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El Nou Santpolenc, l’ENS, està de tornada! 
La revista de Sant Pol torna a publicar-se i 
ho fa recuperant la filosofia original d’oferir 
continguts d’actualitat, històrics i culturals 
del nostre entorn més pròxim. I, sobretot, 
de fer-la més oberta i participativa a les 
entitats de la vila.
En el primer número d’aquesta nova etapa 
salta a la vista el disseny totalment renovat 
amb què us arriba a les mans i amb uns 
continguts que recorden i relacionen 
dos episodis històrics que van succeir a 
Sant Pol en un mateix moment –el mes 
d’octubre–, però amb 85 anys de diferència.
Els Fets d’Octubre de 1934 van suposar 
la prèvia de l’esclat de la Guerra Civil a 
Sant Pol i es va tancar amb el judici per 
sedició i l’empresonament d’un grup de 
santpolencs. Uns fets que guarden una 
evident semblança amb la celebració del 
referèndum de l’1-O del 2017 i les seves 
posteriors conseqüències. 
I aquest passat mes d’octubre, just quan es 
compleixen 85 anys dels Fets d’Octubre 
del 1934, s’acaba de produir un nou capítol 
en la història del nostre poble i del nostre 
país amb la publicació de la sentència dels 
presos polítics catalans. Casualitat o no, el 
mes d’octubre, a Sant Pol de Mar, té una 
forta càrrega de simbolisme polític.
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A la sortida de la 
presó de Mataró.
1. Josep Carreras 

Vives,  2. Joaquim 
Pou Mas, 3. Aleix 

Claramunt Mas, 4. 
Joan Villà Horta  

Enguany es commemoren 
85 anys dels anomenats Fets 
d’Octubre, que suposaren 
un antecedent a l’esclat de 
la Guerra Civil, el juliol de 
1936. Com a conseqüència 
d’aquests esdeveniments un 
grup de santpolencs van ser 
detinguts i processats sota el 
delicte de rebel·lió

ELS FETS 
D’OCTUBRE A 
SANT POL
Cristina Bosch i Prat
Arxiu Municipal de Sant Pol de Mar

1
2 3

4

4



La victòria electoral de les forces 
de centre i dreta a les Eleccions 
Generals de novembre de 1933 
iniciava l’anomenat Bienni Negre, 
que comportà un gir conservador, 
contrari als avenços socials de període 
anterior. Per contra, a Catalunya, les 
eleccions d’inicis de 1934  donaven la 
victòria a l’Esquerra Republicana de 
Lluís Companys. Les relacions entre la 
Generalitat de Catalunya i el Govern 
de Madrid esdevenien cada vegada 
més tenses, especialment després 
del conflicte provocat per la Llei de 
Contractes de Conreu. Aquesta llei 
respectava el dret dels propietaris, 
però millorava la situació econòmica 
i social dels rabassaires catalans, de 
manera que  va suscitar la immediata 
oposició dels parlamentaris de la 
Lliga Catalana i dels grans propietaris, 
els quals, amb l’ajut del govern de 
Madrid, van aconseguir anul·lar la 
llei per anticonstitucional, a causa 
de la manca de competències de la 
Generalitat. Aquesta agressió a la 
integritat de l’Estatut obria una greu 
crisi política entre Madrid i Barcelona.

D’altra banda, aquest conflicte va 
provocar una veritable exacerbació 
nacionalista, la qual va afavorir 
les activitats paramilitars i les 
propagandes separatistes de les 

Joventuts d’Estat Català. Així mateix, 
la destrucció de l’obra reformista del 
primer bienni republicà va impulsar 
les forces obreres a constituir 
l’Aliança Obrera. 

L’entrada de la CEDA al govern de 
Madrid, el 4 d’octubre, suposava 
una involució conservadora i va 
fer reaccionar les esquerres a tot 
l’estat, que patien, a més, per una 
possible deriva cap al feixisme. Tot 
plegat precipità els esdeveniments. 
A Astúries esclatava la revolució 
proletària i a Catalunya s’imposava 
la vaga general de l’Aliança Obrera, 
que fou capitalitzada pel Govern 
de la Generalitat per erigir-se en 
defensor de la República en perill. 
El 6 d’octubre Lluís Companys 
proclamava l’Estat Català.

En aquesta hora solemne, en nom del 
poble i del Parlament, el Govern que 
presideixo assumeix totes les facultats 
del poder a Catalunya, proclama 
l’Estat català de la República Federal 
Espanyola, i en restablir i fortificar 
la relació amb els dirigents de la 
protesta general contra el feixisme, 
els invita a establir a Catalunya el 
Govern provisional de la República, 
que trobarà en el poble català el més 
poderós impuls de fraternitat en el 
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 7 Els fets d’octubre 
a Catalunya

Els germans Francesc 
i Enric Gratovil, a 

la presó de Mataró. 
Arxiu CEC
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Federal lliure i magnífica. [...]

Catalans! L’hora és greu i gloriosa. 
L’esperit del president Macià, 
restaurador de la Generalitat, ens 
acompanya. Cadascú al seu lloc i 
Catalunya i la República, al cor de 
tots. Visca la República i Visca la 
Llibertat!

(Fragment del Discurs de Companys 
a les 20:15 hores del dissabte 6 
d’Octubre, des del balcó de la 
Generalitat).

L’Aliança Obrera i l’Estat Català, 
cadascun per la seva banda, 
perseguien objectius diferents: la 
revolució social els uns i el cop 
d’estat separatista els altres, però 
mancats de mitjans per actuar pel 
seu compte, van deixar la iniciativa 
al govern de la Generalitat, que fou 
qui va encapçalar la rebel·lió. Malgrat 
això, no es tractava d’una revolta 
independentista, sinó d’una revolta 
solidària amb la resta d’Espanya 
i que oferia Barcelona com a seu 
del govern republicà alternatiu al 
reaccionari de Madrid. 

El general Batet, cap de la Divisió 
militar de Catalunya, lluny de posar-
se a les ordres del govern català, 
va respondre proclamant l’estat de 
guerra i enviant tropes a sufocar la 
rebel·lió.

L’Estat Català només va durar deu 
hores. Sense possibilitat de victòria, 
el President Companys va rendir-se 
la matinada del dia 7. Els caps de la 
revolta van ser empresonats al vaixell 
Uruguay. Més de 3.500 persones van 
ser detingudes: diputats, alcaldes i 
regidors que havien donat suport 
a la insurrecció i els dirigents més 
destacats dels partits i els sindicats 
d’esquerres.

Els fets 
d’octubre 
a Sant Pol
A Sant Pol, les eleccions de gener de 1934 havien 
donat la victòria a la candidatura de la Lliga Catalana, 
formada per membres de l’entitat La Sardana, que van 
deixar l’alcaldia en mans de Francesc Tarridas. L’altra 
candidatura, el Front d’Esquerres, restà a la oposició, amb 
2 regidors: Joaquim Pou i Aleix Claramunt. En els mesos 
successius, tal com succeeix arreu del país, es fa cada cop 
més evident la bipolarització de la societat santpolenca i 
el clima polític s’enrareix.

Els fets de combregar
El Primer diumenge de Pasqua, a Sant Pol, hi havia el 
costum de portar el viàtic (Combregar General) a tots 
els malalts de la vila que el sol·licitessin. El 8 d’abril de 
1934, quan el mossèn i el seu seguici, es disposaven a 
sortir, algú va avisar-los que hi haurien incidents. Quan 
la comitiva arribà als Quatre Cantons, un grup d’unes 23 
persones va sortir-los al pas, cridant consignes a favor 
de la República i provistos de bastons i estaques. La 
tensió va ser majúscula quan van estendre una bandera 
republicana als peus del rector, amb la intenció que la 
trepitgés i poder justificar, així, un atemptat contra la 
República. Malgrat tot, es va poder evitar que la cosa 
anés a més i els catòlics, que eren unes 11 persones, van 
aconseguir continuar el seu camí, sense més incidents. 
Els manifestants foren detinguts, portats a la Casa de 
la Vila i, posteriorment, a Arenys de Mar, on després 
de prendre’ls declaració foren alliberats, sense més 
conseqüències.

El socialista Joan Comorera (Cap d’ordre públic de 
la Generalitat) va venir a Sant Pol amb la intenció de 
comprovar que els partidaris de les esquerres tenien 
permís per fer la seva manifestació i que, en canvi, els 
catòlics no tenien l’autorització corresponent. L’alcalde 
Tarridas va assegurar que tenia permís verbal de la 
Comissaria d’ordre públic, però li van dir que la paraula 
no valia. Aleshores va afirmar que ell com a batlle havia 

A
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donat permís, cosa que motivà la 
imposició de dues multes de 500 
pessetes a l’alcalde i al primer tinent, 
Josep Sauleda. Davant d’aquests 
fets, el poble es mobilitzà, enviant 
un escrit, signat per 700 persones, 
al Conseller de Governació de la 
Generalitat, manifestant la seva 
repulsa davant l’actuació d’una 
minoria insignificant que, faltant a la 
llei, organitzaren una manifestació 
de protesta contra uns ciutadans 
pacífics, i sol·licitant l’aixecament 
de la penyora imposada. Tanmateix, 
la multa no es va anul·lar i es va 
fer efectiva mitjançant subscripció 
popular de bona part de la ciutadania 
santpolenca.

Aquest fet enverinà molt les 
relacions entre els dos segments de 
la població i els mesos següents la 
tensió política va anar en augment. 
La inconstitucionalitat de la Llei 
de Contractes de Conreu, que 
minimitzava les competències 
catalanes, va marcar la sessió del 

Els manifestants 
foren detinguts, 
portats a la Casa 
de la Vila i, 
posteriorment, 
a Arenys de 
Mar, on després 
de prendre’ls 
declaració foren 
alliberats, sense més 
conseqüències

El dia a dia a 
l’interior de la presó 
de Mataró. Arxiu 
CEC
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regidor de la minoria socialista, 
Joaquim Pou, presentà una proposta 
demanant l’adhesió de l’Ajuntament 
al President de la Generalitat, en 
motiu de les escomeses contra la 
integritat del Parlament i de la 
Institució, la qual va ser acceptada, 
però suprimint-ne un apartat que 
s’adreçava al poble, per tal que 
estigués amatent per a defensar-se 
de qualsevol atac contra l’autonomia. 
Es va creure, que tals paraules 
encoratjaven més la tensió social i el 
que calia era apaivagar els ànims.

Davant d’aquesta hora decisiva i de 
perill per la sobirania de la pàtria de 
tots els catalans aquest Ajuntament 
fa declaració solemne de catalanisme 
i patriotisme i de reconeixement 
del dret de Catalunya a la llibertat 
nacional i acorda dirigir-se a 
l’honorable President de la Generalitat 
de Catalunya (representant en 
aquest moment històric de la dignitat 
nacional catalana) per adherir-se 
incondicionalment a la seva actuació, 
concordant amb la de Parlament de 
Catalunya, en defensa de la integritat 
de la pàtria (Actes Ple 12-06-1934)

Joaquim Pou ja preveia, doncs, la possibilitat dels fets 
d’octubre. El seu partit, la Unió Socialista (USC), estava 
formalment compromesa amb la insurrecció des de 
principis de juliol, quan es va constituir un comitè 
revolucionari per a preparar un eventual aixecament 
i organitzar un “exèrcit català” i Pou va actuar en 
aquells fets com un dels líders principals de la revolta al 
Maresme.

Els Fets d’octubre
A Sant Pol la revolta no tingué un simple caràcter 
nacionalista, sinó també un contingut obrerista i 
revolucionari important. Hi van intervenir activament 
totes les entitats obreres que controlava Pou (la USC, 
la Unió de Rabassaires i el Sindicat Unió Obrera, de la 
UGT), a més del comitè del BOC (Bloc Obrer Camperol); 
és a dir, tots els elements existents al poble que havien 
constituït un any enrere l’Aliança Obrera.

El sindicat socialista Unió Obrera de Sant Pol secundà 
la vaga general declarada per Aliança Obrera arreu 
d’Espanya. Des del dia 4 ja funcionava un comitè, 
encapçalat per Aleix Claramunt, que havia obligat 
l’Ajuntament a dimitir i n’havia absorbit tots els càrrecs.

El sometent, sota el comandament del també socialista 
i rabassaire Joan Villà, organitzava patrulles per vigilar 
els carrers, les entrades de la població i els locals públics 
més importants. S’aconseguí reunir una cinquantena 

Foto de l’interior de 
la presó de Mataró. 

Arxiu Municipal de 
Canet
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de voluntaris que prengueren les armes, que van ser 
repartides per Ramon Saltó. Entre aquests voluntaris hi 
havia Magí Llauger Fabregà, Jaume Bachs Serra i Ramon 
Pedrol Vall.

El vespre del 6 d’octubre la ràdio va transmetre la 
declaració del President Companys, proclamant 
l’Estat Català i a Sant Pol van haver-hi manifestacions, 
lluminàries i repicament de campanes. Es van fer 
parlaments des del balcó de l’Ajuntament i fou hissada la 
bandera estelada, mentre la cobla local tocava sardanes i 
l’himne dels Segadors.

L’alt grau de compromís polític dels santpolencs revoltats 
s’evidencià la matinada del 6 al 7, quan ja se sabia que el 
general Batet no havia acceptat posar-se a les ordres de 
Companys. Una trentena d’homes armats, encapçalats 
per Joaquim Pou, es desplaçaven a Mataró amb el 
propòsit d’assaltar la caserna d’artilleria, per impedir que 
la guarnició militar d’aquella ciutat anés a Barcelona a 
ajudar l’exèrcit revoltat contra la Generalitat. L’operació 
resultà un rotund fracàs, ja que cap més delegació del 
Maresme no va complir la consigna d’anar a assaltar 
aquella caserna i Companys s’havia apressat a ordenar la 
rendició, així que Pou i altres participants foren detinguts 
a Mataró.

Mentrestant, a Sant Pol, Joan Villà 
donà armes als seus homes per 
defensar l’Ajuntament, avisant que 
venien carrabiners de Calella, però 
aquests passaren de llarg per la via del 
tren. A la desesperada, organitzà una 
vintena d’homes per anar darrera els 
carrabiners i reduir-los, junt amb els 
companys d’Arenys i Canet, però tot 
plegat no va resultar i els voluntaris, 
mig espantats i sense munició, van 
decidir marxar cap a casa.

A les 7 del matí, Sant Pol es 
despertava amb la notícia de la 
rendició de Companys i Aleix 
Claramunt va sortir per dir que ell 
es feia responsable de tothom i que 
tornessin cap a casa.

Dies després dels esdeveniments, 
vaixells de guerra se situaren davant 
la població, mentre un avió la 
sobrevolava i llançava missatges, 
ordenant la rendició. Mentrestant, 
entraven les tropes de la Caserna 
d’artilleria de Mataró, encapçalades 
pel comandant Antonio de Carranza 
García Trigueros, demanant que 
tothom tragués llençols blancs 
pels balcons i finestres, atès que 
tant l’esquadra com l’aviació tenien 
ordres de bombardejar Sant Pol. 
Els militars van prendre posicions i 
procediren a escorcollar certs locals 
i algunes cases particulars. Van 
prendre declaracions, interessant-se, 
especialment, per on havien amagat 
les armes, per tal d’endur-se-les. A 
les poques hores s’emportaven 4 
santpolencs detinguts.

L’Autoritat militar va suspendre els 
regidors socialistes de l’Ajuntament 
de l’exercici del seu càrrec, nomenà 
Francesc Tarrides Alcalde-Gestor 
de la vila i dissolgué el sometent 
revolucionari, organitzant en lloc 
seu una guàrdia cívica, encarregada 
del manteniment de l’ordre públic i 

Després vingueren els registres i detencions inevitables 
que han separat de llurs famílies alguns il·lusos víctimes 
d’una premsa insana, sembradora d’odis, que molts 
llegeixen i no tots entenen. El respecte que ens mereixen 
llurs famílies i la temença d’agreujar amb la narració 
dels fets la condició dels presos, ens mouen,  de moment 
almenys, a prescindir d’historiar-los. (Butlletí La 
Sardana, Octubre-Novembre 1934)

A SANT POL 
LA REVOLTA 
NO TINGUÉ 
UN SIMPLE 
CARÀCTER 
NACIONALISTA, 
SINÓ TAMBÉ 
UN CONTINGUT 
OBRERISTA I 
REVOLUCIONARI 
IMPORTANT
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també la clausura de les entitats 
polítiques i sindicals: Palestra i la 
secció local d’Unió Socialista.
Tot seguit vingué la dura repressió 
contra els revoltats, començant pel 
govern de la Generalitat, que va ser 
jutjat i els seus membres condemnats 
a 30 anys de presó, mentre que 
l’Estatut era suspès i la Llei de 
Contractes de Conreu definitivament 
anul·lada.

Els santpolencs detinguts van ser 9 
en total. Aleix Nualart, Jaume Vergés 
i Jaume Pera van ser empresonats 
a Mataró i sortiren en llibertat el 3 
de desembre de 1934. Dels germans 
Francesc i Enric Gratovil, només 
sabem que van ser empresonats i que 
seguiren la causa 470 per rebel·lió. Els 
Consells de Guerra de Joaquim Pou, 
Aleix Claramunt, Joan Villà i Jaume 
Vives se celebraren el març de 1935 
i el jutge instructor fou el Tinent 
d’Artilleria Antonio Duarte Angoy. 
Van ser condemnats per rebel·lió i 
van complir condemna a la presó 
Model de Barcelona i, posteriorment, 
a la de Mataró.

La duresa de la repressió, però, 
va facilitar el clima per a l’èxit del 
frontpopulisme, que a les eleccions 
del 16 de febrer de 1936 concorria 
amb un programa unitari, que 
comprenia l’amnistia pels detinguts 
arrel dels fets d’octubre de 1934 
i el restabliment de l’autonomia 
per Catalunya, amb la tornada 
del President Companys. A Sant 
Pol, la victòria va ser pel Front 
D’Ordre, apadrinat per la Lliga, 
però el triomf aclaparador del Front 

d’Esquerres a Catalunya comportà la dimissió i l’abandó 
de l’Ajuntament per part dels membres de la Lliga, de 
manera que l’esquerra recuperà el poder municipal sota 
l’Alcaldia d’Aleix Claramunt. Joaquim Pou, Joan Villà 
i Jaume Pera foren altres condemnats d’octubre, que 
entraren novament a l’Ajuntament com a regidors. 

Els fets del 6 d’octubre i les conseqüències que se’n 
derivaren foren el precedent dels enfrontaments 
que acabarien portant a la Guerra Civil. Així doncs, 
alguns dels protagonistes dels successos que acabem 
de rememorar van tenir un paper destacat en els 
esdeveniments polítics que es desenvoluparen a Sant Pol 
entre 1936 a 1939.

Els 
encausats

Membre del Front d’Esquerres a les 
eleccions de gener de 1934, va ser 
un dels principals dirigents de la 
Unió de Rabassaires al Maresme. 
Destacat anticlerical, fou considerat 
un dels promotors dels Fets de 
combregar. L’agost de 1934 va ser 
nomenat caporal del sometent 
i durant els Fets d’Octubre fou 
l’encarregat d’organitzar les 
patrulles per vigilar carrers i afores 
i les guàrdies per tal de defensar 
els locals públics. La matinada del 
7 va enviar una vintena d’homes a 
interceptar, sense èxit, un camió de 
la guàrdia civil.

Processat per delicte d’auxili a la 
rebel·lió.

Condemnat a 18 mesos per delicte 
de rebel·lió (Presó Model i Presó de 
Mataró).
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 ❧ Amat i Teixidó, J. (1998). Sant Pol de Mar (1931-1948). República, Conflicte Civil i Primer 
Franquisme. Vilassar de Mar. Oikos-Tau.

 ❧ Pomés i Vives, J. ; Sàiz i Xiqués, C. (2000). Joaquim Pou Mas, 1891-1966, dinamisme i ambició: 
de cooperativista agrari a conseller de la Generalitat. Barcelona. Publicacions de l’abadia de 
Montserrat.

 ❧ López Esteve, M. (2013) Els fets del 6 d’octubre de 1934. Barcelona, Base.
 ❧ Butlletí de La Sardana (Núm. 57, Octubre-Novembre 1934)
 ❧ Els fets d’octubre de 1934 (Sàpiens 24/03/2011)
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Destacat dirigent polític i sindical, 
que va arribar a les més altes 
instàncies del poder polític al 
llarg dels anys de la República. 
Membre d’Unió Socialista, Unió de 
Rabassaires i altres agrupacions 
com l’entitat catalanista Palestra, 
clausurada arrel dels fets d’octubre. 

El 1926 va ser un dels voluntaris 
implicats en els Fets de Prats de 
Molló, l’intent d’insurrecció catalana 
liderat per Francesc Macià.

El 1934 es considerà un dels 
promotors dels Fets de Combregar 
i assumí un paper molt rellevant en 
els Fets d’Octubre al Maresme. La 
matinada del 7 d’octubre encapçalà 
un grup d’homes armats, amb 
l’objectiu d’assaltar la caserna 
d’artilleria de Mataró, població on 
fou detingut.

Processat per delicte d’auxili a la 
rebel·lió.

Condemnat a 18 mesos per delicte 
de rebel·lió (Presó Model i Presó de 
Mataró).
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Destacat dirigent local d’Esquerra 
Republicana. Durant els Fets 
d’Octubre era el sots-caporal del 
sometent i formà part del grup 
que acompanyà Pou a Mataró la 
matinada del dia 7.

Empresonat 2 mesos (Presó de 
Mataró). En llibertat el 03/12/1934
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Socialista i sindicalista. L’octubre 
de 1934 era el jutge municipal i 
va ser immediatament cessat per 
l’autoritat militar i substituït per 
Jaume Marquès Roura.

Empresonat 2 mesos (Presó de 
Mataró). En llibertat el 03/12/1934
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Processats per delicte de 
rebel·lió (Presó de Mataró)
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Es presentà a les eleccions 
de gener de 1934 amb la 
candidatura del Front d’Esquerres 
i posteriorment fou un dels 
promotors de la secció local d’ERC. 
Durant els Fets d’Octubre era el 
jutge suplent i formava part del 
sometent, com a caporal de barri 
suplent. La matinada del dia 7 
formà part del grup que Pou dirigí 
cap a Mataró, on fou detingut.

Empresonat 2 mesos (Presó de 
Mataró). En llibertat el 03/12/1934
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Regidor socialista, que va 
encapçalar el comitè revolucionari 
creat el 4 d’octubre. És molt 
probable que el 6 d’octubre adrecés 
unes paraules als congregats a la 
Plaça de l’Ajuntament, demanant 
voluntaris per anar a defensar la 
Generalitat. Va ser qui va enviar la 
gent a casa seva, un cop coneguda 
la rendició per part del President 
Companys.

Processat per delicte d’auxili a la 
rebel·lió.

Condemnat a 18 mesos per delicte 
de rebel·lió (Presó de Mataró).
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Fonts documentals
 ❧ Arxiu Municipal de Sant Pol de Mar
 ❧ Archivo Histórico Nacional
 ❧ Archivo Tribunal Militar Territorial Tercero

Imatges
 ❧ Arxiu Pere Sauleda
 ❧ Arxiu Municipal de Canet de Mar
 ❧ Benet Balam i Neus Vives
 ❧ Maria Rosa Talamàs
 ❧ Centre d’Estudis Canetencs

Socialista i promotor del primer 
sindicat d’àmbit general a Sant 
Pol. Era el fiscal municipal durant 
els Fets d’Octubre i va participar-hi 
activament.

Processat per delicte d’auxili a la 
rebel·lió

Condemnat a 6 mesos per delicte de 
rebel·lió (3 a la Presó Model i 3 a la 
Presó de Mataró)
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A

Il·lustració 
dibuixada pel seu 
company de cel·la 

a la presó Model 
de Barcelona

11



E
n

 p
o

rt
a

d
a

83 anys després dels 
anomenats Fets d’Octubre 
que tingueren lloc a Sant 
Pol de Mar i que van acabar 
amb un grup de santpolencs 
detinguts i processats per 
delicte de rebel·lió, la nostra 
vila va tornar a acollir uns fets 

històrics. L’1 d’octubre de 2017, 
Sant Pol va viure una jornada 
de gran tensió i emoció amb 
la celebració del referèndum 
per la independència i amb 
un final amb certa similitud: 
el processament de polítics 
catalans també acusats de 
rebel·lió, a més de sedició.

Els “altres”
fets d’octubre
a Sant Pol

La plaça de la 
Vila, en fer-

se públics els 
resultats de l’1-O. 
Autor: Pito Estol
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1 d’octubre de 2017
A continuació reconstruïm com es 
va desenvolupar l’1-O a Sant Pol a 
partir del testimoni d’alguns del seus 
organitzadors, els noms dels quals 
no es publiquen per preservar el seu 
anonimat.

4.00 h
“Hauria de descansar unes hores. Fa 
molts dies que dormo una mitjana 
de cinc hores màxim, però en sóc 
incapaç. La nit abans de les eleccions, 
decidim que fins a les 7 del matí no 
obrirem els col·legis electorals. A les 
6 del matí, els Mossos d’Esquadra 
hi passaran i no volem que requisin 
urnes ni paperetes. Tenim el poble 
defensant i dormint a la Sala Cultural 
i a la Biblioteca, lloc on es faran les 
votacions a Sant Pol de Mar.”

6.45 h

“Les urnes dormen des de fa uns dies 
al garatge de casa. També han dormit 
al garatge d’una altra casa. Faig la 
darrera trucada. Els vigilants de la nit 
ens diuen: Via lliure. Aviso el company 
que té les paperetes i li dic: Via lliure. 
Baixo al garatge. Allà m’esperen. 
Treiem la urnes embolicades amb 
bosses d’escombraries. M’aturo. 
La miro seriosament i dic: Em nego 
a entregar les urnes de la nostra 
llibertat embolicades amb bosses 
d’escombraries! Per dignitat! Ens 
mirem. No ens calen les paraules. I 
les dues alhora arrenquem les bosses 
i les carreguem al maleter.
Baixem amb cotxe i arribem al carrer. 
Encara és negre nit. Pluvisqueja. 
L’emoció ens embarga. El carrer 
és ple de gent. Primera parada: 
Biblioteca.
Obro el maleter. Ningú sap qui sóc. De 
fet, fins l’1 d’octubre era una persona 

absolutament desconeguda en el 
petit poble de Sant Pol. Trec dues 
urnes, les enlairo, i tothom comença 
a aplaudir i a plorar. Es fa un passadís 
i en cinc segons les urnes ja són dins 
la Biblioteca. En aquest temps, les 
altres urnes ja han arribat a la Sala 
Cultural.
Comencem a muntar la sala. Preparar 
carpetes, papers, paperetes, cartells... 
Tots els voluntaris donant un cop de 
ma. I la resta del poble, fent guàrdia 
sota la pluja i esperant. Serà un dia 
llarg...”

8.00 h 
“Surto al carrer. Algú ha rebut una 
carta per formar part d’una mesa? Es 
fa un silenci i entren els voluntaris 
per formar part de les meses. La nit 
abans ja havíem fet un llistat i ningú 
va fallar.” 

9.00 h

S’obren els col·legis. L’informàtic 
ho té tot a punt. La nit abans havia 
estat amb altres tècnics informàtics 
instal·lant wifi d’alta potència. Usuari: 
sala, contrasenya: 1714 1714. Es 
comença a votar. Es procura deixa 
entrar els avis primer.

9.05 h
Peta la web. Tres vots a la Biblioteca 
i un a la Sala cultural. Nervis i 
indignació. Tot aturat. Comencen 
els missatges d’histèria i al Signal. 
“Els nostres coordinadors comarcals 
intenten calmar-nos: paciència. En 
algun missatge un coordinador ens 
diu: Si hem esperat 300 anys, podem 
esperar unes hores, cony! I m’arrenca 
un somriure enmig de l’histerisme.”

10.30 h

“Seguim amb l’atac cibernètic i, per 
adobar-ho, ens arriben males notícies: 
els nostres veïns de Sant Iscle i Sant 
Cebrià han estat atacats durament 
amb càrregues policials. Es dirigeixen 
cap a Sant Pol.”

El poble està preparat. Carrers 
d’accés als col·legis protegits amb 
tractors, furgonetes i cotxes. Els 
avis entren a la sala. El jovent i no 
tan jovent defensa el carrer ple de 
gom a gom. Les urnes s’amaguen. 
Les de la Sala Cultural al Museu 
sota uns pedestals d’exposició. Les 
de la Biblioteca surten al carrer i 
s’amaguen en cases particulars. El 
cens, dins dels coixins de les cadires 
de la Biblioteca. Les paperetes, dins 
del canviador dels nadons del WC. 
A la Sala Cultural es fa un silenci 
absolut. Els avis asseguts a les 
cadires. Tothom amb l’ordre de 
no moure’s i gravar-ho tot. Nervis, 
commoció i algunes llàgrimes. 
I llavors algú comença a cantar 
l’Estaca. Tota la sala ressona al 
crit unànime cantant i plorant. Ens 
reconforta la música. 
La guàrdia civil ha vist que és 
impossible entrar a Sant Pol i marxa 
després de dos intents. Més que mai, 
la frase Només el poble salva el poble 
es fa realitat. 
“Tornem a engegar les votacions i 
comença a funcionar de nou Internet. 
Rebem l’ordre de poder accedir al 
cens en paper i ens repartim la feina.” 
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16.00 h 
“Anem molt lents i el sistema informàtic és atacat 
contínuament. Ens serà impossible tenir totes les dades 
introduïdes a les 8 del vespre”. Però tot i la feinada, es crea 
una nova filera per a totes les persones d’altres pobles 
veïns que vénen a votar. 

17.00 h 
Els coordinadors locals reben l’ordre que, si ho veuen 
convenient, poden obrir les urnes i guardar les paperetes 
en caixes precintades. “Faig una reunió d’urgència. 
Finalment decidim no tocar les urnes. Seguim endavant 
intentant fer-ho amb la màxima normalitat possible. Que 
la por no ens venci mai!”

Novament, el mes d’octubre torna a 
ser protagonista. És dilluns, no són 
ni les deu del matí, i es fa pública 
la sentència dels presos polítics 
catalans, molts dels quals porten ja 
dos anys en presó preventiva. 

La societat tenia coll avall que seria 
una sentència dura, per a molts 
injusta, però encara hi havia un fi 
bri d’esperança per a un dictamen 
absolutori. Tot al contrari, les penes 
imposades sumen prop de 100 anys 
de presó. I la resposta del poble no es 
va fer esperar.

El mateix dilluns al matí l’Ajuntament 
convocava una aturada per fer 
lectura d’un manifest, mentre que a 
les vuit del vespre, convocada per les 
entitats sobiranistes, hi va haver una 
concentració i lectura de manifest de 
condemna a la sentència i de suport 
als presos i preses catalans sentenciats. 

La jornada es completava amb 
l’aprovació, a la nit, d’una moció en 
resposta a la sentència del Tribunal 
Suprem i per demanar l’amnistia dels 
presos i preses polítiques, i en defensa 
de l’autodeterminació. 

El que ha passat des de llavors és per 
tots prou conegut: manifestacions, 
marxes per la llibertat, aldarulls i 
càrregues policials, una vaga general, 
mobilitzacions d’estudiants o la 
trobada municipalista de rebuig 
a la sentència. I el que encara ha 
d’arribar...

Pito Estol

17.45 h
Segueixen arribant notícies esfereïdores d’atacs a col·legis 
electorals d’arreu del país. “Decideixo reunificar els dos 
col·legis. Demano als encarregats d’organitzar a la gent 
del poble que en cinc minuts ens facin un passadís per 
traslladar les meses electorals de la Biblioteca a la Sala 
Cultural.” 
Quatre meses amb els seus informàtics a la Sala 
introduint dades sense parar. Cauen les webs. El 
coordinador comarcal es passa matí i tarda enviant noves 
adreces i codis d’accés.  

20.00 h 
“Ni un minut abans, ni un minut després. Compte enrere 
i tanquem la porta el col·legi amb cadenes i candaus i 
s’inicia el recompte.” 

21.00 h

“Sortim a anunciar el resultat a tot el poble. Sant Pol de 
Mar: 2.505 vots. 2.385 Sí. 78 No. 28 en blanc. 14 nuls”. 
El poble esclata en crits d’alegria. “Agraeixo al poble la 
seva col·laboració. Sense ells mai hauria estat possible. 
Recordo les paraules d’Estellés: perquè hi haurà un dia que 
no podrem més. Aleshores ho podrem tot.” 

23.00 h 
“Tot s’ha acabat. Arribo a casa. M’assec al sofà i aleshores 
arrenco a plorar.”

            14 d’octubre de 2019
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LES ENTITATS, 
EL MOTOR 
SOCIAL I 
CULTURAL 
DE SANT POL

A Tot Drap
Agrupació Escolta el Nus
Amics de les Arts
Ampa Escola Sant Pau
Ampa Institut Sant Pol-La 
Vallalta
Associació Fira Alternativa
At. Club Sant Pol
Centre Cultural i d’esbarjo
Club Bàsquet Sant Pol 07
Club Nautic Sant Pol De Mar
Club Petanca Sant Pol
Club Petanca Santpolenc-
Maresme
Club Tennis Sant Pol
Colla de Geganters
Comissió de Reis
Crisol
Dones de La Vallalta
Esbart Dansaire
Grup L’hotel
La Infernal de la Vallalta
Penya Xíndries
Unió d’Establiments i Serveis
Volades Santpolenques

LLes associacions han exercit en el passat i segueixen 
jugant un paper molt important a l’hora de mobilitzar 
la ciutadania en assumptes culturals, polítics i socials. 
Aquest ric teixit associatiu és un tret distintiu de la nostra 
vila i el seu paper cohesionador en la societat santpolenca 
es fa evident amb la llarga trajectòria de moltes d’elles, 
algunes d’elles fins i tot centenàries.

Si l’ENS vol ser un reflex de Sant Pol de Mar, és 
imprescindible que les entitats i associacions hi tinguin 
cabuda amb un lloc destacat. Una secció dedicada a totes 
vosaltres és, doncs, imprescindible en aquesta nova etapa 
de la revista del poble.

Així que si teniu quelcom a explicar, o bé inicieu un 
nou projecte engrescador, o bé simplement voleu donar 
a conèixer la història i la trajectòria de la vostra entitat, 
només cal que us poseu en contacte amb la redacció de 
l’ENS i treballarem plegats per trobar la millor manera 
de fer-ne difusió.

Si sou una entitat, una 
associació o un col·lectiu amb 
presència a la vila, aquest és el 
vostre espai!

Contacta’ns a ens@santpol.cat
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Les dades estadístiques que elabora la Biblioteca Can 
Coromines demostren que el públic femení es majoria 
com a usuàries d’aquest equipament tant a nivell general 
com especialment en els Clubs de Lectura. Concretament, 
el 57% de les persones usuàries de la Biblioteca són 
dones, mentre que el 39% són homes.

Unes estadístiques que també demostren que la majoria 
de préstecs (el 60%) i en major nombre (44 préstecs de 
mitjana) són realitzats per dones.

Malgrat això, la presència femenina en els llibres tractats 
als diferents Clubs de Lectura està molt per sota dels 
noms masculins.

A tall d’exemple, analitzant les dades globals des de 
l’inici del Club de Lectura a Sant Pol, que data del 2015, 
es desprèn que el 69% d’autors dels llibres tractats són 
homes i un 31% dones. Una balança que es decanta 
també a favor dels homes pel que fa als protagonistes de 
les novel·les.

Les responsables de la Biblioteca Can Coromines, 
però, estan treballant per redreçar aquesta anomalia. 
I entenent que la igualtat és un concepte que s’ha de 
treballar des de ben petits, s’ha decidit començar a 
implantar-lo en aquelles activitats en la que els infants 
en són els usuaris. Així, aquest curs 2019-2020, en 
el club de lectura per a infants de 8 a 10 anys ja s’ha 
promogut que el 75% els llibres tractats estiguin escrits 
per dones i que el 50% estiguin protagonitzats per 
personatges femenins.

CDL Lletres amb cor

LA BIBLIOTECA 
DE SANT POL 
PROMOU LA 
IGUALTAT DE 
GÈNERE EN TOTS 
ELS SEUS ÀMBITSLAquest curs 

ja es promou 
que els llibres 
dels clubs de 
lectura infantils 
estiguin escrits 
majoritàriament 
per dones
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CDL Lletres amb cor

CDL No llegirem

CDL Novel·la i 
Novel·la històrica

La Biblioteca pren els Clubs de Lectura com a primer pas per 
abolir la desigualtat i normalitzar el pes i el paper de les dones en 
el món de la literatura

Lletres amb cor (Club de lectura 8-10 anys)

No llegirem (Club de lectura 11-13 anys)
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D’altra banda, i fora dels Clubs de Lectura, la feina que es ve fent per 
promoure la igualtat també en la literatura ja comença a donar els seus fruits. 
Així, si ens fixem en les estadístiques relatives als llibres més prestats durant 
aquest 2019, veurem que dins de les 25 novel·les més llegides, 13 estan escrites 
per dones i 12 per homes.

Si mirem les dades globals des de l’inici del Club de lectura (2015), el percentatge és de 69% 
d’autors eren homes i el 31% eren dones.
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ADULTS

En David Vann és un dels escriptors 
més importants de la literatura nord-
americana dels últims temps. Les seves 
històries són punyents, contundents i 
de les que et fan una sacsejada quan 
les llegeixes. És dels que no et deixa 
indiferent. S’atraveix tant en narrativa 
(SukkwandIsland, Terra...) com en prosa 
(Negra la brisa lluent).

La Caitlin és una nena que viu amb la 
seva mare en un suburbi de la ciutat. 
Cada dia, després de l’escola i mentre 
espera que la mare la reculli de la feina, 
la Caitlin l’espera a l’aquari. Allà enmig 
dels peixos veu passar la vida, fins que 
comença a compartir-la amb un home 
gran que la portarà a descobrir històries 
del passat familiar que desconeixia fins 
al moment.

L’aquari és un llibre que parla de 
relacions familiars. D’amors i desamors 
entre els membres d’una mateixa 
família. De reaccions al dolor, de 
vegades incomprensibles. De la voluntat 
de poder arribar a perdonar aquells que 
ens han fet mal. I dels que han fet mal i 
volen ser perdonats. La novel·la és dura 
(en la línia d’altres obres de l’autor), però 
a la vegada és una delícia narrativa que 
passa entre peixos que viuen aliens al 
món que els envolta.
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És la primera novel·la de la jove 
escriptora londinenca Jessie Burton 
(1982) que fins que no va publicar “La 
casa de les miniatures” era articulista de 
diaris com The Wall Street Journal o The 
Independent (entre d’altres).

La novel·la està ambientada a 
Amsterdam al segle XVII i centra la 
història en la Petronella, una jove de 
divuit anys que s’ha casat amb un 
comerciant ric de la ciutat. El dia que la 
jove muller es presenta a casa del seu 
marit, hi troba una casa fosca, plena de 
misteris i una cunyada hostil que no li 
farà fàcil la convivència.

Com a regal de noces, Johannes (el 
marit) li regala a la Nella una casa de 
nines idèntica a la casa on ara viuen 
els dos. Un regal que en un principi es 
podria considerar com una “joguina” 
però que acabarà explicant la vida de 
tots els habitants de la casa a través de 
les seves rèpliques en miniatura.

Al llarg de la història tots els 
personatges, però especialment la 
Petronella (Nella) lluiten per trobar el 
seu lloc en el món. Un món d’aparences 
on els sentiments s’amaguen, però 
existeixen.
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JOVES

En Neal Shusterman es va convertir en 
escriptor des de ben jove, i és conegut 
per llibres com la saga de Desconnexió. 
El seu món literari és la ciència-ficció.

Siega és el primer llibre d’una col·lecció 
que ens presenta un món on els 
homes ja han assolit el coneixement 
absolut i han vençut les lleis de la 
naturalesa. Això vol dir que ja ningú 
mor, els humans són immortals. Però 
és evident que si som immortals, 
arribarà un moment en el qual ja no 
hi cabrem en aquest planeta (i s’ha 
demostrat que és l’únic habitable). 
És aquí quan apareixen Els segadors, 
les persones responsables de cribar 
(matar) aleatòriament a les persones 
per mantenir l’equilibri al món. 

Però... a qui hem de matar i com? 
Què passa si hi ha un abús de poder... 
L’equilibri en aquest nou sistema de 
vida, és més fràgil del què sembla.
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VA DE LLIBRES
Acabes d’enllestir la teva darrera lectura i no saps quina triar 
a partir d’ara? Vols conèixer nous autors i títols? Des d’aquesta 
secció t’oferim algunes recomanacions perquè segueixis gaudint 
de la lectura. En aquest número de l’ENS ens arriben tres 
propostes formulades per la Biblioteca de Can Coromines.
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JOCS I 
ACTIVITATS
JOCS DE PARAULES, PASSATEMPS I MÉS

1 Animals domèstics... i no tant!
Omple els mots encreuats amb els animals domèstics més habituals 
a les nostres llars. També n’hi ha d’altres que no ho són tant, però que 
algunes persones han convertit en mascota!

2 Atenció grumets!
El fons marí està fet un desatre, podries fer un recompte de tot el que han 
trobat els mariners?
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le RÀDIO 
SANT POL 
ESTRENA NOVA 
TEMPORADA

De cara a 
aquesta nova 
temporada, 
Ràdio Sant Pol 
fa una aposta 
per augmentar 
el seu contingut 
informatiu

Arriba la tardor i Ràdio Sant Pol 
estrena una nova temporada. 
Poc a poc, els programes es van 
reincorporant a la graella de 
l’emissora i al seu horari habitual. 

Es posa en marxa una nova 
temporada de ràdio que té l’objectiu 
de consolidar la seva diversitat 
de propostes i continuar creixent. 
Recordeu que ens podeu escoltar a 
través de la 107.2 FM o de la nostra 
pàgina web radiosantpol.cat.

Aposta per la 
informació de 
proximitat
De cara a aquesta nova temporada, 
Ràdio Sant Pol fa una aposta 
per augmentar el seu contingut 
informatiu. Durant aquest estiu, 
l’emissora ha incrementat l’horari 
d’emissió de l’Agenda Informativa. 
Fins ara, aquest butlletí, amb les 
notícies més destacades del dia i 
un recull dels actes culturals de la 
setmana, s’emetia dos cops al dia, a 
les 1 del migdia i les 4 de la tarda. 
Però des d’aquest estiu, l’Agenda 
Informativa s’emet cada hora, des 
de les 12 del migdia fins a les 4 de 

A
Jordi Lopez - 
Addictes al blues

la tarda. El nou horari té l’objectiu 
de mantenir l’audiència més ben 
informada. 

Com ja és habitual, l’Agenda 
Informativa i les notícies que 
publica Ràdio Sant Pol a través de 
la seva pàgina web (radiosantpol.
cat) tenen un marcat caràcter 
local i de proximitat, posant 
l’èmfasi en l’actualitat del poble 
i els actes que s’hi celebren. 
L’actualitat es complementa amb 
l’emissió d’entrevistes a les entitats, 
representants polítics i personalitats 
de Sant Pol. 

La col·laboració amb 
institucions de la vila
Ràdio Sant Pol no és només una 
emissora de ràdio local, també és 
una eina de divulgació i de cohesió 
social. Per aquesta raó, realitzem 
periòdicament col·laboracions amb 
institucions i entitats de la vila.

En aquest sentit, cada mes, Ràdio 
Sant Pol grava en col·laboració 
amb l’Arxiu Municipal de Sant Pol 
el programa ‘Bocins d’Història’ 
(dijous, 8 del vespre). La historiadora 
Cristina Bosch repassa moments 
claus del passat de Sant Pol de Mar 
i ens descobreix l’origen d’edificis 
emblemàtics o tradicions de la vila.

També cada mes, gravem amb la 
Biblioteca de Can Coromines l’espai 
‘Entre Llibres’ (dijous, 20.30 h). La 
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HORES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE HORES

09.00 Torna-la a 
tocar, Sam Ahir i avui Selecció 

Litoral
Recordant el 

passat
Torna-la a 
tocar, Sam

El Rodamón 
(Rep.)

Església viva 09.00

09.30 Des del mar 09.30

10.00 Musicòpolis Musicòpolis Musicòpolis Musicòpolis Musicòpolis Selecció 
Litoral A toc de cobla 10.00

11.00 Clàssics Clàssics Clàssics Clàssics Temps de 
Salut (Rep) Coblejant Ahir i avui 

(Rep.) 11.00

12.00 Agenda 
Informativa

Agenda 
Informativa

Agenda 
Informativa

Agenda 
Informativa

Agenda 
Informativa Revival 80 

(Rep.)

Aquí i ara en 
companyia 

(Rep.) 

12.00

12.05 Selecció 
Litoral

Selecció 
Litoral

Selecció 
Litoral

Selecció 
Litoral

Selecció 
Litoral 12.05

13.00 Agenda 
Informativa

Agenda 
Informativa

Agenda 
Informativa

Agenda 
Informativa L’Informatiu

Bocins 
d’Història 

(Rep.)

Entre Llibres 
(Rep.) 13.00

13.30
Selecció 
Litoral

Selecció 
Litoral

Selecció 
Litoral

Selecció 
Litoral

Selecció 
Litoral

Selecció 
Litoral

Selecció 
Litoral

13.30

14.00 14.00

15.00 15.00

16.00
Agenda 

Informativa 
(Rep.)

Agenda 
Informativa 

(Rep.)

Agenda 
Informativa 

(Rep.)

Agenda 
Informativa 

(Rep.)

L’Informatiu 
(Rep.) 16.00

17.00 Ningú no és 
perfecte Tiempo Hostil Temps de 

Salut
Sons de 

country (Rep.) El Rodamón
1.001 

Discos… 
(Rep.)

A tot Jazz 
(Rep.) 17.00

18.00 La nostra 
música

La nostra 
música

La nostra 
música

La nostra 
música

La nostra 
música

La nostra 
música

La nostra 
música

18.00

19.00 19.00

20.00 Sons de 
country

Aquí i ara en 
companyia Scherzo

Bocins 
d’Història Revival 80 Addictes al 

Blues (Rep.) Scherzo 
(Rep.)

20.00

20.30 Entre Llibres 20.30

21.00

Viaje al reino 
del Metal

Addictes al 
Blues A tot jazz Ruta 66 El Club del 

Country

21.00

21.30 Insomni Insomni 
(Rep.) 21.30

22.00
La nit no té 
fronteres

Viaje al reino 
del Metal 

(Rep.)

Ànimes 1.001 
Discos… Ànimes (Rep.) La nit no té 

fronteres 
(Rep.)

22.00

23.00
Selecció 
Litoral 

Tiempo Hostil 
(Rep.) Selecció 

Litoral
Selecció 
Litoral

23.00

24.00 Selecció 
Litoral

Selecció 
Litoral

Selecció 
Litoral

Selecció 
Litoral 24.00

Josep Torrents i 
Rafael Caro amb 
convidat Miquel 
Angel Pascual 
(Trinca) - Temps de 
Salut

Rosa Vidal - Aqui i 
ara en companyia
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le biblioteca ens ofereix recomanacions literàries i la seva 
directora, Marta Quer, ens explica projectes o serveis 
que podem trobar a Can Coromines.

En un altre sentit, Ràdio Sant Pol col·labora cada any, 
des de fa dues temporades, amb l’Institut de Sant Pol 
en dos projectes que permeten que els joves coneguin 
millor els mitjans de comunicació i, concretament, 
la ràdio. Els alumnes escriuen i preparen els seus 
propis programes i, finalment, els graven als estudis de 
l’emissora local. Els joves viuen ‘in situ’ l’experiència de 
gravar un programa de ràdio i, any rere any, la valoració 
tant de l’institut com de la ràdio és molt positiva.

Una de les últimes col·laboracions que hem dut a terme 
ha estat l’emissió en directe dels partits del centenari 
de l’At.C. Sant Pol, que es van disputar el 31 d’agost. 
Van ser més de 5 hores en directe des del camp de 
Sot del Bagueny. Una tarda històrica per al club, amb 
la retransmissió de Jordi Sugrañes i la participació 
d’Eduard Boet i Lluís Carreras. Aquella tarda, a més, 
es va gaudir de la col·laboració entre Ràdio Sant Pol i 
Ràdio Calella TV, que va emetre en directe per televisió 
les imatges del primer partit amb la retransmissió per 
part de la nostra emissora. 

La intenció és que la col·laboració amb l’At.C. Sant 
Pol es mantingui durant tota aquesta temporada, en 
la qual el club celebra el seu centenari. L’objectiu és 
crear una xarxa entre la ràdio i les entitats, com ja va 
passar la temporada passada amb el CB Sant Pol 07, 
amb un seguiment jornada rere jornada de tots els 
equips del club.

Objectius de futur
Com qualsevol emissora municipal, Ràdio Sant Pol té 
l’objectiu d’anar creixent amb nous programes gravats en 
els seus estudis. De propostes, ja n’hi ha algunes sobre la 
taula que s’estan estudiant per realitzar-les ben aviat. 

També tenim l’aspiració de definir diverses franges 
horàries amb música més especialitzada. D’aquesta 
manera, qualsevol oient podrà trobar una oferta 
musical variada i diversa a la nostra emissora.

Un dels objectius més ambiciosos que tenim a 
l’horitzó és que es puguin escoltar en directe els 
plens municipals a través de la 107.2 FM. L’equip de 
Ràdio Sant Pol està treballant en col·laboració amb el 
departament de Comunicació de l’Ajuntament de Sant 
Pol de Mar per oferir aquestes emissions en directe del 
plenari el més aviat possible.

Vols fer ràdio? 
Aquí tens una oportunitat!

L’objectiu és créixer. Per 
aconseguir-ho, Ràdio Sant 
Pol necessita persones 
apassionades per la ràdio que 
vulguin col·laborar amb la 
nostra emissora. Per aquesta 
raó, aprofitem aquest espai 
per fer una crida a tothom 
qui vulgui fer el seu programa 
de ràdio. No importa si 
tens experiència o no. 
L’equip de Ràdio Sant Pol us 
assessorarem i us ensenyarem 
a fer el vostre propi programa. 
Us podeu posar en contacte 
amb l’emissora a través del 
mail radio@santpol.cat o del 
telèfon 93 760 46 46. Si ho 
preferiu, podeu fer-nos una 
visita als nostres estudis (c. 
Ignasi Mas Morell, 5).

Tothom hi està convidat!

Escoltes Ràdio Sant Pol?
Ajuda’ns a saber l’audiència que té l’emissora 
municipal i diposita aquesta petita enquesta 
anònima a l’urna que trobaràs a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana de l’Ajuntament.

Si ho prefereixes, també ens pots fer arribar les 
dades a ens@santpol.cat

Edat 

Escoltes Ràdio Sant Pol?

 SI  NO 

En quina franja horària escoltes Ràdio Sant Pol?

  Matí  Tarda

  Laborables  Caps de setmana
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Tornem a guanyar. Gràcies Sant Pol!!
A les passades eleccions municipals, per 
tercera vegada consecutva la candidatura 
de JuntsxCat Sant Pol de Mar, 
encapçalada per Montserrat Garrido va 
tornar a guanyar amb un 30,7% dels vots 
obtenint 4 regidor/es electes.
Ens alegra l’augment de partcipació en 
un 11% respecte el 2015, que demostra 
el vostre interès amb la nostra vila. Els 
pactes electorals han fet que, com a partt 
guanyador, no haguem pogut accedir a 
l’alcaldia per tercera vegada.
Ens comprometem a seguir treballant, 
fent una oposició responsable amb 
l’objectu de millorar la qualitat de vida de 
tots i totes.
Durant els anteriors mandats s’ha fet 
molta feina i moltes millores al municipi. 
S’han deixat molts projectes totalment 
acabats per la seva execució que de 
moment no s’estan duent a terme, com la 
rehabilitació de l’Avda Doctor Furest, els 
banys del cementri i la rehabilitació del 
mur caigut, etc.
I malgrat la informació que vulgui donar 
l’actual govern respecte al Nou Insttut, 
volem informar que tant nosaltres, 
com l’equip redactor i l’arquitecta 
municipal hem deixat feta molta feina 
(quedant pendent de resoldre les 
esmenes presentades per la Comisió 
d’Urbanisme de Barcelona), el que ha 
de permetre acabar amb els tràmits per 
poder recepcionar els terrenys per la 
seva implantació sempre i quan l’actual 
govern en tingui la voluntat polítca.
Ens tornem a citar a les eleccions del 
proper 10N per seguir fent de Catalunya 
el nostre país.
Gràcies Sant Pol!!

Començar
En el darrer número d’aquesta 
publicació, denunciàvem el 
maltractament rebut per l’ENS en 
l’anterior mandat. Lluny de ser una eina 
democràticament essencial per a la nostra 
vila, com es va anunciar a so de bombo 
i plateret, se’n va fer un us partidista i 
arbitrari, fent-la desaparèixer i aparèixer 
sense cap periodicitat, ni criteri. 
El nou Equip de Govern té l’oportunitat, 
la responsabilitat, de tornar a fer que 
cada tres mesos, aquesta revista sigui 
una eina útil per a tothom. Una eina 
que ajudi a cohesionar, a entendre, a 
respectar; en definitiva, ha de ser un altre 
espai guanyat en el camí  d’aconseguir un 
Sant Pol més democràtic, tal i com queda 
reflectit en l’Acord de Govern Municipal: 
Més democràcia també vol dir comunicar 
de manera entenedora per tal de fer 
efectiva la participació popular. 
Així doncs, si la transparència, la 
participació i l’ètica seran uns dels 
pilars d’aquesta nova etapa, si els valors 
republicans han de fer que el nostre 
poble sigui més just, més ecologista i més 
feminista, també s’ha de veure reflectit 
aquí i així ho esperem, no pot ser d’una 
altra manera. 
Una de les accepcions de “Començar”, 
segons el diccionari de l’IEC diu: Ésser al 
començament (d’una cosa), emprendre-
la, encetar-la; així és com ens sentim 
davant de la nova etapa de l’ENS, com 
si l’estiguéssim encetant de nou, amb 
aquella sensació d’estrenar alguna 
cosa. Algú diria que és com si tornés a 
néixer, tot i que sent menys dramàtics, 
segurament només es tracti d’una 
“reanimació”.
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El govern d’esquerres comença a 
caminar
Les eleccions municipals i l’alta 
participació van donar l’oportunitat 
d’un canvi al poble de Sant Pol amb la 
majoria del bloc d’esquerres. ERC i la 
CUP vam acordar, i així hem començat 
a treballar, un govern col·laboratiu on 
totes les decisions de les regidories estan 
essent col·lectives.
La CUP donem les gràcies altra vegada a 
les 522 persones que van fer possible que 
la Unitat Popular obtingués el 18,45% 
dels vots per entrar per primer vegada i 
amb força a l’Ajuntament amb 3 regidors.
En aquests primers mesos d’immersió 
al món institucional des de les 
responsabilitats de govern hem conegut 
el funcionament de l’Ajuntament, l’estat 
de les coses i els reptes que tenim. Ara, 
a partir de la radiografia que hem fet, 
preparem els projectes a desenvolupar 
durant el mandat que ens acostin als 
objectius per fer de Sant Pol un poble 
cohesionat. El programa electoral, 
juntament amb l’anàlisi de les necessitats 
més importants i urgents, ens permetran 
elaborar un Pla de Mandat per aquests 
quatre anys.
Els canvis profunds que des de la Unitat 
Popular volem impulsar, tant des del 
carrer com des de dins l’Ajuntament, 
necessiten dedicació, paciència i 
contundència. I sobretot informació, 
debat i consens.
Fem una crida al conjunt dels 
santpolencs i les santpolenques a sumar-
se al projecte de la CUP: calen mans per 
organitzar tota aquesta transformació 
que ja és inevitable. És entre tots, des 
de baix cap a dalt, que decidirem quin 
model de poble necessitem.
Organitza’t i lluita amb la CUP!
Hem sembrat llavors. Estem fent arrels. 
Compartirem els fruits.
Visca Sant Pol i visca la Terra!

L’any de la indecència
Aquest any estem immersos en un 
devessall de campanyes electorals, de 
discursos i fal·làcies que, sense aportar 
respostes ni programes de govern útils, 
utilitzen l’odi cap Catalunya per generar 
enfrontaments i esgarrapar vots i, en el 
cas dels partits espanyols, involucionar el 
sistema democràtic per retornar a temps 
que molts de nosaltres encara recordem i 
que pensàvem que mai tornaríem a viure. 
Junts per Sant Pol, és un partit d’àmbit 
exclusivament municipal, independent 
i independentista, i només vam fer 
campanya, per defensar els interessos 
i les necessitats de tots els vilatans. 
Junts per Sant Pol mai estarà al costat 
de qui fomenta l’odi, la discriminació 
i la desigualtat entre dones i homes, 
de qui deroga lleis que afavoreixen la 
convivència, la sanitat, els drets civils, 
l’educació i que han empresonat i obligat 
a l’exili als nostres líders polítics i socials.
Després de tres anys governant en 
coalició, les urnes han col·locat 
Junts per Sant Pol a l’oposició i des 
d’aquí mantindrem el mateix esperit 
constructiu que hem tingut sempre. Som 
un partit que sense el reforç d’una gran 
organització darrera, estem a la política 
municipal des de fa més de dotze anys i 
això ja és un èxit. 
Treballant i actuant localment des 
del municipi que ens estimem, també 
defensem tots el drets que defensen els 
partits independentistes d’àmbit nacional 
i aportarem tots els nostres esforços per 
donar veu als que ens vàreu fer confiança 
a les passades eleccions. No defallirem.
Ni un pas enrere!

Portem uns mesos del nou Ajuntament, 
és molt aviat per valorar la gestió feta, 
tot i que ja es veuen les línies mestres de 
l’acció dels partits de l’equip de govern.
Pel que fa a la gestió, només podem dir 
que es veu una actitud correcta, com és 
de rebut, com ho faria tothom. 
Ara bé, en qüestions polítiques no 
sembla que la cosa vagi bé, falta 
personalitat en tots els sentits, només 
cal fixar-se en les mocions presentades, 
són mocions que han estat instigades 
exclusivament des de la cúpula dels seus 
partits.
La utilització política per part d’aquests 
partits dels Ajuntaments resulta obscena 
i sectària. Com a exemple les mocions 
presentades a l’últim ple, la primera 
contra la protecció per part dels mossos 
d’esquadra de l’edifici del TSJC per 
facilitar les vexacions fastigoses que 
els CDR han anat practicant abans que 
aquesta es fes. L’altra a favor dels CDR 
detinguts fa deu dies. Les crides a la 
desobediència civil no són pròpies d’una 
institució com un ajuntament perquè 
representa a totes i tots els veïns i veïnes 
del municipi.
En un altre sentit, dir-vos que tenim 
per davant un nou repte: aconseguir el 
proper 10N tenir la suficient força per 
construir un govern fort a Espanya, un 
govern progressista que assumeixi les 
demandes que ens reclama la societat 
actual: treballs dignes i pensions justes, 
la lluita contra la desigualtat i la pobresa, 
la resposta a la emergència climàtica, 
la plena igualtat de la dona. Per assolir 
aquest repte comptem amb totes i tots els 
progressistes del país que són conscients 
de que un govern socialista estable i 
coherent és l’única garantia de poder 
combinar polítiques socials justes amb 
rigor en els comptes públics, fermesa 
en la defesa de l’ordre constitucional 
amb una aposta per la convivència en la 
soluci<ó dels conflictes territorials.
Sandalio del Río
Regidor PSC-CANDIDATURA DE 
PROGRES
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aEl Teu Racó 

de Sant Pol de Mar
Envia’ns una fotografia, 
història d’Instagram, 
dibuix o expressió gràfica 
relacionada amb el poble 
i participa en aquesta 
secció!
Publicarem l’obra 
guanyadora al proper 
Tens temps per concursar 
fins el dia 15 de gener de 
2020
Envia la teva proposta a ens@santpol.cat 
o bé etiqueta la teva publicació amb 
#97ENSEXPRESSEM i passa’ns l’enllaç.

#97ENSEXPRESSEM

SERÀ LA 
TEVA IMATGE 
LA PROPERA 
QUE OCUPI 
AQUEST ESPAI?

Marc Vidal


