moviment, clubs de lectura infan-

tils i d’adults, activitats constants... I aquí 

se sent tot, a vegades algun adult se’ns 

ha queixat i sempre els hi diem que això 

no és un temple de silenci sinó un espai 

de trobada. És difícil que convisquin tots 

els usos. Si algú ha d’estudiar potser no 

és el lloc, sap greu dir-ho però si fóssim 

més grans... Potser és en l’ús que queda 

més coixa la biblioteca però no es pot 

tenir tot , l’espai és el que és, i no es pot 

evitar sentir els comentaris del costat.

Entrevista a Àngels Gómez, directora de la Biblioteca Can Coromines

“És la biblioteca més petita del 

Maresme, però també la que 

està més a prop del mar”
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Quins llibres són els més consultats?

El més consultat és novel·la de ficció 

i biografia, amb molta diferència. Es 

llegeix força a Sant Pol, i també hi ha els 

clubs de lectura que funcionen molt bé i 

ho fomenten. La Biblioteca té uns 9.000 

documents aproximadament. Tenim 

força cosa de col·lecció local, que pro-

vé de l’antiga biblioteca municipal i de 

donacions de la Fundació Coromines, a 

qui tenim de veïna, i també de divulgació 

de Sant Pol i de l’entorn. També tenim 

exemplars de la biblioteca de La Sarda-

na, una entitat santpolenca dels anys 

30, amb seu al carrer de l’Església, 33 

(Actual carrer Abat Deàs). La veritat és 

que hi ha molt lector a Sant Pol, tot i ser 

un poble petit.

Quins projectes teniu per aquest any?

Les biblioteques funcionem amb plans 

d’acció anuals, que són els documents 

que ens indiquen quins passos hem de se-

guir, i que han d’estar aprovats per la Di-

putació i per l’Ajuntament. Allà s’indiquen 

tots els projectes que hem de fer, accions 

LA BIBLIOTECA FA 1 ANY

L’equip de la Biblioteca 

Can Coromines està for-

mat per la bibliotecària 

Àngels Gómez, i la Maria 

Salvà i la Lali Sala, tèc-

niques auxiliars. L’edifici 

consta de tres plantes. 

A baix es troba la sala 

infantil amb consulta de 

llibres i accés a internet 

(amb 4 ordinadors), i 

també el pati. La prime-

ra planta acull la sala 

d’adults repartida entre 

la zona de ficció: novel·la, 

teatre, poesia i biografia, 

i amb accés a internet (5 

ordinadors de consulta); 

la sala de revistes, música 

i cinema, i la sala gene-

ral de coneixements, on 

estan totes les matèries 

repartides. A la tercera 

planta trobem els serveis 

tècnics i la seu de la Fun-

dació Coromines.

“A la sala d’infantil és molt 

important el moviment que hi 

ha. Després amb l’adolescència 

els perdem”

noves a desenvolupar, o també quins tirar 

endarrere si veiem que no tenen sentit i 

aquests recursos els podem destinar a 

una altra cosa, a programes nous. Per 

exemple, l’any passat, es va fer el de ”Les 

maletes viatgeres” amb l’escola, i a més 

es va ampliar al primer cicle de primària. 

Aquest any continuem amb el programa i 

potser s’afegiran els tercers cursos...

Hi ha col·laboració amb les escoles.

Tenim molt clar que si només hi ha una 

escola i ara un institut hem de treballar 

plegats i fer programes adaptats a les 

tres entitats. Amb l’institut vam comen-

çar amb les compres de lectures obliga-

tòries, aquí tenim dos exemplars de cada 

llibre que han de llegir perquè puguin 

venir a emportar-se’l en préstec. A més 

amb la direcció de l’institut vam establir 

una visita escolar per trimestre, que la 

lliguem amb un projecte que estiguin 

treballant. Per exemple, el tercer trimes-

tre d’aquest curs treballaven un projecte 

sobre el còmic i en la visita escolar que 

ens van fer vam realitzar una xerrada que 

els parlava del Tintín. 

És una altra manera d’arribar.

Així ens assegurem que vinguin tots els 

nens, i no els hi fem la visita típica sinó 

que ho lliguem amb alguna cosa més. 

Com quan van venir els alumnes de 

l’escola i la Cristina Losantos a dibuixar. 

Busquem la col·laboració i això va bé tant 

per ells com per nosaltres, que hi hagi 

bon rotllo i puguem treballar les coses 

plegats. L’objectiu bàsic és fomentar la 

lectura entre els nens, que vinguin a la 

biblioteca, que rebusquin, que agafin 

llibres, i que diguin què els agrada i què 

no. I després també fem presentacions 

de llibres i xerrades... 

Moltes activitats per una  

biblioteca tan petita!

Sí, és la més petita del Maresme amb 

diferència i de la xarxa som una de les 

tres més petites, però tenim el privilegi 

de ser la biblioteca que està més a prop 

del mar, no n’hi ha cap que tingui aquesta 

vista. I l’edifici és encantador. Moltes de 

les modernes estan en edificis quadrats 

sense cap encant, i actualment, com que 

els ajuntaments no tenen terreny i les 

biblioteques són molt grans, les situen 

en indrets apartats del centre, cosa que 

dificulta que s’hi vagi. L’important perquè 

tinguin èxit és que han d’estar al centre 

del poble, i nosaltres tenim aquesta sort.
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A bril ha estat el mes del llibre. Per a cele-

brar la Diada de Sant Jordi i el Dia del 

Llibre, vam adquirir des de la biblioteca 

moltes lectures, i us les presentem per a aquesta 

magnífica diada tan nostra. Tenim les últimes 

novetats editorials en novel·les i contes i lectures 

per a nens i nenes, a més de llibres de diferent 

temàtica infantils.

Per als amants de les bones novel·les, us reco-

manem aquells títols més demanats i que han 

sortit les últimes setmanes a la venda, justa-

ment per Sant Jordi. Ja els tenim a la biblioteca! 

Podeu agafar en préstec els últims títols d’Em-

par Moliner, Víctor Amela, Haruki Murakami 

o Jonas Jonasson. Per a tots aquells que ens 

heu fet suggeriments de compra, hem obert 

la bústia de suggeriments i hem comprat 

aquelles novel·les i llibres d’interès per a la 

biblioteca.

Per a nens i nenes, tenim títols per a totes les 

edats. Per als més petits, hem comprat contes 

que els ensenyaran la màgia dels llibres. I per a 

nens més grans, hem adquirit  lectures que els 

agraden: els llibres de “Nova moda a classe”, 

“Secret Kingdom”, les aventures de l’Oriol Pela-

canyes o els llibres de la saga del “Wonder”. 

Però no hem comprat només contes, també 

els nostres infants trobaran a la biblioteca 

aquells llibres de coneixements que els expli-

quen diferents temes que segur els interessen. 

I per finalitzar, també hem comprat llibres 

en anglès per als més petits, per iniciar-se en 

aquesta llengua.

Evidentment, hi ha molts més títols. No dub-

teu a consultar el catàleg o demanar direc-

tament al personal de la biblioteca si tenim 

els que us interessen. I això només és un petit 

tast del que trobareu a la biblioteca. 

A 
l’abril, 
llibres 
mil

ESPAI CAN COROMINES

Infantil

Infantil en anglès

Infantil

Coneixe-

ments

Sugge-

riments 

dels 

usuaris

Novel·la

català

Novel·la

castellà
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MUSEU

El Museu de Pintura de Sant Pol enceta una nova etapa amb energies renovades. 

En els últims mesos han entrat a formar part dels Amics de les Arts, l’entitat que 

gestiona aquest servei, un seguit de persones noves que estan agafant el relleu 

del pes de la gestió: planificar exposicions, editar els catàlegs, fer-ne la difusió, muntar 

activitats paral·leles... Gent més jove i no tant jove, provinents de diversos camps 

professionals. Va començar l’estiu passat, amb la catalogació del fons del Museu, 

i va continuar amb l’exposició de Mària Sauleda i Tura Sanz aquest hivern. Ara 

s’estrena una mostra de ceràmiques del també santpolenc Quim Carbonell i a 

l’estiu ja es prepara una instal·lació del cineasta Erik Bullot.

Un dels objectius de l’entitat és que, de les exposicions que es progra-

men anualment a Sant Pol (unes quatre), sempre n’hi hagi un parell 

que estiguin enfocades a mostrar el fons del Museu i a la recupe-

ració i conservació del patrimoni municipal, mostrant artistes 

locals per donar-los a conèixer a la gent del poble. A més, es 

procura organitzar actes paral·lels que complementin les 

exposicions: tallers per a infants i adults, recitals, poesia, 

concerts... I també s’intenta mostrar diferents discipli-

nes: escultures, pintura, il·lustració... A vegades però, 

les activitats atrauen més gent de fora que de 

Sant Pol. Des dels Amics de les Arts conviden a 

que la gent s’hi acosti, que vegin el Museu com 

un espai obert i de tots, un lloc on despertar 

emocions, jugar amb els pensaments, 

evocar records... 

Fer-se soci només costa 30 euros 

l’any. Amb aquesta aportació, 

que dóna dret a obtenir tots els 

catàlegs gratuïts, s’ajuda a 

finançar l’activitat del  

Museu i es col·labora 

amb la difusió de la 

cultura a Sant Pol. 
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SANG 
DE 
FULLA

ART

Aquest hivern, el Museu de Pintura ha 

acollit l’exposició “Sang de fulla”, de 

Mària Sauleda i Tura Sanz, que girava 

entorn a l’imaginari de l’escriptora Mercè 

Rodoreda. La mostra recollia el concep-

te de la metamorfosi amb la natura, un 

tema recurrent en l’autora de “La plaça 

del diamant”, i estava impregnada de 

la seva fascinació per les flors i la vege-

tació. S’hi podia veure collages de fulles 

prenent formes humanes, costelles fetes 

amb eucaliptus, mans que arrelen, una 

branca d’alzina daurada amb pa d’or... 

També un sèrie de flors estampades amb 

aquarel·la, una esfera d’espines de rosa 

modelada amb bronze, o la pell d’una 

serp que es transforma en camí.

Es va inaugurar pel solstici d’hivern i va 

cloure el diumenge de rams, en l’equinocci 

de primavera. Quedava emmarcada així 

en un moment de quietud i de canvi, en 

què les flors es preparen abans de l’esclat 

i s’oferia com un exvot a la primavera 

que havia d’arribar, seguint la idea de la 

consciència cíclica del temps (“perquè la 

fulla sap, ho porta a la sang de fulla, que 

a la primavera tornarà a ser fulla”).

Per la santpolenca Mària Sauleda (Sant 

Pol de Mar, 1987) ha estat la seva primera 

exposició. Després d’estudiar Història de 

l’Art a Girona va descobrir la il·lustració, 

que va cursar a l’escola d’art Pau Gar-

gallo de Badalona. Pel projecte final ja va 

realitzar una publicació sobre els contes 

de Mercè Rodoreda. També va il·lustrar el 

llibre “L’últim temporal”, una revisió dels 

relats mariners recollits pel santpolenc 

Jaume Rodríguez Suriñach, i editat l’any 

2013 per l’editorial La Mansarda.

Es van conèixer per a l’ocasió amb Tura 

Sanz (Ordis, Girona, 1992), graduada en 

Belles Arts per la Universitat de Barcelona 

(UB) i actualment cursant un màster de 

Producció Artística a la UB. Aquesta artista 

empordanesa, filla d’escultor i pintora, ha 

treballat en diversos tallers de gravat a 

Barcelona, Girona i Bristol, i ha realitzat di-

verses exposicions individuals i col·lectives.

L’exposició es va complementar amb un 

taller creatiu per a famílies i amb un reci-

tal de cloenda amb poesia i la música de 

la Valoneta. Per a l’obertura, una desena 

de persones del poble van repetir la frase 

que donava nom a l’exposició, començant 

per la de més edat i acabant amb la veu 

d’un infant.

Tura Sanz

Alzina 2014

Alzina daurada amb pa d’or

Mària Sauleda

Mària Sauleda

Costelles, 2015

Collage de fulles sobre paper

Mària Sauleda

Sense títol, 2013

Collage i grafit sobre paper
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RÀDIO LITORAL

TEMPS DE SALUT és un programa pre-

sentat i dirigit per Josep Torrents, psicòleg 

humanista, i Marc Ibañez, terapeuta 

manual. Un espai en el que es parlarà de 

medicina alopàtica (és a dir, de la medici-

na corrent que tots coneixem), de medici-

na alternativa i també de psicologia.

En cadascún dels programes es convidarà 

un professional i especialista en el camp 

de la salut. On es parlarà de malalties 

comunes, enfermetats, trastorns i dels 

diferents tractaments i remeis.

El primer programa es va estrenar el 

passat 20 d’abril, reflexionant sobre l’AU-

TOESTIMA. S’emet tots els dimecres a les 

5 de la tarda, després de l’agenda infor-

mativa, i en repetició els dissabtes a les 12 

migdia. L’espai acaba amb un conte curt i 

reflexiu.

Ràdio Litoral

Nou programa
de ràdio:

La salut és 

l’estat natural 

de l’ésser humà

TEM
PS 

DE SALUT
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Encara que molts no hagueu participat en el projecte, 

us anunciem que no us escapareu de celebrar el nostre 

aniversari, com a santpolencs que sou.

Per això, des d’aquest espai que tindrem a la revista ENS, 

ens agradaria que ens coneguéssiu més i millor. Creiem 

que la millor manera de fer-ho és mostrant-vos què fem 

els dissabtes a la tarda de 16 a 18h, així com en les dife-

rents sortides que fem amb els infants i joves.

Els caps (monitors pels qui no estiguin avesats al terme) 

del Cau el Nus, som un grup de joves santpolencs des de 

18 a 25 anys, que creiem en l’educació en el lleure com a 

eix del nostre projecte. La nostra filosofia és la confiança 

i proximitat amb els infants i les famílies, el respecte 

a les persones i a la natura, la participació activa en el 

poble i la transmissió de valors a partir d’experiències 

compartides.

Malgrat que nosaltres ens haguem presentat en el 

paràgraf anterior, els que realment són el Cau el Nus són 

els nens i nenes que en formen part. Així que ara us els 

presentarem ràpidament:

>  Els Follets (de 6 a 9 anys): Són els més petits del cau. 

La seva energia és comparable amb la d’una bomba 

nuclear. Es motiven per tot i els encanta jugar a qual-

sevol cosa. Això sí, a la que se’n va el sol, cauen com 

mosques.

>  Els Llops (de 9 a 12 anys): Salvatges com el seu nom 

indica, els llops es mouen per interessos tan diferents 

com el blanc i el negre. Això provoca que quan a uns els 

tens contents, a altres els tens emmurriats. Malgrat 

tot, són molt espavilats i creatius. Els hi encanten les 

acampades.

>  Els Raiers (de 12 a 15 anys): Com que aquest any no 

hi ha joves de més edat, els hi ha tocat ser els grans. 

Han agafat molt bé el paper i es nota com, molt al fons 

d’aquest posat adolescent, s’està forjant una persona-

litat que, tot i ser diferent en cada jove, és igual d’única 

en cada cas. Aquests són els que es pensen que ja les 

han viscut totes dins del Cau, però no saben el que els 

hi espera...

Fins a la propera!

Cau El Nus

10 El número 10 és un número especial. S’associa amb 

la perfecció i l’excel·lència a la majoria de sistemes 

d’avaluació. És el nombre de dits de les nostres extre-

mitats. Els cracks del futbol mundial porten el número 

10 enganxat a la samarreta. Els nombres extremada-

ment grans o extremadament petits se solen expres-

sar com a una  multiplicació d’una potència de 10. El 

nostre sistema de numeració és un sistema decimal, 

compost per 10 xifres que, combinades, formen tots 

els altres números... i és el número d’anys 

que compleix el Cau el Nus de Sant Pol 

aquest any 2016.

ENTITATS
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CROQUETA 
CREATIVA

CUINA. RESTAURANT SANT PAU

PREPARACIÓ 

 1  Disposeu-vos a preparar l’arròs, poseu l’oli a una cassola fonda d’uns 30 cm. 

de diàmetre i poseu-hi el bacallà a tallets d’un cm., amb la pell, feu-lo coure 

molt poc i no patiu si s’enganxa un xic al fons de la cassola, l’objectiu es cui-

nar-lo poc i alhora perfumar l’oli. (Retireu el bacallà mig cuit i reserveu-lo per 

esmicolar-lo quan sigui fred per incorporar-lo al final de la cocció de l’arròs) 

Si observeu que al fons de la cassola hi han restes de bacallà enganxat, sen-

se por tireu-hi dues cullerades d’aigua per dissoldre-ho. 

 2  Tireu a la cassola els daus de pebrot verd i deixeu coure a foc mitjà durant 4 

minuts, afegiu-hi les làmines d’all i continueu el sofregit 2 minuts més, afe-

giu-hi de cop el tomàquet ratllat, el julivert, salpebreu i continueu el sofregit 

3 minuts més. Tireu-hi el xerès i deixeu-lo reduir durant 1 minut. 

 3   
Afegiu a la cassola l’aigua mineral calenta, deixeu arrencar el bull, i tireu-hi 

l’arròs, deixeu-ho coure durant 11 minuts a foc mitjà, salpebreu al punt i aneu 

remenant de tant en tant.

 4  Mentrestant cuineu la beixamel*, en un petit caçó, a foc lent foneu la man-

tega, tireu-hi la farina i feu coure tot junt durant 1 minut. Tireu-hi la llet 

calenta, la sal, el pebre i un xic de nou moscada i sense parar de remenar 

deixeu coure tot junt “fent bombolletes” durant 1 minut. Aparteu el caçó del 

foc, tireu-hi el formatge ratllat i mescleu molt bé amb l’ajuda d’un turmix. 

Reserveu fins al moment d’afegir-ho a la cassola d’arròs.

 5  Passats els 11 minuts de cocció, tireu a la cassola d’arròs la beixamel* i feu 

coure tot junt 2 minuts més, tireu-hi el bacallà reservat, mescleu bé, afineu el 

punt de sal, aparteu la cassola del foc i reserveu l’arròs que serà dens i espès 

sobre una safata ampla i plana folrada amb paper sulfuritzat per refredar i 

reservar la pasta per farcir els bolets. Un cop freda formeu boles d’una mida 

aprox. de 4 cm, de diàmetre per facilitar-vos el farcit dels bolets.

 6   Disposeu-vos a omplir el bolets, passeu un drapet humit per cada un i reta-

lleu el peu, talleu les fulles de shiso pel mig, de llarg a llarg i desestimeu la 

tija central, poseu mitja fulla a cada bolet per la part interior, saleu un xic i 

col·loqueu-hi la bola d’arròs, doneu-hi una bonica forma, passeu cada bolet 

farcit per farina, per ou batut i pel panko i reserveu-los fins al moment de 

servir-los.  

Finalització i presentació
Fregiu les croquetes amb l’oli calent a 170 graus, aprox. durant uns 2 minuts. 

Assequeu-les sobre paper de cuina, saleu-les per sobre lleugerament i ja són llestes 

per presentar i degustar ben calentes recent fregides. 

Opcional: acompanyeu-les amb un toc de mostassa verda.

Carme Ruscalleda, primavera de 2016

INGREDIENTS
(per a unes 50 croquetes)

50 peces de bolet shitake de 6 cm.  

de diàmetre

25 fulles de shiso

Farina de blat, ou batut, panko  

(per arrebossar-les)

oli d’oliva v.e. (per fregir-les) 

Per l’arròs
200 g d’arròs arborio

250 g de bacallà dessalat  

(un xic alt de sal)

50 g de pebrot verd tallat a daus  

de 1 x 1 cm.

25 g d’all laminat

50 g de tomàquet madur ratllat  

sense les granes

25 g de Jerez sec

5 g de julivert picat menut

5 g de cibulet picat a 1 cm.

600 g d’aigua mineral 

sal i pebre blanc

30 g d’oli d’oliva verge extra

La beixamel*
15 g mantega

10 g farina

150 g llet

75 g formatge Emmental ratllat

sal i pebre blanc

nou moscada

D’ARRÒS DE BACALLÀ I BOLETS SHITAKE
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RACÓ D’HISTÒRIA

El nomenclàtor santpolenc 
en temps de guerra

L’Andreu Tresserras inicia un seguit d’escrits sobre la història de Sant 

Pol en temps de guerra (1936-1939), explicant curiositats i anècdotes 

sobre el nostre poble durant aquell període.

Q uan va esclatar la Guerra Civil al 1936, a molts 

pobles de la Catalunya Republicana els van 

obligar a canviar el seu nom a causa de les con-

notacions religioses que aquests tenien, substituint-los 

per topònims que no desentonessin en el panorama 

anticlerical que imperava al bàndol republicà.  

Aquest és el cas de Sant Pol, on es va canviar el nom 

fins a quatre vegades. El més significatiu dels noms que 

va tenir Sant Pol és Vilablanca de Mar, en referència a 

les cases blanques que predominaven al poble. Pol de 

Mar, Bajalta i Sn. Pol de Mar van ser els altres noms que 

es va intentar donar al poble. Escrivim intentar perquè, 

en realitat, Sant Pol fou un dels pocs pobles de Catalu-

nya amb connotacions religioses on el canvi de nom no 

acabà (ni, pràcticament, començà) de quallar. 

Malgrat tot, el que sí que es va modificar durant molts 

anys van ser els noms dels carrers del poble. Els que 

duien noms de personatges del món eclesiàstic van 

ser substituïts, com ara el carrer de l’Església, que va 

passar a anomenar-se carrer URSS o com la Pujada de 

Sant Pau, convertida a la Pujada de Durruti. També hi 

hagué un carrer (el Carrer Nou) dedicat a un santpolenc 

que van morir lluitant a la guerra, Martí Sauleda. 

Aquests canvis en la nomenclatura dels carrers també 

es va modificar un cop arribada la dictadura franquista, 

que va tornar els noms originals als carrers que duien 

figures religioses i va incorporar algun carrer referent al 

bàndol franquista, com la Riera, que passà a ser l’Avin-

guda del Caudillo, el carrer Manzanillo, rebatejada com 

a Calvo Sotelo o el carrer Nou, que passà a ser la “Calle 

José Antonio”. 

Andreu Tresserras Sauleda

FONT: AMAT, Jordi (1998): Sant Pol de Mar (1931-1948) : república, 

conflicte civil i primer franquisme.

En finalitzar la dictadura franquista el 1975, la calle José Antonio passa a ser el carrer Nou. ©Foto: Pere Sauleda
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LLIBRES

Abans de fer vacances, m’agrada dir sovint el dia que 

les començo. És una manera d’allargar-les perquè, 

quan hi estic, passen tan ràpid!

Amb els llibres d’en Roc Casagran, em passa el 

mateix. Quasi un mes abans d’aquest passat 18 

de febrer m’anava repetint que faltava poc perquè 

en Roc tragués una nova novel·la. Val a dir que ha estat per a mi 

una espera llarga. Ja fa quasi dos anys que em vaig llegir Ara que 

estem junts, el seu darrer llibre.

Així doncs, com em passa amb les vacances, amb L’Amor fora 

de mapa m’ha passat el mateix: m’ha passat volant. La lectura 

m’ha absorbit al llarg de dues tardes. En acabar-lo, torno a tenir 

una sensació buidor i em pregunto... i ara què? A esperar un parell 

d’anys més? En vull més, les novel·les d’en Roc s’estan convertint 

en una droga. L’Amor fora de mapa, però, ha superat totes les 

expectatives.

Amb una prosa brillant, en Roc aconsegueix endinsar-nos en els 

racons més íntims d’en Llull, la Clàudia i l’Eldar, els tres protago-

nistes d’aquesta història d’amor i d’amistat, d’amistat i d’amor. 

La veu narradora principal, però, és la d’en Llull, un jove que ronda 

la trentena i que pateix un desengany amorós, un jove que neces-

sita per viure poder comptar amb un tamboret estable, amb un 

tamboret per asseure-s’hi i 

pensar i parar, tal com pensa 

i reflexiona en diferents và-

ters, descrits en el llibre amb 

relació al moment en què viu. 

El tamboret s’ha d’aguantar 

i, si li falla una de les potes 

(l’amor de la Clàudia, l’amis-

tat de l’Eldar, la poesia i la 

paroxetina, el medicament 

que l’ajuda en el seu equilibri 

emocional) la seva vida es 

desequilibra sense remei.

En Llull coneix la Clàudia, una 

noia activista i compromesa 

amb la societat però també la 

perd. A la Clàudia no li agrada 

la poesia, li diu a en Llull que 

ha de ser valent i escriure una 

novel·la. L’Eldar és l’amic que hi és sempre, fidel, la pota del tam-

boret que no s’ha de tòrcer mai. Li diu a en Llull que escrigui lletres 

per a les seves cançons...

Però la vida dóna moltes voltes, intentem seguir el seu curs, guiar-

nos a través del seu mapa. El mapa de la vida, però, a vegades no 

ens condueix enlloc, no ens mostra cap sortida, cap camí, no ens 

guia cap a l’amor perquè aquest ja està perdut, ja és un amor fora 

de mapa.

Quan menys s’ho espera, els esdeveniments es precipiten i en Llull 

trobarà una solució per estabilitzar les potes del seu tamboret. La 

solució començarà, precisament, per ser valent i escriure aquesta 

novel·la (la que precisament nosaltres, lectors, tenim a les mans 

ara mateix). Una novel·la amb un final que no desvetllarem però 

que, de ben segur, ens arribarà al cor perquè en Llull, com molts de 

nosaltres, vol seguir un mapa de la vida amb un amor a dins.

Marta Rocafort
Llibreria El faristol

“Amb una prosa bri-

llant, en Roc aconse-

gueix endinsar-nos en 

els racons més íntims 

d’en Llull, la Clàudia i 

l’Eldar, els tres prota-

gonistes d’aquesta his-

tòria d’amor i d’amis-

tat, d’amistat i d’amor.”

Títol: L’amor fora de mapa 

Autor: Roc Casagran

Editorial: Sembra Llibres

PVP: 19,00
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Torn obert i pacte de govern
Com ja haureu pogut observar i escoltar pels diferents mitjans 

de comunicació, Convergència està vivint un procés de refun-

dació, de creació d’un nou partit. Primerament s’han estat re-

alitzant enquestes tant a militants, com a simpatitzants, per 

crear un punt de partida de com s’ha d’enfocar el nou partit, on 

en el nostre municipi es van realitzar una trentena d’enquestes.

Ara fa pocs dies s’ha iniciat la segona fase participativa: el torn 

obert de paraula, és el moment en què militants, simpatitzants 

i tots aquells que ens sou propers ens digueu com us imagineu 

el partit del futur. Volem, necessitem repensar aquest instru-

ment que és CDC per seguir posant-lo al servei de Catalunya, a 

Sant Pol es va fer una segona sessió (després de les enquestes) 

el passat dissabte on tots els assistents van aportar les seves 

idees i opinions, les quals es van debatre i analitzar, per a des-

prés posar-les en comú amb la resta del país.

Us necessitem més que mai. Com a país encarem el repte de 

bastir un Estat propi, de fer un país nou. Com a partit ens toca 

fer el mateix: renovar-nos, reinventar-nos, renéixer amb força. 

Volem que el sobiranisme superi el 50% a les urnes; volem in-

fluir sobre la futura Constitució catalana; i volem ser una eina 

per fer un país més pròsper, més just i més modern.

Ara és el teu torn. T’escoltem.

A nivell local cal que fem referència al pacte de govern amb Junts 

per Sant Pol que es va signar el passat 4 de març, on els tres re-

gidors de Junts se sumen als nostres cinc regidors, per obtenir un 

govern fort i estable, en un model compartit de poble que té com 

a principal objectiu una millor qualitat de vida per als santpolencs. 

Dos dels compromisos principals d’aquest acord són executar una 

pla d’acció de mandat i tenir un clar posicionament de suport cap 

al procés d’independència de Catalunya. 

Amb el pacte l’estructura organitzativa resultant ha quedat de la 

següent manera: 

Montserrat Garrido: Alcaldia i coordinació del govern. Delegacions de 

Recursos Humans i Governació.

Ferran Xumetra: 1a. Tinència d’Alcaldia i responsable de l’àrea de Serveis 

Generals. Delegacions d’Hisenda, Medi Ambient i Serveis Municipals.

Xavier Catarineu: 2a. Tinència d’Alcaldia i responsable de l’àrea de 

Territori. Delegacions d’urbanisme, Noves Tecnologies i Comunicació.

Marta Romà: 3a. Tinència d’Alcaldia i responsable de l’àrea de Serveis a 

les Persones. Delegacions de Cultura, Joventut, Ensenyament i Igualtat. 

Robert Garcia: Regidor delegat de Promoció Econòmica, Comerç,  

Festes, Fires i Turisme.

Josep Parada: Regidor delegat de Serveis Socials i Dinamització de la 

gent gran.

Daniel Comas: Regidor delegat d’Esports.

Verònica Martí: Regidora adjunta de Medi Ambient. Delegacions de 

Platges, Sanitat, Salut i Consum.

CIU SANT POL  
DE MAR

JUNTS PER 
SANT POL

Nova etapa
Des de fa més de 12 anys som l’únic grup independent que con-

tinua presentant-se a les eleccions municipals a la nostra vila. 

Primer amb el nom de Som-hi i després, amb la suma d’Acció 

Santpolenca, com Junts per Sant Pol, sempre amb molt bons 

resultats.Tant és així que l’any 2007 vam guanyar per un estret 

marge de vots a la següent candidatura; no obstant això, la 

ingenieria post electoral no ens va permetre fer govern. Fins 

ara hem estat el segon partit més votat i formavem el major 

grup a l’oposició. Tot i això, mai hem tingut les eines ni les com-

plicitats necessàries perquè, tot el que volíem desenvolupar pel 

poble, es pogués dur a terme.

Recentment, per circumstàncies molt tristes, la Carme Pomés, 

nostra cap de llista, ha cedit la seva acta de regidora a la Vero 

Martí, per motius personals, familiars i de feina. Des d’aquí vo-

lem donar-li les gràcies per la seva tasca d’aglutinament, em-

penta i coherència que ha mantingut dins del grup i, sobretot, 

la seva generositat. Moltes gràcies Carme i benvinguda de nou 

Vero!

A partir d’aquests moviments i de les converses sobre els pres-

supostos d’enguany amb l’equip de govern, hem vist que són 

més les coses que ens apropen envers les necessitats del po-

ble que les que separen la ideologia dels dos grups. Donada la 

bona entesa i predisposició tant de CiU com de Junts i després 

de diverses reunions en conjunt i consultant amb la militància 

dels respectius partits, hem arribat al punt que ens trobem ac-

tualment, un pacte de governabilitat que permet que els tres 

regidors de Junts passin a formar part del govern municipal de 

Sant Pol. Aquest pacte ens dóna competències a les regidories 

de Serveis Socials, Dinamització de la gent gran, Esports i Medi 

Ambient; amb compromisos sòlids per treballar en conjunt i co-

lideratge a la Junta de Govern Local.

Aquest acord, com no podria ser d’altra manera, té per objec-

tiu contribuir a una millor qualitat de vida dels santpolencs i 

santpolenques i vetllar pel bon funcionament de Sant Pol amb 

esperit de col·laboració i harmonia, consolidant un gran equip 

de treball.

Estem convençuts que la nostra feina ens farà ser mereixedors 

de la confiança i suport que  heu tingut amb nosaltres tots 

aquests anys. No seríem on som sinó fos per l’ajuda de tots 

els que han treballat per Junts i per tots els que ens han votat.

És per vosaltres i pel vostre servei que comencem aquesta nova 

etapa.

OPINIÓ GRUPS MUNICIPALS
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Seguim esperant
El passat 4 de març, els grups municipals de CiU i Junts per 

Sant Pol, les dues formacions amb més representació al nos-

tre municipi, van signar un acord de governabilitat en el que 

es comprometen a reforçar l’acció de govern, fomentar la 

transparència, el diàleg i la participació, i contribuir a millo-

rar la qualitat de vida dels santpolencs i santpolenques. Po-

saríem la mà al foc per afirmar que tots els partits polítics, 

amb o sense representació a l’Ajuntament, estaríem d’acord 

amb aquestes línies d’actuació, i tant! Segurament seria en 

els detalls on hi apareixerien les diferències, fet que podria 

obrir un debat on aportar noves propostes per completar 

aquest acord o fins i tot, en la mesura del possible, arribar 

a millorar-lo a través del diàleg i la participació. És en virtut 

d’aquesta transparència a la que fan esment, que ens agra-

daria conèixer les accions concretes, el fons de l’acord, allò 

que impulsaran per a complir aquesta genèrica i poc concreta 

declaració d’intencions.

Amb l’objectiu de sortir de dubtes i poder valorar aquesta 

entesa, en el darrer ple, el nostre regidor Albert Font va pre-

guntar al respecte a les dues formacions. A uns què havien 

demanat i els altres en què havien cedit. La sorpresa va ser 

majúscula en no obtenir cap resposta, tant pel que fa a les 

negociacions, com pels continguts. No hi ha res, només inde-

finició. (Podeu comprovar-ho al resum del ple de santpolme-

dia.cat).

Què han acordat doncs? És una llàstima que a aquestes al-

çades de legislatura, Junts per Sant Pol regali el seu suport 

de forma gratuïta per a arribar a uns objectius sense saber el 

com. O bé només s’han mogut motivats per les ganes de po-

der figurar dins el govern després de tants anys a l’oposició, o 

bé per la ingenuïtat d’esperar que Convergència tingui un pla, 

que si bé no han mostrat fins ara, confiar que existeixi és un 

enorme acte de fe. El que podria ser un exemple de maduresa 

i de voluntat de servei al poble, esdevé buit de continguts pro-

vocant la desconfiança i l’escepticisme. Ens agradaria equi-

vocar-nos, però fa l’efecte que tot continuarà igual. Seguim 

esperant.

Carta als santpolencs
Benvolguts companys i companyes:

Després de 8 anys com a regidor i portaveu del grup municipal 

d’ICV de Sant Pol de Mar, he decidit de manera ferma, pausada 

i meditada presentar la meva renúncia a l’acta de regidor. Així 

ho vaig fer efectiu al darrer ple ordinari.

Com he dit abans, la decisió és ferma i meditada. Des de pri-

mavera del 2008, quan vaig començar el meu bagatge com a 

regidor ha passat molt de temps, i la meva situació tant labo-

ral com familiar ha canviat molt. Llavors tenia 30 anys, era un 

assalariat i disposava de molt de temps. Ara tinc dos fills, un 

càrrec de responsabilitat a nivell laboral i més aviat poc temps.

Aquesta renúncia no suposa una retirada, més aviat el contrari. 

A partir d’ara assumiré la tasca de coordinació de l’agrupació 

local per començar a construir el projecte que ens ha de portar 

d’aquí a 3 anys a presentar-nos a les properes municipals amb 

una candidatura potent, àmplia, liderada per ICV però oberta 

a qualsevol grup, partit o col·lectiu afí a les nostres idees, que 

ens doni garanties de poder fer fora a CiU i grups independents 

afins del govern de Sant Pol.

Marxo satisfet, sabent que el paper d’ICV al consistori durant 

aquest temps ha estat decisiu per tirar endavant projectes 

tant importants com la implantació de la recollida selectiva, els 

pisos protegits del carrer Roger de Flor, la posada en marxa de 

la Junta de Patrimoni o la recuperació de la Regidoria d’Agri-

cultura. Vam saber gestionar amb delicadesa la crispació que 

van provocar projectes com el de Rehabilitació del Front Marí-

tim, amb el diàleg i la mà estesa com a bandera. Però sobretot 

em quedo amb el lideratge polític que hem exercit durant tot 

aquest temps per garantir que la redacció del nou Pla d’Orde-

nació Urbanística trenqui amb els antics models (creixements 

desproporcionats i l’especulació urbanística), i es fonamenti en 

una gestió responsable del nostre entorn, en el decreixement i 

la sostenibilitat ambiental.

A més aquesta renúncia la faig des de la tranquil·litat de saber 

que l’acta la recollirà el següent de la llista electoral, en Bernat 

Ferrer, qui ja té experiència plenària, doncs em va acompanyar 

com a regidor el passat mandat, i qui es troba en plenes condi-

cions per ocupar aquest càrrec, tant a nivell de preparació com 

de disponibilitat.

Gràcies a tots pel suport mostrat durant aquests 8 anys.

Manel Puig Borrell
ICV de Sant Pol de Mar

ERC SANT 
POL DE MAR

GRUP 
MUNICIPAL 
D’ICV
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PASSATEMPS

ens

Sabries identificar cada un d’aquest peixos de la nostra costa? 

Trobaràs els seus noms a la sopa de lletres
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