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> Sant Pol és el tercer municipi

del Maresme en recollida
selectiva de residus

@ajsantpol
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Breus
> L’Ajuntament estudia
impulsar un projecte d’horts
urbans al poble

E

l conjunt de municipis membres del Consorci per al
Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, el
2015 han assolit un percentatge de recollida selectiva
del 42,66% per un 39,22% del 2014, el que suposa un augment d’un 8,80%, el creixement més significatiu en molts anys.
El conjunt de la recollida selectiva al 2015 van ser 95.812 tones
per 84.869 tones al 2014, el que representa un augment en tones recollides del 12,90%.
De les 5 fraccions que es recullen a peu de carrer, el paper i
cartró ha augmentat en un any un 7,25%, el segueix l’orgànica
amb un 6%, el vidre amb un 5,67% i els envasos amb un 4,68%. La
fracció de resta ha disminuït amb un -2,30%.
Pel que fa els objectius establerts dintre del Programa General de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya
2020 (PRECAT20) es marca una fita del 60% de recollida selectiva dels residus municipals pel 2020. Al Maresme, aquest
2015 ja hi ha varis municipis que ho han assolit, entre ells Sant
Pol de Mar, que és el tercer en obtenir un percentatge més alt
(64,57%), per darrere de Canet (72,43%) i Cabrera (65,07%).

> Els vehicles retirats
per la grua es duen
al dipòsit de Calella
Des d’aquest mes de juliol, els cotxes que la
Policia Local retira amb grua per infracció es
porten al dipòsit municipal de Calella. Aquest
és l’acord al que han arribat els dos municipis,
i que es mantindrà fins que l’Ajuntament de
Sant Pol pugui tornar a utilitzar del dipòsit que
s’ubicava a la Sènia, un cop enllestida la modificació del planejament urbanístic. Així, la nostra
població compartirà temporalment el dipòsit
municipal de la ciutat veïna, on hi ha capacitat
per a una seixantena de vehicles i que està ubicat a la Zona Esportiva de «La Muntanyeta»,
ocupant una superfície d’aproximadament mil
metres quadrats.

Des de la regidoria de Medi Ambient es vol promoure un
nou projecte que consisteix en crear un espai destinat a
fer horts urbans. La gestió i ubicació d’aquest espai encara s’ha de definir, es tractaria de parcel·les petites d’entre
20/25m2 perquè tot el que de manera “amateur” vulgui
iniciar-se en el mon de la agricultura pugui fer-ho i sempre
pensat com autoconsum, no com una activitat comercial.
Els interessats a participar-hi, es poden adreçar a la regidoria de Medi Ambient, trucant (de 13 a 14h) al 93 760
04 51 o per correu electrònic: mediambient@santpol.cat.

> Avís important sobre l’ús
de la plajta de les Banyeretes
Us informem que, degut a la bona acollida de la iniciativa
de la platja habilitada per al bany en companyia de gossos,
els caps de setmana us podeu trobar que està molt més
plena del què seria desitjable, per la qual cosa, us convidem a que, en la mesura del possible, la visiteu de dilluns a
divendres, per intentar repartir la demanda. Us demanem
també que NO aparqueu els cotxes en llocs prohibits (us
recomanem aparcar al Parc de Litoral) i que compliu la
normativa de portar els gossos de raça perillosa lligats i
amb morrió, per evitar sancions indesitjables.

> Sant Pol s’adhereix a la

> Rutes autoguiades per

Declaració Universal dels
Arxius

descobrir l’entorn natural
i cultural de Sant Pol

El Ple del passat 27 de juny va aprovar
l’acord d’adhesió de l’Ajuntament de
Sant Pol a la Declaració Universal sobre
els Arxius, la DUA, que reconeix el paper
clau d’aquestes institucions, tant pel
que fa a la transparència administrativa
i la rendició de comptes democràtica,
com a la preservació de la memòria social col·lectiva i la investigació històrica.
També propugna la necessitat de promoure els valors de la bona gestió dels
documents amb l’objectiu d’assolir una
societat més transparent i democràtica.

L’Ajuntament de Sant Pol, a través de la
plataforma digital Natura Local, ha impulsat dues rutes autoguiades per descobrir l’entorn natural i cultural de Sant
Pol a través d’una aplicació gratuïta per
a smartphones, disponible tant per al
sistema iPhone com Android. La primera
d’aquestes rutes recorre el Camí de la
Vallalta, i permet gaudir dels paisatges
ondulats d’aquesta vall. L’altra, és el
Voltant el Torrent del Morer, que recorre els paisatges de la costa al camí dels
francesos.
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Breus
> Sortida a Madrid per anar a veure
el musical “El Rey León”
> L’Ajuntament de Sant Pol cedeix a
l’Arxiu Comarcal els pergamins del fons
històric municipal

A

quest juliol, l’Arxiu Comarcal del Maresme va presentar
els comodats per la cessió de la documentació històrica
de set ajuntaments, entre ells el de Sant Pol. En el cas
de Sant Pol no s’ha cedit el fons històric municipal, sinó
només la col·lecció de pergamins, que requereixen d’unes condicions específiques de conservació, ja que han d’estar lluny de
la llum solar i de la humitat, que els deteriora molt ràpidament.
Tot això fa que l’Arxiu Comarcal, amb un equipament òptim per
al tractament de tot tipus de suports documentals, esdevingui
el lloc ideal per custodiar-los, de manera que quedi garantida la
seva conservació, la restauració en cas que sigui necessari i també l’accés als ciutadans i investigadors, que es podrà dur a terme
tant de manera presencial, com a través d’internet des del portal
d’Arxius en línia. Sant Pol ha cedit, sense perdre’n la titularitat,
un conjunt de 22 documents, corresponents al Monestir medieval de Sant Pau i a la Universitat de Sant Pol (antic Ajuntament),
que abracen una cronologia que va des del segle XI fins al XVIII.

Agenda
AGOST

Al Parc de Can Villà
Més info: www.firaalternativa.cat

> Dissabte 6 d’agost
Beach Market Sant Pol
Fira d’artesania, decoració i complements. De 18 a 24h. / La Punta
- Torrent Arrosser

> Dissabte 13 d’agost
Pagesia i proximitat
Mercat de fruita i verdura.
De 9 a 14h / Plaça Estació

Molla en Banda. VIII Trobada
de Bandes 2016
Sopar popular i concert de bandes
amb Gots de Tuba, Xarop de Canya,
Txaranga Band Tocats, Valoneta i Big
Bang Valona. Tiquets al preu de 10€
en els bars “El Galet” i “Ca l’Arau”.
21:30h / Plaça de l’Hotel

> Del 18 al 21 d’agost
The Cup: Torneig de Futbol
Juvenil
Amb la participació de l’At.C.Sant
Pol, FC Barcelona, RCD Espanyol,
Valencia CF, Real Sociedad, Real
Zaragoza, Girona FC i At. Madrid.
Lloc: Sot del Bagueny
Més informació: www.thecup.cat

Nits a la fresca al Club Tennis:
Concert de Guillem miTchel
22:30h / Tennis Sant Pol de Mar
> Diumenge 7 d’agost
Sardanes amb la cobla Premià
19 :30h / Plaça de la Punta
> Del 12 al 15 d’agost
XXII Fira Alternativa
Organitzacions i col·lectius per la pau,
la solidaritat, l’ecologia i els productes
naturals. Tallers i zones d’experiències. Fira d’artesania, alimentació i medicina. Conferències, debats, animació,
teatre, circ... i, a les nits, música en viu.

> Del 18 al 21 d’agost
Firamar 2016
XIV Fira d’Artesans i activitats relacionades amb el mar.
Inclou el 14è Festival d’Havaneres i 8è Concurs de Composició
d’Havaneres, amb els grups: Els
Pescadors de l’Escala, Arjau, Els Cremats i Port Bo. Dissabte 20 d’agost a
les 22h a la Plaça de La Punta.
També la V Trobada de Vela
Llatina i embarcacions tradicionals. Diumenge 21 d’agost a partir
de les 12h a la platja de les Barques.
Més info: www.penyaxindries.cat

La regidoria de Dinamització de la Gent Gran organitza
una sortida a Madrid per anar a veure el musical “El Rey
León” els dies 21 i 22 de setembre. El preu seria de 289 € +
9 € d’assegurança de cancel·lació (opcional), i inclou viatge en AVE, allotjament i esmorzar. Cal apuntar-se directament a l’oficina de viatges Carrefour del C/ Nou.

> La Festa Major en imatges
Ja podeu trobar a SantPolMèdia.cat els diferents vídeos
amb les activitats més destacades de la Festa Major. Pel
que fa a les fotografies, les trobareu com sempre al Flickr
de l’Ajuntament.

> Embarca’t a les sortides amb el
sardinal Sant Pau
L’associació A Tot Drap ofereix diferents tipus de sortida
amb el Sant Pau, sardinal de 10m d’eslora, aparellat a vela
llatina: batejos de mar, navegar amb vela llatina, singladures o travesses. Us podeu inscriure a través del formulari
que trobareu al web www.santpol.cat
Per a més informació: atotdrap@gmail.com

> Dissabte 20 d’agost
Campanya de donació de sang
De 17:30 a 21:30h / Sala de Ca
l’Arturo
> Dissabte 27 d’agost
Pagesia i proximitat
Mercat de fruita i verdura.
De 9 a 14h / Plaça Estació
La botiga al carrer
De 17 a 21h. pels carrers de Sant Pol
Unió d’Establiments i Serveis de
Sant Pol de Mar
> Diumenge 28 d’agost
Sardanes amb la cobla La Flama de Farners
19 :30h / Plaça de la Punta

EXPOSICIONS
‘Jocs de Paraules’
Mostra de cinema experimental
d’Érik Bullot. Fins al 18 de setembre.
Horari: De dijous a diumenge de 18 a
21h / Museu de Pintura
Aquareŀles de Mariano Unzeta
Fins al 15 d’agost.
Horari: De dilluns a divendres de 16 a
21h. / Biblioteca Can Coromines

ALTRES
Visites guiades entorn de la història i el patrimoni santpolencs
EL SANT POL DELS PESCADORS:
Dissabtes 20 d’agost i 17 de setembre i SANT POL AUTÈNTIC: Dissabtes 6 d’agost i 3 de setembre
Sortida a les 18h. Durada: 1’5h - 2h.
Apta per a totes les edats. No
accessible. Preu 5 €/persona i 50%
Descompte familiar (2 o més membres apuntats) Inclou pica-pica final.
Places limitades. Inscripció prèvia a
l’Oficina de Turisme (93 760 45 47 ofturisme@santpol.cat)
Jornades de la Cuina Marinera
del Maresme. D’agost a octubre
en restaurants i artesans alimentaris
de Sant Pol i la comarca.
Jornades gastronòmiques de
l’Horta al Maresme. De juny a
setembre.
Campanya de Bibliocomerç: La
Biblioteca a les botigues!!!
Fins al 20 d’agost
Aquest és el teu torn... de llegir mentre els pares compren als comerços
de Sant Pol, En col·laboració amb la
Unió de Comerciants del poble.
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