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> Sant Pol promociona el seu
patrimoni històric amb nova
senyalització turística

L

a regidoria de Turisme de Sant Pol ha impulsat una nova
iniciativa per tal de donar a conèixer la història i el patrimoni del poble als visitants. Es tracta d’un projecte de
senyalització turística i patrimonial, col·locada en aquells
escenaris i edificis més emblemàtics de la vila, que fa un recorregut pel passat històric del municipi. El conjunt consta de
tòtems, faristols i plaques de paret que recullen les característiques arquitectòniques, les referències històriques i les anècdotes populars dels punts senyalitzats. Igualment, mostren
una selecció d’imatges de l’arxiu històric del fotògraf local
Pere Sauleda, que permeten viatjar fins al Sant Pol de finals
del segle XIX i principis del segle XX.
De moment s’han col·locat aquestes senyalitzacions a l’Església Sant Jaume, a les antigues Escoles, a l’Avinguda Dr. Furest
(La Punta), a la cruïlla del carrer Sant Pere amb el Passatge
de Mar, a l’Estació del tren, al Parc del Litoral, a La Riera amb
Consolat de Mar, a l’Ermita de Sant Pau, a Can Coromines, i als
carrers Abat Deàs amb Manzanillo.

> Nou butlletí
Sant Pol t’informa és un nou butlletí municipal
que, en forma de full informatiu, pretén recollir
el dia a dia de l’Ajuntament. Aquesta publicació sortirà mensualment i hi podreu trobar un
tema d’interès general, notícies de la gestió
municipal, breus i avisos. També inclourà una
petita agenda del mes. El podreu trobar a les
oficines municipals i als comerços del poble.
Si teniu problemes perquè us arribi, us podeu
posar en contacte amb nosaltres al 93 760 01
52 o a comunicacio@santpol.cat. Igualment,
estem oberts a aquelles aportacions i suggeriments que ens vulgueu fer.
Aquest full es complementarà amb la revista
ENS, que tornarà a ser de periodicitat trimestral i tractarà temes més de caire cultural, històric i del poble.
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Agraïment
Des de la família Pomés
i Codina, us volíem fer
un agraïment sincer i de
cor per totes les vostres
mostres de suport i condol, que tant ens han ajudat
en aquest tràgic episodi que
ens ha colpejat.
Un agraïment molt especial a tots aquells que van
ajudar i acompanyar en Bruno fins als seus últims moments. Gràcies a ells per no deixar-lo sol, i agraïm als
testimonis que tant han ajudat i ajudaran a fer justícia.
Un agraïment molt sentit a l’Ajuntament de Sant Pol
de Mar, a les forces policials, als serveis sanitaris, a
tots els veïns i veïnes de Sant Pol, a totes les entitats
del poble –especialment als Melons, de la qual en Bruno formava part–, a tots els comerços i a tota aquella gent que, encara que no hi tenia relació directa, ha
compartit amb nosaltres aquest dolor i la nostra tristesa. Agraïm el suport a tots els amics de la família, a
molts que van venir de països llunyans i de tots els pobles veïns, perquè sabem que l’estel i el somriure d’en
Bruno no entenia ni de fronteres ni de límits.
A tots els que heu tingut a en Bruno a les vostres pregàries i pensaments. Mai us podrem arribar a retornar
tot el recolzament i amor que ens heu transmès en la
nostra gran pèrdua. Que el somriure d’en Bruno il·lumini les vostres vides per sempre.
Família Pomés i Codina

> Inaugurat el nou Espai Jove de Ca l’Arturo
Aquest mes de gener s’ha inaugurat a
Sant Pol el renovat servei de joventut,
l’Espai Jove, ubicat a Ca l’Arturo i adreçat a nois i noies d’entre 12 i 18 anys.
L’espai pretén ser un lloc de trobada,
per fer deures o treballs en grup i també
per passar les tardes en companyia dels
amics. Igualment, s’ofereixen activitats
educatives i de lleure, que puguin ser
del seu interès i que els ajudin a complementar l’educació que reben a l’institut.
L’espai jove està obert totes les tardes
de dilluns a divendres de les 16 a les 19h.
Tant l’aula d’estudi com les activitats
(jocs, tallers, manualitats) són dirigides

per la dinamitzadora juvenil, la Gemma,
que també es desplaça un matí a la setmana a l’institut per realitzar activitats
informatives durant l’estona del pati o
en les tutories.
Tot i que el servei s’ha coordinat amb
l’institut de Sant Pol, està obert a tot
el jovent del municipi. La idea és que el
projecte, que es realitza a través de la
Fundació Pere Tarrés, pugui anar creixent i adaptant-se a les necessitats del
poble. També està previst adequar l’espai de la planta baixa de Ca l’Arturo al
servei i aprofitar les possibilitats que
dóna el pati per algunes activitats.
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> El ple aprova nomenar Mirador Bruno
Pomés i Codina l’indret on va perdre la vida

Breus
> Ajuts per a famílies amb infants
Oberta la convocatòria d’ajuts que atorga la Generalitat
a les famílies amb nens nascuts, adoptats, tutelats o acollits entre el 23 de setembre de 2015 i el 30 de juny de
2016, sempre que la unitat familiar no superi uns ingressos límit. La quantia de l’ajut és de 650 euros i per a les
famílies nombroses o monoparentals, de 750 euros. Les
sol·licituds s’han de presentar dins dels 30 dies naturals
següents a la data del naixement, adopció, tutela o acolliment. Per a més informació, consulteu als Serveis Socials.

E

l ple de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat posar
el nom de Mirador Bruno Pomés i Codina a l’indret on el
jove santpolenc va perdre la vida el passat 22 de gener.
L’espai, situat al final del carrer Pau Simón, s’arranjarà
també com a plaça pública.
Justament al mateix ple del 27 de gener es va acomiadar com
a regidora Carme Pomés (Junts), germana del difunt, que ja havia presentat la seva renúncia per motius personals abans dels
tràgics fets. La substituirà Verònica Martí, regidora durant la
passada legislatura.
En la mateixa sessió ordinària es va aprovar per unanimitat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona per les obres d’eixamplament del pont sobre la Riera a l’alçada
del camp de futbol. Els regidors també van aprovar una moció per
donar suport als afectats per la fibromiàlgia i la fatiga crònica.

> “MARCA’T UN PUNT!”
1r Concurs de Punts de llibre
de la Biblioteca
Amb motiu del seu primer aniversari, la Biblioteca Can Coromines de Sant Pol organitza un seguit d’activitats per
celebrar-ho. Una d’elles és un Concurs de Punts de llibre,
per a infants i persones adultes. Consulteu les bases i participeu! Trobareu que les vostres petites obres seran els
punts de llibre que repartirà la biblioteca entre els seus
usuaris durant tot l’any! El concurs és obert a tothom i la
data límit de presentació d’originals es tanca el 29 de febrer. Consulteu les bases a santpol.cat o a la Biblioteca.

Agenda
FEBRER
> Dissabte 20 de febrer
Teatrí a la biblioteca
Activitat infantil.
A càrrec de Mireia Córdoba
12h /Biblioteca Can Coromines
> Diumenge 21 de febrer
Teatre: “On vas Hollis Jay” de
Benjamin Bradford
18h / Centre Cultural
> Dijous 25 de febrer
Calçotada a Sant Sadurní
Preu: 45 € (inclou transport, dinar i
visites guiades)
Inscripcions: Ca l’Arturo i Oficina de
Turisme fins al 22 de febrer
> Dissabte 27 de febrer
Redecorem la Biblioteca.
Mini-taller de jardineria.
Activitat infantil. 12h / Biblioteca
> Diumenge 28 de febrer
I Canicross & Bikejoring de Sant
Pol de Mar
Informació i inscripcions: Ca l’Arturo
i www.canicross-santpol.com
Concert presentació del disc
“INTRODUCING” de MQUARTET
(jazz) 18:30h / Centre Cultural

> Dilluns 29 de febrer
Taller: Desemmascarant els
micromasclismes quotidians
De 18 a 20h / Ca l’Arturo. *

MARÇ
> Divendres 4 de març
Xerrada “Les arrels ideològiques de l’holocaust”. A càrrec
de Michel Leiberich. Activitat per a
adults. 19h / Biblioteca
> Dissabte 5 de març
El Món de la Mon. A càrrec de la
Mon Mas, contacontes.
12h / Biblioteca
Inauguració del pastís dels
desitjos. 13h / Biblioteca
Calçotada
14h / Club Petanca Sant Pol
Concert d’Aila
22h / Centre Cultural
> Dimarts 8 de març
Celebració del Dia internacional de les dones
Matí: Presentació Protocol
per a la prevenció i gestió de
l’assetjament de l’Ajuntament
Tarda: Acte institucional a la
Plaça de la Vila

> Dimecres 9 de març
Cicle de passejades per a la
gent gran 2015-16: Sortida a
Esparreguera
Informació i inscripcions: Ca l’Arturo
> Dissabte 12 de març
Pagesia i proximitat
De 10 a 14h / Plaça Estació
Contes familiars amb
la Sílvia Serra
12h / Biblioteca
12a. Trobada de la dona treballadora. Rua, Vermut a la plaça de la
Vila i Dinar a l’hotel Gran Sol.
A partir de les 12.45h
Informació i reserves: Botiga “Coses
de Casa” c/ Nou 2 (Quatre Cantons)
Tel. 93 760 20 54
> Diumenge 13 de març
Teatre: Dormiu , jo us ho mano!
18h / Centre Cultural
> Dilluns 14 de març
Taller: Ni prínceps blaus ni princeses promeses
De 18 a 20h / Ca l’Arturo.
Adreçat a famílies.*

EXPOSICIONS
‘Sang de fulla’
Diàleg de Tura Sanz i Mària Sauleda
amb Mercè Rodoreda.
Horari: Dissabtes de 18 a 20h i
diumenges i festius d’11 a 14h
LLoc: Museu de Pintura

CURSOS I TALLERS
Taller de coaching
nutricional.
Del 15 de febrer al 16 de març.
Dilluns i dimecres de 19 a 20h.
Curs de gestió emocional.
Del 15 de febrer al 16 de març.
Dilluns i dimecres de 20 a 21h.
Coaching laboral.
Del 16 de febrer al 17 de març.
Dimarts i dijous de 21 a 22h.
Totes les sessions:
Lloc: Sala Ainaud de Lasarte
Preu: 10€/sessió
Inscripcions: 661 858 939
info@labonaeducacio.cat

*Inscripcions: igualtat@santpol.cat
93 760 04 51 (ext. 1031)
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