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Totes les fotos d’actes al
Flickr de l’Ajuntament

A l’adreça www.flickr.com/
photos/ajsantpol trobareu
els reportatges fotogràfics
de les diferents activitats
que es duen a terme a Sant
Pol. Visiteu-la!

Nova tramitació del DNI-e
a Sant Pol el 29 de maig

Un equip de la Policia
Nacional tramitarà de nou el
carnet d’identitat electrònic
a Sant Pol el proper 29 de
maig. Cal demanar hora
amb anterioritat al telèfon
93 760 05 19, o a les
dependències de la Policia
Local en horari d’atenció al
públic de 9 a 14 hores.

Comença el període de
preinscripcions a la llar
d’infants

Fins al proper 18 de maig
es poden presentar les
sol·licituds de preinscripció
a la llar d’infants municipal
per al curs 2012/13.
El període per formalitzar la
matrícula anirà de l’11 al 15
de juny de 2012. Per a més
informació adreceu-vos a la
Llar d’Infants: 93 760 10 72,
elpidelsoldat@santpol.cat)

L’Ajuntament assumirà
la gestió del cementiri

L’Ajuntament de Sant Pol
ha aprovat signar un conve-
ni amb la parròquia mitjan-
çant el qual aquesta li
cedirà la gestió integral del
cementiri parroquial. També
s’agraeix al Sr. Oriol Cabre-
ro i a la resta de membres
de la Junta la seva dedi-
cació i compromís en as-
sumir desinteressadament
aquesta tasca durant anys.

A partir del 31 de maig comen-
cen les inscripcions per als
serveis de lleure que organitza
l’ajuntament aquest estiu.
Aquests serveis inclouen casal
de lleure el mes de juliol, casal
d’esports durant juliol i agost, i
sac de tallers a l’agost i l’última
setmana de juny i la primera
de setembre.
Trobareu més informació al
web de l’Ajuntament, o posant-
vos en contacte amb el Punt
d’Informació Juvenil al 93 760
30 06 o pij@santpol.cat .

Casal d’estiu

Dissabte 12 de maig

Hora del conte en anglès. Dos grups, de 17
a 18h. i de 18:15 a 19:15h. a Ca l’Arturo. Cal
inscriure’s a biblioteca@santpol.cat 

Diumenge 13 de maig

X Trobada de Puntaires. Durant tot el matí
a partir de les 10h. al Carrer Nou (En cas de
pluja, al poliesportiu municipal)

Diumenge 20 de maig

5a Fira del Traster Obert. De 10 a 14h. al
Parc del Litoral. Preu: 5�/parada, places limi-
tades, només particulars. Inscripcions a
Serveis Socials fins el 15 de maig. Organiza:
Dones de la Vallalta

Dissabte 26 de maig

Taller de contes. Dos grups, de 10:30 a
11:30 i de 12 a 13h. a Ca l’Arturo. A partir de
3 anys (P-3). A càrrec de Marta Romà. Cal
inscriure’s a biblioteca@santpol.cat

Inauguració de Ca l’Arturo. A les 16h.
Taller de pizzes. A les 20h. documental,
després sopar. A partir de les 23h. concert.

Diumenge 27 de maig

Vine al teatre amb el Centre Cultural.
Sortida a veure Campanades de Boda de La
Cubana, al Teatre Tívoli. Sortida de la Plaça
de l’Hotel amb autocar a les 16:45h. Reserva
d’entrades a Foto P. Sauleda. Preu de l’en-
trada i l’autocar: 38 euros.

Agenda d’activitats maig

Breus

Kids Challenge a Sant Pol. Un total de 200 nens i nenes
des de P3 fins a 4t. d’ESO van participar el passat 1 de maig en
aquesta cursa atlètica que es va dur a terme al Parc del Litoral.
La iniciativa s’ha celebrat a diversos municipis de la comarca per
on passa el triatló internacional, amb l’objectiu de potenciar l'es-
port i la cultura de l'esforç entre els joves, i per cohesionar el ter-
ritori.

Una ordenança
regularà la cessió
d’espais a entitats

El ple va aprovar inicial-
ment l’Ordenança munici-
pal reguladora de les activi-
tats de cessió de locals i
instal·lacions municipals,
que té com a finalitat regu-
lar i facilitar a les entitats un
espai on puguin desenvolu-
par les seves activitats.
Per accedir a l’ús d’equipa-
ments és condició indis-
pensable que no s’utilitzi la
cessió amb ànim de lucre.
S’ha de sol·licitar per escrit
adjuntant un projecte d’ac-
tivitats i serveis, així com
els horaris previstos.
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Nombrosos visitants van omplir els tastets i les parades durant tot el cap de setmana

Sant Pol celebra amb èxit la I Fira
d'Artesans del Formatge i de Pastor

L’últim cap de setmana d’abril,
Sant Pol va celebrar amb èxit
la I Fira del Maresme
d'Artesans del Formatge i de
Pastor, que va tenir una gran
acceptació per part del nom-
brós públic visitant i va superar
totes les expectatives en
aquesta edició inaugural. La
iniciativa de l'Associació
Cultural Penya Xíndries, que
va comptar amb el suport de
l'Ajuntament de Sant Pol i la
col·laboració de la Diputació
de Barcelona, va aplegar fins
a 14 artesans del formatge
procedents d'arreu de Cata-
lunya que, a banda de vendre
els seus productes, també van
oferir tastets i xerrades amb
l'objectiu d'acostar el món del
formatge al gran públic.
Durant el cap de setmana es
van vendre fins a 500 tiquets
degustació i pràcticament es
van esgotar totes les places
de les diferents xerrades, l'últi-

ma de les quals va anar a càr-
rec de la cuinera santpolenca i
propietària del Restaurant
Sant Pau Carme Ruscalleda.

A la inauguració, el president
de l'Associació Cultural Penya
Xíndries, Lluís Tobella, va ex-
plicar l'esforç que ha suposat

posar en marxa aquesta inicia-
tiva i va donar les gràcies a
tots per fer-ho possible. La
idea va rebre la felicitació de
L'Associació Catalana de
Ramaders i elaboradors de
formatge artesà, i de la xef
Carme Ruscalleda, que va
animar tothom a tastar els pro-
ductes i a buscar la diferència
darrera de cada artesà.
Per la seva banda, el diputat
del Parlament Joan Morell,
que va venir en substitució
d'Oriol Pujol, també va felicitar
l'encert de la fira en un
moment de crisi econòmica i
l'alcaldessa de Sant Pol,
Montserrat Garrido, va
destacar que tot i que el
Maresme no és una zona amb
tradició formatgera sí que és
coneguda pels bons restau-
rants i pel seu bon paladar,
com demostren les nombroses
iniciatives gastronòmiques
que existeixen a la comarca.

Medalla al Mèrit en el Treball per Carme Ruscalleda. La
cuinera santpolenca, convidada d’honor a la fira, ha estat
guardonada recentment amb la Medalla d’Argent al Mèrit en
el Treball, que atorga el ministeri d’Ocupació i Seguretat
Social, en reconeixement a la seva conducta útil i exemplar.

Un any més els pobles de Sant
Pol, Sant Cebrià, Sant Iscle,
Canet i Arenys de Munt han
organitzat la IX Diada de la
Maduixa de la Vallalta al Ma-
resme, que se celebra al maig
amb el suport del Consorci de
Promoció Turística Costa de
Barcelona-Maresme.
A Sant Pol es va celebrar la
Fira de la Maduixa el passat
diumenge 6 de maig, en la que
hi va haver parades de venda
de maduixes, pastissos i altres
productes elaborats amb
aquest fruit, i també una
degustació popular i el con-
curs infantil de dibuix.

L'alcaldessa Montserrat Garri-
do celebra que els municipis
del Maresme "facin pinya"
perquè tot i la crisi es puguin
portar a terme iniciatives com
aquesta, que ajuden a promo-
cionar el producte de proximi-
tat -en aquest cas les madui-
xes del Maresme, que defineix
com "les millors del món"-.

Jornades gastronòmiques

Fins al 29 de maig també es
poden gaudir de les Jornades
Gastronòmiques als restau-
rants i establiments de 15
municipis de la comarca.

Els pobles del Maresme tornen a fer pinya per
promocionar la comarca a través de la maduixa
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Sant Pol és un dels municipis
catalans que ja han assolit uns
objectius de reciclatge superi-
ors al 55%. Això vol dir que
recicla més de la meitat dels
residus que genera. Aquesta
dada li ha valgut el reconeixe-
ment de l’Agència de Residus
de Catalunya (ARC), que ha
otorgat a Sant Pol un diploma
que el distingeix com a
població compromesa amb la
lluita vers la problemàtica dels
residus i la preservació del
medi ambient.
L’entrega d’aquest diploma, a
càrrec del director de
l’Agència de Residus de
Catalunya, Josep Maria Tost,
es va fer el passat 4 de maig
en el marc del II Fòrum
Estratègia Catalana Residu
Zero, en el que l’Ajuntament
de Sant Pol va assitir com a
convidat.
L’ARC va felicitar el municipi
pels bons resultats obtinguts
gràcies a l’esforç i la col·labo-
ració dels veïns i veïnes.
A aquests bons resultats cal
afegir un augment progressiu
de l’ús de la deixalleria de la
Vallalta, que aquest 2011 s’ha
incrementat en un 4%
respecte l’any 2010.

Cap al residu zero. L’últim ple
també va aprovar per unanimi-
tat l’adhesió de Sant Pol a la
Xarxa de Municipis de l’es-
tratègia Catalana Residu Zero,
que té com a objectiu avançar
cap a la reducció i reaprofita-
ment progressiu dels residus
com a recursos. L’objectiu que
es vol assolir és capgirar les
proporcions entre recuperació
i tractament final i passar del
30% de recuperació i 70% de
tractament final actuals, al
70% de recuperació i 30% de
tractament final per a l’any
2020.

Sant Pol rep un reconeixement pel
seu compromís amb el reciclatge

L’ús de la deixalleria ha augmentat un 4% durant el 2011

Aquest mes de maig han
començat les obres de remo-
delació de la Sala Polivalent,
que es preveuen tenir
enllestides abans de 3 mesos.
La reforma costarà prop de
100.000 euros, que es
finançaran en bona part a
través del PUOSC.

El projecte preveu crear una
sala diàfana, pel que s’elimi-
narà l’escenari existent, i on hi
havia aquest escenari s’ubi-
carà un magatzem per guardar
les cadires i altre material de
manera que la sala quedi neta.
Per tal de complir la normativa,
es condicionaran els dos lava-

bos existents i se’n posaran
dos més, un d’ells adaptat.
També s’adequarà l’accés
amb una rampa i es deixarà el
forat per al futur ascensor ubi-
cat a l’entrada. A través
d’aquest ascensor es preveu
que en un futur es pugui
accedir al Museu i a la resta de
dependències municipals que
ara es troben al primer pis de
l’edifici, tant de l’Ajuntament
com de l’espai que ocupa la
policia.

Climatització de la sala

El paviment de la sala es man-
tindrà però es deixaran les
parets blanques, es farà un
nou sostre amb aïllament
acústic i es dotarà l’espai
d’aire condicionat, calefacció i
un sistema de renovació
d’aire. La nova sala, que es
preveu fer servir principalment
per a activitats de petit format,
també tindrà un armari a l’en-
trada i sala de control.

Comencen les obres de
reforma a la Sala Polivalent
S’eliminarà l’escenari actual i s’adequaran els labavos i l’accés

Festa d’inauguració
per estrenar el nou
espai de Ca l’Arturo

El proper 26 de maig s’inau-
gurarà l’edifici de Ca
l’Arturo, després que hagin
finalitzat ja les obres que s’hi
duien a terme. Per celebrar-
ho es faran diverses activi-
tats i durant tota la tarda es
podrà visitar l’equipament i
gaudir dels diferents espais.
A les 4 de la tarda s’obrirà la
jornada amb un taller de
pizzes organitzat pel Cau El
Nus; a les 8 del vespre es
passarà el documental “De
Sant Pol o de fora”, dirigit i
protagonitzat per joves sant-
polencs, i després hi haurà
sopar popular. A partir de les
11 de la nit es farà un con-
cert a càrrec de Born 54,
finalistes de l’edició 2011 del
GiraMaresme, i actuacions
de joves artistes de la vila.

ADIF accepta les
modificacions al
projecte de l’estació

L'administradora d'infraes-
tructures ferroviàries, Adif,
ha acceptat les demandes
de l'Ajuntament de Sant Pol
per modificar el projecte de
millora de l’estació de tren,
de manera que finalment no
inclourà els ascensors ni el
pas subterrani.
L'obra tampoc tancarà l’ac-
cés a les andanes i sí que
preveu la restauració de la
boca del túnel. L’ajuntament
en ple havia rebutjat aquest
projecte per “malmetre la
imatge de la façana maríti-
ma”. Encara no hi ha data
per començar les obres.

Aprovació definitiva
del pressupost 2012

El pressupost municipal de
l’any 2012 va quedar defini-
tivament aprovat al ple del
passat 30 d’abril, després
que s’incorporessin algunes
de les esmenes presenta-
des per ICV i hi votessin
favorablement aquest grup i
CiU. Junts va votar-hi en
contra i ERC i PP es van
abstenir.

Campanya per fomentar
l’estalvi d’aigua

Sant Pol és un dels 50
municipis catalans que
s’han acollit a la campa-
nya d'estalvi d'aigua que
promouen l'Agència
Catalana de l'Aigua
(ACA) i la Diputació de
Barcelona (a través de la
Xarxa de Ciutats i Pobles
cap a la Sostenibilitat).
Dintre de la campanya
s’ha organitzat la xerrada
"Sant Pol estalvia aigua"
aquest mes de maig,
amb l’objectiu de fomen-
tar l’estalvi del consum
d’aigua domèstica. Per
això s’han repartit kits de
mecanismes d’estalvi
d’aigua i unes petites
guies amb consells per
estalviar.

L’alcaldessa Montserrat Garrido en el moment de rebre el diploma.

Per sobre del llistó.  Dels residus que genera Sant Pol,
se’n recilen un 55%. D’aquests, la fracció més important és
l’orgànica, amb un 19% del total de residus; la segueixen la
poda amb un 13% i el vidre amb un 7%. Els envasos i el
paper i cartró suposen un 6% cadascuna i la menys signi-
ficativa és la de voluminosos amb un 4%. 

Bona rebuda a l’ampliació

d’horaris de l’OAC

Un 63% de les persones que han
respost a l’enquesta de valoració
sobre l’ampliació d’horaris de
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)
troben adequat el nou horari,
encara que només un 38% l’han
utilitzat. Des d’aquest gener,
l’Ajuntament de Sant Pol obre totes
les tardes dels dijous, de 4 a 7, i els
dissabtes al matí, de 10 a 1, excep-
tuant els festius, per oferir serveis
d’informació i registre.
Pel que fa a la resta dels enques-
tats, només un 9% creuen que el
servei és insuficient, i un 28% el
consideren excessiu. La majoria
feliciten la iniciativa i alguns recla-
men poder fer més tràmits per
internet. Un total de 81 persones
han respost a aquesta enquesta a
través de la web i presencialment.

Com valoreu que l’Ajuntament obri una tarda a la
setmana i els dissabtes al matí per fer gestions?

Heu utilitzat alguna vegada aquest servei?

NOU CALENDARI DE RECOLLIDA

A partir del 14 de maig es varia el calendari de la recollida d’escombraries a Sant Pol de Mar. Aquest canvi s’ha fet després
d’escoltar les opinions dels usuaris i pensant en facilitar el sistema de la recollida porta a porta. En el cas dels comerços, s'han
separat els dies de recollida d’algunes fraccions i s’ha canviat el del vidre posant-lo més proper al cap de setmana, que es quan
més se’n genera. Durant l’estiu la recollida de la fracció orgànica als establiments serà diària. També s’ha augmentat la fre-
qüència de recollida de rebuig tant als comerços com als particulars, i de maig a agost es recollirà a més a més els diumenges.


