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Des de l’àrea de Salut i Medi Ambient de 
l’Ajuntament us recordem l’obligació de 
censar tots els animals domèstics, per 
tal de mantenir un registre actualitzat 
de dades i disposar de la informació dels 
animals que viuen al municipi. En aquests 
moments hi ha 209 animals censats, 
dels quals 202 són gossos i 7 són gats.  
A més de la inscripció en el cens, com a 
pas previ cal xipar als animals domès-
tics, element indispensable per localit-
zar el propietari en cas de pèrdua. Cal 
destacar que dels gossos recuperats a la 

A
quest mes de juny s’inicia la temporada de platges 
2016, que té com a principal novetat que s’ha habilitat 
una platja en la que es permet el bany amb companyia 
de gossos. Es tracta de la platja coneguda com “Les 

Banyeretes”, situada després de l’espigó de Can Villar. Aquesta 
decisió s’ha pres després de recollir les inquietuds de propieta-
ris que demanaven poder accedir a la platja a l’estiu amb com-
panyia de les seves mascotes. La platja funcionarà com a prova 
pilot i en acabar la temporada se’n farà la valoració. Es recor-
da que a la resta de platges no està permés l’accés de gossos 
durant l’estiu, i que a l’espai habilitat cal igualment respectar 
l’entorn i la resta de banyistes i recollir sempre les deposicions.

Seguretat a la platja
El servei de socorrisme començarà a funcionar el proper 23 de 
juny fins a l’11 de setembre, i inclourà, com l’any passat, cam-
panyes de sensibilització mediambiental, prevenció i primers 
auxilis. Entre aquestes, cal destacar les sessions adreçades a 
l’alumnat de l’institut de Sant Pol, encaminades a conscienciar 
els infants sobre els hàbits saludables, alertar-los dels perills 
de la mar i explicar-los el funcionament dels protocols del ser-
vei de socorrisme i primers auxilis. L’alumnat de l’institut també 
està gaudint aquests dies del projecte “Capbussada a la natu-
ra”, un curs de vela lleugera, dins del Club Nàutic de Sant Pol de 
Mar, que té per objecte l’aprenentatge de les tècniques bàsi-
ques de navegació amb diferents embarcacions.
D’altra banda, recordem que fins al 30 de setembre, la pesca 
només és permesa en horari nocturn: de 22h a 6h. Per als ba-
nyistes, s’ha  de tenir en compte que la zona segura de bany es 
troba senyalitzada amb les boies situades a 200 m de la costa i 
fora dels canals nàutics, i cal que consulteu l’estat de la bandera 
abans de ficar-vos a l’aigua. A les platges vigilades feu cas de les 
indicacions del personal de socorrisme i a les platges sense ser-
vei de socorrisme truqueu al 112 en cas d’emergència. Igualment, 
cal destacar que aquest estiu s’adquiriran dos desfibriladors 
més (fins ara es disposava d’un mòbil), que s’ubicaran a la Punta i 
al Pavelló poliesportiu, per prevenir possibles emergències.

> El cens d’animals domèstics

via pública (59 el 2014 i 33 el 2015), tots 
els que han pogut ser retornats als pro-
pietaris ha estat gràcies a que portaven 
xip (44 i 25 respectivament).
Us recordem que la tinença d’un gos o 
gat comporta una responsabilitat, espe-
cialment pel que fa a la convivència i al 
bon veïnatge. Quan passegeu el vostre 
gos porteu-lo lligat i, sobretot, reco-
lliu-ne els excrements. L’ajuntament ha 
habilitat dues àrees de socialització, una 
als Garrofers i l’altra al final del Parc del 
Litoral, a més de la platja de les Banyere-

tes, on aquest estiu es permet el bany en 
companyia de gossos.
Pel que fa als gossos considerats poten-
cialment perillosos cal que tramiteu la 
llicència de tinença a l’ajuntament, tal i 
com determina la normativa aplicable, 
i que tingueu especial cura en portar el 
gos lligat i amb morrió per tal d’evitar 
qualsevol incident. Us animem a que ens 
feu arribar els vostres suggeriments, 
relacionats amb aquest i qualsevol altre 
tema de medi ambient a traves de l’adre-
ça mediambient@santpol.cat

Sant Pol disposarà d’una 
platja per al bany amb 
companyia de gossos



Breus

> Obertes les inscripcions per al 
Casal d’estiu 2016

De l’1 a l’11 de juny es poden fer les inscripcions per al Ca-
sal d’Estiu 2016 a Ca l’Arturo (de dill. a div. de 17 a 19h i diss. 
de 10 a 13h), o per correu electrònic a casalsantpolde-
mar@gmail.com. El casal s’ofereix del 22 de juny al 29 de 
juliol, de 9h a 13h, a l’Escola Sant Pau. S’hi poden apuntar 
infants des de P3 (cursat) fins als 16 anys. Les places no 
són limitades. Consulteu tota la informació al web muni-
cipal. Reunió informativa: dissabte 18 de juny a Ca l’Arturo.

> Servei de bar de la festa major

Fins al 13 de juny, les entitats interessades a portar el ser-
vei de bar de la Festa Major poden presentar sol·licitud per 
al procediment de selecció per a l’atorgament d’aquesta 
llicència. Consulteu les bases a santpol.cat

> Ajuts al lloguer: fi ns el 15 de juny

Oberta la convocatòria de subvencions per al pagament 
del lloguer de l’Agència d’Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya. Informeu-vos als Serveis Socials municipals, 
Pl. Antoni Sauleda, s/n  -  93 760 09 09 de 9 a 14h. o a 
l’oficina d’Habitatge del Consell Comarcal del Maresme.

> Novetats de la temporada de zones 
blaves que s’inicia el 15 de juny

Agenda
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E
l proper 15 de juny comença la temporada de zones blaves 
a Sant Pol, que aquest any s’escurça un mes. Així, la tempo-
rada de pagament serà només del 15 de juny al 15 de setem-
bre, i no com era habitual (de l’1 de juny al 30 de setembre).

A més, aquest 2016 s’han canviat les enganxines que donen dret 
a aparcar gratuïtament als empadronats a Sant Pol i que paguen 
l’impost de circulació al municipi. Aquests nous adhesius s’han en-
viat ja a tots els que compleixen aquestes condicions. Si algú no 
l’ha rebut pot posar-se en contacte amb l’OAC de la policia al 93 
760 05 19 o bé presencialment de dilluns a divendres de 9 a 14h.
Altres novetats són les autoritzacions per estacionar per horaris 
de matins (9-14h) o tardes (16-20h) a meitat de preu, o la possibi-
litat que les entitats esportives adquireixin adhesius per aparcar 
en horari de tardes al preu de 40 €. També s’ha anul·lat el conveni 
amb l’ajuntament de Sant Cebrià que preveia que els seus ciuta-
dans que justificaven haver d’agafar el tren diàriament per anar a 
treballar podien adquirir un adhesiu per import de 100 €.

JUNY
> Divendres 3 de juny
Presentació del llibre “Sant 
Cebrià de Vallalta. Genealogia 
del poble (1500-2014)”
A càrrec de l’autor, Francisco Borrell 
Borrell (Kiku de Ca l’Andreu). Dintre 
del cicle de conferències i presenta-
cions sobre recerca i història local 
“Els vespres de l’arxiu”
Hora: 19h / Lloc: Biblioteca

> Del 4 al 17 de juny
41è Festival JAZZ GALET CLUB
Celebrem el 10è anivesari de la Sant 
Andreu Jazz Band.
Dissabte 4 de juny:
Motis Chamorro Reunion
Hora: 22h / Lloc: Centre Cultural
Diumenge 12 de juny:
Sant Andreu Jazz Band
Hora: 12:15h h / Lloc: Concert-Vermut 
a la Plaça de la Punta
Divendres 17 de juny:
Dixie Band Taller de Músics
Hora: 22h / Lloc: Parc del Litoral dins 
la 3a Mostra Gastronòmica
Preu concert Centre Cultural: 15€
Abonament: 25€ Inclou entrada 
a tots els concerts, vermut del 
concert de la Punta i un tiquet de 
degustació amb beguda a la Mostra. 
Ja a la venda a Finques Sauleda

> Dissabte 4 de juny
Hora del conte: Teatre de paper 
japonès Kamishibai
Amb Fabiola Bernal. 
Hora: 12h / Lloc: Biblioteca

> Divendres 10 de juny
 Presentació del llibre “La fa-
mília estiuejava a Sant Pol... i 
el pare pintava”, de Núria Viño-
las. Hora: 19h / Lloc: Biblioteca

> Dissabte 11 de juny
Pagesia i proximitat
Mercat mensual de fruita i verdura.
De 10 a 14h / Plaça Estació

La Nit de l’Esport. Entrega de 
premis a esportistes santpolencs. 
Hora: 21h / Lloc: Carpa Parc Litoral 

> Diumenge 12 de juny
9a. Fira del Traster Obert
Hora: De 10 a 15h / Lloc: Parc Litoral
Organitza: Dones de la Vallalta

Festival fi  de curs de l’Aula de 
Dansa. Hora: 12h / Lloc: Gimnàs de 
l’Escola Sant Pau

Goigs a Sant Antoni
Tradicional cantada dels Goigs amb 
acompanyament dels músics de la 

vila. Obsequi de coca i moscatell.
Hora: 22h / Lloc: Carrer Abat Deàs

Concert benèfi c a Canet
“Clàssic meets jazz”. A benefici del 
Centre de persones amb discapaci-
tat “Els Garrofers”. Hora: 19h / Lloc: 
Jardí de Comediants (Villa Soledad). 
R. Gavarra, 69. Canet. Donació: 30€.

> Dilluns 13 de juny
Sortida a Cadaqués històric i 
artístic
Preu: 45€. Inscripcions a Ca l’Arturo 
o a l’Oficina de Turisme fins al 9 juny.

> 17 i 18 de juny
3a. Mostra gastronòmica
Mostra amb plats representatius 
dels restaurants de Sant Pol i pos-
tres de pastisseries locals. Actuaci-
ons musicals, tallers gastronòmics, 
degustacions... Horari: De 19 a 00h / 
Lloc: Parc del Litoral
Consulteu el programa a santpol.cat

> Diumenge  19 de juny
Festa del Dr. Riera Vaquer
Amb el Duet Esquitx. Hora: Tot el dia

> Dimarts 21 de juny
Presentació del llibre “Les can-
çons de la nostra vida”, de Pep 

Blay. Amb ocasió del Dia Mundial de 
la Música. Hora: 19h / Lloc: Biblioteca

> Dijous 23 de juny
Revetlla de Sant Joan
- A les 21:30h: Cercavila de la Bruixa, 
de la Plaça de la Vila fins a la Punta
- Tot seguit, crema de la Bruixa
- A partir de les 23:30h: Ball amb 
l’orquestra La Comparsa

> Dissabte 25 de juny
Beach Market Sant Pol
Fira d’artesania, decoració i com-
plements. Hora: De 10 a 22h. / Lloc: 
Plaça de la Punta i torrent Arrosser

Pagesia i proximitat
Mercat mensual de fruita i verdura.
De 10 a 14h / Plaça Estació

Festa Holi
Festival de colors. Activitat infantil.
Hora: 19h. / Lloc: Plaça de la Punta

EXPOSICIONS

‘Un mar de còdols’
Instal•lació de peces de ceràmica de 
Quim Carbonell. Fins al 3 de juliol. 
Horari: Dissabtes de 18 a 20h i 
diumenges i festius d’11 a 14h
LLoc: Museu de Pintura
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