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Comença la temporada
d’estiu de zones blaves i
restriccions de trànsit
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l proper dia 15 de juny s’inicia la temporada d’estiu de zones blaves, que s’allarga fins al 15 de setembre. Així, durant aquest període les zones blaves del Parc Litoral, la
Riera i el carrer Pau Simón tornaran a ser de pagament
de dilluns a diumenge (festius inclosos) i en horari de 9 a 14h i de
16 a 20h. Les persones que porten més d’un any empadronades
a Sant Pol i que paguen l’impost de circulació al municipi rebran
a casa seva l’adhesiu del 2017 per poder aparcar gratuïtament
en aquestes zones. Si algú que reuneix aquestes condicions no
rep l’adhesiu, es pot posar en contacte amb l’OAC de la Policia
Local (C/ Abat Deàs, 36 - 93 760 05 19) de dilluns a divendres
de 9 a 13:30h i de 16 a 18h, o a través del mail policia@santpol.
cat. Recordem que quan comenci la temporada CAL PORTAR
L’ADHESIU ACTUALITZAT si es vol aparcar de forma gratuïta,
ja que el del 2016 deixa de tenir validesa.
Cal recordar també que a les zones blaves gratuïtes del carrer
Tobella, Manzanillo i al pàrquing dels Tints s’ha de posar DURANT TOT L’ANY el rellotge indicant l’hora d’arribada. Aquestes zones tenen un temps limitat d’aparcament per facilitar la
rotació de vehicles al centre del poble. Els rellotges es poden
recollir gratuïtament a l’OAC de la Policia o a l’Ajuntament.

Horari restriccions de trànsit al centre
A partir de l’1 de juliol i fins al 15 de setembre els accessos
al carrer Consolat de Mar estaran tancats CADA DIA de 12 a
21h, de manera que només hi podran circular els vehicles autoritzats. Es recorda que el control es fa a través de càmeres,
pel que si un veí ha canviat de cotxe o necessita accedir amb
un altre vehicle que no estigui a la base de dades ho ha de comunicar al mail policia@santpol.cat o mitjançant l’aplicació
SantPolAPP. Recordem que durant aquests horaris els vehicles estacionats al carrer de la Riera hauran de sortir PEL MATEIX CARRER, ja que no podran passar pel Consolat del Mar.

IMPORTANT: L’accés amb vehicle als carrers Ferrocarril i Dr.
Furest està prohibit DURANT TOT L’ANY i només hi poden accedir els veïns. Els que hi tenen l’aparcament durant tot el dia
donant prioritat als vianants, i en horari de 23 a 12h i de 15 a
18h els que no disposen de pàrquing. Qualsevol modificació o
emergència s’ha de notificar igualment a la Policia Local a través dels mitjans indicats. També cal tenir en compte que el fet
de poder accedir a la zona de la Punta NO DÓNA DRET A PASSAR PEL CARRER NOU, pel que aquests veïns hauran d’arribar
al seu aparcament des del carrer Tobella

> Comunicat de la regidoria d’Ensenyament sobre la modificació de quotes a la Llar d’infants
Benvolgudes famílies,
En resposta a l’escrit que de forma anònima s’ha
repartit pel poble i que es refereix a la modificació de les quotes de la llar d’infants pel curs
vinent, voldríem aclarir la informació per evitar
malentesos:
La modificació de l’horari de la llar d’infants es
planteja per tal de millorar la qualitat pedagògica del servei i l’atenció als infants per part de les
educadores.
L’horari plantejat implica començar el servei 1
hora abans, per tal de possibilitar que les famílies iniciïn abans el seu horari laboral (oferint una
quota integrada de mensualitat, més servei de
menjador).
La modificació horària es planteja també per afavorir l’entrada dels infants a partir de les 8:30 h
(en lloc de les 8:45h), millorant la qualitat de la
rebuda del matí

El servei fins a les 17h es continuarà oferint i l’import a pagar serà el mateix que l’import que pagaven les famílies pel servei d’acollida a partir de
les 8h, sense que hi hagi hagut un increment del
preu del servei per aquest concepte.
A més, la llar d’infants oferirà dintre de la quota
mensual la fruita, els bastonets i les galetes d’arròs ecològic, amb un increment d’un 5,75 % en la
quota mensual que pagaven fins ara les famílies.
Els infants que facin ús del servei de menjador
tindran inclòs dins la quota l’horari de 8 a 16h i
no hauran de pagar el servei d’acollida, implicant
doncs un estalvi de quasi un 10 % per aquestes
famílies.
Es continuarà oferint el servei fins a les 17 h, amb
el mateix acompanyament educatiu del personal
de la llar i no monitoratge extern, amb una quota
de 35 € mensuals o de 5 € de forma esporàdica
amb el topall dels 35 € (que en cap cas significa
més d’un 20 % d’increment de quota).

Com a conclusió doncs:
S’ha prioritzat una quota integrada amb el servei
de menjador, tenint en compte que és una part
bàsica del projecte pedagògic de la llar, i que
afavoreix a l’infant en la seva experiència d’estructura estable de vida quotidiana i de riquesa
cultural i relacional amb els altres infants.
Som conscients que els canvis poden ser difícils
en un primer moment, i que la realitat de cadascuna de les famílies que cada curs utilitza la llar
pot ser diferent. L’ajuntament ha de vetllar per
un projecte pedagògic que afavoreixi la màxima
qualitat educativa en el present i en el futur.
Socialment hem de tendir cap al projecte de reforma horària i les administracions públiques han
d’encapçalar aquests canvis.
Moltes gràcies per la vostra atenció,
Regidoria d’Ensenyament
Ajuntament de Sant Pol de Mar
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Breus
> Inscripcions al Casal d’estiu
2017: Del 15 al 17 de juny

> L’Ajuntament imparteix xerrades

als infants per conscienciar-los
sobre el problema de les pintades

D

es de la regidoria de Medi Ambient i la Policia Local
de Sant Pol s’estan realitzant una sèrie de xerrades a l’Escola Sant Pau i a l’institut municipal, per
conscienciar el jovent del problema de les pintades
al mobiliari urbà i als espais naturals de la nostra vila. Les
xerrades formen part de la campanya endegada per l’Ajuntament de Sant Pol per fer front a aquesta xacra que afecta
tant al nostre poble com a municipis de l’entorn.
L’objectiu d’aquestes trobades és transmetre als infants
la importància de comportar-se amb civisme, i que siguin
conscients que el fet de realitzar pintades als espais públics
no és només un acte incívic, sinó que està tipificat com a infracció i que pot comportar sancions, a més de l’elevat cost
que té netejar-ho.
Les xerrades s’han realitzat durant aquesta primavera a
l’alumnat de 5è i 6è de primària i 1r d’ESO, que va seguir les
explicacions de la regidora i l’agent de proximitat amb molta atenció, i aquest mes de juny s’impartiran a 2n d’ESO.

Agenda
JUNY
> Divendres 9 de juny
Presentació del llibre: “Un
collar de petxines”. A càrrec de
l’autora, Núria Viñolas. També es
presentarà l’Auca de Sant Pol, pintada per Juli Viñolas. 19h / Biblioteca
Taller-Xerrada-Demostració de
LEGO Education ROBOTIX.
Per a mares i pares de P3 a 2on. ESO.
19:30h / Sala Ainaud de Lasarte. Cal
inscripció prèvia. Més info: escolademaresipares.lavallalta@gmail.com

> Del 10 al 18 de juny
42è Festival Jazz Galet Club:
. Dissabte 10: Gili-Romaní Hot
Jazz Cats. 22h / Centre Cultural
. Divendres 16: Stradixie’s Band.
22h / Parc del Litoral.
. Diumenge 18: The Ohio Big Band
12:30h concert-vermut a la Punta.
Més info: www.penyaxindries.cat
> Dilluns 12 de juny
Goigs a Sant Antoni. Tradicional
cantada amb acompanyament dels
músics de la vila. Obsequi de coca i
moscatell. 22h / Carrer Abat Deàs.

Hora del conte i Taller infantil
de maquillatge: “La pallassa
Priska”. 12h / Biblioteca

> Dimecres 14 de juny
Sortida a Sant Joan de les
Abadesses i Camprodon, encant romànic. Preu: 35 € (inclou
visita guiada, dinar i transport)
Inscripcions a l’oficina de turisme
fins dimecres 7 de juny.

La Nit de l’Esport. Entrega de
premis a esportistes santpolencs.
20h / Carpa del Parc Litoral.

> Divendres 16 de juny
Presentació del conte: “Quan
plouen granotes”. A càrrec de

> Dissabte 10 de juny
Pagesia i proximitat.
De 10 a 14h / Plaça Estació

Del 15 al 17 de juny tindran lloc les inscripcions del Casal
d’estiu municipal 2017. El servei cobreix les edats des de P3
(cursat) fins als 14 anys, i estarà ubicat a l’Escola Sant Pau.
L’horari del casal és de 9h a 13h i s’ofereix també atenció
matinal de 8 a 9h, servei de menjador de 13 a 15h i acollida
a la tarda de 15h a 16:30h. El preu és de 30€ per setmana
(amb bonificacions per germans, família nombrosa,...). Els
altres serveis costen: Atenció matinal 12€, menjador 35€ i
acollida tarda 15€, amb possibilitat de serveis esporàdics.
Les inscripcions presencials es faran a Ca l’Arturo dijous
15 i divendres 16 de juny de 17 a 19 hores i el dissabte 17
de juny de 10 a 13h i de 16 a 19h. El divendres 16 de juny hi
haurà també la reunió informativa a les 19h a Ca l’Arturo.
Per a més informació: www.peretarres.org/casalsestiu Tel. 93 366 86 06 - casals@peretarres.org.

> Vine a recollir l’auca del civisme de
Sant Pol a l’OAC de l’Ajuntament
“L’auca de Sant Pol per tenir una vila com tothom la vol”,
així comença l’auca del civisme que l’Ajuntament ha tirat
endavant per animar la ciutadania a tenir un comportament cívic i a respectar l’espai públic. La podeu recollir
gratuïtament a l’OAC de l’Ajuntament (Plaça de la Vila, 1)
en horari d’atenció al públic, de 9 a 14h de dilluns a divendres, dijous de 9 a 18h i dissabtes de 10 a 13h. Ara és l’hora
de Sant Pol!

Pep Blay, Eduard Costa i Assumpta
Mateu. Recull de contes, iniciativa de
L’Associació CAIEV Educació Viva –
Ca l’Aulet. 18:30h / Biblioteca
> Dies 16 i 17 de juny
4a. Mostra gastronòmica.
Mostra amb plats representatius
dels restaurants de Sant Pol i postres de pastisseries locals. Actuacions musicals, tallers, degustacions,
tastos de cervesa, vins... Consulteu
el programa a www.santpol.cat
De 19 a 00h / Parc del Litoral

> Divendres 23 de juny
Revetlla de Sant Joan: A les
20:30h: Arribada de la Flama del
Canigó, a la platja de les barques.
A les 21h: Lectura del manifest a
la Plaça de la Vila. A les 21:30h: Cercavila de la Bruixa fins a la Punta.
A les 22h: Crema de la Bruixa a la
Plaça de la Punta. A les 23:30h: Ball
amb l’orquestra La Litoral.

> Dimarts 20 de juny
Hora del conte cantada i especial: “El cantallaire, set ratolins
cecs i altres contes i cançons”.
Amb Ferran Campabadal. Amb motiu
del Dia de la Música. 18h / Biblioteca

> Dissabte 24 de juny
Visita guiada per l’entorn
natural de Sant Pol. Sortida:
17h / Plaça de la vila. Visita a la Vall
de Golinons per conèixer la flora i
fauna, les masies, les plantacions
de palmeres... Inclou pica-pica final.
Preu: 5 €/persona (descompte 50%
per famílies). Places limitades. Cal
inscripció prèvia a l’oficina de Turisme o ofturisme@santpol.cat

> Dijous 22 de juny
Taller infantil d’Instruments
musicals. Taller de construcció
d’instruments (6 a 10 anys). A càrrec
de JoanM Chouciño. 18h / Biblioteca

Vine a conèixer l’ermita i la torre del campanar. Visites lliures
per a grups, limitades a 20 persones.
Cal reserva prèvia a l’oficina de Turisme o oficina.turisme@santpol.cat
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