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La recent creada Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Sant 
Pol de Mar ha començat una campanya de captació de voluntaris per 
tal de bastir un nou cos de Protecció Civil al nostre poble. Poden ser-
ho totes les persones majors d’edat, que disposin de temps i tinguin 
vocació d’ajudar als altres, que rebran formació específica per realitzar 
aquesta tasca altruista. El nou cos tindrà tres branques d’acció: la pre-
ventiva, les emergències i també les guàrdies. Les persones interessa-
des, poden posar-se en contacte a través de l’adreça protecciocivil@
santpol.cat o dirigir-se a la Policia Local de Sant Pol, i portar el currícu-
lum per participar en el procés de selecció dels voluntaris.

> Es busquen voluntaris per crear 
un cos de Protecció Civil a Sant Pol

E 
passat mes d’octubre, Adif va iniciar les obres de moder-
nització i millora de l’accessibilitat de l’estació de Sant 
Pol. El projecte inclou l’allargament i aixecament de les 
andanes de tots dos costats, la millora de l’accessibilitat 

per a persones amb mobilitat reduïda i la restauració de la faça-
na del túnel. També es col·locarà una petita barana, d’un metre 
d’alçada i amb la mateixa estètica que les que hi ha a la Plaça 
de l’Estació, per delimitar l’andana que hi ha al costat de mar, 
protegint així la seguretat dels viatgers. En cap moment es tan-
caran les andanes, segons es va comprometre Adif en l’última 
reunió amb l’Ajuntament de Sant Pol.
Aquestes obres tenen una durada prevista de sis mesos i els 
treballs s’estan efectuant per torns durant les 24 hores del dia. 
L’Ajuntament demana comprensió als veïns afectats per les 
molèsties que aquestes obres els puguin ocasionar, ja que es 
tracta d’una actuació molt necessària i que suposarà una millo-
ra per a tots els usuaris.

Projecte de remodelació de l’estació de Sant Pol

En concret, el projecte de remodelació de l’estació consisteix 
en una sèrie d’actuacions que tenen per objectiu la millora de 
l’accessibilitat. Així, es canvia el paviment de les andanes per 
adaptar-lo a la normativa actual i s’anivellen aquestes. Això 
comportarà un creixement de com a molt 10 cms. del que hi ha 
ara, excepte en l’andana situada al costat de mar en direcció a 
Canet, que s’aixecarà uns 35-40 cms. perquè quedi al mateix ni-
vell que la resta. Igualment, es remodelaran les rampes de con-
nexió entre el pas a nivell i les andanes, i la que ve del Passatge 
del Mar, per millorar-ne l’accessibilitat.
Per temes de seguretat, es col·locarà una barana al costat de 
mar. Serà una petita barana d’1m. d’alçada i amb la mateixa es-
tètica que les que hi ha a la Plaça de l’Estació. En aquesta bara-
na, es deixarà un pas per poder accedir a la zona de la maquinilla 
i un altre amb accés a la zona de varada. Cal aclarir que Adif, 
d’acord amb l’acta signada el març de 2012 amb l’Ajuntament, 
es va comprometre en tot moment a no tancar l’accés a les an-
danes. Un altre element que s’afegeix al projecte és l’obra de 
restauració i pintura de la zona de l’embocadura del túnel inte-
grada en el paisatge de l’estació.

Adif executa les obres 
de remodelació de 
l’estació de Sant Pol

L’Institut Català de la Salut informa que, degut a la baixa ines-
perada d’un dels pediatres de l’EAP de Canet de Mar, s’estan re-
organitzant les agendes per tal de poder donar servei de forma 
equitativa a tots els centres, i s’ha concentrat la unitat de pedia-
tria al CAP de Canet. Per tant, els usuaris de Sant Pol hauran de 
traslladar-se temporalment al poble veí per ser atesos pel servei 
de pediatria. Des de l’ICS confirmen que continua el servei d’in-
fermeria pediàtrica i asseguren que tant punt se solucioni aquest 
imprevist les consultes de pediatria tornaran a la seva normalitat.

> El servei de pediatria es trasllada
   temporalment al CAP de Canet



Breus

> Sant Pol, municipi cardioprotegit

Aquest octubre s’han instal·lat a Sant Pol dos nous apa-
rells desfibril·ladors adquirits a través de la subvenció 
atorgada per la Diputació de Barcelona dins el recurs 
de “Municipis Cardioprotegits”. Un d’ells està ubicat a la 
Plaça de l’Hotel, al costat dels serveis, i l’altre a la façana 
del pavelló poliesportiu. Aquests dos aparells se sumen al 
DEA mòbil que ja tenia la policia municipal. Dins d’aquest 
projecte, s’han impartit formacions a la plantilla d’agents 
de la policia, a les entitats i a la ciutadania en general.

> L’Ajuntament posa en marxa un 
programa per prevenir maltracta-
ments i abusos sexuals a menors 

La Regidoria de Serveis Socials, mitjançant la Fundació 
Vicki Bernadet, posa en marxa un programa dirigit a la in-
fància amb diverses activitats-tallers que donen eines per 
a prevenir els maltractaments i abusos sexuals a menors. 
En total es faran quatre tallers dirigits a l’alumnat de 2n i 
3r de primària, 6è de primària, famílies i professionals.

> Sant Pol lliura un fragment de la 
via originària del primer ferrocarril 

El passat diumenge 6 de novembre, l’alcaldessa de Sant 
Pol, Montserrat Garrido, va fer entrega a l’alcadessa de 
Vilanova i la Geltrú, Neus LLoveras, d’un fragment de la 
via originària del primer ferrocarril perquè estigui custo-
diada en el Museu del Ferrocarril de Catalunya.

> A partir del gener es deixa de 
prestar el servei de transport 
escolar a l’Escola Sant Pau

Agenda
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A
partir del proper mes de gener, el servei de transport 
escolar de l’Escola Sant Pau, gestionat pel Consell 
Comarcal del Maresme, es deixa d’oferir. 
Durant el curs passat hi va haver una disminució de 

les inscripcions i abans de l’inici del present curs ja es va veu-
re que les inscripcions encara eren més baixes. Es va parlar 
amb l’escola i el Consell Comarcal i es va acordar que es va-
loraria si el servei continuava al mes de gener, avisant a les 
famílies de la situació. S’ha valorat doncs, que de les 55 places 
disponibles només hi ha 25 inscripcions, de les quals només 
13 són d’alumnes menors de 3r curs de primària. L’ús habitual 
d’aquest servei encara és menor que les inscripcions forma-
litzades, cosa que fa que sigui un servei totalment inviable. 
En el darrer Consell escolar es va parlar de la possibilitat 
d’oferir un servei d’acollida de matí més assequible econò-
micament per a les famílies que ho necessitin. De fet, s’ha 
observat que, en alguns casos, el servei de transport ha es-
tat utilitzat com un substitut del servei d’acollida. Per tots 
aquets motius, a partir del mes de gener el conveni del servei 
de transport escolar no obligatori quedarà sense vigència i, 
per tant, el servei d’autocar es deixarà de prestar.

NADAL 2016/17

> Dijous 29 de desembre
Arribada del Patge Reial. 
18h / Quatre Cantons

> Divendres 30 de desembre
Cinema infantil: “Al rescat de 
Santa Claus”. 18h / Centre Cultu-
ral. Preu: 3€
Al vespre: “Toccata i Fuga” Con-
cert al Centre.

> Dimarts 3 de gener
Cinema infantil: “Albert”. 18h / 
Centre Cultural. Preu: 3€

> Dimecres 4 de gener
Matí d’aventures. A partir de les 
11h al Parc del Litoral (rocòdrom 
per edats entre 5-12 anys-, cars per 
edats entre 2-12 anys i inflable per 
als més petits d’1-6 anys ) Preu per 
tot el matí: 3€.
Zumba “crematorrons” De 12 a 
14h / Parc del Litoral.
(En cas de mal temps, s’anul·laran)

> Dijous 5 de gener
Taller de fanalets i xocolatada 
a preus populars dels alumnes de 6è 
de l’Escola Sant Pau. 10-13h / Pati de 
Ca l’Arturo
Cavalcada de Reis pels carrers 
del poble. Arribada: 18h / Plaça de 
l’Hotel

> Dissabte 7 de gener
Torneig de petanca de Reis 
obert a tothom. 9h / Club Petanca 
Sant Pol.

Gran concert de Reis ”Valsos i 
polques i obertures”. A càrrec de 
l’Orquestra Simfònica Harmonia. 
21h / Església Sant Jaume. 
Entrades: 10€ anticipada fins el 4 de 
gener i 12€ el mateix dia del concert 
de 18 a 20 hores a Ca l’Arturo.

> Dissabte 14 de gener
Dissabte de conte. Titelles “La 
bruixa bufasomnis”. A càrrec 
de l’Auleta. 12h / Biblioteca Can 
Coromines.

> Dies 17 i 18 de gener
Sortida a Andorra la Vella. 
Vine a celebrar Sant Antoni, amb el 
tradicional dinar a la Plaça Guillemó. 
Inclou visita guiada a la Casa de la 
Vall. Sortida: 8h / La Sènia.
Preu: 130 €/pers en habitació doble 
o 155 €/pers en habitació doble amb 
ús individual (inclou l’allotjament a 
l’Hotel Cèntric Atiram (4*), tots els 
àpats (dinar i sopar dia 17 i esmorzar 
i dinar del 18), visita guiada i trans-
port. Inscripcions fins dijous 5 de 
gener a l’Oficina de Turisme.

> Dijous 19 de gener
Book Club. Inici del Club de lec-
tura en anglès. A càrrec de Mireia 
Ros. 10:30h / Biblioteca Can Coromi-
nes. Inscripcions a la Biblioteca. 

> Divendres 20 de gener
Presentació del llibre: “Somnis 
compartits. Un conte per a 
gent gran” de Josep Carreras 
i Castelos. 19h / Sala Ainaud de 
Lasarte.

ALTRES

Tallers de Nadal per a infants. 
27-30 desembre: Marc de fotos i 
pintar fotos nadalenques / 2-4 gener: 
Carrossa de Reis a propulsió. 
De 9 a 13h a Ca l’Arturo. Inscripcions 
fins al 21 desembre a Ca l’Arturo. 
Preu per taller: 24€

Ludoteca de l’Associació Ar-
tística de la Vallalta. Jocs per a 
totes les edats de 17 a 19 hores
2, 3 i 4 de gener (Preu: 1 hora 5€, 2 
hores 8€)

Tallers de l’Associació Artística 
de la Vallalta. Dissabte 3 de gener: 
Taller d’espelmes. Preu 10€ (+18 
anys). Dissabte 10 de gener: Taller 
porta-espelmes. Preu 6€ (+15 anys)
Dissabte 17 de gener: Taller de 
decoupage. Preu 15€ (+10 anys)

Clubs de lectura a la Biblioteca. 
Per a totes les edats. Informa’t a la 
Biblioteca Can Coromines.

www.santpol.cat  •  comunicacio@santpol.cat


