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- Cinema d’autor: “Fuego”, de Deepa Mehta. A 2/4 d’11 de la nit
al Centre Cultural. Organitza: Centre Cultural.
D I S S A B T E
1 9
- Dia de la música. Actuacions musicals durant tot el dia a la
Plaça de l’Estació.
- 29è Festival del Jazz Galet Club. Concert de jazz a càrrec de
la Big Band Jubilee Jazz Orchesta. A 2/4 d’11 de la nit a la Plaça
dels Quatre Cantons. Organitza: Ajuntament de Sant Pol i Penya
Xíndries.
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- Sardanes a la Punta. A càrrec de La Principal de l’Escala, que
tocarà “La mel als llavis” de Josep Maria Tarridas, per commemorar el Dia Universal de la Sardana. A 2/4 de 8 del vespre.
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- Revetlla de Sant Joan. A 2/4 d’11 de la nit cercavila i cremada
de la bruixa. A partir de 2/4 de 12 de la nit ball a la Punta amb
l‘Orquestra Mandolina. Organitza: Penya K1, la Infernal de la
Vallalta, Colla de Geganters i Ajuntament de Sant Pol.
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- Cinema d’autor: “La pelota vasca”, de Julio Medem. A 2/4
d’11 de la nit al Centre Cultural. Organitza: Centre Cultural.
D I S S A B T E
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- 29è Festival del Jazz Galet Club. Concert de jazz a càrrec del
Julian Vaughn Quartet. A 2/4 d’11 de la nit a la Sala Polivalent.
Organitza: Ajuntament de Sant Pol i Penya Xíndries.
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- Sardanes a la Punta. A càrrec de la Cobla Cadaqués. A 2/4 de
8 del vespre.
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- Concert de la Infernal de Vallalta. Actuació de diversos grups
d’estils diferents. Amb la col·laboració del Fòrum Brasil-Cat. A les
10 de la nit a la Sala Polivalent. Entrada gratuïta. Organitza: La
Infernal de Vallalta.
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- Sardanes a la Punta. A càrrec de la Cobla Baix Empordà. A 2/4
de 8 del vespre.
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- Diada de Sant Cristòfol. A partir de les 7 de la tarda a la Plaça
Anselm Clavé: benedicció de cotxes, cercavila pels carrers del
poble, audició de sardanes a càrrec de la cobla La Flama de
Farners i gran revetlla amb el grup musical Esquitx.
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- Sardanes a la Punta. A càrrec de la Cobla Iluro. A 2/4 de 8 del
vespre.
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- Curs d’Informàtica per a Adults. Durant els mesos de maig i
juny. Informàtica des de zero. A càrrec de Manel Gavaldà.
Organitza: Ajuntament de Sant Pol i CEIP Sant Pau.
- Cursets d'optimist. Professor titulat. Horari: de 10 a 14 hores.
Participants: Tots els nois i noies de Sant Pol de Mar a partir dels
8 anys. Places limitades. S'atendrà per rigorós ordre d'inscripció.
Els cursets seran de duració setmanal (de dilluns a dissabte).
Inscripcions: A les oficines del Club Nàutic, Avda. Dr. Furest, 21.
Telèfon 93 760 0717 - 93 760 2108
- Taller de Patchwork. A càrrec de Silvana Gschwander.
Dimecres a 2/4 de 9 del vespre a la Biblioteca. Preu: 30 euros.
- Taller de Pintura. Dimarts de 5 a 7 de la tarda i divendres de 5
a 9 del vespre a Ca l’Arturo. A càrrec de Dídac Raurell.
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- Elisabeth Gimferrer. Olis. Del 19 de juny al 8 de juliol. Galeria
Sant Pol Art (C/ Riera 6-7).
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Totes les entitats que organitzeu alguna activitat ens la podeu
fer arribar perquè surti publicada en aquesta agenda a través
del correu redaccioens@santpol.org o comunicant-ho al Punt
d'Informació (C/ Abad Deàs, 36 / telf: 93 760 45 47)

Adreces i telèfons d’interès
- Policia Local: 609.30.66.09 - policia@santpol.org
- Ajuntament: 93.760.04.51 - www.santpol.org
- Punt d’Informació: 93.760.45.47
- CEIP Sant Pau: 93.760.00.58
- Llar d’Infants: 93.760.10.72
- Biblioteca Municipal: 93.760.45.44
- Arxiu Municipal: 93.760.33.38
- Museu de Pintura: 93.760.08.46
- Centre d’Atenció Primària: 93.760.09.09
- S.A.S. (Servei d’Atenció al Santpolenc)
Tel/Fax/Contestador: 93.760.32.00
- Recollida de Mobles (L’Arca del Maresme):
93.790.55.60 - 93.790.57.21 - 93.790.57.59
- Ràdio Litoral: 93.760.46.46 - www.radiolitoral.org
- El Nou Santpolenc: ens@santpol.org
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- Alcaldia: alcaldia@santpol.org
- Urbanisme, Obres Públiques i Governació:
joan.tarruella@santpol.org
- Festes, Joventut, Protocol i Iniciatives, Promoció i
Turisme: raul.trabal@santpol.org
- Sanitat i Ensenyament: ramon.llastarry@santpol.org
- Esports i Serveis: jaume.verges@santpol.org
- Cultura, Solidaritat i Benestar Social:
pere.roura@santpol.org
- Hisenda i Medi Ambient: albert.font@santpol.org
- Som-hi: salvador.sauleda@santpol.org
joan.vigata@santpol.org
- PSC: francesc.leon@santpol.org
anna.roige@santpol.org
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La Diputació presenta a Sant Pol la seva
campanya de platges del litoral barceloní
La Diputació de Barcelona va presentar el passat 3 de juny la seva
campanya de seguretat,
accessibilitat i qualitat a
les platges del litoral
barceloní i va escollir
Sant Pol per fer aquesta
presentació per la seva
forta aposta per millorar la qualitat de les platges.
La presidenta delegada de l’Àrea de Salut Pública i Consum de la Diputació, Margarita Dordella, va destacar el programa d’actuació de Sant Pol, i va felicitar l’ajuntament per
aquest pla de mandat que, va dir, significa “un pas endavant respecte a l’actuació del passat”. Dintre dels recursos
d’aquesta campanya, que es fa en conveni amb Creu Roja,
destaquen l’increment del balisat, 20 vehicles 4x4 i dues
motos aquàtiques, una de les quals està a Sant Pol.
A la presentació van assistir també el president de l’Oficina
Provincial de la Creu Roja a Barcelona, Josep Marquès, i
l’alcalde de Sant Pol, Manel Mombiela. Durant la jornada,
que es va celebrar a la Sala Polivalent i a la platja de Can
Villar, Creu Roja va fer un simulacre de salvament i una
demostració de la cadira de rodes per al bany.

Pla d’actuació a Sant Pol
El pla de platges de Sant Pol 2004-2008 incideix en la prevenció, mitjançant la senyalització i el balisament de totes
les platges del municipi, i la seguretat, amb vigilància diària
a l’estiu a càrrec d’uns 12 socorristes de Creu Roja, dues
embarcacions de salvament, un mòdul d’assistència a Can Villar i diversos
punts de vigilància. Mitjançant el balisament dels 4,2
quilòmetres de costa, Sant

Recuperar la vegetació autòctona
Sant Pol, juntament amb els pobles de Malgrat i Vilassar de
Mar, participa en el pla de regeneració de la vegetació
dunar a les platges del Maresme que es duu a terme en
col·laboració amb la Fundació Territori i Paisatge de Caixa
Catalunya. L'objectiu principal d’aquest projecte és conservar i regenerar la vegetació de dunes autòctona de
la comarca, que pràcticament havia desaparegut com
a conseqüència de l'ús massiu de les platges. A Sant Pol

Horaris de
vigilància:
TEMPORADA
BAIXA: (Setm.
Santa i caps de
setmana fins al
20 de juny)

- D’11 a 15h.

TEMPORADA
ALTA: (diari de
21 juny-12 set.)

- De 10 a 18h.

Pol té una zona de bany protegida fins a 200 metres de la
platja i disposa de 2 canals nàutics per sortida i entrada
d’embarcacions, a Can Villar i a la platja de Pescadors.
Sant Pol és també, a partir d’aquest any, un dels 11
municipis que disposa d'un pla d’accessibilitat a les platges,
prestant una especial atenció a l’accés per a persones
minusvàlides, amb passeres, dues cadires amfíbies i lavabos adaptats a Can Villar i a la platja de Pescadors.
Pel que fa a la qualitat i higiene de les platges de la vila,
s’ha establert també un servei de neteja durant tot l’any i
s’hi ha instal·lat diverses dutxes, rentapeus i sanitaris.

Potenciar les activitats a la platja
Per tal de potenciar la platja com
a espai polivalent i no només per
al bany, es té la intenció d’ampliar
l’oferta d’activitats, tant culturals
com esportives. A banda de les
activitats tradicionals de cada any
(sardinades, voleibol, havaneres
o l’estrenada FiraMar), també es
pretén muntar-hi jocs infantils i
passejades temàtiques en golondrines, en les quals es podria fer
conta-contes, postes de sol musicals o lectures de poemes.
aquesta reserva es troba a les dunes situades al final de la
platja de Can Villar. Fruit d’aquesta iniciativa, recentment es
va fer una visita a la platja amb els nens de 5è i 6è del CEIP
Sant Pau, en la qual se’ls va ensenyar la vegetació autòctona i se’ls va explicar el projecte que s’està duent a terme.

Recollida selectiva a les guinguetes
Des d’aquest estiu, les guinguetes situades a les platges de
Sant Pol faran recollida selectiva. Per això se’ls ha facilitat
contenidors per separar les deixalles: vidre, envasos, cartró
i rebuig. A més a més hi haurà contenidors selectius en
totes les platges del poble i es distribuiran cendrers tipus
cucurutxo per evitar que les burilles embrutin la sorra.

g o v e r n a c i ó

Caritas Parroquial de Sant Pol, entitat d’acció caritativa i
social de l’Església catòlica que s’ha constituït recentment
al municipi en coordinació amb l’àrea de Serveis Socials de
l’ajuntament, engega la seva activitat amb una campanya
de recollida de roba.
L’objectiu d’aquesta nova entitat és la promoció i coordinació de la solidaritat de la comunitat cristiana i l’ajuda a la
promoció i desenvolupament integral de la dignitat humana
de totes les persones que es troben en situació de precarietat, oferint una atenció adequada a cada cas. Les funcions
de Caritas Parroquial de Sant Pol són inicialment: l’acompanyament a la gent gran, servei de rober i la promoció i
formació del voluntariat.
Aquest mes de juny Caritas ha engegat una campanya de
recollida de roba. Per a tots aquells que estiguin interessats
a participar-hi, l’horari d’atenció al públic és cada dijous de

p ú b l i q u e s

Arranjaran l’explanada del Sot de la
Coma per facilitar l’aparcament a l’estiu
L’Ajuntament procedirà de cara a l’estiu a arranjar l’explanada que hi ha al carrer Sot de la Coma, als Garrofers,
netejant-la i col·locant-hi graveta. Aquest arranjament provisional de la zona, situada al costat de la Nacional II, servirà
per donar més places d’aparcament.

Es limitarà l’accés de cotxes a la Punta
Per limitar l’accés de cotxes a la Punta i potenciar aquesta
zona del poble com a passeig durant la temporada d’estiu,
es col·locarà una pilona al carrer Ferrocarril que durant els
horaris que s’acabin determinant només permetrà el pas a
residents i serveis. Aquesta mesura s’estableix en substitució de la senyal que ja feia aquesta funció altres estius i
pretén restringir el trànsit d’una manera més efectiva.

Canvi d’ubicació de la Policia Local
La Policia Local ha canviat la
seva ubicació. A partir d'ara els
podreu trobar al carrer La
Plaça, 2 (al costat de l'Ajuntament). No obstant, l'intèrfon
restarà en funcionament.

Es recorda que cal retirar els contenidors
i sacs de runa el cap de setmana
Des de l’Ajuntament es vol recordar a tots els veïns que
disposin de permisos d’ocupació de la via pública per
posar-hi contenidors i/o sacs de runa que els han de retirar
el divendres segons s’estableix a l’ordenança municipal.

s e r v e i s
Caritas Parroquial de Sant Pol engega
una campanya de recollida de roba

o b r e s

Les últimes inspeccions realitzades pel personal de Serveis
Tècnics han detectat set habitatges en zona rústica protegida completament il·legals. En aquests moments, des de
l’Ajuntament s’està seguint tot el procés administratiu per
arribar a normalitzar aquesta situació.

La regidoria de Governació té previst col·locar parquímetres a diversos aparcaments del poble per dotar de major
rotació aquests espais i afavorir així la mobilitat al municipi.
La mesura pretén evitar que hi hagi vehicles estacionats
durant molt de temps en detriment d’aquells usuaris que utilitzarien les places per poder fer gestions al centre, anar als
comerços, bars... Els parquímetres previstos donaran
cobertura als estacionaments del carrer Tobella, Fàbrica
Sauleda, Parc del Litoral, Pau Simó i Plaça de l’Estació.
S’han determinat uns imports més populars que a la majoria de poblacions per no gravar especialment els santpolencs, si bé es demana que, per evitar possibles denúncies
posteriors, s’actuï correctament en aquestes zones blaves.

El passat 27 d’abril es va posar
en marxa una campanya de
control de gossos adreçada a
fer complir la normativa per
qüestions d’higiene i convivència. Aquesta campanya es fonamenta en el Ban d’alcaldia
publicat en l’anterior número
d’aquest butlletí i que indicava
als santpolencs les seves obligacions en matèria de gossos.
Fruit d’aquesta campanya, la
Policia Local va aixecar els
primers quatre dies un total de 18 actes per diferents infraccions, si bé la majoria eren per dur el gos deslligat. En
aquests moments, un mes després de començar la campanya, es tenen comptabilitzades 40 actes.
Des d’aquesta regidoria es valora positivament la mesura,
ja que la intensificació d’aquest control ha fet que les infraccions hagin disminuït força, encara que es recorda que per
eradicar aquest problema cal més sensibilització ciutadana
en el compliment de les normes.

i

Detecten set habitatges il·legals a Sant Pol

Posaran parquímetres als aparcaments
per facilitar la mobilitat al poble

Inicien una campanya de control de
gossos per fer complir la normativa

u r b a n i s m e

e s p o r t s
Organitzen l’Escola Esportiva d’Estiu
per a nens i nenes de 5 a 14 anys
L’Ajuntament de Sant Pol
organitza, un estiu més,
l’Escola Esportiva d’Estiu,
una nova experiència esportiva - pedagògica dirigida a desenvolupar la
personalitat i la responsabilitat, i reforçar entre altres la convivència, la solidaritat, el
treballar en equip i a adquirir coneixements bàsics en diferents esports.
Les diverses activitats previstes per aquest estiu són: al
pavelló: futbol sala, bàsquet, handbol, hoquei, voleibol,
bàdminton, ping-pong, jocs de taula, aeròbic, teatre, balls
de saló; a l’exterior: korfball, beisbol, curses d’orientació,

olimpíades, patinatge, jocs populars, bicicleta, trekking, tennis, bitlles, malabars, gimcana, futbol americà, i a la platja:
volei platja, judo. També hi haurà activitats opcionals com
golf, vela o piscina, i excursions: Marineland, Water World,
canal olímpic, patinatge sobre gel, visita FCB.
Les activitats són obertes a nois i noies d’edats compreses
entre els 5 i els 14 anys. Per formalitzar les inscripcions, cal
omplir la butlleta d’inscripció (la podeu recollir a les oficines
de l’Ajuntament o descarregar-la del web www.santpol.org),
presentar el resguard d’ingrés (al compte de Caixa
Laietana), adjuntar fotocòpia de la Targeta Sanitària i una
fotografia mida carnet. Les inscripcions es realitzaran fins el
dia 18 de juny de 9 a 14h a l’Ajuntament o bé el dia 19 de
10h a 12h a la primera planta de Ca l'Arturo, pel C/ Sant
Jaume. El preu del curset, que es realitza durant els
períodes de juliol i agost, és de 93 euros per mes, s’aplicarà
un descompte del 15% a partir del segon fill.

c u l t u r a

h i s e n d a
Elaboren un pla de sanejament financer
per eliminar el dèficit de l’ajuntament

s o c i a l s

19 a 20 hores als locals parroquials, carrer Abad Deàs, 47.
Es prega que la roba es lliuri neta i en bon estat. Per fer
aportacions a Caritas de Sant Pol es pot fer a través del
número de compte: 2100 0212 16 0200288255 (“La Caixa”)

Convocatòries d’ajuts per a famílies
CONVOCATÒRIA DEL DEPARTAMENT DE BENESTAR I
FAMÍLIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA SOBRE
ELS AJUTS A FAMÍLIES AMB INFANTS MENORS DE 3
ANYS, I PER A LES FAMÍLIES NOMBROSES O MONOPARENTALS AMB INFANTS MENORS DE 6 ANYS.
- Les famílies que ho van sol·licitar l'any anterior han d'esperar a rebre la carta i retornar-la amb les modificacions
pertinents.
- Les famílies que ho sol·licitin per primer cop, s'han
d'adreçar als Serveis Socials de l'Ajuntament.
Termini: Fins el 31 de desembre del 2004.

L’Escola de Música obre les inscripcions
per al curs vinent amb noves ofertes
A partir del 21 de juny, l’Escola Municipal de Música de Sant
Pol obre el termini per fer les inscripcions per al curs vinent,
amb noves ofertes com el cant, la guitarra elèctrica o el
baix. Els diferents cursos que ofereix l’escola per al curs
2004-2005 són sensibilització musical (P3,P4 i P5), grau
elemental (1r, 2n i 3r), instruments (piano, guitarra, violí,
violoncel, flauta travessera, flauta de bec, saxo, cant, clarinet, fagot, guitarra elèctrica i baix) i iniciació a la música
per a adults. Les inscripcions es poden fer fins el dia 30 de
juny. Per a més informació, el dilluns 28 de juny la responsable de l’escola atendrà consultes al Punt d’Informació (C/
Abad Deàs, 36. Tel.: 93 760 45 47), al matí de 10 a 2 i de 5
a 7 de la tarda.

Després dels resultats obtinguts de l’auditoria realitzada a
l’ajuntament, l’equip de govern ha encarregat a l’empresa
BDO l’elaboració d’un pla de sanejament financer per al
període 2004-2007 destinat a eliminar el dèficit pressupostari acumulat en els últims anys.
Aquest pla farà una previsió dels ingressos i despeses des
d’ara fins al 31 de desembre de 2007. L’any 2004 encara
s’ha pogut incloure en el pla perquè no tenia aprovats els
pressupostos anuals. Amb el pla de sanejament l’ajuntament podrà fer crèdits per la despesa corrent i allargar el
pla d’amortització de les despeses per inversió, d’aquesta
manera s’anirà eixugant el dèficit sense haver de paralitzar
l’activitat del consistori.
Un cop elaborat el pla haurà de ser aprovat pel ple municipal i pel Departament de Finances de la Generalitat.

L’IBI es pagarà fraccionat en dues parts
A petició dels veïns de Sant Pol, l’Ajuntament ha demanat
que l’Impost de Béns Immobles (IBI) es pugui pagar fraccionat en dues parts, tal com es fa ara amb la taxa de les
escombraries. Aquesta mesura s’aplicarà l’any vinent, a
partir del proper rebut.

