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Sant Pol aprova el
pressupost més elevat
dels últims anys
12% MÉS. Els

comptes de 2017
ascendeixen a 8 milions i mig d’euros,
900.000€ més que l’any passat.
INVERSIONS. La

inversió més important
és la nova comissaria de policia.
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l ple del passat mes de gener va aprovar inicialment el
pressupost municipal per a aquest any 2017, que ascendeix a prop de 8 milions i mig d’euros, un 12% més que el
de l’any passat. La proposta es va aprovar amb els vots
favorables de l’equip de govern (7 de CiU i Junts per Sant Pol,
Verònica Martí va excusar assistència) mentre que els grups a
l’oposició, ERC i ICV, hi van votar en contra (3).
Aquest increment respecte al pressupost del 2016 -uns
900.000 euros més- correspon la meitat a despesa corrent:
l’increment de la despesa que es preveu en manteniment de jardins, via pública, enllumenat, cànon de la incineradora del Maresme..., i l’altra meitat a l’augment en la partida d’inversions.
Així, aquest any es preveu destinar més d’un milió d’euros en inversions, la més important de les quals és la construcció de la
nova comissaria de policia als baixos del carrer Roger de Flor,
prevista en el pla d’equipaments del municipi, que s’enduu la
meitat de la partida. També cal destacar el projecte d’urbanització de la Plaça Bruno Pomés, la inversió en enllumenat i mobiliari urbà, i diverses actuacions puntuals a la via pública.
L’augment de pressupost de despeses corrents ha estat possible per l’augment en els ingressos corrents, bàsicament per
l’increment en l’IBI, ja que aquest any es preveu la recaptació de
l’IBI de l’autopista C32 per un import de 260.000 euros.
Canvi de nom de la ràdio municipal
En aquesta sessió ordinària del ple també es va aprovar per
unanimitat el canvi de nom de la ràdio municipal, que passa de
dir-se Ràdio Litoral a anomenar-se Ràdio Sant Pol. Altres temes
tractats van ser la regulació laboral de la Policia Local i la modificació del reglament del Consell Escolar per tal d’incloure representants de l’Institut de Sant Pol de Mar, del que es disposa
des del curs passat.

> Restablert el servei de pediatria

a Sant Pol amb canvi d’horaris
Aquest mes de febrer s’ha restablert finalment al Consultori
de Sant Pol de Mar el servei de pediatria, que torna a funcionar amb normalitat al nostre poble. Tot i així, els dies i horaris
del centre han estat modificats, de manera que a Sant Pol, on
fins ara s’oferia el servei els dilluns, dimarts i dijous, s’atenen
ara les visites d’infants els dimarts i divendres durant tot el
matí, i els dijous de 8 a 11h (la totalitat d’hores setmanals no
ha variat).
Les poblacions de Sant Pol de Mar, Sant Cebrià de Vallalta i
Sant Iscle de Vallalta es trobaven sense servei de pediatria des
del mes de desembre, degut a la baixa de tres professionals. En
aquests moments ja s’han incorporat les pediatres titulars i se
n’espera una altra a partir de mitjans de febrer. Des de l’Ajuntament de Sant Pol s’havia reclamat reiteradament, fins i tot
per carta al conseller de Salut, el restabliment de la unitat pediàtrica.

> El 2017 no hi haurà platja per al
bany amb companyia de gossos
L’Ajuntament de Sant Pol de Mar va iniciar durant la temporada 2016
una prova pilot adaptant una platja del municipi per al bany amb gossos. La Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural va
determinar, però, la necessitat de canviar la seva ubicació, degut a la
presència del corb marí emplomallat, espècie amenaçada vulnerable
a l’extinció i altres espècies protegides, concretament 21.
La Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural proposa
com a possibles zones la platja de Can Villar, entre la torre de vigilància del servei de socorrisme i els edificis de Sant Pol Residencial, o bé
la Platja de Sant Pol. Aquestes ubicacions alternatives considerem
que no són adequades per aquest ús, ja que no s’adeqüen al tipus de
platja que nosaltres creiem més adient.
L’oposició dels veïns i les actituds incíviques d’alguns usuaris/propietaris de gossos han dificultat també la continuïtat d’aquesta experiència. Aquest consistori doncs, malgrat creure fermament en la
necessitat d’aquest tipus d’iniciatives, lamenta no poder oferir cap
platja per al bany amb companyia de gossos en el municipi de Sant
Pol de Mar per a la propera temporada 2017.
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Breus
> Participa al concurs de disfresses
i comparses del Carnaval 2017!
> Ja tens el passaport de

lectura Gènius? Demana’l a
la Biblioteca de Sant Pol
es del passat mes de gener la Biblioteca Can Coromines posa a disposició dels nens i nenes de Sant Pol
el Passaport de lectura Gènius, l’aventura de llegir,
una iniciativa que té l’objectiu d’incentivar la lectura
des d’una vessant més lúdica i amena entre els infants d’entre 8 i 10 anys.
Es tracta d’una llibreta personal en forma de passaport, on
cada pàgina inclou una petita fitxa que els infants hauran
d’omplir amb els llibres que hagin triat llegir fins a completar el passaport, amb un total de 6 llibres. Per a cada lectura feta rebran unes enganxines divertides dels personatges
del portal infantil de les biblioteques, el Gènius, que podran
col·leccionar i enganxar al seu passaport.
Son 6 lectures, amb 6 adhesius i s’ha d’aconseguir completar. Els primers passaports complets tindran premi! Així de
fàcil, així de sencill. I tu, ja tens el teu passaport?
El Passaport lector es trova disponible a l’àrea infantil de la
biblioteca fins esgotar existències.
Per a més informació, adreceu-vos a la biblioteca o consulteu el seu Facebook o Twitter!
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Agenda
FEBRER
> Dijous 23 de febrer
Xerrada a famílies: Prevenint
situacions abusives. 18h / Menjador de l’Escola Sant Pau. A càrrec de
la Fundació Vicki Bernadet.
> Dissabte 25 de febrer
Carnaval 2017:
17h: Xocolatada a la Plaça de l’Hotel
17:30h: Arribada i pregó del Rei
Carnestoltes
18h: Sortida de la Rua de Carnaval
amb la Big Bang Valona fins al Parc
del Litoral. Sortida del Correbars de
la Plaça de l’Hotel
19h: Espectacle infantil amb Els Picarols a l’envelat del Parc Litoral
21h: Pregó del Rei Carnestoltes a la
Plaça de la Vila
21:30h: Sopar Popular a l’envelat del
Parc Litoral
22:30h: Entrega de Premis del Concurs de disfresses
23h: Ball de Carnaval amb Mashroom i Dj Surda

> Diumenge 26 de febrer
Carnaval 2017:
A partir de les 13h: Dinar Popular al
Carrer Nou (Inscripcions a Foto P.
Sauleda i Ca l’Arau). En acabar, Ball
de Carnaval amb Toni Balam Grup

MARÇ
> Dimecres 8 de març
Lectura del manifest del Dia
Internacional de les Dones. A
continuació, Xerrada-presentació del llibre: “Dedicides. Set
dones contra corrent”. A càrrec
d’Elisenda Alberti, autora. En acabat,
refrigeri per als assistents.
19h / Biblioteca Can Coromines.
> Dissabte 11 de març
13a. Trobada de la dona treballadora. 12.45h Sortida de la plaça
Torrent Arrosser. Rua amb la Big
Bang Valona. 13h Vermut a la plaça
de la Vila. 14h Dinar a l’hotel Gran
Sol (30€). Fi de festa amb música a
càrrec de Disco Mòbil Lluís Serra.

Aquest any, des de la regidoria de Festes i la Unió de Comerciants es vol tornar a recuperar el concurs de disfresses i comparses de Carnaval. Animeu-vos a lluir les
vostres creacions a la rua! No cal inscripció prèvia. Es donaran fins a 5 premis que es faran públics el dissabte 25,
després del sopar popular a l’envelat del Parc del Litoral.

> Sortida a La Garrotxa, terra de
volcans
Vine a descobrir La Garrotxa més volcànica, tot fent un
passeig amb tren turístic anirem des d’Olot fins al volcà
de Montsacopa i visitarem el Museu dels Volcans, després
dinarem en un restaurant a la Vall de Bianya i acabarem la
jornada fent un volt per Santa Pau. Anima’t a venir-hi, el
dimecres 15 de març t’esperem a les 9:15h a La Sènia! Preu:
35€ . Inscripcions a l’oficina de turisme fins al 8 de març.

> Vine a conèixer l’ermita i a gaudir
de les vistes des del campanar
Vine a conèixer l’ermita de Sant Pau i a gaudir de les espectaculars vistes que ofereix la torre del campanar de
Sant Jaume. Les seves portes s’obriran els dissabtes 15
d’abril, 20 de maig i 24 de juny, perquè puguis gaudir de les
millors vistes de Sant Pol. Són visites lliures per a grups,
limitades per a 20 persones. Cal fer reserva prèvia al mail:
oficina.turisme@santpol.cat

> Diumenge 12 de març
Actes de celebració del 8 de març,
Dia Internacional de les Dones:
10:30h Esmorzar benvinguda a
la plaça de la Vila
11h Conferència-tertúlia i
projecció del vídeo Les Dones a
l’Índia Rural, Sala Ainaud de Lasarte, en col•laboració amb Dones de la
Vallalta i la Fundació Vicenç Ferrer.
12:30h Passejada Solidària des
de la plaça de la Vila
18h Obra de teatre “Dones com
jo”. A càrrec de la companyia GEAtre. Els beneficis de la representació
es destinaran als projectes solidaris
de l’ONG GEA XXI / Centre Cultural

l’òpera “Rigoletto” de Giuseppe
Verdi. Sortida: 18h / La Sènia. Preu:
90€ (entrada 40% dte.+ autocar).
Reserves fins 10 de març a Ca l’Arturo. Xerrada explicativa el 13
de març a les 20h a la Sala Ainaud
de Lasarte, a càrrec de Pol Avinyó
(historiador i divulgador musical).

> Dimecres 15 de març
Cicle de passejades per a la
gent gran: Caminada per Sant
Pol de Mar. Més info i inscripccions: Ca l’Arturo de dilluns a dijous al
telèfon 93.760.30.06 (Emma).

Créixer en família. Cicle de
tallers per a mares i pares. I si
els nens i nenes vinguessin al món
amb un manual d’instruccions? Tots
els dimecres del 15 de febrer al 22 de
març. De 18h a 20h / Espai Jove Ca
l’Arturo. Gratuït. Info i inscripcions:
Ca l’Arturo de 16h a 19h (Tel. 93 760
30 06 - joves.stpol@gmail.com)

> Dimecres 22 de març
Anem al Liceu: Sortida a veure

EXPOSICIONS
‘Guinovart. Portes pintades’.
Fins al 17 d’abril / Museu de Pintura.
Horari: Dissabtes de 18 a 20h i
diumenges i festius d’11 a 14h.

ALTRES

www.santpol.cat • comunicacio@santpol.cat

