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Campanya per fomentar la
igualtat en el Dia de les Dones

> Acord de govern entre
CiU i Junts per Sant Pol

L

a regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament ha organitzat aquest any tot
un seguit d’actes per commemorar
el Dia internacional de les Dones,
que se celebra el 8 de març. Així, s’han
programat un cinefòrum i dos tallers,
accions de sensibilització encaminades a
prevenir violències de gènere, promoure
l’apoderament de les dones i fomentar el
seu lideratge en relació a la transformació del món.
Coincidint amb aquesta efemèride, l’Ajuntament va presentar també el seu Protocol per la prevenció i gestió de l’assetjament, una eina que estableix un marc
formal d’actuacions per prevenir, detectar i resoldre les situacions d’assetjament
(tant moral com sexual) que es puguin
produir en l’àmbit laboral. Aquest document ha estat elaborat amb el suport de
l’Institut Català de les Dones i a partir
de les sessions de treball d’un equip format per personal de diferents àmbits de
l’Ajuntament, representants sindicals i
membres d’una entitat externa. En la presentació del document, es va fer una dinàmica de grup en la que, amb la participació
de tothom, es van recollir tot un seguit de
situacions que provoquen incomoditat en
el lloc de treball, que serviran per iniciar la
segona fase de les actuacions i podran orientar accions de formació i sensibilització
necessàries per evitar-les.

La regidoria d’Igualtat va iniciar el seu
camí en la passada legislatura, amb l’objectiu d’impulsar les polítiques d’igualtat de gènere en el municipi, sensibilitzant la ciutadania envers la igualtat i
impulsant i vetllant per l’aplicació de la
transversalitat de gènere en tota l’acció
municipal.
La primera acció que va portar terme va ser la realització del Pla intern
d’igualtat, amb el suport de la Diputació de Barcelona. Les mesures sorgides
d’aquest pla han orientat una gran part
de les accions de la regidoria, tant internes com externes. En especial, la regidoria se centra en la commemoració del
Dia internacional de les dones i el Dia
internacional contra la violència envers
les dones, a través de campanyes per
fomentar la igualtat i amb accions de
sensibilització i formació per fer visible
la desigualtat i la necessitat de lluitar
contra el masclisme existent en la nostra societat.

Els grups municipals de CiU i Junts per Sant
Pol han signat un acord de governabilitat, en
virtut del qual els regidors de la formació independent entren a formar part de l’equip de
govern, assumint les regidories de Serveis Socials i Dinamització de la gent gran, Esports, i
la regidoria adjunta de Medi Ambient, amb les
delegacions de Platges, Sanitat, Salut i Consum. Així, els tres regidors de Junts (Josep
Parada, Daniel Comas i Verònica Martí, que
s’incorporarà al proper ple en substitució de
Carme Pomés) s’afegeixen als cinc de CiU, que
fins ara havia governat en minoria. Amb aquest
pacte es pretén obtenir un govern fort i estable, basat en un model compartit de poble que
persegueix una millor qualitat de vida per a les
persones.
Els objectius del nou govern de coalició són
els de reforçar l’acció de govern, fomentar
la transparència, el diàleg i la participació, i
contribuir a millorar la qualitat de vida dels
santpolencs i santpolenques. Els dos partits es
comprometen, entre altres coses, a executar
un pla d’acció de mandat i a continuar amb un
posicionament sobiranista decidit, donant suport al procés d’independència.

> Calendari de sortides
Per aquesta primavera, des de l’Ajuntament de
Sant Pol es preparen un seguit de sortides culturals en autocar per visitar indrets o assistir
a actes singulars arreu de Catalunya. Així, la
primera d’aquestes sortides serà el diumenge
10 d’abril, en què es farà una excursió a Olesa
per tal de poder gaudir de la tradicional representació de la Passió. També a l’abril, el dilluns
25 es farà l’habitual sortida a Montserrat, amb
assistència al cant de la Salve i el Virolai, entre d’altres visites guiades. De cara al mes de
maig es prepara la tradicional sortida a Girona
Temps de Flors, programada per al dia 9, i una
escapada al teatre a Barcelona, per gaudir de
l’obra El florido pensil (nenes), el dia 19. Per a
més informació podeu dirigir-vos a l’Oficina de
Turisme (Plaça de la Vila, 1 - 93 760 04 51).
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Breus
> Neix Sant Pol Mèdia, el nou
portal multimèdia del municipi

> La Biblioteca prepara la celebració del
seu primer aniversari a ple rendiment

E

l proper 22 de març farà un any de la inauguració de la Biblioteca Can Coromines. Un espai que, tota i la seva curta vida, funciona a ple rendiment i pot presumir d’unes
xifres envejables. Durant el 2015 la biblioteca va tenir
30.298 visites, va prestar un total de 15.915 documents i va organitzar fins a 72 activitats, que van tenir prop de 3.000 assistents. L’equipament disposa d’un fons de 9.886 documents,
dels quals 2.441 són novetats, i es poden consultar lectures en
diferents llengües.
Per celebrar aquest primer aniversari, s’estan duent a terme
un seguit d’activitats durant el mes de març: tallers familiars,
contacontes, xerrades... El gran acte d’aniversari se celebrarà
el 19 al migdia, amb un recorregut per Can Coromines a càrrec
del Centre Cultural de Sant Pol, i seguidament tindrà lloc l’entrega de premis del concurs de punts de llibre.
Recordem que la biblioteca romandrà tancada del 25 al 28 de
març per vacances de Setmana Santa, ambdós inclosos.

Aquest mes de febrer ha arrencat Sant Pol Mèdia, un nou
mitjà de comunicació multimèdia del municipi, que donarà
cobertura audiovisual dels actes celebrats a Sant Pol.
Realitzarà també entrevistes, cobertura d’esdeveniments
esportius, institucionals, retransmisió dels plens en directe... Podeu consultar-lo a santpolmedia.cat.

> Servei d’expedició de certiﬁcats
meteorològics del Consell Comarcal
El Consell Comarcal del Maresme ha activat un formulari
online al seu web ccmaresme.cat perquè aquelles persones que hagin sofert danys o desperfectes a causa del mal
temps puguin sol·licitar un certificat meteorològic, per
presentar-lo a les asseguradores de cara a possibles indemnitzacions. El preu d’aquest servei és de 38,74€.

> Calendari preinscripció 2016-17
El període de preinscripció previst per al curs 2016-17 serà
del 30 de març a 7 d’abril per al 2n cicle d’educació infantil,
primària i ESO. A les llars d’infants, del 2 a 13 de maig.

Agenda
MARÇ
> Dijous 17 de març
Jornada de portes obertes a
l’Escola Sant Pau
9:30h / Escola Sant Pau
> Divendres 18 de març
Club de Lectura infantil de 8 a
10 anys
La tortuga tranquil·la, de Michael
Ende. Coordinadora: Marianna Trichini. 17:30h / Biblioteca
> Dissabte 19 de març
Actes 1r. Aniversari de la
Biblioteca Can Coromines
- A les 12h: GRAN ACTE
D’ANIVERSARI: “De la casa
d’estiueig a la biblioteca”. Recorregut per Can Coromines. A càrrec del
Centre Cultural de Sant Pol.
- A les 13h: Entrega de premis del
Concurs “Marca’t un punt!” de Punts
de llibre de la biblioteca.
Concert de Guillem miTchel
22h / Centre Cultural
> Diumenge 20 de març
Diumenge de Rams
A les 10:45h. a la Plaça de l’Església,
benedicció de palmes i rams.
Tot seguit, Santa Missa.

> Divendres 25 de març
Divendres Sant
A les 8 del matí, Via-Crucis pels
carrers de la vila.
A les 21:30h, processó del Sant
Enterrament.
> Dissabte 26 de març
Visites, per lliure, a la torre del
campanar de l’església
Estarà oberta d’11h a 13h
> Diumenge 27 de març
Diumenge de Pasqua
Cantada de caramelles. Durant tot
el dia pels carrers del poble
> Dimarts 29 de març
Presentació del projecte
“Paisatges sonors”
De 17:30 a 19h / Sala Ainaud Lasarte
> Dimecres 30 de març
Club de lectura de noveŀla
Una veritat delicada, de John Le
Carré. Coordinadora: Eva Lleonart
19h / Biblioteca
> Dijous 31 de març
Conferència sobre Diabetis i
Dieta Mediterrània
A càrrec d’Àngels Pallàs, Dietista Nutricionista. 19h / Sala A. de Lasarte

ABRIL
> Dissabte 2 d’abril
Concert d’Arnau i Hugo
22h / Centre Cultural
> Diumenge 3 d’abril
Jornada de portes obertes a la
Llar d’Infants
D’11 a 13h / Llar d’Infants municipal
> Dilluns 4 d’abril
Club de lectura dels
Hiper-Iŀluminati
Igraine la valenta, de Cornelia Funke.
Coordinadora del grup: Carme Vila
17:30h / Biblioteca
> Dimecres 6 d’abril
Cicle de passejades per a la
gent gran 2015-16: Passejada
per Sant Pol
Informació i inscripcions: Ca l’Arturo
> Dissabte 9 d’abril
Pagesia i proximitat
Mercat mensual de fruita i verdura.
De 10 a 14h / Plaça Estació
> Diumenge 10 d’abril
Concert musical infantil
“Cabaret Aulet”
18h / Centre Cultural

Sortida per veure La Passió
d’Olesa
Preu: 40€. Inscripcions a Ca l’Arturo
o a l’Oficina de Turisme
> Dimecres 13 d’abril
Taller: Desemmascarant els
micromasclismes quotidians
De 18 a 20h / Sala Ainaud de Lasarte.
Inscripcions a igualtat@santpol.cat
– 93 760 04 51 (ext. 1031). Gratuït.
> Dissabte 16 d’abril
Concert de Humm
22h / Centre Cultural

EXPOSICIONS
‘Sang de fulla’
Diàleg de Tura Sanz i Mària Sauleda
amb Mercè Rodoreda.
Horari: Dissabtes de 18 a 20h i
diumenges i festius d’11 a 14h
LLoc: Museu de Pintura

ALTRES
Jornades gastronòmiques del
Pèsol del Maresme
Del 17 de març al 21 d’abril. en restaurants i artesans alimentaris.
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