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Medi Ambient

Participar és avançar

El civisme dels santpolencs omple
la deixalleria durant l’estiu
El civisme dels santpolencs ha fet omplir la deixalleria amb 7,48 tones de residus, recollits només
durant l’estiu. El residu més nombrós ha estat el de
les resta de poda, amb 12 tones. Els responsables
de la Deixalleria mancomunada s’han mostrat agradablement sorpresos. Des del departament de Medi
Ambient destaquen el gran nombre d’entrades de
residus voluminosos. La majoria han estat de veïns
de Sant Pol (76%), 393 a títol particular, 220 industrials o tallers i 12 entrades dels serveis municipals.
Deixalleria de la Vallalta
Carretera de Sant Pol a Sant Cebrià, BV-5128
Telf: 93 760 21 58
Horari de funcionament:
De dimarts a dissabte de 9 a 13h. i de 16 a 19h.
i diumenge de 9 a 14h.

Inaugurat el CAP
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Des de la Regidoria de Participació Ciutadana ens
hem pres com a repte crear mecanismes per garantir
que els santpolencs i santpolenques decidiu com
voleu que sigui la participació ciutadana a Sant Pol
durant els propers anys, tot aprofitant el millor del que
hem fet fins ara. S'ha de restringir el pas dels vehicles pel centre del
poble? Els comerciants diran potser que sí; els veïns, conductors, que
no. Qui té raó? Segurament, tots dos.
Un cop escoltats els diferents punts de vista, els polítics tenen més
elements per poder decidir. Aquest és el fonament de la participació
ciutadana: aprofundir la democràcia a partir de la implicació de la
ciutadania en els afers col·lectius. Per això es va obrir un procés públic
de participació que servirà per donar forma a un Reglament sobre la
Participació Ciutadana. Perquè s'ha d'establir quin ha de ser l'escenari
de la participació al poble.
D'altra banda, dir-vos que hem obert una web de Participació per
millorar la comunicació i la informació entre l'Ajuntament i la ciutadania.
A partir d'ara, si teniu alguna proposta, queixa o pregunta podeu emprar
la bústia del ciutadà per fer-nos arribar les vostres aportacions a: www.
santpol.cat . DIGUES LA TEVA!
Amb tot això volem garantir els vostres drets i convidar-vos a col.laborar amb l'Ajuntament. Entre tots podrem millorar. La vostra participació
és clau! Bones festes!

Sanitat

Breus
Autobús a l’Hospital
L’Ajuntament ha aprovat un
conveni per millorar els serveis de bus de Sant Cebrià
i Sant Pol fins a l’Hospital
de Calella.
Voluntariat Creu Roja
Conveni entre l’Ajuntament i
la Creu Roja per promocionar el voluntariat i per realitzar el servei de sortides
lúdico cultural col·lectiva
per col·lectius amb dificultats especials.

Després de molts anys d’intents
fallits, per fi Sant Pol va poder
inaugurar
un
Consultori
Local, amb l’assistència de la
Consellera de Salut, Marina
Geli.
L’Alcalde,
Manuel
Mombiela, en el seu parlament inaugural va voler agrair
l’esforç del Regidor de l’àrea,
Ramon Llastarry i va aprofitar
per demanar més reforç en
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l’àrea de pediatria.
Per a Geli, Sant Pol és un
exemple de la descentralització dels serveis sanitaris
gràcies als consultoris locals,
que va definir com “antenes
que generen seguretat”. El nou
centre sanitari de Sant Pol, en
funcionament des del 12 de
maig, ha costat uns 1,3 milions.

Habitatge social
Un dels habitatges de
propietat municipal al carrer
Ignasi Mas Morell ha quedat en desús. L’Ajuntament
l’adequarà a la normativa
d’habitabilitat per destinarlo a habitatge social.
Obra de la Riera
La junta de Govern ha
adjudicat de forma provisional el contracte d’obra
per executar el projecte
d’endegament de la Riera
de Sant Pol.

Ajuntament de Sant Pol de Mar
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Succesos

L’Alcalde fa de mediador en el
desallotjament de Can Busquets

Breus

Cicle d’Audicions al
Centre Cultural
El Poble de vent i de fusta
és el concert que us proposa
el centre cultural el proper
diumenge 21 de desembre, a
les sis de la tarda al Centre
Cultural.

Una reunió de Manuel Mombiela amb els propietaris de la masia i els
mossos d’esquadra desencalla la situació denunciada pels veïns
En Ple Municipal d’octubre,
l'Alcalde i la resta de regidors
es van comprometre amb els
veïns dels entorns de Can
Busquets a posar solució
als problemes d'inseguretat i
d'higiene que patien a causa,
entre altres, de la presència
d'uns esquàters a la masia.
Només dos dies després,
l'Alcalde va citar a una reunió
als propietaris dels terrenys
de Can Busquets, a la que
hi va assistir el cap de l'Àrea
Bàsica Policial d'Arenys de
Mar. D'aquella trobada en van

sortir solucions que es van
aplicar immediatament.
A banda, els efectius de la
policia local no van deixar de
patrullar per evitar que augmentés el nombre de persones, fins llavors tres, que s'hi
allotjaven il·legalment.
Menor italià rodamón
En un d'aquests registres, la
policia local va poder localitzar
un menor d'edat de nacionalitat italiana que es trobava
de pas procedent d'Andalusia,
el que demostra que la casa

era coneguda en els àmbits
dels rodamóns i el moviment
okupa.
El passat set d'octubre, els
amos de Can Busquets i els
policies van acordar amb
els esquàters que havien de
marxar en dos dies i procedir
a tapiar les entrades.
L'Alcalde, Manuel Mombiela,
va negociar també amb els
propietaris la possibilitat que
la masia, una vegada arranjada, pogués ser d'ús públic,
sense concretar-ne encara els
detalls.

Participació Ciutadana

El Drac Nyam-Nyam ha
arribat a Sant Pol

Millora als serveis socials
La nova seu dels Serveis
Socials municipals destaca per permetre millorar
l’atenció ciutadana i introduir més programes i serveis.
Ubicat a l’antic ambulatori
del carrer de Santa Clara.
Tanmateix, el nou local té
les característiques idònies

per a que les persones que
hi acudeixen puguin gaudir
de més privacitat. En l’actualitat, l’Ajuntament preveu
impulsar un nou servei
d'auxiliar de la llar, així com
consensuar amb la Creu
Roja el trasllat de persones
amb mobilitat reduïda.

L’Àrea de Participació
Ciutadana de l’Ajuntament
ha tramès un dossier amb
carpetes als alumnes de
tercer i quart de primària
que consisteixen en un
conte pels infants i també
una guia per als educadors.
El Drac Nyam-Nyam arriba
amb l’objectiu d’informar
als petits consumidors
sobre els riscos associats al consum d’aliments,
als hàbits d’higiene i la
manipulació d’aliments,
tot això per poder-ho
garantir en l’àmbit familiar.
Ramon Llastarry, regidor
de l’Àrea destaca el fet
que els escolars, de forma
divertida prenguin consciència sobre seguretat en
els aliments que mengen
i adquireixin les actituds
més correctes pel consum.

Nadal i Reis

El Caga Tió a la Sala
Polivalent

Nous caps dels Mossos a
la zona de Sant Pol
L’Alcalde i el Cap de la Policia
Local ja han entrat en contacte
amb els nous inspectors caps
dels Mossos d’Esquadra a
l’Àrea Bàsica Policial d’Arenys
de Mar Josep Hermosa serà
el cap de l’ABP i Eduard Pérez
dirigirà la comissaria de Pineda
de Mar. La policia autonòmica
vol prioritzar les patrulles de
proximitat, reduir els furts i augmentar la vigilància a les urbanitzacions.

El Tour de França podria
passar per Sant Pol
El traçat de la sisena etapa de
la ronda ciclista francesa de
l’any vinent té moltes possibilitats d’acabar passant per Sant
Pol. Una de les dues etapes
catalanes amb 175 quilòmetres, sortirà de Girona i arribarà fins a Barcelona passant
per la costa, seguint la N-II.

Nomenament d’agents de
la policia local
Mitjançant decrets d’alcaldia
s’ha resolt nomenar tres
agents de policia. Es tracta
d’una resolució pactada a la
junta de govern local que es
ratifica amb el nomenament de
les dues noves agents.

La tradició es manté amb el
caga tió a la sala polivalent el
proper dimarts 23 de desembre a dos quarts de quatre de
la tarda.

Arribada del patge reial
als quatre cantons
L’avançada de Ses Majestats
els Reis de l’Orient, el patge
arribarà el dissabte 27 de
desembre a partir de les sis de
la tarda als quatre cantons.

Tallers nadalencs a
Ca l’Arturo
Taller d’Ornaments de Nadal
amb paper reciclat el 22, 23
i 24 de desembre, de 10 a
13.30.
Taller d’estampació, el 29, 30
i 31 de desembre de 10 a
10,30h. Informació i inscripcions a Ca l’Arturo 93 760
30 06.

Taller de fanalets per
rebre els Reis d'Orient
Taller de Fanalets per rebre
els Reis de l’Orient el dilluns 5
de gener, a les 10 al pati de Ca
l’Arturo. A les 18h. Calvalcada
amb sortida a la Plaça de
l’Hotel.

Festa Major de Sant Pau
Diversos actes ja programats
des del 23 de gener fins l’1 de
febrer per gaudir de la festa
major d’hivern.

Ensenyament

El nou CEIP Sant Pau inicia
curs i s’obre al poble

El regidor Bartomeu Arqué, satisfet amb la nova escola, destaca que
els santpolecs podran utilitzar les instal·lacións fora de l’horari lectiu

L’Ajuntament de Sant Pol no ha
escatimat esforços per al nou
Centre d’Educació d’Infantil i
Primària i és per això que,
després d’una primera valoració, el regidor Bartomeu
Arqué s’ha mostrat molt satisfet del seu funcionament.
Les tres línies i els aproximadament 350 alumnes repartits en una vintena d’aules
van poder iniciar el curs amb
garanties.
Fins i tot, Arqué destaca que
el gran nombre de matriculacions va obligar a sacrificar
algunes aules, però “gràcies
a l’entesa entre la direcció i
l’Ajuntament” s’ha endegat.
El regidor també destaca que
l’escola no és un recinte exclusiu i tancat sinó que s’obrirà
al poble en “totes aquelles
activitats que sigui precís més
enllà de l’horari lectiu”.

Per a l’Ajuntament
és
important
que els pares
i mares prenguin
consciència sobre
els accessos
en
vehicle
privat.
Cal,
segons Arqué
“promocionar
l’esperit de
l’escola verda” i acudirhi fent exercici físic, com
per exemple,
anar-hi amb
bicicleta o a
peu.
L’escola verda és el reconeixement que
reben aquells centres que,
com el mateix CEIP de Sant

Pol, prioritzen el reciclatge,
la sostenibilitat i aposten per
la defensa i conservació del
medi ambient.

Sant Pol serà la seu de
la pubilla de Catalunya

Tractament terciari de
les aigües depurades

Bon ritme en les obres
Bon ritme
les obres
dels
pisosen
socials
dels pisos socials

La nostra vila serà la seu
de l’elecció de la pubilla
i l’hereu de Catalunya el
2009. En una gal·la que va
tenir lloc a finals de setembre, Ramon Llastarry, primer tinent d’alcalde i regidor de Cultura, va destacar
que el fet de fomentar les
tradicions catalanes i adaptar-les als temps actuals “fa
que ens puguem consolidar com a poble i ens reafirmem com a país”.
La festa durarà tres dies
seguits i vindran uns 600
convidats de tota la geografia catalana.

L’Agència Catalana de
l’Aigua té un projecte des
del 2007 per aprofitar les
aigües de la depuradora per
a usos terciaris, com per
exemple regar el camp de
futbol. L’aigua, una vegada
eixida de la depuradora no
és apta pel consum humà
però es apreciada per a
altres usos, com el rec
de jardins o l’agricultura.
Tanmateix, el govern municipal té en marxa un projecte per recuperar diferents pous que es troben
en desús per aprofitar-ne
l’aigua.
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