
L’Ajuntament de 
Sant Pol reprèn 
aquesta tardor el 

cicle de passejades 
per a la gent gran, en 
la modalitat de marxa 
nòrdica.
     Per a més informació 
i inscripcions us podeu 
adreçar a la Regidoria 
d’Esports, ubicada a 
l’edifici de Ca l’Arturo, 
els dilluns, dimecres i 
divendres al matí. Si ho 
preferiu, també podeu 

trucar dins del mateix horari al telèfon 93 760 30 06.
     L’organització cedirà els bastons de marxa nòrdica a 
totes les persones participants que en necessitin. A més, 
les persones que mai hagin practicat aquesta modalitat, 
podran participar en el taller de marxa nòrdica que tindrà 
lloc el pròxim 16 d’octubre, de 10 a 13h, al Parc del Litoral. 
Les inscripcions a aquest taller es poden realitzar de la 
mateixa manera indicada en l’anterior paràgraf.
      El calendari de sortides per a la temporada 2019-2020 
és el següent:
- 20 de novembre de 2019: Manresa
- 22 gener de 2020: Sant Pol de Mar
- 26 de febrer de 2020: Sant Andreu de la Barca
- 25 de març de 2020: Navarcles

Sant Pol t’informa

El pròxim 25 d’octubre un equip de la Policia Nacional 
tramitarà de nou el carnet d’identitat electrònic a les 
persones que el tinguin caducat o n’hagin de canviar 
les dades del domicili, així com a aquelles persones 

que hagin de tramitar-lo per primera vegada o bé a les que 
desitgin tenir el DNI-e encara que no el tinguin caducat.
     En tots els casos s’haurà de demanar hora amb anterio-
ritat a la Policia Local trucant al 93.760.05.19 o bé anant-hi 
presencialment en horari d’atenció al públic (matins de 9 a 
13.30 h i tardes de 16 a 17.30 h, de dilluns a divendres).
     La tramitació tindrà lloc a la Sala Cultural Josep M. Ai-
naud de Lasarte a partir 9.30h, prèvia reserva d’hora. El 
tràmit es realitza en dos dies: el 25 d’octubre es farà la re-
collida de dades i el 29 d’octubre el lliurament del DNI-e. 
És imprescindible que la persona interessada hi vagi els 
dos dies, incloent-hi els menors.
     Podeu consultar quina és la documentació necessària 
per a tramitar el nou DNI-e entrant al web municipal 
www.santpol.cat

     Unes 300 persones, ja siguin propietàries de pisos o de 
places d’aparcament al bloc de Can Reig, han rebut aquest 
octubre una notificació del Cadastre on se’ls informa que 
tenen una notificació electrònica a la seva disposició.
     Es tracta d’una notificació en la qual es comunica una 
rectificació d’errors en l’adreça de domicili que constava 
al registre cadastral. És per tant, una correcció tècnica 
que no afecta de cap altra manera a les persones 
propietàries d’un pis o aparcament a Can Reig.
    Les persones que no tinguin accés a Internet, poden 
adreçar-se a l’Ajuntament o a qualsevol punt d’informació 
cadastral i podran accedir a la notificació. 
    Tanmateix, si les persones notificades no han accedit 
a aquesta dins del termini indicat a la carta, rebran la 
mateixa notificació en format paper un cop passat el 
termini.

>  Pròxima tramitació del DNIe 
a Sant Pol de Mar
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El cadastre actualitza les adreces 
de domicili a l’edifici de Can Reig
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> Torna el cicle de passejades de 
marxa nòrdica per a gent gran

     Per problemes tècnics 
de la companyia elèctrica 
submnistradora, l'estació 
de recàrrega de vehicles 
elèctrics de la plaça An-
selm Clavé es troba fora 
de servei.
     És per això que des del 

consistori s’habilitarà aquestes dues places com a aparca-
ment per a persones residents a la vila, de la mateixa ma-
nera com ja passa amb la resta de places d'estacionament 
d'aquesta plaça. 
    Es podrà fer ús d'aquestes dues places fins que l'esta-
ció de recàrrega entri de nou en funcionament. Per tal de 
fer-ho saber al veïnat, es col·locarà un cartell informatiu al 
tòtem dels punt de recàrrega.

> Places per a residents a l’estació 
de recàrrega d’Anselm Clavé



> Comencen les obres de renovació 
de les canonades d’aigua al c. Herois 
Fragata Numància

 

A finals de setembre es van posar en marxa els treballs 
per la renovació de la xarxa d’aigua potable al carrer He-
rois de la Fragata Numància, entre els carrers de Can Pi i 
de la Sènia.
      Les obres consistiran en l’enderroc de paviments i repo-
sicions, excavacions de rases i instal·lació de canonades, 
vàlvules i hidrants, així com la renovació de les escome-
ses. A més, es retiraran les canonades de fibrociment fins 
ara existents.
   En total es renovaran 506 metres de canonades, a 
càrrec de l’empresa adjudicatària Elecnor SA. L’actuació 
tindrà un cost de 148.113,75 euros, IVA inclòs, i una durada 
prevista de dos mesos.

Obert el solar de la Sènia mentre durin les obres

Les obres han obligat a prohibir l’estacionament de 
vehicles en tot aquest tram. És per això que s’ha ha-
bilitat el solar de la Sènia perquè quedi obert al públic 
mentre durin les obres.
    Fins ara, el solar s’obria els divendres coincidint amb 
el mercat setmanal i en moments específics de fires i 
altres celebracions. Amb aquesta obertura més per-
llongada de manera excepcional, es vol facilitar l’es-
tacionament de vehicles als veïns i veïnes de la zona.

> En marxa les obres de reforma 
de l’Arxiu Municipal

Aquest setembre van començar els treballs de reforma 
i adequació de les dependències de l’Arxiu Municipal de 
Sant Pol de Mar, situat a la planta baixa del carrer Ignasi 
Mas Morell, 12. 
Els treballs responen a la necessitat d’optimitzar l’espai 
de l’Arxiu Municipal i a millorar l’accessibilitat a l’edifi-
ci, atès que a banda de tenir la funció d’emmagatzemar, 
classificar i conservar la documentació de l’Ajuntament, 
també té l’objectiu de donar a conèixer al ciutadà la fei-
na que fa i facilitar la consulta dels fons històrics que 
custodia.
El termini previst d’execució dels treballs és de dos me-
sos i el preu pel que s’han adjudicat és de 52.685,90 € 
amb l’IVA inclòs.

> Campanya per promoure hàbits 
saludables a l’institut

L’Ajuntament de Sant Pol posa en marxa aquest mes 
d’octubre una campanya per promoure que els estudi-
ants de secundària adoptin hàbits saludables, relacio-
nats sobretot amb la seva alimentació.

La iniciativa s’iniciarà el 14 d’octubre coincidint amb la realitza-
ció del taller ‘Esmorzar complet i saludables’ per a l’alumnat 
de 1r d’ESO. Aquesta acció formativa forma part del programa 
d’activitats d’educació per a la Salut que ofereix la Diputació 
de Barcelona als centres de primària i secundària.
     Per tal de fer més vivencial el taller i amb l’objectiu de fo-
mentar el consum de fruita de temporada, la Regidoria de Sa-
lut de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, en col·laboració amb 
Serf Fruita, posarà a disposició dels nois i noies fruita de tardor 
perquè en puguin gaudir a l’estona de pati.   
     Aquesta iniciativa s’ampliarà a la resta d’alumnat de l’Institut 
els dilluns 21 i 28 d’octubre i el 4 de novembre.
    Des de la Regidoria de Salut de l’Ajuntament de Sant Pol de 
Mar volem recordar la importància d’una dieta sana i variada, 
que inclogui tres peces diàries de fruita, per tal de prevenir 
malalties cròniques com les cardiopaties, el càncer, la diabetis 
o l’obesitat.
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10N: repetició de les eleccions generals

El de 10 de novembre, tots els santpolencs i santpo-
lenques majors d’edat estan cridats a les urnes per es-
collir de nou els representants al Congrés i al Senat, 
atès que no s’ha pogut formar govern després de les 
eleccions del passat 28 d’abril.
En aquesta ociasió, Sant Pol tindrà un cens electoral de 
4.041 persones.
La nostra vila tindrà cinc meses electorals repartides 
en els dos col·legis electorals. El de la sala Ainaud de 
Lasarte tindrà tres meses, mentre que les dues res-
tants s’ubicaran a Can Coromines.
Les persones residents 
fora de Sant Pol tenen 
temps per sol·licitar el 
vot de correu fins al 31 
d’octubre en cas de resi-
dir a l’Estat espanyol i 
fins al 19 d’octubre si re-
sideixen a l’estranger.


