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E
l proper mes de juliol es posarà en funcionament la 
zona taronja; carrers delimitats per a l’estacionament 
preferent dels vehicles de les persones residents als 
carrers Verge de la Mercè, Herois Fragata Numància 

(fins V. Mercè), Plaça Anselm Clavé, Passatge de les Escales, 
La Sènia, Doctor Riera Vaquer, Maria Pi i Verge de Montser-
rat (fins Gegants). Per posar en marxa aquesta zona, en breu 
es pintaran i senyalitzaran els carrers relacionats. Mentre es 
pinten els carrers, els vehicles podran estacionar excepcional-
ment a la Sènia. La nova zona taronja es crea per afavorir l’es-
tacionament dels vehicles de les persones que resideixin tot 
l’any, o bé per temporada, als esmentats carrers. Aquesta zona 
funcionarà tant a l’estiu com a l’hivern, els 365 dies. Per tant, 
els vehicles que no disposin d’aquest identificador no hi podran 
estacionar CAP DIA des de les 20 hores i fins les 8 del matí.
L’Ajuntament distribuirà, en breu per correu postal, el distintiu 
d’estacionament de la zona taronja al domicili de cadascun dels 
veïns titulars dels vehicles empadronats a aquests carrers, per 
garantir major comoditat i evitar desplaçaments innecessaris. 

Nova zona taronja als 
voltants de la Plaça de 
l’Hotel, amb estacionament 
preferent per a residents

L’Ajuntament de Sant Pol de Mar va iniciar el setembre de 
2009 la recollida d’escombraries porta a porta, un servei que 
s’ha anat consolidant amb el temps, alhora que s’ha anat adap-
tant a les necessitats dels veïns, ajustant horaris i freqüències 
de recollida. Actualment el de Sant Pol és un dels serveis més 
complerts de la comarca, amb un percentatge de recollida se-
lectiva dels millors del Maresme. Contempla la recollida diària 
de la fracció orgànica, 5 dies de recollida del rebuig, 2 d’enva-
sos, 3 de paper i 1 de vidre. També es realitza recollida porta a 
porta de restes vegetals, mobles i recollida diària de bolquers 
per aquelles famílies que ho necessiten, a banda de disposar 
d’una deixalleria oberta cada dia de dimarts a diumenge. A par-
tir d’aquest estiu, a més, s’amplia el servei amb un dia més de 
recollida de rebuig durant tot l’any i amb un reforç durant l’es-
tiu de totes les àrees tres dies per setmana.
Tot i així l’incivisme és present contínuament, amb àrees que 
queden totalment desbordades per la manca de selecció dels 
residus. Sovint, les bosses que desborden els contenidors de 
rebuig en zones com la plaça del Hotel són bosses plenes de 
tot tipus de residus, com envasos, restes orgàniques... Residus 
que ben seleccionats i llençats al contenidor corresponent no 

> L’Ajuntament fa una crida al civisme per evitar que es 
   desbordin les àrees de recollida de residus a l’estiu

desbordarien les àrees. Igualment, es troben contínuament tot 
tipus de mobles i trastos abandonats al voltant dels conteni-
dors. A banda del cost ambiental que això suposa, el tracta-
ment de les tones de recollida del rebuig representen un cost 
altíssim per l’Ajuntament i en conseqüència per a tots els veïns 
de Sant Pol, un fet molt injust per aquells ciutadans que col-
laboren i participen activament en la recollida, que han de pa-
gar per aquells que no volen realitzar la separació en origen 
dels residus.

Les persones que no estan empadronades a Sant Pol però te-
nen immobles de segona residència o bé han llogat un immoble 
podran tenir també el distintiu que hauran de recollir a l’OAC 
de la Policia prèvia entrega de la documentació acreditativa 
(rebut IBI, contracte lloguer...).
Per a més informació podeu contactar amb l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana de la Policia Local (OAC), per telèfon 93 760 05 19 o 
bé presencialment en horari de dilluns a divendres de 9 a 13:30 
hores i de 16 a 18h. També a la planta baixa de l’Ajuntament de 
dilluns a divendres en horari d’atenció (de 9 a 14h), els dijous de 
9 a 18 hores i dissabtes al matí de 10 a 13 hores (els dijous del 
mes d’agost tancat tardes), o bé per telèfon 93 760 04 51.



Breus

> Comença l’horari d’estiu a la 
   Biblioteca Can Coromines

Del 15 de juny al 15 de setembre, la Biblioteca Can Coro-
mines modifica el seu horari, que des d’aquest any serà de 
dilluns a divendres de 16 a 20 hores i els dijous també de 9 
a 14h. Els dissabtes d’estiu l’equipament romandrà tancat. 

> Obert termini de subvencions 
   Escolars Municipals curs 2017/18

L’Ajuntament ha obert el termini per sol·licitar subven-
cions escolars per a les etapes d’infantil, cicle inicial, pri-
mària, secundària i post-obligatori. Els conceptes a sub-
vencionar són llibres, material escolar, colònies, crèdit de 
síntesis, sortides escolars, menjador escolar, logopèdia, 
quota llar d’infants, esports i post obligatori. El termini de 
presentació de sol·licituds és fins al 30 de juny i els impre-
sos es poden recollir a l’OAC de Ajuntament, als Serveis 
Socials o descarregar-los al web www.santpol.cat. Per 
demanar-les cal estar empadronat a Sant Pol i que els 
infants estiguin matriculats i escolaritzats en centres de 
titularitat pública, a més els ingressos bruts de la unitat 
familiar no poden superar els llindars establerts.

> Ampliació de l’horari del CAP 
   Canet de Mar durant l’estiu

El Servei Català de la Salut informa que des del 19 de juny i 
fins l’11 de setembre, el CAP Canet de Mar estarà obert de 
8 del matí a 12 de la nit, de dilluns a diumenge.

>  Sant Pol de Mar, poble solidari

Agenda

Sant Pol t’informa

E
l passat 15 de juny el poble de Sant Pol va acomiadar 
el nen Alpha Bah, que ha tornat a Gàmbia després de 
ser operat amb èxit, gràcies a la intervenció dels Ser-
veis Socials i d’entitats i comerços del poble.

Alpha Bah va néixer amb una greu malformació, i al seu país 
les possibilitats de poder operar-lo eren escasses. L’ONG 
Mujeres sin fronteras - Mballow Gambia, que té la seva seu 
a Sant Pol, va tenir coneixement de la seva situació, que va 
posar en comú amb els Serveis Socials de l’Ajuntament. Cà-
ritas Parroquial Sant Pol i Teaming Vallalta també es van 
sumar al projecte, igual que alguns establiments de la vila, 
que hi van ofrerir la seva col·laboració desinteressada. La 
ràpida actuació de tots plegats va fer que el nen pugués ser 
traslladat juntament amb la seva mare a Catalunya, on va 
ser operat amb èxit a l’Hospital Germans Trias i Pujol.
De moment l’Alpha Bah ha pogut salvar la vida, però per 
la seva delicada situació haurà de continuar medicant-se 
i cuidant la seva alimentació. Per això, des de Mujeres sin 
fronteras - Mballow Gambia se seguirà la seva evolució i es 
buscaran recursos per enviar-li tot el que necessiti.

JULIOL

> Dissabte 1 de juliol
Taller primers auxilis infantils. 
A càrrec de la pediatra i assessora 
de lactància Hortensia Vallverdú.
Adreçat a mares, pares, professio-
nals... 10:30h. / Ca l’Arturo

> Divendres 7, 14 i 21 de juliol
It’s Summer Storytime in 
the Library. A càrrec de Serena 
Worsdell. A partir de 6 anys o nivell 
d’anglès equivalent. 19h / Biblioteca

> Dies 7 i 8 de juliol
XVI 24H DE FUTBOL SALA Vila 
de Sant Pol. A la Pista de la Punta

> Dissabte 8 de juliol
Pagesia i proximitat. Mercat de 
fruita i verdura de proximitat. 
De 9 a 14h / Plaça de l’Estació

Beach Market Sant Pol. Fira 
d’artesania, decoració, roba, comple-
ments... 18-23h / Pl. Torrent Arrosser

Revetlla de Sant Cristòfol. 
Ball amb el Duet Esquitx a la Plaça 
de l’Hotel / 23h. 

> Dilluns 10 de juliol
Diada de Sant Cristòfol
Benedicció de vehicles i cercavila 
pels carrers. A continuació, cantada 
dels goigs de Sant Cristòfol i Sarda-
nes. 19h. / Plaça de l’Hotel.

> Divendres 14 de juliol 
Micro-concert, Si la cançó 
fl oria, plantes i fl ors a la cançó 
tradicional. Margarida Barbal, veu, 
Joan Carles Martinez Prat, guitarra. 
19.30h / Ermita de Sant Pau

> Del 14 al 16 de juliol
2n. Festival internacional de 
country “Cowboy Boots Festi-
val”. Concerts, workshops, country 
line dance, two step, shopping...
Entrades a la venda per Atrápalo i 
cowboybootsfestival.com
A l’envelat de la Platja de les Bar-
ques. Més info: www.santpol.cat

> Diumenge 16 de juliol
Estrena Teatre: Els Feréstecs. 
A càrrec del Centre Cultural. Repre-
sentacions els dies 30 i 31 de juliol 
i 1 d’agost. 21.30h / Centre Cultural. 
Entrades a www.centrecultural.cat

XXVIIè Cicle de concerts 
d’estiu: Diumenge 16: Música 
del segle XVII. Dilluns 17: Sonare 
sopra’l basso (música dels segles 
XVI-XVIII). Dilluns 31: Músiques 
populars i improvisacions.
22h. / Ermita de Sant Pau / 5€

> Del 18 al 25 de juliol
Festa Major de Sant Jaume. 
Amb correfoc, trobada de gegants, 
fira d’art, castellers, ball a l’envelat 
de la platja... + info: www.santpol.cat

> Dissabte 22 de juliol. Pagesia 
i proximitat. 9-14h / Pl. Estació

> Divendres 28 de juliol 
Òpera a la fresca, projecció de “il 
Trovatore”, de G. Verdi. 22h / Envelat

> Dissabte 29 de juliol
Mostra de Vins i Swing. Tast de 
vins i cava amb música. 18h / Envelat

3x3 de bàsquet al costat del 
mar. De 9 a 19h / Plaça de la Punta

> Diumenge 30 de juliol
Holi dolly Festival
19h / Passeig dels plàtans

ALTRES

Visites guiades sobre la his-
tòria, l’entorn natural i el patri-
moni santpolencs. Consulta 
calendari a santpol.cat. Preu: 5 €/
persona (inclou visita guiada i pica-
pica al final. Descompte del 50% per 
famílies). Cal inscripció prèvia a oftu-
risme@santpol.cat o 93 760 45 47

Petits lectors, al pati!
Espai efímer per a infants de 0-3 
(acompanyats d’un adult). Tots els 
dijous de juliol i agost d’11 a 12h al 
pati de la biblioteca. 

www.santpol.cat  •  comunicacio@santpol.cat


