
Neix un nou butlletí municipal
L'Ajuntament Informa (AI) és un nou butlletí municipal, una
iniciativa impulsada pel nou equip de govern i que depen-
drà directament de l'equip de redacció d’El Nou Santpolenc
(ENS). Amb periodicitat mensual, l'AI pretén mantenir infor-
mats els santpolencs del que es va fent en el dia a dia de
l'Ajuntament. El butlletí no serà un mitja d'opinió i, per tant,
no s'hi publicaran cartes de cap mena, només notícies.
També inclourà una petita agenda d'activitats del mes en
curs i un apartat d’adreces i telèfons d’interès general.
Trobareu aquest butlletí a tots els comerços de Sant Pol.

Periodicitat dels plens municipals
Els plens municipals se celebraran el segon divendres de
cada mes, segons va aprovar el nou govern en el primer ple
del mandat. Aquesta informació es penjarà puntualment a
les cartelleres municipals i al web www.santpol.org.
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L’Ajuntament arranjarà l’entrada al
Passeig de la Punta
L'Ajuntament de Sant Pol ha nego-
ciat amb Renfe diverses millores
per a l'andana del tren. El passat
mes d'octubre l'empresa ferroviària
ja va arranjar el pas a nivell per on
creuen els cotxes, anivellant el terra
i la via. D'altra banda, Renfe cedeix
a l'Ajuntament per deu anys i a
canvi d'un lloguer simbòlic la part de
l’andana tocant al Passeig de la
Punta. Així, l’Ajuntament podrà adecentar el tram que hi ha
just al costat del túnel i també podrà disposar del pas cap a
la platja que hi ha a l'altre costat, que és utilizat a l'estiu per
entrar els camions que descarreguen a l'envelat, de mane-
ra que s'evitaran conflictes de competències.

Funcionament per llogar el polisportiu
Si alguna persona o grup està interessat a llogar el
polisportiu cal que ho sol·liciti amb una setmana
d'antel·lació i per escrit, amb el model d'instància general
que li facilitaran a l’Ajuntament o que pot imprimir-se direc-
tament des de la pàgina web municipal (www.santpol.org).
Aquesta instància degudament emplenada s’ha de portar a
l'Ajuntament de dilluns a divendres en horari d’atenció al
públic, de 9 a 14 h.

Vols formar part del Consell Municipal
d’Esports?
Totes les persones que estiguin interessades a formar part
del Consell Municipal d’Esports es poden posar en contacte
amb l'Ajuntament a través del telèfon 93.760.04.51, exten-
sió 18. Pregunteu per la Cèlia.

e s p o r t s

Adreces i telèfons d’interès
- Policia Local: 609.30.66.09 - policia@santpol.org
- Emergències: 112
- Bombers (Pineda): 93.762.52.53
- Hospital (Calella): 93.769.02.01
- Mossos d’esquadra (Pineda): 93.766.73.00.
- Mossos d’esquadra (Arenys de Mar): 93.741.89.00
- Ajuntament: 93.760.04.51 - www.santpol.org
- Aj. (Punt d’Informació): 93.760.45.47
- S.A.S. Servei d’Atenció al Santpolenc 

(Fax i contestador): 93 760 32 00

- Ràdio Litoral: 93.760.46.46 - www.radiolitoral.org
- El Nou Santpolenc: redaccioens@santpol.org 

- Manel Mombiela (Alcalde): alcaldia@santpol.org
- Joan Tarruella (Urbanisme, Obres Públ. i Governació):
joan.tarruella@santpol.org
- Raül Trabal (Festes, Joventut i Protocol): 
raul.trabal@santpol.org
- Ramon Llastarry (Sanitat i Ensenyament): 
ramon.llastarry@santpol.org
- Jaume Vergés (Esports i Serveis): 
jaume.verges@santpol.org
- Pere Roura (Cultura, Solidaritat i Benestar Social) 
pere.roura@santpol.org
- Albert Font (Hisenda i Medi Ambient):
albert.font@santpol.org

D I S S A B T E  1
-Castanyada solidària de les 6 de la tarda a les 10 de la nit a la
Plaça de l’Estació (pallassos, xerrada i actuació musical). Els di-
ners es donaran al Raval de Barcelona. Organitza: Penya K1.
D I V E N D R E S  7
-Sopar tertúlia: “La telefonia mòbil, un perill per a la
salut...?”. A càrrec d’Eusebi Vidiella. Enginyer de telecomunica-
cions. A les 9 del vespre al restaurant Xaloc.
D I S S A B T E  8
-Donació de sang. De 5 de la tarda a 9 del vespre. A la sala
Polivalent.
D I U M E N G E  9
-Sortida del Centre Excursionista (CESP). Passejada pel
Montseny.
-Correllengua 2003: Xerrada “De la llengua personal a la llen-
gua nacional”, a les 12 del migdia a la Biblioteca Municipal. A
càrrec de Jordi Bilbeny, escriptor i investigador.
D I S S A B T E  2 2
-Conferència Any Tarridas a les 7 de la tarda a la Sala
Polivalent, a càrrec de Blanca Tarridas, filla del compositor, i tot
seguit inauguració de l’exposició commemorativa a L'Esplai.
D I U M E N G E  2 3
-Concert de Santa Cecília a la 1 del migdia a l'Església
Parroquial. Organitza l’Escola de Música amb la col·laboració de
totes les corals de Sant Pol.
D I U M E N G E  3 0
-Presentació CD, Ballada i Placa al Mestre Josep M. Tarridas
a partir de 2/4 d’11 del matí als Quatre Cantons.

T A L L E R S  I  C U R S O S
-Taller Conversa en Català. Dissabtes de 2/4 de 5 a 6 de la tarda
a la Sala Polivalent. Organitza: Fòrum Brasil-Cat.
-Taller de Conta-Contes. Dissabtes d'11 a 12 del matí a la
Biblioteca Municipal. A càrrec de Marta Romà.
-Taller de Pintura. Dimarts de 5 a 7 de la tarda i divendres de 5
a 9 del vespre. A càrrec de Dídac Raurell.
-Taller de Percussió. Cada dissabte de de 6 a 8 de la tarda.
Organitza: Fòrum Brasil-Cat.
-Taller de Manualitats “Visquem el Nadal”. Els dimecres a 2/4
de 9 del vespre a la Biblioteca. A càrrec de Silvana Gschwander.
-Curs d’iniciació a la fotografia. Els dijous 6, 13 i 20 de 2/4 de
10 a 2/4 de 12 de la nit a la Biblioteca Municipal. A càrrec de Pitu
Estol. Organitza: Pipa Club Sant Pol.

E X P O S I C I O N S
-“El fons del Museu 1992-2003”. Les donacions de la darrera
dècada: artistes santpolencs i foranis. Museu de Pintura de Sant
Pol.
-Exposició sobre la figura del mestre Josep M. Tarridas i
Barri. Sala d’exposicions de l’Esplai. Fins el 3 de desembre.
-“L'art i els drets col·lectius dels pobles”. Exposició col·lectiva
(Gort, Joan Torra, Villar Errercart i Paulí). I exposició permanent
del fons d'art. Galeria Sant Pol Art.

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)
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Presentació de l’Any Tarridas
La comissió organitzadora de l'Any Tarridas va presentar el
passat dia 23 d'octubre al Palau Robert de Barcelona l'a-
genda d'actes d’homenatge al compositor santpolenc que
es realitzaran a Sant Pol aquest mes de novembre, coin-
cidint amb el centerari del seu naixement. A la presentació
hi va assistir el conseller de Cultura, Jordi Vilajoana, que va
agrair a Sant Pol aquesta iniciativa per recuperar el patri-
moni cultural històric de Catalunya.
A part del conseller de Cultura, van participar també a l’acte
l’alcalde de Sant Pol, Manel Mombiela, el President del

Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional
Catalana, Joan Vidal i Gaiolà, la filla del compositor, Blanca
Tarridas, i el promotor de l’homenatge, Carles Tarridas.
El conseller de Cultura va destacar la figura del mestre
Tarridas, músic i compositor de sardanes nascut a Sant Pol
ara fa cent anys, com un dels grans noms de la cultura
catalana. Tanmateix, Vilajoana es va mostrar molt satisfet
que entre els organitzadors dels actes commemoratius hi
figurin dos grans creadors catalans del panorama actual
com són la restauradora Carme Ruscalleda i l'artista
Perejaume. Perejaume és autor del disseny de la portada
d’un CD i d’un llibret que s’han editat per a l’ocasió.
Carles Tarridas va explicar que els actes de celebració se
centraran en una conferència a càrrec de Blanca Tarridas,
una exposició commemorativa i una festa popular, amb ba-
llades de sardanes i altres peces.

La Generalitat cedeix dos ordinadors per
oferir accés públic a Internet
La Bilioteca Municipal disposa de dos nous ordinadors ce-
dits per la Generalitat de Catalunya, fruit de la incorporació
de la Biblioteca a la xarxa de Telecentres de Catalunya
(www.xarxa365.net). Amb aquests equips es reforçarà el
servei que ja es venia donant fins ara, i es comença a intro-
duir l'ús de programari lliure com l'Open Office, disponible
en català i de manera gratuïta.

c u l t u r a
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Sant Pol presenta el projecte de la nova
biblioteca a la Diputació de Barcelona
El passat dia 21 d’octubre la Regidoria de Cultura es va
entrevistar amb els responsables del servei de biblioteques
de la Diputació de Barcelona per presentar-los l’avantpro-
jecte de la que ha de ser la nova biblioteca municipal de
Sant Pol. Aquest és el primer pas per tirar endavant el pro-
jecte de la nova biblioteca, que es té previst ubicar a l’edifi-
ci del carrer Santa Clara que ara ocupa la Llar d’Infants, un
cop traslladada la Llar a un nou espai.
En aquests moments, la Regidoria de Cultura treballa per
buscar finançament per tal de tirar endavant l’obra, ja que
aquest projecte inclou la rehabilitació complerta de l’edifici
de les escoles, obra modernista de l’arquitecte Ignasi Mas.
La Regidoria centrarà els seus esforços en la construcció
d’aquesta biblioteca, que -segons el regidor de Cultura,
Pere Roura- ha de ser l’obra emblemàtica en Cultura dels
propers quatre anys de mandat.

L’Ajuntament elaborarà un pla municipal
de joventut
L'Ajuntament està treballant per redactar un pla municipal
de joventut, que haurà de definir la situació actual dels
joves del poble i donar les línies bàsiques per treballar en
matèria de joventut. Per a l'elaboració d'aquest pla, que ha
d'englobar temes tant diversos com l'ocupació, l'habitatge o
l'oci, es demanarà la participació del jovent de Sant Pol.
El regidor de Joventut, Raül Trabal, i el president del
Consell de Joventut, Marcel Roig, van assistir recentment a
unes jornades amb representants de tot Catalunya on es
van debatre aquests temes i la possibilitat de configurar un
pla comarcal a partir dels resultats obtinguts en els dife-
rents municipis. Les línies d'actuació del nou govern de
Sant Pol en matèria de joventut seran elaborar aquest pla
director, aconseguir la participació dels joves en el fun-
cionament del poble i habilitar Ca l'Arturo, un cop traslladats
els nens a la nova Llar d'Infants, com a espai per als joves.

j o v e n t u t

Inici del projecte de la nova Llar d’Infants
La Regidoria d’Ensenyament ha donat el tret de sortida al
projecte de la nova Llar d’Infants Municipal, que es troba ja
en fase de realització. Els primers esbossos d’aquest nou
equipament van ser presentats en una reunió amb els
arquitectes encarregats del projecte, en la que van partici-
par els serveis tècnics de l’Ajuntament, la Regidoria de
Medi Ambient, la direcció de la Llar i la Regidoria
d’Ensenyament.
El projecte està encaminat a crear una nova Llar moderna,
amb capacitat per absorbir el creixement que Sant Pol ha
patit en els darrers anys i també preparada per afrontar una
possible ampliació, en el cas que més endavant fos
necessària. La nova Llar inclourà també diverses
instal·lacions respectuoses amb el medi, seguint criteris de
d’edificació sostenible, i amb el seu entorn més immediat,
el Parc dels Garrofers.
Tant bon punt el projecte estigui enllestit, i un cop presentat
als pares que utilitzen actualment aquest servei, la intenció
de la Regidoria és la de fer una audiència pública, perquè

tothom el pugui conèixer i dir-hi la seva.
Per solucionar la manca de places d’aquest any,
l’Ajuntament de Sant Pol ja va habilitar una planta a Ca
l’Arturo, on s’han ubicat dues aules de P-1.

Publicació del
concurs per a
ampliar el CEIP
Sant Pau
L’Ajuntament ha fet el pri-
mer pas per a l’ampliació
del CEIP Sant Pau amb
la publicació en el DOGC
número 3989 de 16/10/
2003 del concurs per a la
Redacció del Projecte de
Reforma i Ampliació del
CEIP Sant Pau.

e n s e n y a m e n t

c u l t u r a

Avancen les converses amb Sant Cebrià
per tirar endavant la nova deixalleria
L'Ajuntament de Sant Pol està mantenint converses amb el
de Sant Cebrià per tal de tirar endavant el projecte de la
nova deixalleria que han de compartir ambdós municipis.
La futura deixalleria, que està previst que es construeixi el
2004 i que s'ubicarà al mateix lloc que l'actual (al costat del
càmping La Maresme, al peu de la carretera que uneix Sant
Pol amb Sant Cebrià), permetrà que els dos consistoris
puguin compartir tant aquesta infraestructura com d'altres
serveis complementaris. Aquesta obra també farà possible
activar plans de recollida selectiva porta a porta, servei que
resultaria molt difícil i costós amb la infraestructura actual.

Les empreses del polígon hauran de regular-se

D'altra banda, el consistori s'ha posat en contacte amb les
empreses del Polígon industrial que no compleixen la llei de
gestió de residus, que obliga els empresaris a contractar un
servei propi de recollida diferent al circuit domiciliari. Des de
l'Ajuntament s'ha requerit a aquestes empreses que en el
marge d'un any regulin aquest servei.

Prevenció per possibles pluges
L'àrea de serveis treballa per a netejar i arranjar els espais
i mobiliari públics, i entre les darreres actuacions cal desta-

car les tasques de prevenció per possibles pluges, com la
substitució de les reixes receptores d'aigua pluvial del túnel
d’accés a la Urbanització Els Garrofers i de l'entrada a la

Urbanització Can Villà, la
neteja de les principals
canonades de clavegue-
ram, així com la reparació
de diverses avaries a la
xarxa. Es continuarà igual-
ment amb la neteja de les
reixes receptores d'aigües
pluvials.
D'altra banda, s'ha iniciat
també una campanya per
arranjar les voreres en mal

estat, entre elles s'estan millorant les del carrer Nou. Pel
que fa a l'enllumenat públic, des del setembre s'està rea-
litzant el canvi de làmpares esgotades que va començar
pels carrers Pujada de Sant Pau, Tobella, Sant Pau,
Havana, Buenos Aires, i que continuarà durant les properes
setmanes. També cal destacar les obres de millora i man-
teniment de la Llar d'Infants, el CEIP Sant Pau i la Llar de
Ca l'Arturo. Durant l'estiu s'ha realitzat el servei de neteja
viària en horari continuat des de les 7:00 fins a les 20:00, i
també s'ha netejat i desherbat diferents zones com el Parc
dels Garrofers i l'accés al Parc del Litoral.

s e r v e i s

Resultats de la campanya de control de
sorolls
La Policia Local de Sant Pol va realitzar a principis d'estiu
una campanya de ciclomotors, que tenia com a objectiu
principal controlar l'excés de decibels, a més a més de
comprovar altres qüestions com la documentació, l'ús del
casc, l'enllumenat, la matrícula o les manipulacions de les
característiques. Els resultats obtinguts han estat els
següents:
- Vehicles mesurats: 135
- Controls de sonometria: 69
- Vehicles immobilitzats per excés de soroll:7
- Vehicles denunciats per altres infraccions: 23
L'excés de soroll, provocat principalment pels ciclomotors,
és un dels problemes en els que intentaran incidir tant la

Regidoria de Governació com la direcció de la Policia
Local, encara que demanen que els ciutadans també hi
posin de la seva part en benefici d'una millor convivència.

Aprovat el projecte del futur passeig
marítim
En el ple del passat mes d'octubre es va aprovar el projecte
del que ha de ser el futur passeig marítim de Sant Pol.
Aquest projecte permetrà l'accés a la platja a través de les
rampes projectades i de dos passos soterrats (ubicats un al
Passatge de Mar i l'altre al Passeig de Can Villà). En
aquests moments el projecte està pendent d'informació
pública per part del Ministeri de Medi Ambient al B.O.E.
durant dos mesos i a l'Ajuntament per a tot ciutadà de Sant
Pol que desitgi informació.

o b r e s  p ú b l i q u e s

L’Ajuntament tindrà els resultats de
l’auditoria aquest novembre
Aquest mes de novembre es tindran els resultats de l'audi-
toria que l'empresa BDO està realitzant a l'Ajuntament de
Sant Pol. L'auditoria, que era un dels compromisos polítics
del nou govern, costarà sobre els 11.000 euros i pretén
obtenir una fotografia objectiva del funcionament del con-
sistori. L'empresa BDO està auditant l'exercici de l'any
2002, ja que el 2003 no està encara tancat, i no només
analitza l'apartat econòmic sinó també el de compliment
dels procediments administratius. L'Ajuntament va triar
aquesta empresa perquè és també consultora, i a més a
més de l'auditoria ofereix assessorament sobre com millo-
rar l'administració interna del consistori. L'Ajuntament farà
públics els resultats d'aquesta auditoria tant bon punt els
tingui, i es compromet a intentar complir les seves reco-
manacions en la mesura que sigui possible.

Aprovats els pressupostos de 2003
Al ple extraordinari del 31 d'octubre es van aprovar final-
ment els Pressupostos de 2003, que superen els 5 milions
d'euros. Els comptes estaven pendents d'aprovació des de
començaments d'any. Aquesta situació anòmala s’arrosse-
gava des de l'anterior govern, que va acabar amb dificultats
la seva legislatura a causa del trencament del pacte. Els
pressupostos es van aprovar amb els vots a favor de tots
els membres de l'equip de govern i hi van votar en contra
els representants dels dos partits de l'oposició, que van
criticar el retard del nou govern per solucionar la situació. El
PSC va advertir de l'augment del pressupost respecte al
dels últims anys, en un moment delicat pel que fa a l'elevat
deute del consistori. Per la seva banda, Som-hi es va
mostrar en desacord amb que no s'haguessin inclòs en la
partida de contribucions especials d’aquest any els diners
pagats pels veïns del carrer Roger de Flor per les obres.

h i s e n d a

m e d i  a m b i e n t

g o v e r n a c i ó

Estudien canviar el sentit del carrer
Tobella
La Regidoria de Governació està estudiant canviar el sentit
del carrer Tobella per tal que torni ser d'entrada a la
població, tal com havia estat durant les obres que van man-
tenir tancat el carrer Roger de Flor. La Regidoria pretén
d'aquesta manera solucionar un dels trams més conflictius
de la població, que és el tram del carrer Tobella comprès
entre els carrers Manzanillo i Nou. L'arrel del problema rau
en el doble sentit del tram, que a més a més té una zona de
càrrega i descàrrega. Aquesta solució seria provisional, en
espera de l’aplicació del Pla de Mobilitat. La Regidoria de
Governació està oberta a tractar aquest tema amb tothom
qui hi vulgui donar el seu punt de vista.

g o v e r n a c i ó
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