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Organitzen classes de català i castellà
per a adults a càrrec de voluntaris
Des de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament s’estan
organitzant un seguit de cursos de català i castellà per a
adults, ja que l’augment de la població immigrada al nostre
poble ha creat una forta demanda. Aquests cursos estan
muntats des del voluntariat i són totalment gratuïts.
De moment, l’oferta de cursos per al mes d’octubre inclou
grups de conversa d'iniciació, adreçats a persones que no
tenen cap coneixement de la nostra llengua, i també un
curs d’iniciació a l'escriptura per a catalanoparlants, indicat
per a gent gran que no va tenir l’oportunitat d’aprendre a
escriure el català. L’oferta s’anirà ampliant segons la
demanda i a mesura que s’animin més col·laboradors.
Les classes s’impartiran els dijous a la tarda a Ca l’Arturo.
Tots aquells que estiguin interessats en apuntar-se a algun
d’aquests cursos o que tinguin ganes de fer de voluntaris es
poden adreçar als Serveis Socials de l’Ajuntament.

El regidor d’Esports sortint agraeix a
tots els col·laboradors la tasca realitzada
En motiu dels canvis a la junta de govern local, el regidor
d’Esports sortint vol aprofitar per agrair el suport rebut de
totes les entitats esportives i altres organismes col·laboradors, tots els membres del Consell d’Esports i els voluntaris que han sorgit espontàniament, i especialment a la
coordinadora d’esports, per la tasca realitzada. Aquesta
regidoria té la satisfacció d’haver mantingut activitats ja
consolidades, com l’aeròbic o el bàsquet, i haver-ne ampliat d’altres, com el ressorgir de la bicicleta o la natació.

És prohibit llençar mobles a la via pública
La Regidoria de Medi Ambient vol recordar a tots els vilatans que està prohibit llençar mobles a la via pública. Si
algú vol desfer-se de mobles vells pot fer ús del servei
municipal de recollida de mobles trucant a l’Arca del Maresme (93 790 55 60 - 93 790 57 21 - 93 790 57 59) i quedant
amb ells en el dia i hora que poden passar a recollir-los.
Aquest servei és gratuït per a recollides domiciliàries, no es
fan recollides a establiments o comerços.

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 (CAP): 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

01.02.03.04.05.06.07.08.09.

Preparen una guia d’activitats de Sant Pol
Des de l'Àrea de Comunicació s’està preparant una agenda d'activitats amb la intenció de fer una major difusió de tot
allò que s'organitza a Sant Pol. La iniciativa pretén ser un
recurs útil per estar al corrent de les activitats que es fan al
poble, a la vegada que s'ofereix a les entitats la possibilitat
de fer una major difusió de les seves activitats. Aquesta
guia, que vindrà a substituir l’agenda d’aquest butlletí, sortirà cada mes en format paper i es distribuirà a comerços i
locals del poble, així com a les oficines municipals. A més,
la informació que hi aparegui també s'enviarà a agendes
comarcals, diaris, l’Agenda de la Generalitat, i es difondrà a
través dels mitjans de comunicació local: Ràdio Litoral i
web municipal (www.santpol.org).
La informació de les activitats es pot fer arribar a través del
correu electrònic redaccioens@santpol.org, per telèfon (93
760 45 47), o al Punt d'Informació (C/ Abat Deàs, 36, on es
pot deixar qualsevol dia a la bústia de l'entrada).
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- Taller de Patchwork. A càrrec de Silvana Gschwander. Els
dimecres a 2/4 de 9 del vespre a la Biblioteca. Preu: 30 euros
(material no inclòs). Inscripcions: Punt d'Informació.
- 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.
- Classes de català i castellà per a adults. Els dijous de 4 a 7
de la tarda a Ca l'Arturo. Conversa d'iniciació i iniciació a l'escriptura per a catalanoparlants. Gratuïts. Inscripcions a
l'Ajuntament. Organitza: Regidoria de Benestar Social.
- Curs d'informàtica per a adults. “Informàtica des de Zero”.
D’octubre a desembre. Diferents horaris. Preu: 80 euros. Inscripcions al Punt d'Inform. Col·labora: Ajuntament i CEIP Sant Pau.
- Assaigs de la Coral La Nau. Els divendres a Ca l’Arturo. A partir d’1/4 de 7 de la tarda. Per a nens i nenes de 5 a 16 anys.
- Assaigs de la Coral l’Espigó. Els divendres a 3/4 de 10 de la
nit als locals de la Parròquia (Abat Deàs, 47). A partir de 16 anys.
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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/ Abat Deàs, 36 / telf: 93 760 45 47)
- Alcaldia, Règim Intern i Urbanisme i Obres Públiques:
Manel Mombiela (CiU): alcaldia@santpol.org
- Governació i Esports: Joan Tarruella (CiU):
joan.tarruella@santpol.org
- Festes, Joventut, Protocol i Iniciatives, Promoció i Turisme:
Raül Trabal (CiU): raul.trabal@santpol.org
- Sanitat i Ensenyament: Ramon Llastarry (UNS):
ramon.llastarry@santpol.org
- Serveis: Jaume Vergés (UNS) jaume.verges@santpol.org
- Cultura, Solidaritat i Benestar Social: Pere Roura (ERC):
pere.roura@santpol.org
- Hisenda, Medi Ambient i Habitatge: Albert Font (ERC)
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: Pitu Estol / Disseny: PolNetwork.com

l’A juntament
Una reflexió necessària
Les persones que hem estat escollides per dirigir el govern
municipal del nostre poble sabem que, si bé són importants les
aptituds i capacitats de cadascun de nosaltres per portar a bon
port el projecte polític endegat, també són de vital importància les
actituds que tenim en la representació pública del nostre càrrec.
Si volem oferir-vos una gestió municipal adequada i la consecució positiva dels objectius que ens vam fixar a l’inici d’aquest trajecte, hem de ser conscients que aptituds i actituds han d’anar de
la mà. No podem pretendre que els vilatans del nostre poble tinguin un nivell de comprensió i empatia envers nosaltres, els representants municipals, si oblidem, en les nostres actuacions
públiques, les mínimes normes de respecte i convivència.
Aquesta reflexió inicial té com a punt de partida el to “desafortunat” que estan adquirint els últims plens municipals, molt concretament el del passat dia 8 d’octubre.
Per això, i perquè creiem important no desvirtuar l’essència de la
institució pública que representem, us volem fer partícips de les
nostres reflexions:
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- Som part d’un servei públic i com a tal hem de rendibilitzar al
màxim el temps i els diners del contribuent.
- El diàleg, la gestió, el seguiment dels projectes, la presa de
decisions i la realització dels programes han de ser el fil conductor de les nostres actuacions.
- Les actituds poc respectuoses dels membres del Plenari no
poden esdevenir el principal punt d’interès de la reunió.
- Una comunicació més eficaç on l’escolta activa i l’interès del bé
general aparqui les nostres particularitats.
- Respectar el dret a la intimitat de les persones que conformen
aquest consistori.
- I com a equip de govern, redreçar la nostra actitud i assumir la
nostra responsabilitat en el correcte funcionament dels principals
òrgans locals de decisió.
Ens agradaria pensar que no vulnerarem aquesta declaració d’intencions, però si així fos, us demanem, santpolencs i santpolenques, que en feu esment i desvetlleu la nostra memòria. Us ho
agrairem!
L’equip de govern

p l a
Comencen les reunions de treball
Aquest mes d’octubre han començat les primeres reunions
de treball de les diferents comissions que intervenen el l’elaboració del Pla Estratègic de Sant Pol. Aquestes reunions
hauran de servir per elaborar una diagnosi endògena i exògena del municipi, definir objectius a llarg termini i formular
i seleccionar estratègies per assolir aquests objectius. Les
comissions estan integrades per representants dels diferents grups municipals, entitats, associacions, consells i
altres agents que intervenen en la vida del poble, i s’agrupen en tres gran àmbits: Econòmic i Social, Urbanisme i
Medi ambient, i Serveis personals i Qualitat de vida (aquesta última integra Ensenyament, Salut, Cultura, Joventut,
Esports i Participació ciutadana).
L’elaboració d’un Pla Estratègic és un procés participatiu
encaminat a concebre un futur desitjable per al municipi i
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definir els mitjans reals per arribar-hi. Tot aquest procés
està assessorat pel Consell Comarcal del Maresme. Al
maig, quan és previst que es tinguin els resultats, es redactarà un document amb les conclusions de l’estudi i es farà
una presentació pública.

Canals de participació ciutadana
Els vilatans que ho desitgin podran participar en el nou Pla
Estratègic a través de diferents canals: un espai al web municipal (www.santpol.org/pla), una bústia a l’oficina de Serveis Tècnics de l’Ajuntament i un telèfon d’atenció (93 760
04 51, ext. 24). A través d’aquests canals es podrà fer arribar suggeriments o comentaris a les diferents comissions.
A més a més, es podrà assistir com a públic a les reunions.
També els mitjans de comunicació local (Ràdio Litoral, web
i AI) aniran informant de tots els acords que es prenguin.

CALENDARI DE REUNIONS (1r. trimestre)
COMISSIONS:
ECONÒMICA I SOCIAL
President: Albert Font
Secretari: Xavier de Montellà
Tècnic del Consell Comarcal: Josep Pena
SERVEIS PERSONALS I QUALITAT DE VIDA
President: Ramon Llastarry
Secretària: Ester Bachs
Tècnic del Consell Comarcal: Bernat Costas
URBANISME I MEDI AMBIENT
President: Joan Tarruella
Secretària: Lídia Sagristà
Tècnic del Consell Comarcal: Bernat Costas

OCTUBRE

NOVEMBRE

Dimecres 13
DAFO

Dimecres 24
Agricultura i Indústria

(Diagnosi d’Amenaces,
Fortaleses i Oportunitats)

DESEMBRE

Dimecres 20
DAFO

Dimecres 01
Cultura i
Participació ciutadana

Dimarts 26
DAFO

Dimarts 07
Ordenació territorial i
Mobilitat
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Joventut organitza el primer concurs de
graffiti i obre un espai jove dins el web

Sant Pol celebra la Diada amb sardanes
i la tradicional ofrena floral al monument

Hisenda prepara una edició especial
amb els resultats del Pla de Sanejament

La Regidoria de Joventut està treballant per dinamitzar
l'àrea amb la finalitat de dissenyar i aplicar una política de
joventut global que tingui en compte totes les necessitats
de la gent jove del poble. Amb aquesta intenció s’ha incorporat la figura d'un tècnic de joventut que serà l'encarregat
de planificar, avaluar, revisar i actualitzar les programacions
creades des de la regidoria.
Entre les activitats que s’han començat a realitzar hi ha el
primer concurs de graffiti de Sant Pol i la dinamització del
Punt d'informació Juvenil (PIJ) de Ca l'Arturo, que actualment està al carrer Abat Deàs, 36. A més, la regidoria ha
obert un espai propi dins el web municipal amb notícies,
recursos i enllaços d’interès. L’espai inclou una guia de serveis, un fòrum i informació del Consell Municipal de Joventut, i permet un contacte directe i ràpid amb els joves. La regidoria aprofita per demanar la seva participació en definir
les necessitats reals i les principals línies d’actuació.

El passat 11
de setembre,
el poble de
Sant Pol va
celebrar la
Diada de Catalunya amb
diversos actes. La vigília
es van oferir
sardanes amb música de cobla a la Plaça del Cau, acompanyant la vetllada amb coca i moscatell. El dia 11, es va
fer la tradicional ofrena floral al monument dels Segadors a
càrrec de les autoritats i de les diferents entitats i associacions, per després cantar tots junts l’himne nacional català.
A la nit, es va poder gaudir de la XXIII sardinada i postres
de músic, que va tenir lloc a la Platja dels Pescadors.

La regidoria d’Hisenda està preparant un butlletí especial
per donar a conèixer els resultats del pla de sanejament
financer encarregat a l’empresa BDO per posar en odre els
comptes municipals. En aquesta publicació s’hi detallarà
també la liquidació de l’any 2003 i el pressupost de 2004.
Aquest pla, que té per objectiu eliminar el dèficit pressupostari del consistori acumulat en els últims anys, fa una
previsió dels ingressos i despeses des d’ara fins al 31 de
desembre de 2007. El pla haurà de ser aprovat pel ple
municipal i pel Departament de Finances de la Generalitat.

Excursió al Fòrum per a gent gran

L’Ajuntament de Sant Pol insta l’ACA a
resoldre el problema de la brutícia al mar

Més de 30 persones van assistir el
passat mes de
setembre al Fòrum
de les Cultures de
Barcelona, gràcies
a una sortida organitzada des de
l’Àrea de Benestar
Social de l’Ajuntament i adreçada a la gent gran. Durant la
sortida, que va durar tot el dia, es van poder visitar alguns
dels espectacles, exposicions i espais més interessants.

Només els parquímetres de l'Estació i
el carrer Tobella estaran actius a l’hivern
Atenent a que el volum de trànsit ha disminuït notablement,
fet que repercuteix directament en els estacionaments, la
Regidoria de Governació vol informar als vilatans que des
del 27 de setembre i fins a nou comunicat, només resten en
funcionament els parquímetres de la Plaça de l'Estació i els
del carrer Tobella. L’aparcament en aquestes dues zones,
no obstant, serà gratuït tots els diumenges i festius.

Sant Pol promociona el comerç i la
gastronomia a la XXIV Fira de Calella
Sant Pol de Mar va estar present una vegada més a la XXIV
Fira de Calella i l'Alt Maresme, que es va celebrar el passat
setembre a Calella. L'estand de Sant Pol, que promocionava la vila, el seu comerç i la seva gastronomia, va tenir una
gran afluència de públic durant tots els dies.
L'Ajuntament de Sant Pol, juntament amb la Unió de Comerciants, va sortejar entre els assistents 5 vals de descompte per comprar als diversos comerços de l'associació,
i també es van repartir 10 sopars a diferents restaurants de
la vila. Tanmateix, els visitants de l'estand van poder fer una
degustació de productes alimentaris d'establiments del
poble. El consistori va aprofitar també per presentar el nou
pòster i els nous tríptics informatius de Sant Pol, que ofereixen una imatge renovada i més moderna del municipi.

Després de les queixes de molts veïns de Sant Pol per la
brutícia al mar d’aquest estiu, l’Ajuntament va enviar dues
cartes a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), que és l’autoritat competent en aquesta matèria, instant-la a solucionar
el problema. L’organisme va explicar que totes les analítiques fetes a l’aigua del mar havien sortit en perfecte estat,
i que el problema podia ser causat per algues microscòpiques o també pels vaixells que circulen, que podrien buidar
els seus dipòsits al mar. L’ACA va assegurar no obstant que
no hi havia cap risc per a la salut. L’Ajuntament de Sant Pol,
de totes maneres, continuarà treballant perquè el problema
no continuï l’any vinent i ja ha demanat que els vaixells que
netegen l’aigua passin més sovint pel nostre municipi.

Èxit de la recollida selectiva en guinguetes
La iniciativa perquè les guinguetes realitzin durant l’estiu la
recollida selectiva a les platges ha tingut una molt bona
acollida entre els propietaris d’aquests establiments i el
volum de deixalles recollides ha estat important. En xifres,
durant els mesos de juny, juliol i agost s’han recollit 1.600
Kg. de vidre, 550 Kg. de cartró i 430 Kg. d’envasos.

Consells pràctics per estalviar energia
En motiu de la setmana de l’energia, volem oferir alguns
consells pràctics per estalviar energia a casa: Aprofitar la
calor i la llum aixecant les persianes durant les hores de sol,
i a la nit, tancar-les. Instal·lar bombetes i làmpades de baix
consum, gasten 5 vegades menys i duren 10 vegades més.
Apagar amb interruptor els aparells elèctrics (no deixar-los
en stand-by). A l’hivern, mantenir una temperatura d’entre
19 i 20ºC, a l’estiu, l'ideal és 25ºC.
(www.icaen.net)

La llar d’infants inicia un nou curs escolar
La Llar d’Infants de Sant
Pol ha iniciat ja el nou
curs escolar 2004/05. A
banda de les activitats
pròpies d’una llar, el centre ofereix també diversos serveis com: l’horari
extensible, que cobreix
l'estona no lectiva per a
les famílies que ho necessitin; el Servei de Menjador; el
CMAP (Centre Municipal d’Assistència Psicopedagògica),
que ofereix assessorament a totes les famílies que tinguin
alguna dificultat amb els seus infants; o el Servei Alternatiu,
que es dóna per Nadal, Setmana Santa i a l'estiu, quan no
hi ha servei a la llar d'infants.
Des de l’Ajuntament hi ha diversos ajuts destinats a les
famílies. Per família nombrosa o per assistència de 2 o més
membres de la mateixa unitat familiar es pot aplicar fins a
un 15% de descompte sobre la matrícula i les quotes mensuals. En casos de problemàtiques socio-econòmiques
més greus, cal adreçar-se als Serveis Socials perquè es
pugui valorar la necessitat d’una beca.

reestructuració òrgans municipals
Edicte: Cessament i designació de
membres de la Junta de Govern Local

Edicte: Revocació i designació
de les delegacions d’alcaldia

L’Alcalde-President d’aquest Ajuntament amb data 4 d’octubre d’enguany ha dictat la següent resolució de l’Alcaldia:
«Per aquesta Alcaldia, mitjançant Resolució de data 17 de
juny de 2003 foren designats els membres integrants de la
Comissió de Govern, avui Junta de Govern Local.
Desprès de més d’un any d’experiències considero convenient procedir a una parcial redistribució de l’organització
i funcionament de diversos òrgans municipals.
(...)
He resolt:
1. Cessar com a membres de la Junta de Govern Local
d’aquest Ajuntament i, per tant, de la respectiva condició de
2n i 3r Tinent d’Alcalde, el Srs. Pere Roura Ferrer i Joan
Tarruella Bernaus.
2. Designar com a membres de la Junta de Govern Local
d’aquest Ajuntament i, per tant, amb la respectiva condició
de 2n i 3r Tinent d’Alcalde, els Srs. Albert Font Lacambra i
Raül Trabal Tallón.»

“Per aquesta Alcaldia, mitjançant Decret de data 17 de juny
de 2003 foren efectuades diverses delegacions de caràcter
genèric a favor de determinats regidors. Després de més
d’un any d’experiències considero convenient procedir a
una redistribució parcial de delegacions. (...) He resolt:
1r. Revocar les delegacions de l’Alcaldia, decretades en
data 17 de juny de 2003, a favor dels Srs. Jaume Vergés i
Castellà i Joan Tarruella i Bernaus, referents a les Àrees
d’Esports i Urbanisme, respectivament.
2n. Designar el Sr. Joan Tarruella i Bernaus, Delegat de
l’Alcaldia a l’Àrea d’Esports.
3r. Designar el Sr. Albert Font i Lacambra, Delegat de
l’Alcaldia a de l’Àrea d’Habitatge.
4t. Reassumir les competències pròpies de l’Àrea
d’Urbanisme d’aquest Ajuntament.
5è. Mantenir i confirmar les delegacions d’atribucions de les
restants Àrees de gestió municipal, vigents des de l’esmentat Decret de 17 de juny de 2003 i el de 9 de febrer de 2004,
que no resultin afectades pels nomenaments precedents”

Sant Pol de Mar, 7 d’octubre de 2004.
L’Alcalde

p l e

m u n i c i p a l

ACORDS DEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 08/10/04:
- Aprovació determinació Festes Locals - 2005 -.
S’aprova per unanimitat.
- Aprovació distribució tram serveis supramunicipals
Participació ingressos Generalitat - 2004 -.
S’aprova per unanimitat.
- Aprovació proposta modificació Estatuts Consorci
Local LOCALRET.
S’aprova per unanimitat.

Sant Pol de Mar, 7 d’octubre de 2004.
L’Alcalde
- Aprovació definitiva Projecte “Col·lector recollida
aigües residuals parcel·les c/ Comte Borrell 10 a 22 i
c/ Narcís Monturiol, 2 de la Urbanització URBAPOL”.
S’aprova amb els vots a favor de l’equip de govern i els
vots en contra del PSC i Som-hi.
- Aprovació provisional modificació puntual P.P.
Subsector B, Sector nº 10 - La Rajoleria PGOM.
S’aprova amb els vots a favor de l’equip de govern i els
vots en contra del PSC i Som-hi.
(La gravació íntegra del ple es pot trobar a www.santpol.org)

