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Aquest mes de setembre, les alcaldesses de Sant Pol de 
Mar i Calella, Montserrat Garrido i Montserrat Candi-
ni, van inaugurar l’Oficina Local d’Habitatge a la plaça 
Vicenç Ferrer de Calella. L’oficina neix amb la vocació 

de servei supramunicipal i, en aquesta primera fase, compta 
amb la participació dels Ajuntaments de Sant Pol i Calella, i in-
corpora la Fundació Habitat Solidari, el Servei d’Intermediació 
Hipotecària (SIDH) de la Diputació de Barcelona, a més dels 
serveis i convenis amb l’Agència d’Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya.
L’alcaldessa Montserrat Garrido, va recordar que aquest és el 
tercer conveni que tenen els dos pobles veïns i va comentar els 
beneficis per Sant Pol: “ara, la gent de Sant Pol de Mar podrà 
gaudir d’una Oficina d’Habitatge a tocar de la vila que, a més, 
gestiona serveis que ofereixen qualitat de vida als ciutadans”.
Per la seva banda, Montserrat Candini, va agrair la intel·ligència 
política de l’alcaldessa de Sant Pol de Mar ja que “junts farem 
més”, a més, va destacar l’esperit de mancomunar: “el territori 
no entén de fronteres a l’hora de servir els ciutadans”.

Arran de l’onada de robatoris que s’han 
produït aquest estiu a Sant Pol, les for-
ces policials que operen a la zona s’han 
coordinat per desplegar un operatiu 
especial, reforçant la seva presència a 
les zones més afectades, amb patrulles 
de vigilància principalment a la urba-
nització dels Garrofers, i amb controls 
per part dels Mossos d’Esquadra a les 

>  Sant Pol i Calella inauguren 
l’Oficina Local d’Habitatge

> Les forces policials es coordinen per intensificar 
la vigilància degut a l’onada de robatoris

> Fi de la temporada d’estiu de 
   zona blava i restriccions al centre
 
El 15 de setembre va ser l’últim dia de pagament de 
les zones blaves del parc del Litoral, La Riera i Pau Si-
món. Malgrat això, recordem que als carrers Manzani-
llo, Tobella i al pàrquing dels Tints cal continuar posant 
rellotge horari indicant l’hora d’estacionament. D’altra 
banda, l’accés al centre pel carrer Consolat de Mar ha 
canviat l’horari des del dia 16: TANCAT (sota sanció per 
als no autoritzats): divendres de 17 a 21h i dissabtes i diu-
menges de 12 a 21h. Al carrer Ferrocarril no hi ha cap va-
riació d’accés; només està permès l’accés als veïns que 
disposin de pàrquing i, en horari de 23 a 12h i de 15 a 18h, 
per als que no tenen pàrquing però domicili a la zona.

   Reparat el problema informàtic que va generar 
   sancions indegudes als veïns

El passat mes de maig es van instal•lar dues càmeres de 
seguretat als carrers Consolat de Mar i Ferrocarril per 
reduir el volum de vehicles als carrers del centre. Per-
què els cotxes dels veïns de la zona hi puguessin acce-
dir, es van introduir en un programa informàtic les seves 
matrícules, però per un error del programa informàtic 
es van sancionar també els vehicles que figuraven al llis-
tat d’autoritzats. L’ajuntament, al tenir-ne coneixement, 
es va posar immediatament en contacte amb l’empresa 
que va contractar aquests serveis, qui va poder reparar 
la problemàtica. L’ajuntament demana disculpes per les 
molèsties ocasionades i espera que no es torni a repetir. 
Si algun veí autoritzat rebés notificació de sanció, pot 
portar-la a l’OAC de la policia local, carrer Abat Deàs 
cantonada La Plaça, de dilluns a divendres de 9 a 13h o 
bé els dijous a la tarda a l’ajuntament (de 16 a 18h). Per a 
més informació, podeu adreçar-vos al telèfon de la poli-
cia local 937600519, o a policia@santpol.cat.

entrades de la població. Recordem que 
en aquests casos és molt important la 
col·laboració ciutadana, i que qualsevol 
que vegi alguna situació anormal o ac-
tituds sospitoses no dubti a posar-se 
en contacte amb la policia a través dels 
telèfons: 93 760 05 19 - 609 306 609 o 
del mail policia@santpol.cat, o al telè-
fon d’emergències 112.

Des de la regidoria de Medi Ambient, us 
informem que la Direcció General de Po-
lítiques Ambientals i Medi Natural ha de-
terminat la incompatibilitat d’una platja 
per a bany amb gossos amb la concentra-
ció de corbmarins emplomallats, espècie 
vulnerable a l’extinció.
El proper 30 de setembre finalitzarà la 
prova pilot de la zona de bany amb com-
panyia de gossos a la platja de les Banye-
retes i s’estudiarà el seu trasllat, per a 
la propera temporada, a una zona de no 
afectació per als corbmarins.

> AVÍS: Final prova 
   pilot a la platja de les 
   Banyeretes
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Afectacions a la 
mobilitat per les 
obres al pont 
sobre la riera

A finals d’aquest mes de setembre es donarà inici a les 
obres d’ampliació i millora del pont sobre la riera, si-
tuat a la zona del camp de futbol (carretera B-603). 
Aquestes obres milloraran en gran mesura l’amplada 

de pas de la vorera per a vianants, adaptant-se així a les lleis de 
mobilitat i accessibilitat universal actuals.  
Les obres tindran una durada aproximada d’entre 4 i 6 mesos, 
segons el projecte, i l’àmbit d’actuació patirà uns certs canvis 
en la mobilitat del trànsit rodat. En aquest sentit podeu con-
sultar el plànol adjunt on s’especifiquen totes les direccions 
permeses, ja siguin de vehicles provinents de l’autopista C-32, 
com vehicles provinents de la Nacional II, a més de la zona dels 
Garrofers.
Així, mentre durin les obres, el pont sobre la riera serà d’una 
sola direcció (de la N-II a les quatre carreteres) i també d’ús 
per als vianants. Els vehicles que arribin des de la carretera 
de Sant Cebrià en direcció a la N-II seran desviats pel parc 
del Litoral, excepte els de gran tonatge, que hauran d’agafar 
l’autopista.
Una altra modificació serà l’aparcament de l’Hort de la Sole, 
que restarà ocupat per tota la maquinària necessària per dur a 
terme el global de l’obra. En aquest sentit, per a no col·lapsar 
l’aparcament del camp de futbol quan aquest sigui ple, us em-
placem a utilitzar l’aparcament de l’entorn del pavelló, per 
facilitar la mobilitat. Demanem disculpes i comprensió per les 
incomoditats que es puguin generar els primers dies.
La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de 
la Diputació de Barcelona executa aquesta obra, que té un cost 
de 438.000 euros. L’objectiu és la millora de les dues voreres i 
un cert increment de la calçada per assolir, a les voreres, 1.5m 
d’ample cadascuna d’elles i en la calçada els 7m , és a dir dos 
carrils de 3.5m. També es preveu la millora de l’accés del vial 
municipal que dóna accés al poliesportiu, amb l’eixamplament 
en aquest punt, millorant el radi de gir del mateix.
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Breus

> Oberta convocatòria de subven-
cions per ajuts escolars curs 2016/17

Subvencions destinades a finançar ajuts escolars per ma-
terial escolar, llibres, activitats extraescolars, colònies/
crèdit de síntesi, sortides escolars, menjador escolar, 
logopèdia o tractament pedagògic, quotes llar d’infants, 
transport escolar, esports i selectivitat. Adreçades a 
l’alumnat matriculat en etapes d’infantil, cicle inicial, pri-
mària, secundària i post-obligatori. El termini de presen-
tació de les sol·licituds és fins al 26 de setembre. Els im-
presos es poden recollir a: l’OAC de Ajuntament de Sant 
Pol, als Serveis Socials o descarregar-los a santpol.cat

>Les llars d’infants de la Vallalta conti-
nuen gaudint de menjadors ecològics

Les escoles bressol de Sant Pol, Sant Cebrià i Sant Iscle 
seguiran tenint els dos propers cursos menjador ecològic, 
sent les úniques de Catalunya que ofereixen una dieta ín-
tegrament ecològica i de proximitat. Orígens, l’empresa 
que ha creat en Kiku Busquets, el cuiner que des d’aquest 
any gestionava el servei a tots tres centres, ha guanyat el 
concurs que s’ha realitzat abans de l’estiu i al qual s’hi van 
presentar tres aspirants. L’Escola Bressol El Rial seguirà 
acollint la cuina central dels tres centres de la Vallalta.

> L’Ajuntament llança AVISa’m, una 
nova campanya d’atenció i cura de la 
gent gran

Agenda
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La Regidoria de Serveis Socials posa en marxa un Programa 
d’Atenció i Cura de la Gent Gran, anomenat AVISa’m, dirigit 
a detectar situacions de risc d’aquest col·lectiu i ajudar-los 
en tot el que sigui al nostre abast. Aquesta inicitiva, que 

pretén crear una xarxa d’establiments col·laboradors que ajudin 
a detectar possibles situacions de risc vers la gent gran (canvis 
en la seva rutina diària, en el seu comportament o en el seu as-
pecte, etc), es presentarà el dia 29 a les 20:30h a la Sala Ainaud 
de Lasarte.

SETEMBRE

> Dissabte 24 de setembre
Pagesia i proximitat
Mercat de fruita i verdura.
De 9 a 14h / Plaça Estació

Festa de cloenda del Concurs 
de lectura Repte Gènius 
Gran festa dels lectors genials!!!
Hi pot anar tothom que vulgui, hagi 
estat concursant com no.
12h: Gran espectacle de la Mon Mas 
per a totes les edats.
13h: Entrega de premis als Lectors 
Genials.
Lloc: Biblioteca Can Coromines

> Dimecres 28 de setembre
Club de lectura de novel·la: 
El soroll i la fúria de William 
Faulkner
Conduït per Eva Lleonart
19h / Biblioteca Can Coromines

Presentació del llibre de poesia:  
La despiadada frontera entre 
el silencio y el latido
A càrrec del seu autor: David Yeste.  
Amb la col·laboració de les Dones de 
la Vallalta
20h / Pati de la Biblioteca

> Dijous 29 de setembre
Presentació del programa 
d’Atenció i Cura de la Gent 
Gran AVISa’m
Oberta a tots els comerciants, boti-
guers i vilatans. En acabar hi haurà 
un petit refrigeri.
20:30h / Sala Ainaud de Lasarte

OCTUBRE

> Dissabte 8 d’octubre
Pagesia i proximitat
Mercat de fruita i verdura.
De 9 a 14h / Plaça Estació

> Dimarts 11 d’octubre 
Sortida al Tren del Ciment
Vine i viatja amb el tren del ciment 
des de la Pobla de Lillet fins als Jar-
dins Artigas, dissenyats per Gaudí, i 
participa d’una visita guiada entre la 
naturalesa i l’art gaudinià, així com 
també de la visita guiada a la Fàbrica 
de Ciment Asland, fundada el segle 
XX per Eusebi Güell i Bacigalupi, on 
coneixeràs la que fou la primera 
fàbrica de ciment Pòrtland de Cata-
lunya. I un cop finalitzades les visites 
amb el trenet, dinaràs a Castellar de 
N’Hug per acabar la tarda amb un 
volt pel poble.

Preu: 40 € (Inclou transport amb au-
tocar, viatge amb el tren del ciment, 
visites guiades pels Jardins Artigas i 
Fàbrica de ciment i dinar a Castellar 
de n’Hug). Inscripcions a l’Oficina de 
Turisme fins al dijous 6 d’octubre

> 15 i 16 d’octubre
Happy food trucks festival i 
Beach Market 
Amb concerts, activitats infantils, 
futbol en pantalla gegant...
11-23h (dissabte) i 11-19h (diumenge)
Parc del Litoral

> Dilluns 24 d’octubre
Club de Lectura Els Hiper-Il·-
luminati (10-12anys): Harry 
Potter i la cambra secreta
Coordinat per Carme Vila.
17:30h / Biblioteca Can Coromines

> Divendres 28 d’octubre
Club de lectura per a nens-es 
de 8 a 10 anys: Agència de Lec-
tura de Montserrat Galícia
A càrrec de Marianna Trichini.
17:30h / Biblioteca Can Coromines

> Diumenge 30 d’octubre 
Cicle de Teatre infantil: Tot 
bufant, Pep Gol i Pep Pascual
18h / Centre Cultural

ALTRES

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. 

Excursions per a gent gran 
2016
Adreçades a majors de 75 anys o 
prèvia valoració dels Serveis Socials.
Sortides els matins dels dimarts de 
10:30 a 13:30h. amb un micro-bus 
tipus ambulància gran de Creu Roja.
Informació i inscripcions prèvies als 
Serveis Socials (Pl. Antoni Sauleda, 
s/n - Telèfon  93 760 09 09)

Club de lectura de novel·la 
històrica: El siglo de las luces 
de Alejo Carpentier
Coordinador: José Luis Lozano 
(historiador). Tots els dijous.
18:30h / Biblioteca Can Coromines
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