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Sant Pol celebra el Dia
de les Dones amb actes
reivindicatius i festius

E

ls actes de celebració del Dia Internacional de les Dones a Sant Pol començaven el dia 8 de març amb un acte
reivindicatiu: l’aturada durant mitja hora del personal i
responsables polítics de l’Ajuntament. El consistori se
sumava així a la convocatòria “la Vaga de Totes”, una mobilització internacional que pretenia visibilitzar la força i la potencia
de les dones quan actuen juntes: la possibilitat d’aturar un món
que sense elles no funcionaria.
El tret de sortida oficial de la celebració del Dia de les Dones
es donava el mateix dia a la tarda, amb la Lectura del manifest i
la Xerrada-presentació del llibre Decidides – Set dones contra
corrent a la Biblioteca Can Coromines. L’autora, Elisenda Albertí, va anar desgranant davant un nombrós públic la vida d’aquestes dones lluitadores i precursones del feminisme a Catalunya.
Les activitats més lúdiques es van donar el cap de setmana:
Dissabte 11 se celebrava la 13a Trobada de la dona treballadora,
amb la tradicional rua, vermut a la plaça de la Vila, i dinar a l’hotel Gran Sol. Diumenge al matí, va tenir lloc una Conferènciatertúlia sobre la projecció del vídeo Les Dones a l’Índia Rural,
a la Sala Ainaud de Lasarte, en col·laboració amb l’Associació
Dones de la Vallalta i la Fundació Vicente Ferrer. La jornada va
acabar amb una Passejada Solidària. A la tarda, la companyia
GEAtre va arrodonir el dia amb la representació de l’obra de
teatre Dones com jo al Centre Cultural.

> Sant Pol estalvia prop de 57.000

euros anuals amb les millores a
l’enllumenat públic
Les mesures de millora de l’eficiència energètica que s’han dut
a terme a la xarxa d’enllumenat públic de Sant Pol comencen
a donar els seus fruits. L’any passat es va aconseguir reduir
el consum en un 68,3% (de 930.592,05kWh/any s’ha passat a
294.975kWh/any), el que representa un estalvi econòmic de
56.834,96€ anuals i una disminució de 146,4 tones de CO2 que
s’han deixat d’emetre a l’atmosfera. Aquest estalvi econòmic
és molt significatiu, tenint en compte a més, l’important augment del preu de l’energia en els darrers mesos.
L’Ajuntament de Sant Pol de Mar va aprovar l’any 2014 l’externalització del servei d’enllumenat públic, que es va adjudicar
a l’empresa ELECTRICITAT BOQUET SL per un període de sis
anys, durant els quals es farà càrrec de la seva gestió i manteniment. El 26 de març de 2015 va finalitzar la implantació de les
millores, que han consistit en la substitució de les bombetes
existents per altres de baix consum, l’adequació de les potències o la racionalització dels horaris d’encesa i apagada.

Els actes del Dia de les Dones s’allargaran durant el mes de
maig, amb una Xerrada sobre Lactància a càrrec del Dr. Carlos
González i en col·laboració amb l’Associació de Suport a la Lactància MARESMAR; i amb una sortida amb visita guiada a l’Espai
Francesca Bonnemaison de Barcelona.
Joves de Sant Pol presenten un vídeo que diu PROU! al
masclisme
Amb motiu de la celebració del Dia de les Dones, l’Espai Jove de
Ca l’Arturo va aprofitar per presentar el curtmetratge sobre el
masclisme que varen realitzar un grup de joves durant el primer
trimestre en el taller d’iniciació a l’edició de vídeos. El podeu consultar a santpol.cat i al facebook de l’Ajuntament.

> Canvi en la circulació del carrer
Sant Pau
Coneixem la problemàtica de la circulació
dels camions i d’altres
vehicles voluminosos
pels carrers del centre de la nostra vila,
amb el deteriorament
que comporta a les balconades dels edificis dels domicilis particulars i les voreres amb el perill que suposa pels vianants.
Amb la finalitat d’evitar situacions de risc per a les persones i que
es malmetin les cases, els propers dies s’instal·larà un senyal de
prioritat invertida amb limitador d’altura al carrer Sant Pau, cruïlla Pujada Sant Pau. Aquesta senyalització limitarà la velocitat,
donarà prioritat als vianants i restringirà la circulació als camions,
per tant només podran accedir els vehicles turismes, furgonetes i
motocicletes. Amb la mateixa finalitat de restricció de la circulació rodada, a la Pujada Sant Pau es prohibirà la baixada de tots els
vehicles, és a dir només serà de circulació ascendent, malgrat això
els vehicles estacionats al garatge del número 23, amb precaució,
seran els únics que podran accedir al carrer Sant Pau.
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Breus
> Nou espai web d’objectes
perduts recuperats per la Policia

> Presentació del projecte

Paisatges Sonors a Pamplona

E

l passat mes de febrer, es va presentar a Pamplona el
projecte de recerca ‘Paisatges sonors’ sobre la sonoritat i la infància, impulsat per les llars d’infants municipals Pi del Soldat de Sant Pol i Printzearen Harresi,
de Pamplona. L’acte, al que van assistir l’alcaldessa de Sant
Pol, Montserrat Garrido, la regidora d’Ensenyament, Marta
Romà, donava el tret de sortida a un seguit d’activitats relacionades amb el projecte: documentals, trobades, exposicions i tallers i experiències sonores.
Aquesta iniciativa va sorgir amb l’objectiu d’aprofundir en
les possibilitats sonores i musicals a l’escola infantil analitzant, reflexionant i proposant paisatges que enriqueixin
el món sonor i musical d’infants de 0 a 3 anys. Parteix del
punt que nens i nenes són capaços de donar sentit al món
des de la seva cultura, i pretén comprendre la seva forma
d’entendre el món des de la perspectiva del so, oferir-los
paisatges i oportunitats instrumentals i expressives per
anar construint el seu imaginari sonor, i reflexionar sobre
com produeixen sonoritats complexes. El vídeo documental compta amb la participació de la xef Carme Ruscalleda i
l’artista Perejaume, entre d’altres.

Agenda
MARÇ
> Divendres 31 de març
Taller de porteig i lactància.
Adreçat a embarassades, pares i
mares de nadons de 0-2 anys. A
càrrec de Kangura. 16h / 1r. pis de Ca
l’Arturo. Gratuït. Org: Associació de
Suport a la Lactància MARESMAR.

ABRIL
> Dissabte 1 d’abril
Portes obertes a la Llar
d’Infants. S’obrirà la jornada amb
Música en directe i Dansa. 11h
Passi de la pel•lícula “Frozen”.
Amb motiu de la celebració del Dia
del Llibre Infantil i Juvenil. 12 h /
Biblioteca
> Dimarts 4 d’abril
Sessió informativa sobre els
camins esportius (Vies blaves)
de la riera de la Vallalta.
19h / Pavelló esportiu de Sant Cebrià

> Dissabtes 8, 15 i 22 d’abril
Mercat de Pagesia i proximitat.
De 10 a 14h / Plaça de l’Estació
> Dissabte 8 d’abril
Teatre infantil, a càrrec de Plat i
Cullera Crea Teatre. Contes teatralitzats. 12h. / Biblioteca. Sala infantil
> Del 9 al 17 d’abril
Setmana Santa. Diumenge de
Rams: Benedicció de palmes i rams.
12h / Pl. Església. Tot seguit, Missa.
Divendres Sant: 8h/ Via-Crucis
pels carrers. 21:30h / Processó.
Diumenge de Pasqua: Cantada
de caramelles pels carrers del poble.
> Dissabte 22 d’abril
Revetlla de Sant Jordi a la
biblioteca:
- 11h. Titelles: La llegenda de
Sant Jordi i el Drac. A càrrec
dels alumnes d’expressió plàstica de
l’Associació Artística de la Vallalta.
- 11:30h. Entrega de premis del 2n
Concurs de Punts de llibre “Marca’t

La Policia Local posa a disposició de la ciutadania un nou
espai al web amb les fotografies d’alguns objectes perduts que es troben a les seves dependències i que no han
estat reclamats encara. En cas que pugueu reconèixer
algun d’aquests objectes com a propi, podeu adreçar-vos
a la comissaria per reclamar-lo. Per recuperar l’objecte,
caldrà presentar acreditació conforme s’és el propietari.

> Calendari de preinscripció per al
curs 2017-2018
El període de preinscripció per al curs 2017-18 serà del 23
de març al 4 d’abril per al segon cicle d’educació infantil,
educació primària, centres integrats i educació secundària
obligatòria (ESO). A les llars d’infants, del 2 a 12 de maig, i
per al batxillerat, els cicles de grau mitjà de formació professional i d’arts plàstiques i disseny, del 16 al 24 de maig.

> 2n Concurs de Punts de llibre a la
Biblioteca
La Biblioteca Can Coromines de Sant Pol organitza el segon Concurs de Punts de llibre, per a infants i persones
adultes. Consulteu les bases a santpol.cat o a la Biblioteca i participeu! Les obres presentades seran els punts de
llibre que repartirà la biblioteca entre els seus usuaris durant tot l’any! El concurs és obert a tothom i la data límit
de presentació d’originals es tanca el 31 de març.

un punt!” i del “Passaport Gènius:
l’aventura de llegir”
- 12h. Presentació Guia de Recursos de les Biblioteques del
Maresme. Xerrada-conferència
“L’Ofici de paler”, a càrrec de Pep
i Guillermo Mestres.

> Dimarts 25 d’abril
Contes infantils per als més
menuts. La Biblioteca explica contes dins la Setmana Cultural de la
Llar d’Infants Pi del Soldat, a càrrec
de Lali Sala. Inclou Exposició de
contes. 10h / Llar d’Infants.

> Diumenge 23 d’abril
Diada de Sant Jordi:
Tot el dia a l’Av. Dr. Furest Parades
de llibres i roses. A partir de les
11h Burro-mecànic i inflables a la
Plaça de la Punta. A les 11.30h Sardanes amb la Cobla Sabadell a la Pl.
Torrent Arrosser. A les 13h. Ballada
de swing. A les 18h Espectacle
d’animació infantil amb Roger
Canals. Pl Torrent Arrosser.

> 29 i 30 d’abril
VI Fira del Formatge.
Parades de venda de productes,
xerrades, tastets, tallers...
Dissabte d’11 a 21h. i diumenge de 10
a 20h. / Plaça Anselm Clavé

> Dilluns 24 d’abril
Sortida a Montserrat. Inclou
visita guiada pels diferents espais i
al Museu, assistència al cant de la
Salve i el Virolai i dinar al restaurant
de l’Abadia. Preu: 35 €
Inscripcions a l’Oficina deTurisme.

EXPOSICIONS
‘Guinovart. Portes pintades’.
Fins al 17 d’abril / Museu de Pintura.
Horari: Dissabtes de 18 a 20h i
diumenges i festius d’11 a 14h.

ALTRES
Jornades Gastronòmiques del
Pèsol del Maresme. Fins 30 abril
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