
Ban de l’alcaldia sobre tinença d’animals
D’acord amb l’Ordenança Municipal sobre Tinença
d’Animals Domèstics, aprovada pel Ple de la Corporació
Municipal el dia 25 de novembre de 1994, els posseïdors
d’animals estan obligats a observar les següents instruc-
cions:
1- A la platja no és permesa la circulació o permanència de
gossos i altres animals domèstics, de maig fins a octubre.
2- Està prohibit que els gossos defequin a la via pública, en
parcs infantils o jardins públics. Els posseïdors d’animals
estan obligats a retirar i eliminar les deposicions efectuades
per aquests.
3- Està prohibit donar aliments als animals domèstics a la
via pública.
4- No és permès circular per la via pública amb un gos
sense que aquest estigui sota control, mitjançant cadena o
morrió, segons els casos legalment previstos.
5- Els propietaris de gossos queden obligats a respectar les
indicacions contingudes en els rètols informatius oficials
col·locats al municipi.
Els agents municipals tindran cura de fer complir aquestes
normes i denunciar els posseïdors d’animals que les incom-
pleixin. Les infraccions seran sancionades amb multes de
fins a 150 euros.

Sant Pol de Mar, 26 d’abril de 2004

Torna El Nou Santpolenc
El passat 23 d’abril, diada de Sant Jordi, es
va fer la presentació de la revista municipal
El Nou Santpolenc. La revista es pot trobar als comerços
del poble. També us podeu descarregar el PDF des del
web: www.santpol.org. Aquesta distribució als comerços es
farà excepcionalment amb aquest número. A partir del
següent, l'Ens s'enviarà a totes les cases com s'havia fet
fins ara.

L'Ajuntament insta Correus a solucionar
el mal funcionament a Sant Pol
Després de les queixes rebudes per part de molts veïns de
Sant Pol pel mal funcionament de Correus, l'Ajuntament es
va posar en contacte amb la direcció d'aquesta companyia
per instar-la a solucionar-ho. Correus va confirmar que,
efectivament, hi havia alguns problemes en la seva oficina
de Sant Pol, degut a la manca de personal, i ja ha posat fil
a l’agulla per resoldre la situació i millorar el servei.

Faran oficials l’escut i la bandera
El ple del passat 19 de març va aprovar iniciar l’expedient
d’adopció de l’escut heràldic i la bandera de Sant Pol.
D’aquesta manera, l’Ajuntament farà tots els tràmits perti-
nents per tal d’aconseguir l’oficialitat dels símbols del poble,
que ara no estan reconeguts com a tals.
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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
- 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: redaccioens@santpol.org

- 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

D I V E N D R E S  7
- Sopar tertúlia "Victòria dels Àngels". A càrrec de Joan Bricall,
enginyer, Director de Serveis de la Fundació Puigvert. A les 9 del
vespre al restaurant Xaloc. Reserves: Ramona Roura, telf:
93.760.01.63.
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
- 4a. Marxa de la Vallalta. Marxa en bicicleta. Sortida a les 9 del
matí a la Plaça de l’Hotel. Dos recorreguts a escollir de 34 i 13
quilòmetres. És obligatori l’ús de casc. Inscripció gratuïta el
mateix dia. Els menors necessiten autorització dels pares.

- II TROBADA DE PUNTAIRES A SANT POL DE MAR. Durant
tot el matí al carrer Nou. Organitza: Ajuntament de Sant Pol de
Mar. Col·labora: Associació de l'Esplai

-A les 10 del matí, inici dels treballs
-A 2/4 d'11 repartiment d'aigua entre les puntaires
-Tot seguit esmorzar a càrrec de l'Ajuntament
-A 2/4 de 12 sorteig dels regals de botiguers i col·la-
boradors
-A la 1 del migdia Cloenda i lliurament d'un record de la
trobada per a totes les participants.

D I V E N D R E S  1 4
- Unitat Mòbil d’Informació al Consumidor. De 2/4 d’11 a la 1
del migdia al mercat setmanal.
- Cinema d’autor: “Rompiendo las olas”, de Lars von Trier. A
2/4 d’11 de la nit al Centre Cultural. Organitza: Centre Cultural.
D I V E N D R E S  2 1
- Cinema d’autor: “Bailar en la oscuridad”, de Lars von Trier.
A 2/4 d’11 de la nit al Centre Cultural. Organitza: Centre Cultural.
D I S S A B T E  2 2
- PRIMAVERA DE LES ARTS: Cuina Newtoolenca (David
Ymbernon). A les 7 de la tarda al Museu de Pintura. Entrada: 7
euros.

D I V E N D R E S  2 8
- Cinema d’autor: “Kandahar”, de Mohsen Makhmalbaf. A 2/4
d’11 de la nit al Centre Cultural. Organitza: Centre Cultural.

T A L L E R S  I  C U R S O S

- Curs d’Informàtica per a Adults. Durant els mesos de maig i
abril. Informàtica des de zero. A càrrec de Manel Gavaldà.
Inscripcions: al Punt d'Informació. Abad Deàs, 36. Telèfon:
937604547. 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. Els
dimecres a partir de 2/4 de 9 del vespre a la Biblioteca. Preu: 30
euros. Inscripcions: Punt d'Informació.
- Taller de Conta-Contes. Dissabtes d’11 a 12 del matí a la
Biblioteca Municipal. A càrrec de Marta Romà. Fins el 29 de maig.
(excepte el 10 d’abril i l’1 de maig).
- 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.

E X P O S I C I O N S

- David Casals, Marta Velázquez i Marcos Cardenas. Al Museu
de Pintura de Sant Pol de Mar. Fins el 16 de maig. Horari: dis-
sabtes de 6 a 8 de la tarda i diumenges i festius al matí d’11 a 2.

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)

Sant Pol al Saló del Turisme
El poble de Sant Pol va participar una vegada més al Saló
Internacional del Turisme a Catalunya (SITC), que es va
celebrar del 22 al 25 d’abril al recinte firal de Montjuïc.
Sant Pol va presentar-se al Saló amb el Consorci de
Promoció Turística Costa del Maresme, i estava ubicat din-
tre l’estand de la Diputació de Barcelona, potenciant l’acti-
vitat turística i comercial del municipi.
El Saló Internacional del Turisme a Catalunya és l'aparador
turístic més gran de tot l'Estat i es converteix en el punt de
partida de molts dels viatges dels catalans, que acudeixen
al saló aquests dies per buscar informació i propostes per
preparar les seves vacances. Es calcula que hi van passar
cap a 200.000 visitants
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Tens un grup de música?
Ho volem saber!!!

Punt d'Informació Juvenil - C/Abad Deàs, 36
Tf: 93 760 45 47 - ce: olga.garcia@santpol.org

Casal d’Estiu Ca l’Arturo
Reunió de pares i mares

(Dates, menjador... i moltes novetats). El 8 de maig
a les 12:00 h. a Ca l'Arturo (entrada pel C/ Sant Jaume)

l ’ A j u n t a m e n t  I n f o r m a
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Despeses de regidors
Assistències a sessions i comissions

- Manuel Mombiela .....................................886 euros
- Joan Tarruella ...........................................814 euros
- Raül Trabal ................................................336 euros
- Ramon Llastarry .......................................821 euros
- Jaume Vergés ...........................................314 euros
- Pere Roura ................................................814 euros
- Albert Font ................................................357 euros
- Salvador Sauleda .....................................278 euros
- Joan Vigatà ...............................................228 euros
- Francesc León ..........................................286 euros
- Anna Roigé ...............................................307 euros

Aquesta xifra és la mitjana per mes de les compensacions
rebudes del 14 de juny al 31 de desembre de 2003.



Organitzen cursos d’informàtica per a
adults al CEIP Sant Pau i a l’Esplai
L’Ajuntament de Sant Pol de Mar, amb la col·laboració del
CEIP Sant Pau, proposa un curs d’informàtica adreçat a
persones majors de 18 anys, que vulguin adquirir uns mí-
nims coneixements de la matèria. Informàtica des de zero
serà el primer d’un seguit de cursos i té per objectiu fami-
liaritzar els alumnes amb l’ordinador i les seves eines. Els
curs s’impartirà a l’aula d’informàtica del CEIP Sant Pau,
començarà la segona setmana de maig i durarà fins al mes
de juliol, amb un total de 24 hores lectives. Per a més infor-
mació i inscripcions us podeu adreçar al Punt d’Informació.
En aquests moments ja s’està portant a terme amb èxit un
altre curs d’informàtica a l’Esplai, adreçat als seus usuaris.
El curs, organitzat amb la col·laboració de l’Ajuntament, és
a càrrec de Francesc Vives i té més de 25 alumnes. 
Si l’experiència resulta satisfactòria, es continuaran real-
itzant altres cursets, i més endavant també es preveu fer
cursos d’ampliació segons les necessitats: ofimàtica, retoc
de fotografies...

La II Trobada de Puntaires de Sant Pol
espera uns 250 assistents
El proper diumenge 9 de maig se celebra a Sant Pol la 2a.
Trobada de Puntaires. L'acte, que l’any passat va tenir molt
bona acollida, espera l’assistència d’unes 250 puntaires
d'arreu de Catalunya. Durant la jornada, que se celebrarà
durant tot el matí al Carrer Nou, es farà un sorteig de regals
entre els participants, donació dels comerços de Sant Pol.

Signen un conveni amb el Consell
Comarcal per elaborar el Pla Estratègic
L’Ajuntament de
Sant Pol va
signar amb el
Consell Comar-
cal del Maresme
un conveni de
col·laboració per
elaborar el nou
Pla Estratègic de
Sant Pol. Aquest
pla ha de proporcionar la informació necessària per elabo-
rar la programació i gestió de l’activitat municipal en tots els
àmbits per als propers anys. Mitjançant aquest conveni, el
Consell Comarcal aportarà a Sant Pol l’assistència tècnica
necessària per aquesta tasca. Per elaborar el pla es faran
reunions periòdiques amb diverses comissions dedicades
als diferents àmbits, i que comptaran amb la presència de
representants dels partits polítics municipals, associacions,
veïns i comeciants de Sant Pol.

Convocatòries de beques i ajuts
1. Convocatòria del Consell Comarcal de beques de men-
jador per al curs 2004-05 per alumnes dels Centres
d’Educació Infantil i Secundària Obligatòria (CEIPS).
Requisits: Tenir una renda igual o inferior a 3.025,17�/per-
sona/any (cal dividir els ingressos totals de la família pel nom-
bre de membres), tenir dificultats geogràfiques per accedir al
centre, i anar al centre que li pertoca per zona. Les famílies
interessades han de sol·licitar els impresos a l'Ajuntament o a
l'escola i portar la documentació abans del 2 de juny als
Serveis Socials.

2. Està oberta la convocatòria dels programa de termalisme
social (balnearis) per a jubilats o pensionistes a partir de 60
anys. Els interessats han de recollir els impresos als Serveis
Socials. El termini és el 13 de maig del 2004.

3. Està oberta la convocatòria de les vacances de l’IMSERSO
(temporada 2004-2005). Les persones que ja s’hi van acollir
en temporades anteriors, han d'esperar a rebre la carta i
enviar-ho directament. Les que ho sol·licitin per primer cop
s'han d'adreçar als Serveis Socials de l’Ajuntament i presentar
la documentació abans de 10 de maig.

Organitzen una marxa en bicicleta de
Sant Pol a Santa Maria del Montnegre
La Regidoria d’Esports i el Centre Excursionista de Sant Pol
(CESP) organitzen la 4a. Marxa de la Vallalta en bicicleta
(BTT). L’activitat es farà el proper 9 de maig i se sortirà de
la Plaça de l’Hotel a les 9 del matí. La inscripció és gratuï-
ta i es pot fer el mateix dia de la marxa.

Per tal que hi pugui parti-
cipar gent de tots els ni-
vells, s’han programat
dos itineraris, un de difi-
cultat mitja/alta -de 34 km.
i que arriba fins a Santa
Maria del Montnegre-, per
a tots aquells que estan
acostumats a anar en

bicicleta per la muntanya, i un altre de dificultat baixa -de 13
km.-, per a nens i persones poc avesades, que fa un recor-
regut similar al de la Marxa de Sant Pau.
Encara que la marxa està oberta a totes les edats, els
menors d'edat que vulguin participar-hi necessiten una
autorització paterna. Aquesta autorització està en els fulls
d'inscripció que poden omplir a l'Ajuntament els dies 3, 4, 5,
6 i 7 de maig, o també el mateix dia de la marxa. És oblig-
atori l'ús del casc per a tothom.

Sant Pol programa un espectacle de
poesia plàstica a la Primavera de les Arts
La Primavera de les Arts arriba a la seva cinquena tempo-
rada amb l’afany renovat d’oferir espectacles de qualitat als
vilatans. L’oferta conjunta d’espectacles de teatre, música i
dansa aplega ja nou pobles des de Llavaneres a Sant Pol
mancomunant esforços i amb la voluntat de millorar a cada
edició.
A Sant Pol aquest any s’han progra-
mat dues activitats amb la col·labo-
ració de dues entitats del poble. Així,
els Amics de les Arts col·laboren en
l’Exhibició de Poesia Plàstica Visual
Culinària o Cuina Newtoolenca, de
David Ymbernon, que tindrà lloc el
22 de maig al Museu de Pintura. L’espectacle consisteix a
cuinar un plat on els aliments utilitzats no tenen relació
entre el continent i el contingut, així, per exemple, d'un ou,
en surt enciam, d'un plàtan, una botifarra, etc. L’altra acti-
vitat programada a Sant Pol, el concert d’Euclydes Mattos
organitzat amb el Fòrum Brasil-Cat, s'ha hagut d’anul·lar
per malaltia de l'artista. S’està intentant programar per més
endavant però encara no hi ha cap data fixada.
Podeu consultar el programa complet d'activitats a
www.primaveradelesarts.org

L’Ajuntament demana la col·laboració dels
joves per elaborar un Pla Local a Sant Pol
Des del Consell de Joventut es vol fer una crida a tots els
joves i entitats juvenils de Sant Pol perquè participin en l’e-
laboració del que serà el Pla Local de Joventut del municipi.
Aquest projecte ha de definir les accions adreçades al
jovent, tenint en compte les seves necessitats, demandes,
opinions, suggeriments, inquietuds, propostes, etc.
Per això, es convoca a tots els joves a la reunió del consell
el proper dia 15 de maig a les 6 de la tarda a Ca l’Arturo
(entrada pel c/ Sant Jaume) perquè hi diguin la seva. La
reunió té per objectiu conèixer l’opinió dels joves en tots els
àmbits: educació, habitatge, salut, treball... com a punt de
partida per definir les línies bàsiques del Pla Local.

Inicien un cicle de xerrades mensuals
sobre consum per Ràdio Litoral
Des de l’àrea de Sanitat s’enceta un cicle de xerrades men-
suals que tractaran sobre consum i s’emetran per Ràdio
Litoral. La primera xerrada es farà el proper mes de maig i
girarà sobre la nova llei de garanties. Des d’aquesta regi-
doria s’informarà puntualment dels temes que tractaran les
diferents xerrades. D’altra banda, el divendres 14 de maig
al mercat setmanal ens torna a visitar la “Unitat Mòbil
d’Informació al Consumidor”, per respondre dubtes sobre
consum. Us recordem que l’oficina d’atenció al consumidor
a Sant Pol està ubicada al carrer Abad Deàs, 36, on aten-
dran tots els vostres dubtes o queixes, de dilluns a diven-
dres de 9 a 14h. El telèfon és el 93 760 45 47.

s a n i t a tj o v e n t u t
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La Generalitat aprova el projecte de la
llar d’infants i li atorga una subvenció
La direcció general de Centres Docents de la Generalitat ha
aprovat el projecte de centre de trasllat i ampliació de la llar
d’infants municipal, del carrer Santa Clara/Santa Victòria al
carrer Sot de la Coma, s/n. Aquest és el primer pas per tirar
endavant el projecte de la nova llar d’infants de Sant Pol.
D’altra banda, aquest departament també ha concedit una
subvenció de 230.625 euros al projecte de la llar d’infants
de Sant Pol pel concepte de creació, consolidació i regula-
rització de places escolars de primer cicle d’educació infan-
til en centres de titularitat municipal.

Èxit del curs de prevenció d’incendis
El curs bàsic de prevenció d'incendis que es va fer el pas-
sat mes d’abril a Sant Pol va tenir una valoració molt bona
tant pels continguts com per l’elevada participació, i va aple-
gar gent no sols de Sant Pol i Canet sinó d'altres ADF del
Maresme. Arran de l’èxit del curs sembla que es formarà per
fi un grup de voluntaris per l’ADF de Canet -Sant Pol. Des
de Medi Ambient s’informarà de propers cursos a tots els
interessats que no van poder participar en aquesta edició.

Demanen civisme en l’ús de la deixalleria
Des d’aquesta regidoria es vol fer una crida a tots els
ususaris de la deixalleria. Degut a que en breu començaran
les obres, el seu ús actual és limitat i s’han trobat molts
comportaments incívics per part dels usuaris que deixen
restes a la porta fora d'horari o aboquen runa sense mira-
ments a terra. Al mateix temps s’informa que es reforçarà la
vigilància per part de la policia per aturar aquests actituds.

Fecsa netejarà les línies elèctriques
Aquest mes de maig començarà a portar-se a terme la
neteja de les línies eléctriques per part de Fecsa-Endesa.
El mal estat en què es trobaven aquestes línies preocupa-
va molt els veïns i l’Ajuntament, ja que podia suposar un
greu perill d'incendi.

e s p o r t s c u l t u r a
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