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Aquest estiu es controlarà el
trànsit de vehicles al centre
amb càmeres de seguretat

E

l pròxim dimecres 15 de juny comencen les restriccions de trànsit al centre del poble. Com l’any
passat, el carrer Consolat de Mar
estarà tancat de dilluns a diumenge de
12 a 21 hores, excepte per als veïns. La
novetat d’aquest any és que desapareix
la tanca situada a l’alçada de la Torre de
Plaça, ja que es controlaran els vehicles
que accedeixin als carrers afectats mitjançant càmeres de seguretat. Aquestes càmeres començaran a funcionar el
mateix dia 15 de juny i registraran nit i dia
totes les matrícules dels vehicles que hi
circulin, sancionant els que no estiguin
autoritzats.

Les targes deixen de ser vàlides
Per aquest motiu, i com ja s’ha informat
als veïns i veïnes afectats dels carrers
Consolat de Mar, Nou, Ferrocarril i Avinguda del Dr. Furest, les targes d’accés
distribuïdes fins ara ja no tindran validesa. Aquests veïns no s’han de preocupar
ja que, si tenien la matrícula especificada
a la tarja d’accés, aquesta ja queda automàticament inclosa a la base de dades dels vehicles autoritzats. En el cas
d’haver de sol•licitar la introducció d’una
nova matrícula, cal que aporteu el permís

de circulació del vehicle i un justificant
del domicili on residiu presencialment a
l’OAC de la Policia Local entre les 9 i les
2 del migdia de dilluns a divendres, o per
correu electrònic a policia@santpol.cat
Pacificació del trànsit
La pacificació del trànsit al centre de la
vila i la prioritat del vianant sempre han
estat l’objectiu d’aquest govern. Amb la
finalitat de reduir el volum de vehicles
als carrers del centre, any rere any s’han
distribuït adhesius i targetes d’accés per
a veïns i veïnes, s’han senyalitzat els carrers del centre i la façana marítima i tancat al trànsit rodat establint uns horaris
per a vianants. Malgrat totes aquestes
mesures que s’han pres per millorar la
qualitat de vida dels santpolencs i reduir el trànsit de vehicles, soroll i contaminació generada per gaudir del nostre
entorn sense perill, encara hi ha vehicles
que no compleixen aquestes restriccions. És per això que l’Ajuntament ha decidit donar un pas més amb la instal·lació
d’aquestes càmeres.
Accés Dr. Furest només per a veïns
D’altra banda, recordem que l’accés de
vehicles a l’Avinguda del Dr. Furest no-

més està permés als veïns, i en horari de
23 a 12h i de 15 a 18h per als que no disposen de pàrquing. Fora d’aquests horaris només podran passar els vehicles que
disposin de plaça de garatge, com fins
ara.
Pel que fa al carrer de la Riera, els horaris de tancament al trànsit seran els
mateixos que els del centre, de dilluns a
diumenge de 12 a 21 hores, igual que l’any
passat. Recordem als veïns d’aquest carrer que, encara que hi puguin accedir durant aquests horaris, hauran de sortir per
la mateixa Riera, ja que els seus vehicles
no estaran autoritzats a passar pel carrer Consolat del Mar.
De totes maneres, i depenent del volum
de vianants a aquestes zones, l’Ajuntament es reserva el dret de variar aquests
horaris de tancament.
Urgències i casos especials
En cas d’urgències i casos especials, si és
imprescindible accedir amb vehicle a la
zona restringida, cal avisar prèviament
a la patrulla de la policia local al telèfon
609 306 609 i enviar un correu electrònic a policia@santpol.cat o a través de
l’aplicació del mòbil santpolAPP justificant la necessitat.
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Breus
> AVÍS: La incidència amb la TDT
ha quedat solucionada
> Arrenca “Els vespres de l’arxiu”, un
cicle de conferències i presentacions
sobre història local

E

l pati de la Biblioteca de Can Coromines va acollir el passat 3 de juny la primera sessió de “Els vespres de l’arxiu”,
un cicle de conferències i presentacions sobre història local, organitzat per la Regidoria de Cultura, a iniciativa de
l’Arxiu Municipal. S’ha volgut iniciar aquest cicle per contribuir als
actes celebrats arreu en motiu del Dia Internacional dels Arxius de
la UNESCO (9 de juny), però la voluntat és que continuï més enllà
d’aquest fet puntual i pugui consolidar-se dins l’agenda cultural de
Sant Pol. L’acte va consisitir en la presentació del llibre de Francisco Borrell Borrell, més conegut com a “Kiku de Ca l’Andreu”, que
porta per títol “Sant Cebrià, genealogia del poble, 1500-2014”, i
que ha estat editat pel Centre d’Estudis de Sant Cebrià (CESC).
L’autor va donar mostra de la seva passió per la genealogia, en una
presentació molt participativa, en què tant l’autor com a la resta
de membres del CESC van respondre a les preguntes del públic.
Kiku Borrell va assegurar també que, si obté la col·laboració necessària, té intenció de fer un llibre de genealogia sobre Sant Pol.

Agenda
JUNY
> Divendres 17 de juny
3a. Mostra gastronòmica
Mostra amb plats representatius
dels restaurants de Sant Pol i postres de pastisseries locals. Actuacions musicals, tallers gastronòmics,
degustacions... Horari: De 19 a 00h /
Lloc: Parc del Litoral
19:00 h Acte d’inauguració
19:15 h Còctel de benvinguda a
càrrec de l’EUHT Sant Pol
19:30 h Presentació de la nova
guia gastronòmica de Sant Pol
de Mar
20:00 h Presentació-tast vins
DO ALELLA
20:30 h Actuació de MARLAI
ACÚSTIC (versions acústiques)
22:00 h Actuació musical a càrrec de DIXIE BAND TALLER DE
MUSICS dins el 41è Festival de Sant
Pol de Mar del Jazz Galet Club.
> Dissabte 18 de juny
3a. Mostra gastronòmica
De 19 a 00h / Parc del Litoral
19:00 h Activitat infantil: taller
de cupcakes a càrrec de Forn de
pa El Crostó

19:30 h Cata de cerveses DAMM
a càrrec del professorat de l’Escola
Universitària d’Hoteleria i Turisme
de Sant Pol
20:00 h Actuació musical a
càrrec de PAUL KLASON (funk,
pop, jazz)
21:45 h Actuació musical a càrrec de MQUARTET (jazz)
23:00 h Actuació musical a càrrec de PAT FUSIO (latin jazz)
> Diumenge 19 de juny
Festa del Dr. Riera Vaquer
Amb el Duet Esquitx. Hora: Tot el dia
> Dimarts 21 de juny
Presentació del llibre “Les
cançons de la nostra vida”, de
Pep Blay
Amb ocasió del Dia Mundial de la
Música. Hora: 19h / Lloc: Biblioteca
> Dimecres 22 de juny
Club de lectura noveŀla: Últimas tardes con Teresa, de Juan
Marsé. Conduït per Eva Lleonart
19h / Biblioteca Can coromines
> Dijous 23 de juny
Revetlla de Sant Joan
- A les 21:30h: Cercavila de la Bruixa,
de la Plaça de la Vila fins a la Punta

Degut a les queixes rebudes durant els últims dies sobre
els problemes per veure la TDT al poble, informem que
l’avaria elèctrica ha quedat definitivament resolta, i així
ho ha confirmat la Generalitat a l’Ajuntament. Si tot i així
continua havent-hi problemes, pot ser degut a les interferències causades pel desplegament de la tecnologia
4G al poble. En aquest cas podeu adreçar-vos a l’empresa
responsable perquè resolgui gratuïtament la incidència
adreçant-vos al telèfon d’atenció gratuït (900 833 999).

> Subvencions per a entitats 2016
Oberta la convocatòria de subvencions per entitats de
Sant Pol de Mar per a l’any 2016, que finalitza l’1 de juliol. Trobareu tota la documentació per presentar les
sol·licituds a santpol.cat

> Programa de turisme de l’Imserso
Adreçat a pensionistes o majors de 65 anys. Termini fins el
15 de juny, per la primera fase, i a partir del 18 de juny i fins
l’1 de desembre de 2016, per a possibles vacants. Recolliu
les sol·licituds i tramitació als Serveis Socials municipals,
Pl. Antoni Sauleda, s/n - 93 760 09 09 de 9 a 14h.

- Tot seguit, crema de la Bruixa
- A partir de les 23:30h: Ball amb
l’orquestra La Comparsa
> Dissabte 25 de juny
Beach Market Sant Pol
Fira d’artesania, decoració i complements. Hora: De 10 a 22h. / Lloc:
Plaça de la Punta i Torrent Arrosser
Pagesia i proximitat
Mercat mensual de fruita i verdura.
De 9 a 14h / Plaça Estació
Festa Holi
Festival de colors. Activitat infantil.
Hora: 19h. / Lloc: Plaça de la Punta

JULIOL
> Divendres 1 de juliol
Presentació de “25 LiteraRutes
pel Maresme”, la Guia de Recursos 2016 de les Biblioteques
del Maresme
Amb 3 Perejaumes de Sant Pol en el
cas de la Biblioteca Can Coromines.
Tres espais, tres visions de la nostra
vila per en Perejaume, a través dels
textos. Amb la presència de l’artista
santpolenc.
Hora: 20h / Lloc: Biblioteca Can
Coromines.

> Dissabte 9 de juliol
Pagesia i proximitat
De 9 a 14h / Plaça Estació

EXPOSICIONS
‘Un mar de còdols’
Instal•lació de peces de ceràmica de
Quim Carbonell. Fins al 3 de juliol.
Dissabtes de 18 a 20h i diumenges i
festius d’11 a 14h / Museu de Pintura

ALTRES
Jornades gastronòmiques de
l’Horta al Maresme. De juny a
setembre en restaurants i artesans
alimentaris de Sant Pol i la comarca.
Excursions per a gent gran
Adreçades a majors de 75 anys o
prèvia valoració dels Serveis Socials.
Sortides de 3 hores amb microbús
a diferents poblacions properes.
Dimarts de 10:30 a 13:30h. Gratuït.
Inscripcions a Serveis Socials.
Club de lectura de noveŀla
històrica: Llibre de les bèsties,
de Ramon Llull. Tots els dijous de
18:30 a 20h. a la Biblioteca. Coordina: José Luis Lozano (historiador)
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