a

g

e

n

d

a

D
I
V
E
N
D
R
E
S
1
3
- X Fira Alter-Nativa. Al Parc del Litoral. Fira d’alimentació, medicina i artesania, demostracions d’artesania, mercat d’intercanvi,
taller de teixits, perruqueria, retransmissions radiofòniques...
- Xerrades i debats (19 hores): “Projecte aloc i altres
accions mediambientals a l’Alt Maresme”, Lectura del
Manifest, “Agricultura ecològica”.
-Activitats infantils (19:30h.): Els Aquilinos teatre “Les
històries de l’àvia Pepa”.
-Tallers (19h.): jocs d’arreu del món, amb Lúdicament.
-Experiències terapèutiques (19h): Reflexologia podal,
reiki, shiatsu, drenatge limfàtic, massatges. (Herbes).
-Actuacions musicals (23h.): Red Horse’s Singuers,
Cabo San Roque, Orquestra Romà de Bulgària, DJ Sac
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- X Fira Alter-Nativa. Al Parc del Litoral.
- Xerrades i debats (19h.): “Urbanisme a la comarca”,
“Solidaritat amb el Riff”, “Àfrica. Cal una mirada diferent”.
-Activitats infantils (18:30h.): Espectacle de Top Guay,
“Tinoceria”, a càrrec d’Oixque, companyia de titelles.
-Tallers: cants indis americans, jocs del món, tai-chi.
-Experiències terapèutiques (19h.)
-Actuacions musicals (23h.): Red Horse’s Singuers,
Reig Bord, Free Gees, DJ Sac.
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- X Fira Alter-Nativa. Al Parc del Litoral.
- Xerrades i debats (18:30h.): Dansa del ventre amb
Yasmine, “Globalització” amb Arcadi Oliveres.
-Activitats infantils (19:30h.): “El gegant sempre té
gana” amb Biel Porcel.
-Tallers: cants indis, dansa del ventre, jocs del món.
-Experiències terapèutiques (19h.)
-V Concurs de Fumada Lenta d’Estiu (18h.). Pipa Club
-Actuacions musicals (23h.): Red Horse’s Singuers,
Zona Azul, La Tropa, DJ.
-Fi de festa. La Infernal de la Vallalta i Big Bang Valona.
- Sardanes a la Punta. A càrrec de la Cobla Rambles. (19:30h.).
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- Campionat de Futbol Sala (junior). Fins al 22 d'agost. A la
Pista de la Punta. De 19 a 21h. Organitza: Regidoria d'Esports
D I J O U S
1 9
- Firamar 2004: Presentació del llibre “Rumb a un somni”, de
Francesc Cusí i Jerònia Vidal. Organitza: Penya Xíndries amb la
col·laboració de la llibreria L’Ona. (per confirmar lloc i hora).
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- Campionat de volei-platja. A la Platja de Pescadors. Tot el dia.
Organitza: Regidoria d'Esports.
- Firamar 2004. A les 7 de la tarda, Obertura de la Fira a la Plaça
Torrent Arrosser. Fins diumenge al vespre. Fira relacionada amb
arts i oficis mariners i objectes relacionats amb el mar. Amb servei
de bar i entrepans de seitó. Cada dia:
- demostracions d’artesania a càrrec de pescadors de
Sant Pol: adobar i armar xarxes, nanses, palangres...
- exposició de sorra de platja (col·lecció Oriol Cabrero)
- activitats infantils
- com s’orienten els pescadors dins el mar.
Organitza: Penya Xíndries. Col·labora: Ajuntament i Grup Llebeig.
- Firamar 2004: II Festival d’Havaneres de Sant Pol. Amb els
grups: Boira, Penjats de l’ham, Havana chica i Peix fregit. A 2/4
d’11 de la nit a la Plaça de la Punta. Amb rom cremat.
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- Firamar 2004:
- Fira durant tot el dia a la Plaça Torrent Arrosser.
- Bateig del llaüt de vela llatina La Tortuga i demostració de pescar amb artó. A partir de les 9 del matí a la platja
de Pescadors. Col·labora: Confraria de Pescadors de Sant Pol.
- Sardanes a la Punta. Amb la Cobla Premianenca. (19:30h.).
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- Campionat de Futbol-platja. Tot el dia a la Platja de
Pescadors. Organitza: Regidoria d'Esports
- XII Festival Sant Pol Rock. Amb els grups Sun Station i Els
Bonds. Amb jocs i altres sorpreses. A partir de les 10 de la nit a la
Plaça de la Punta. Organitza: Sant Pol Rock i Pipa Club.
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- Sardanes a la Punta. Amb la Cobla Baix Empordà. (19:30h.).
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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

l’A juntament

- 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

Edita: Ajuntament de Sant Pol de Mar / Redacció: Ester Roig / Fotografia: Pito Estol / Disseny: Pol Maresma
Impressió: Impremta Rodríguez
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Una trentena de bussos participen en
la iniciativa de neteja del fons marí
Un total de 29 bussos voluntaris van participar el passat
diumenge 1 d'agost en una iniciativa promoguda per
l'Ajuntament i el Club d'Immersió de Biologia (CIB) per netejar el fons marí i la platja de Sant Pol. La jornada va
començar amb una xerrada oberta a tothom sobre la
importància de les neteges de platges i després es va procedir a la immersió. L'activitat va tenir una molt bona acollida, i els 29 bussos, entre membres del CIB i voluntaris de
Sant Pol, van treure entre 30 i 40 quilos de brossa del fons
del mar. La immersió es va portar a terme durant tot el matí
des de la platja de Can Villar fins a l'espigó.
A banda dels bussos, també van col·laborar altres voluntaris, entre ells, membres del Consell Municipal de Medi
Ambient. Pel que fa a la porqueria que es va recollir, hi
havia sobretot plàstics i llaunes, però també cartró, tubs de
ferro, restes de runa, fins i tot trossos de persiana i una
roda de cotxe. El diagnòstic que es va fer de la salut del
mar a nivell biològic va ser molt bo, ja que es van trobar

S

- Exposició de Mario Pasqualotto "Si això és un home",
Homenatge a Primo Levi. Al Museu de Pintura de Sant Pol de
Mar. Fins el 26 de setembre. Horari d'estiu: de dijous a diumenge
de 6 a 8 de la tarda.
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força espècies d'invertebrats marins. També es va trobar un
fons marí bastant net, excepte a la Platja de Pescadors,
que és la zona de Sant Pol on hi ha més activitat humana.
Aquesta iniciativa forma part del projecte "Fondos Marinos"
del CIB i la Fundación Biodiversidad, i es té la intenció de
repetir-la més endavant.

n o v e s
Sant Pol estrena web
El web de l’Ajuntament de
Sant Pol (www.santpol.org)
ha sofert una remodelació
total: ha estrenat nou disseny
i noves eines, amb la intenció
que passi a ser el centre d’informació municipal on, tant el
ciutadà com l’ajuntament, hi puguin buscar i abocar tota la
informació que es genera al poble. Així, s’ha repensat tota
l’estructura per facilitar l’accés als continguts.
Una de les qüestions prioritàries a l’hora de renovar-lo ha
estat l’accessibilitat. Totes les planes són consultables amb
diferents mides de text, i es facilita la lectura amb dispositius especials per a invidents i persones amb discapacitats.

t e c n o l o g i e s

També s’ha fet compatible amb diferents navegadors. El
lloc web, a més a més, està programat sobre una plataforma de codi lliure que permet assegurar-ne la independència tecnològica així com la flexibilitat per fer-lo créixer quan
sigui necessari.
Al web hi trobem espais dedicats a l’Ajuntament com la
Finestreta digital, on aviat es podran consultar tots els
tràmits administratius (amb la intenció que en un futur es
puguin fer la majoria en línia), mitjans de Comunicació,
regidories, Borsa de Treball, Descàrregues, informació dels
Plens municipals (amb les ordres del dia i les gravacions).
Dintre del poble també trobem informació de les platges,
indrets per visitar, un directori d’adreces i d’entitats, informació fires i festes, així com un plànol amb cercador per
carrers i/o punts d’interès en preparació...

p a r t i c i p a c i ó

c i u t a d a n a

Es constitueix la comissió plenària que
haurà de treballar el Pla Estratègic

Recuperen la figura del consell assessor
per a la revista El Nou Santpolenc

El passat juliol es va fer la primera reunió per tal de tirar
endavant el Pla Estratègic que haurà de definir el futur de
Sant Pol en tots els àmbits. En aquesta sessió, a la que van
assistir unes 50 persones entre representants d’entitats i
associacions, partits polítics, professionals i altres agents
socials, es va constituïr la Comissió Plenària, que serà l’encarregada de redactar el pla amb l’assessorament del
Consell Comarcal. Aquesta comissió integra les comissions
de treball dedicades a Urbanisme i Medi Ambient, Serveis
Personals i Qualitat de Vida i Econòmica i Social, i ha fixat
la propera trobada al setembre.

El proper mes de setembre es té previst crear el Consell
Assessor de la revista El Nou Santpolenc, de manera que
ja pugui funcionar de cara a treballar el proper número que
ha de sortir al desembre.
Aquest consell, que es reunirà un cop cada número, estarà
integrat per representants d’entitats i associacions, partits
polítics, comerciants i consells municipals. Igualment es tindran en compte els membres que havien format part de
l’anterior consell. D’aquesta manera es recupera aquest
sistema de participació ciutadana que ja havia funcionat
anys enrera.

s o c i e t a t
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L'aparcament al Parc del Litoral continua
sent gratuït per als residents de Sant Pol

Es retarda la col·locació de la pilona al
carrer Ferrocarril fins passat l'estiu

Des de l'àrea de
Governació s'ha
cregut més idoni
no imposar aquesta temporada la
quota d'1 euro per
aparcar al Parc del
Litoral als vehicles
propietat de persones empadronades a la vila.
D'aquesta manera, l’aparcament
seguirà
essent
gratuït per als qui
disposin de l'enganxina corresponent de residents.
Aquesta enganxina es pot obtenir a les oficines de l'Ajuntament presentant
una instància que ho sol·liciti, indicant les dades particulars
i les del cotxe.
La resta d'aparcaments que disposen de parquímetres
seguiran funcionant com s'havia establert.

La pilona que estava previst col·locar a l'entrada del carrer
Ferrocarril per limitar l'entrada de cotxes a La Punta s'instal·larà de cara a l'estiu vinent. Des de l'ajuntament s'ha
convingut retardar aquesta execució fins passada la temporada, atès l'enrenou i les molèsties que comportaria en
aquests moments. De totes maneres, els veïns interessats
en disposar del comandament de la pilona per poder
accedir al seu domicili o al seu aparcament poden continuar
efectuant les sol·licituds a les dependències municipals.

Comunicat de la policia local sobre
l’altercat succeït durant la Festa Major

màxima seguretat. Gràcies a la col·laboració ciutadana els
agressors van deixar de colpejar els agents i van fugir, tots
menys un que va ser detingut en el lloc.
Posteriorment una unitat de mossos d'esquadra van
traslladar l'agent més malferit a l'Hospital de Calella, lloc on
van trobar-se amb els altres agressors que havien anat a
l'Hospital. Atès que l'agent els va reconèixer i identificar, es
va procedir a la seva detenció. Posteriorment l'agent va ser
traslladat a Can Ruti per poder-li fer una exploració més
tècnica. Els altres dos agents van ser atesos a l'Hospital de
Calella, de contusions i erosions. En aquests moments el
cas està a mans del Jutjat d’Arenys.
Cal agrair la ràpida intervenció dels Mossos d'Esquadra i
l'ajut de les Policies Locals de Calella i Canet.

El passat diumenge 25 de juliol, mentre els agents de
servei estaven col·laborant en les tasques de muntatge de
la Fira d'Art, amb motiu d'un servei anterior de retirada de
vehicles amb la grua, un dels conductors es va adreçar a
un dels agents i aquest li va explicar que s'havia retirat el
seu vehicle (així com 3 altres vehicles d'amics d'aquell).
Fruit d'això, un dels implicats va donar-li una patada.
L'agent va anar cap l'agressor per detenir-lo, moment en
que els amics d'aquell van començar a colpejar l'agent,
tirant-lo al terra i propinant-li patades fins i tot al cap.
Els altres dos agents van anar a socórrer l'agredit i també
van ser colpejats amb cops de puny, patades i empentes.
Fins i tot a l'agent femenina van intentar-li treure la pistola,
cosa que no van aconseguir per que les fundes són de

Campanya control de soroll a ciclomotors
Atenent a la problemàtica existent a la zona centre de la
població i més específicament a La Punta, des de principis
d'estiu s'han intensificat els controls a ciclomotors, comprovant excés de sorolls, documentacions, plaques de matrícula i altres circumstàncies tècniques, havent-se fet un total
de 42 controls a l’Avinguda Dr. Furest que han generat 26
denúncies per anomalies administratives diverses (documentacions, plaques, etc...), 10 per infraccions dinàmiques
(manca de casc, circulació negligent, etc...) i 4 immobilitzacions per excés de soroll. A la resta de la població també
s'hi ha incidit amb resultats similars. Aquests controls se
seguiran fent durant tota la campanya d'estiu per tractar de
millorar la qualitat de vida dels vilatans.

Carles Santacreu i Manuel
Sergent en cap

Creu Roja activa un servei de prevenció
La Generalitat engega un projecte per
per l’onada de calor per a persones grans solucionar les interferències de televisió
La Creu Roja ha posat a disposició de la població un centre de contacte a través del telèfon 902 22 22 92, adreçat a
la població en general i a les persones grans en particular
per prevenir els efectes de les altes temperatures ambientals. Des d’aquest telèfon s’atendran tots aquells dubtes o
emergències relacionats amb l’onada de calor.
Qualsevol persona que truqui al telèfon serà atesa per personal de la Creu Roja que respondrà a les necessitats que
li plantegin orientades a prevenir o pal·liar els efectes de
l’onada de calor sobre la salut. Si la persona no es troba bé
es derivarà la trucada al sistema d’emergències. Si el que
precisa és informació se li facilitaran consells sobre com
prevenir els excessos de la calor i com fer-hi front. També
se l’informarà sobre el servei especial per a persones vulnerables i es cursarà qualsevol incidència que es plantegi.
El servei especial de la Creu Roja consisteix en una base
de dades també disposa d’un servei especial, mitjançant el
qual es poden registrar les persones més vulnerables a les
altes temperatures, principalment persones grans i nens,
però també malalts crònics i persones amb discapacitat
física, intel·lectual o sensorial.

Sant Pol ha programat per aquest estiu una agenda d’activitats esportives molt complerta, i que va des de l’aeròbic
i el bàsquet fins als escacs i el tai-chi.
Les diverses activitats que s’han organitzat fins ara han
tingut una bona participació, com l’aeròbic i els escacs que
es van muntar com és habitual lligades a la Festa Major.
Una de les activitats que ha tingut més bona acollida ha
estat el campionat de bàsquet 3x3, que es va celebrar l’1
d’agost a la Punta i en el que van participar un centenar de
persones. La novetat d’aquest any van ser les classes d’iniciació al tai-chi que es van donar al Parc del Litoral i va tenir
una vintena d’assistents de totes les edats. Altres activitats

han estat els campionats de futbol a la pista de la Punta o
la cursa de natació. Per als caps de setmana del 21 i 28
d’agost encara ens esperen els campionats de volei-platja i
futbol-platja.

Es demana als veïns que no treguin les
escombraries abans de les 7 de la tarda
Des de l’àrea de Medi Ambient es vol demanar als vilatans
que, durant tot l'any i a l'estiu més que mai, respectin els
horaris de recollida de les escombraries, i que aquestes no
es treguin al carrer abans de les 7 de la tarda per evitar
pudors, brutícia i molèsties a la resta de veïns.

a c t u a l i t a t
Agraïment per la Festa Major
Des de l’àrea de Festes es vol agrair a la comissió organitzadora, a les entitats i a totes aquelles persones que han
col·laborat en la Festa Major el seu suport per fer possible
aquesta iniciativa, i també es vol felicitar a tot el poble per
la seva participació, que ha contribuït a que la festa fos un
èxit. La regidoria està oberta a escoltar totes aquelles
observacions o suggeriments que se li vulguin fer a través
del web municipal (www.santpol.org), on també trobareu un
especial de la festa amb fotografies de tots els actes.

5a. Trobada de motos scooter a Sant Pol
Aquest mes d’agost es va celebrar a Sant Pol la cinquena
trobada de motos scooter, que té lloc des de ja fa uns anys
al poble. A la trobada van acudir unes 40 motos i un centenar de participants i la festa va concloure amb una exhibició de proves d’habilitat, sopar i concert al Parc del Litoral.

L’Ajuntament presentarà alegacions
al pla urbanístic del litoral català
L’Ajuntament de Sant Pol
presentarà les al·legacions
oportunes, de caràcter puntual, al Pla Director Urbanístic
del Sistema Costaner promogut pel nou govern de la
Generalitat. Aquest pla protegeix el sòl que no ha estat
urbanitzat situat en una franja de 500 metres d'amplada, en tota la costa catalana.
L’ajuntament no s’oposa a les directrius generals del pla, ja
que en certa manera intenta frenar el creixement
desmesurat que s'ha patit en els darrers anys, però tampoc
contempla el creixement zero en la urbanització del seu
litoral, sinó un creixement molt equilibrat i reduït.

p l e

e s p o r t s
La programació esportiva d’estiu
presenta una agenda intensa i variada

La Generalitat posa en marxa aquest estiu el projecte Maresme Digital, que pretén solucionar definitivament els problemes de cobertura i d'interferències dels senyals de televisió que sempre s’han patit a la comarca, especialment
durant l'estiu i les temporades de forta calor. La televisió
digital terrestre presenta una gran immunitat a les interferències i millora la qualitat d'imatge i so. Mitjançant aquest
sistema pioner s’emetran tots els canals de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió, i per rebre el senyal els
usuaris hauran d’adquirir un aparell receptor. El Maresme
es convertirà així en la primera comarca que fa el canvi del
sistema analògic actual al sistema digital.

ACORDS DEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 30/07/04:
(La gravació íntegra del ple es pot trobar a www.santpol.org)

- Aprovació sol·licitud autorització desafectació habitatges mestres carrer Santa Clara núm. 1 i 1-bis.
S’aprova per unanimitat.
- Aprovació expedient de contractació obra “Construcció nova Llar d’Infants Municipal” – Fase 2ª i Plec
de Condicions econòmico-administratives particulars
i convocatòria de concurs per a la seva adjudicació.
S’aprova per unanimitat.
- Aprovació modificació plantilla de personal.
S’aprova amb els vots a favor de l’equip de govern i l’abstenció dels grups Som-hi i PSC.

m u n i c i p a l

- Constitució Consell Municipal de Cultura i del
Reglament Orgànic regulador del seu funcionament.
A proposta dels grups de l’oposició, es retira de l’ordre del
dia per considerar que el Reglament Orgànic Municipal
(ROM) que s’està elaborant en aquests moments ja regularà el règim organitzatiu, jurídic i de funcionament de tots
els òrgans municipals, entre ells els consells.
- Moció d’adhesió i supòsit a la campanya “Per un
domini .CAT per a la comunitat lingüística i cultural
catalana”.
S’aprova per unanimitat.
- Moció sobre la necessitat de regulació de les
garanties de protecció de les persones dependents.
S’aprova per unanimitat.

