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Actualització: juliol 2020



Alegret, Joan-Lluís 

 

Biografia: 

Professor d’Antropologia social. Universitat de Girona. Director  de la Càtedra d’Estudis 
Marítims. Universitat de Girona-Ajuntament de Palamós. Des de 1999. Director del 
Grup d’Estudis Socials de la Pesca Marítima de la Universitat de Girona des de 1994.  
Assessor tècnic del Museu de la Pesca i de l’Espai del Peix . Ajuntament de Palamós.  

[No té relació personal amb Sant Pol, però és co-autor d’un llibre amb un autor local]. 

(Font: Currículum publicat a la web de CITCEM) 

Bibliografia (localitzada a la biblioteca de Sant Pol) 
 

 

 

Actualització: gener 2020



Calvo Calvo, Ángel 

 

Biografia: Professor emèrit del Departament d’Història i Institucions econòmiques 
de la Facultat d’Economia i empresa de la UB. 

Bibliografia (localitzada a la biblioteca de Sant Pol) 

 

 

 

 

 

 

Actualització: agost 2018 
 



Carbonell Camós, Eliseu 

 

Biografia: 
Sóc doctor en Antropologia Social per la Universitat de Barcelona. Vaig realitzar 
estades postdoctorals a la Universitat d'Oxford i a la Universitat del Quebec a 
Montréal. Posteriorment vaig ser investigador a l'Institut català de recerca en 
patrimoni cultural i professor associat la a Universitat de Girona. Actualment sóc 
professor lector a l'àrea de Teoria i Història de l'Educació del Departament de 
Pedagogia i membre del Grup de Recerca en Polítiques, Programes i Serveis Educatius i 
Socioculturals. La meva especialitat de recerca és el patrimoni intangible. Sóc membre 
del Consell de l'Etnologia Catalana de la Generalitat de Catalunya. 

(Font: Currículum publicat a la web de la Universitat de Girona) 

Bibliografia (localitzada a la biblioteca de Sant Pol): 
 

 

 
 
 
 
 
Actualització: agost 2018 



Carrasco, Eugènia 

 

Des de fa molt anys, estiueja a Sant Pol de Mar. 

 

Bibliografia (localitzada a la biblioteca de Sant Pol): 
 

 

 

 

Actualització: agost 2018 



Coll i Pigem, Maria 

 

 

Biografia: (Mataró, 1977) és llicenciada en Història i Periodisme i en la seva 
trajectòria professional sempre ha combinat aquestes dues facetes. Ha treballat en 
diversos mitjans de comunicació d’àmbit local i general, entre els quals l’Agència EFE i 
El Singular, i ha dirigit documentals televisius sobre història local. És col·laboradora 
habitual de la revista Sàpiens i codirectora de la revista Valors. També ha publicat La 
vaga d’usuaris de tramvies de Barcelona de 1957 i Ètica i èxit. Converses amb valors. 

(Font: Editorial Base) 

Bibliografia (localitzada a la biblioteca de Sant Pol): 
 

  

Actualització: agost 2018 

 



Coromines i Vigneaux, Joan 

 

Biografia: Joan Coromines i Vigneaux (Barcelona, 21 de març de 1905 - Pineda de 
Mar, Maresme, 2 de gener de 1997) lingüista català, autor del Diccionari etimològic i 
complementari de la llengua catalana, de l'Onomasticon Cataloniae i del Diccionario 
crítico etimológico de la lengua castellana. Coromines va ser un dels principals 
especialistes en lingüística romànica. Tenia un gran coneixement del català, occità i 
castellà, i també de la lingüística indoeuropea i aràbiga. 

Estiuejant a Sant Pol de Mar. 

(Font: Viquipèdia) 

Bibliografia (localitzada a la biblioteca de Sant Pol): 
Consulteu el catàleg Sinera: (http://bit.do/euz54) 

 

Actualitzat: agost 2018 

 



Coromines i Montanya, Pere 

 

Biografia:  
(1870- 1939) Escriptor, polític i economista català, marit de la pedagoga Celestina 
Vigneaux i pare del filòleg Joan Coromines. 

Estiuejant a Sant Pol de Mar. 

 

Bibliografia (localitzada a la biblioteca de Sant Pol): 
Consulteu el catàleg Sinera  (shorturl.at/brvR3) 

 

Actualitzat: agost 2018 



Costa, Eduard 

 

Biografia: (Banyoles 1977 - ) des de 2005 músic professional del grup de música “Els 
Amics de les Arts” fins el 2018. Llicenciat en Ciències Ambientals per la UAB. Post 
doctorat En canvi climàtic especialitzat en el continent Antàrtic. Viu a Sant Pol de Mar. 

 

Bibliografia (localitzada a la biblioteca de Sant Pol): 
Com a Eduard Costa: 

L’últim indi: 33 esquerdes per mirar entre pensaments 

Com a membre de Els Amics de les Arts: 

 

 

Actualitzat: novembre 2018 

 

 



Cusí, Francesc 

 

Biografia:   
Periodista especialitzat en temes nàutics. 

Viu a Sant Pol de Mar. 

Bibliografia (localitzada a la biblioteca de Sant Pol): 

  

 

 

Actualitzat: agost 2018 



Jornet, Eduard 

 

Biografia 
(1951- ) Guia de muntanya des de 1977. Viu a Sant Pol de Mar 

Bibliografia (localitzada a la biblioteca de Sant Pol): 

 

 

Actualitzat: agost 2018 



Losantos, Cristina 

 

Biografia: 

Cristina Losantos Sistach (Barcelona, 1960) és una il·lustradora catalana, llicenciada en 
belles Arts per la Universitat de Barcelona. El 1998 va guanyar el Segon Premio 
Nacional de Ilustración del Ministerio de Cultura d'España pel seu llibre El Flautista 
d'Hamelín i, el 2007, el Primer Premi d'Humor Gràfic Esportiu de la Fundació Catalana 
d'Esports. 

Va començar la seva activitat com a il·lustradora professional l'any 1985, després de 
diversos anys dedicats a la docència. Ha treballat per a nombroses publicacions 
catalanes, espanyoles i europees, però destaquen les seves col·laboracions 
continuades al diari Avui i a les revistes infantils i juvenils Cavall Fort i El Tatano.  

Ella i la seva família viuen a Sant Pol de Mar. 

 [Font: Viquipèdia] 

Bibliografia (localitzada a la biblioteca de Sant Pol): 
  

Consulteu el catàleg Sinera: (shorturl.at/boruY) 

 
 
 
 
 
 
Actualitzat: juliol 2020 



Lleonart Montagut, Eva 

 

Biografia: 

Escriptora i coach, amb un màster en Programació Neurolingüística (PNL) i 
especialitzada en escriptura terapèutica i coach literari. 

Coordinadors del Club de lectura de novel·la de la biblioteca Can Coromines. 

 

Bibliografia (localitzada a la biblioteca de Sant Pol): 

  

 
 
 
 
 
 
 
Actualitzat: agost 2018 

 



Marín, Pablo 

 

 

Biografia: (Badalona 1969).  

Pseudònim de Domingo Martínez Marín, escriptor independent i artesà dels seus 
exemplars que fa a mà un a un.  

Viu a Sant Cebrià de Vallalta. 

 

Bibliografia (localitzada a la biblioteca de Sant Pol): 
 La necedad del ser 
 Humor, terror y una maldición 

 

Actualitzat: març 2019 



Martí i Monteys, Antoni 

 

 

Biografia: (1889-1977). Estudià a Anvers i Londres, i col·laborà a La Veu de 
Catalunya , La Publicitat i El Matí , i amb la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de 
Montserrat. Poeta del simbolisme noucentista, influït pels francesos, publicà En el 
llindar (1918) i Instants (1924). 

 

Bibliografia (localitzada a la biblioteca de Sant Pol): 
 En el llindar 
 Instants 
 Recrods santpolencs de l’escriptor i poeta 

 

Actualitzat: agost 2018 

 



Nopca, Jordi 

 

 

Biografia: (1983-). Periodista, escriptor i traductor. Redactor de l’Ara i col·labora 
amb La Tribu de Catalunya Ràdio. 

Els seus orígens són a Sant Pol (actualment viu a Barcelona), on encara hi viu la seva 
mare i part de la seva família. El gener de 2020 va presentar el llibre “La teva ombra” a 
Sant Pol i va explicar que el poble surt a totes les obres que ha escrit fins ara, i que vol 
que continuï sent així. 

 

Bibliografia (localitzada a la biblioteca de Sant Pol): 

  

 

Actualitzat: febrer 2020 



Parera i Cusí, Lluís 

 

Biografia:  
(Barcelona 1924 - Sant Cebrià de Vallalta 2010). Historiador. Vivia a Sant Cebrià de 
Vallalta. 

Bibliografia (localitzada a la biblioteca de Sant Pol): 
 

 

 El condomini de Sant Cebrià 
 Connexió amb planeta Harmonia 
 La inquisició a Sant Cebrià 

 
 
 

Actualitzat: agost 2018 

 



Perejaume 

 

Biografia:  
Pere Jaume Borrell i Guinart, conegut amb el nom de Perejaume (Sant Pol de Mar, 
Maresme, 1957) és un artista i poeta català. De formació autodidacta pren clares 
influències d'autors com Joan Brossa, amb qui compartirà una obra a cavall entre la 
pintura i la poesia. El 2005 fou guardonat amb el Premi Nacional d'Arts Visuals 
concedit per la Generalitat de Catalunya i l'any 2006 fou guardonat amb el Premi 
Nacional d'Arts Plàstiques concedit pel Ministeri de Cultura d'Espanya. 

(Font: Viquipèdia) 

Bibliografia (localitzada a la biblioteca de Sant Pol): 
 

 Can Riera de Fuirosos, ca l'Oller de la Cortada 1977-1981 
 Girona, Sant Pol, Pineda i la Vall d'Oo 
 Mareperlers i ovaladors 
 Nocturn diürn : Sant Pol de Mar, 1911-1980 
 L'Obra i la por 
 Oli damunt paper 
 Pagèsiques 
 El Paisatge és rodó 
 Perejaume : Tinglado 2, Moll de costa, Tarragona, 14 octubre-15 desembre 

1988 
 La Pintura i la boca : suro i soroll : tres exposicions : pessebrisme 
 Retrotabula 
 Tres dibujos de Madrid : una acción con Perejaume 

 

Actualitzat: agost 2018 



Puigdefàbrega, Joan 

 

Biografia:  
Joan Puigdefàbrega (Saragossa, 1967) combina l’oceanografia i l’escriptura. Ha publicat 
els reculls Antilles (Lleonard Muntaner, 2010) i Casa Nostra (Tinta invisible, 2013), 
escrits arran de navegacions fetes en diversos vaixells. Ha traduït Assaig sobre 
l’Exotisme: Una estètica de la diversitat, de l’escriptor i viatger Victor Segalen (Lleonard 
Muntaner, 2015). Està vinculat a l’art, sobretot a través del Museu de Pintura de Sant 
Pol, i ha participat amb textos en llibres d’artista i petits catàlegs d’exposicions. 

15è premi de poesia Gabriel Ferrater (Sant Cugat del Vallès). 

(Font: Edicions 62) 

Bibliografia (localitzada a la biblioteca de Sant Pol): 
 Casa nostra, 2013 
 Deshora, 2017 

 

Actualitzat: novembre 2018 

 



Pujol i Serra, Esther 

 

 

Biografia: 

Filla de Sant Pol de Mar (24 de febrer de 1921) , dona pescadora. 

 

Bibliografia (localitzada a la biblioteca de Sant Pol): 

 

 

Actualitzat: agost 2018 



Rivera Butzbach, Eric 

 

Biografia:  
Professor del curs de xarxes socials, autor del llibre: Crowdfunding: la eclosión de la 
financiación colectiva, informàtic, assessor i consultor en e-learning. 

Viu a Sant Pol de Mar. 

(Font: Twitter de l’Eric @eriverabutzbach) 

 

 

Bibliografia (localitzada a la biblioteca de Sant Pol): 
 

 

Actualitzat: agost 2018 



Roura i Ferrer, M. Rosa 

 

 

Biografia:  
Diplomada en Turisme per l’Escola Oficial de la Universitat de Girona, es va 
especialitzar en el món del Guiatge amb un Postgrau de Guia Intèrpret i obtenint el 
títol de Guia de Turisme de Catalunya. 

Has nascut a Sant Pol de Mar (1974) 

(Font: Sant Pol de Mar: patrimoni arquitectònic) 

 

Bibliografia (localitzada a la biblioteca de Sant Pol): 

 

 
 
 
 
Actualitzat: agost 2018 



Ruscalleda, Carme 

 

 

Biografia:  
Carme Ruscalleda i Serra (Sant Pol de Mar, Maresme, 1952) és una cuinera catalana 
propietària, amb el seu marit Antoni Balam, del Restaurant Sant Pau de Sant Pol de 
Mar (tancat al novembre de 2018) i xef del Restaurant Sant Pau a Tòquio (Japó).  

El restaurant català comptava amb tres estrelles de la Guia Michelin en el moment de 
tancar. I el recentment obert al Japó n'ha obtingut ja dues. 

 

Bibliografia (localitzada a la biblioteca de Sant Pol): 

     

     
 

En podeu veure més al catàleg aladi.diba.cat 

 
Actualitzat: novembre 2018 



 

Sauleda Parés, Jordi 

 

 

Biografia:  
Nascut a Sant Pol de Mar. Historiador amateur del municipi de Sant Pol. 

 

 

Bibliografia (localitzada a la biblioteca de Sant Pol): 

   

 

 
 
 
 
Actualitzat: agost 2018 



 

Sauleda Parés, Pere 

 

 

Biografia:  
Nascut a Sant Pol de Mar. Historiador amateur del municipi de Sant Pol. 

 

 

 

Bibliografia (localitzada a la biblioteca de Sant Pol): 

   

 

 

 
 
 
 
Actualitzat: agost 2018 



 

Sauleda, Oriol 

 

 

Biografia:  
Nascut a Sant Pol de Mar, llicenciat en filologia catalana i poeta. Guanyador del 43è 
Premi de Poesia Martí Dot 2017 amb el poemari “El paller”. 

 

Bibliografia (localitzada a la biblioteca de Sant Pol): 
 

 Més enllà de l'oceà : tot caçant estils 

 
 
 
Actualitzat: agost 2018 



 

Torra, Eulàlia 

 

 

Biografia:  
Llicenciada i DEA en Antropologia Social per la Universitat de Barcelona, és 
col·laboradora docent a la UOC i la UNED. Li interessen els temes de gènere, parentiu i 
unitats domèstiques. 

 

 

Bibliografia (localitzada a la biblioteca de Sant Pol): 

 

 
 
 
 
Actualitzat: agost 2018 

 



 

Torres Gallardo, Begonya 

 

Biografia:  
Vaig estudiar Biologia a la Universitat de Barcelona i m’hi vaig doctorar. Canto des del 
1983, sóc contralt. Estudio cant i he estat membre de diverses formacions musicals. 
Com que m’interessa molt tot el que té a veure amb la veu, vaig fer un màster de 
Logopèdia i sóc logopeda col·legiada al Col·legi de Logopedes de Catalunya. Des de 
l’àmbit de la recerca, fa anys que em dedico a l’estudi del nostre cos i de la veu. També 
he estudiat la llengua de signes catalana i vaig fer un postgrau d’Audiologia i 
Audiopròtesi. Em vaig llicenciar en Humanitats per la UOC i em dedico a la història de 
la medicina. Ara mateix estic estudiant Història de l’Art, una de les meves passions, a la 
UNED. 

(Font: CV publicat a la web de la UB) 

Membre del CESC (Centre d’estudis de Sant Cebrià de Vallalta) 

 

Bibliografia (localitzada a la biblioteca de Sant Pol): 

 

 
 
 
 
Actualitzat: agost 2018 



 

Viñolas, Núria 

 

Biografia:  
 

Estiuejant de Sant Pol de Mar 

 

Bibliografia (localitzada a la biblioteca de Sant Pol): 

 

 

 La família estiuejava a Sant Pol... i el pare pintava 

 
 
Actualitzat: agost 2018 

 



 

Marasco, Roberta 

 

 

Biografia:  
Escriptora i traductora nascuda a Itàlia. Viu a Sant Pol de Mar 

 

Bibliografia (localitzada a la biblioteca de Sant Pol): 

 

 
 
 
 
Actualitzat: agost 2018 



Roura i Angelats, Francesc 

 

 

Biografia:  
(? – 2018). Va viure a Sant Pol i era una persona molt coneguda al municipi. 

 

Bibliografia (localitzada a la biblioteca de Sant Pol): 
 Com un roure: diari 2016-17.  

 
 
 
 
Actualitzat: novembre  2018 

 



Rodríguez Suriñach, Jaume 

 

 

Biografia:  
Fill de Sant Pol de Mar. Historiador aficionat. Havia treballat en una fàbrica tèxtil de 
Canet de Mar. Sovint havia fet escrits pels programes de Festa Major de Sant Pol de 
Mar. 

Va morir el 2000. 

(Biografia extreta de la web de “A tot Drap”). 

 

Bibliografia (localitzada a la biblioteca de Sant Pol): 

 
 Estampas de Sant Pol de Mar : estudio histórico 
 Historia y leyendas de San Pol de Mar 
 Historietes Santpolenques 

 
 
 
 
Actualitzat: setembre  2018 



 

Carreras i Castelos, Josep 

 

 

Biografia:  
Fill de Sant Pol de Mar (1949). Fill i nét de pescadors de la saga de “Can Sisa”, 
involucrat sempre en el món cultural del seu poble, en la faceta del teatre i en l’àmbit 
esportiu en l’activitat del bàsquet. 

Escriptor aficionat, d’aquells que es guarden en un calaix tot el que fan.  

(Font: Somnis compartits) 

Bibliografia (localitzada a la biblioteca de Sant Pol): 

 
 Te’n recordes...? 

 
 
 
 
Actualitzat: setembre  2018 

 



Vilaplana Feixa, Xavier 

 

 

Biografia:  
Llicenciat en psicologia per la UB. Aficionat a l’escriptura, va escriure el seu primer 
llibre Mites grecs per deixar de fumar, amb la voluntat d’oferir un mitjà d’inspiració en 
la lluita contra les addicions.  

Viu a Sant Pol de Mar 

Bibliografia (localitzada a la biblioteca de Sant Pol): 

 

 
 
 
 
Actualitzat: març 2019 

 

 


