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-Sopar tertúlia: “Centenari del músic Josep M. Tarridas”. A
càrrec de Blanca Tarridas, filla del mestre i compositor. A les 9 del
vespre al restaurant Xaloc.
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-Jam Session per la Marató a partir de les 11 de la nit a la Sala
Polivalent. Organitza: Pipa Club Sant Pol.
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-”Paraula Viva de Miquel Martí i Pol”. Recitada de poemes a
benefici de la Marató. A les 6 de la tarda al Centre Cultural.
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-Oficina mòbil d’informació al consumidor. De 2/4 d’11 a 1 del
migdia al mercat setmanal. Després, programa informatiu
sobre consum a Ràdio Litoral.
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-Fira de Santa Llúcia. A la Plaça de l’Església. Horari: de 4 de la
tarda a 10 de la nit.
-A les 4 de la tarda Inauguració de la fira amb un
Taller per guarnir l’abre de Nadal
-“Nit dels Conjunts de Sant Pol”. Amb Los Chaquetas Negras,
El Nou de la Classe, So be it... En benefici de la Marató de TV3.
A les 10 de la nit al Centre Cultural.
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-Fira de Santa Llúcia. A la Plaça de l’Església. Horari: de 10 del
matí a 9 del vespre.
-A 2/4 d’1 del migdia Muntada del pessebre a càrrec
dels nens i nenes de Sant Pol
-A 2/4 de 2 del migdia Concert de Nadal a càrrec
d’Anna Losantos i Marc Egea.
-A 2/4 de 6 de la tarda Xocolatada popular
-A les 6 de la tarda Cantada de Nadales a càrrec de la
Coral La Nau
-Seguidament es realitzarà la Rifa de la Panera (feta
amb productes de la Fira).
-Actes a benefici de la Marató de TV3. Des de les 11 del matí a
les 8 del vespre a la Plaça dels Quatre Cantons hi haurà una
taula on fer lliurament dels donatius.
-A les 12 del migdia Aeròbic amb el gimnàs Mou-te i
l’Eva Piqueras.
-A la 1 del migdia, Quina del matí
-A les 5 de la tarda, 2a. Quina
-A les 6 de la tarda, Cançons per la Marató
-Després, Quina final
-A les 8 del vespre, recompte total
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-Concert de Nadal de la Coral la Nau. A la 1 del migdia a
l’Església Parroquial.
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-Cantada als pessebres a càrrec de la Coral La Nau.
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-Els Pastorets de Folch i Torras. A les 7 de la tarda al Centre
Cultural i d’Esbarjo.
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-Arribada del Patge Reial a partir de les 6 de la tarda a la plaça
dels Quatre Cantons.
-Concert de Nadal de la Coral l’Espigó. A les 9 del vespre a
l’Església Parroquial.
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-Els Pastorets de Folch i Torras. A les 6 de la tarda al C. Cultural.
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-Els Pastorets de Folch i Torras. Especial 10è aniversari. A les
6 de la tarda al Centre Cultural i d’Esbarjo.
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-Arribada dels Reis d’Orient a les 6 de la tarda a la Plaça de
l’Hotel, i cavalcada pels carrers del poble. Després, acte de
cloenda a l’Església Parroquial.
T A L L E R S
I
C U R S O S
-Taller de Conversa en Català. Dissabtes de 2/4 de 5 a 6 de la
tarda a la Sala Polivalent. Organitza: Fòrum Brasil-Cat.
-Taller de Pintura. Dimarts de 5 a 7 de la tarda i divendres de 5
a 9 del vespre. A càrrec de Dídac Raurell.
-Taller de Percussió. Cada dissabte de de 6 a 8 de la tarda.
Organitza: Fòrum Brasil-Cat.
-Taller de Manualitats “Visquem el Nadal”. Els dimecres a 2/4
de 9 del vespre a la Biblioteca. A càrrec de Silvana Gschwander.
-Assaigs de la Coral La Nau. Cada divendres, grup de petits
d'1/4 de 7 a 3/4 de 7 de la tarda i grup de mitjans de 3/4 de 7 a
3/4 de 8 de la tarda. Lloc: Ca l'Arturo.
-Assaigs de la Coral l’Espigó. Cada divendres a 1/4 de 10 de la
nit als locals de la Parròquia. Obert a tothom a partir de 16 anys.
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-“El fons del Museu 1992-2003”. Donacions de la darrera dècada: artistes santpolencs i foranis. Museu de Pintura (Horari: dissabtes de 6 a 8 de la tarda i diumenges i festius al matí d’11 a 2).
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Totes les entitats que organitzeu alguna activitat ens la podeu
fer arribar perquè surti publicada en aquesta agenda a través
del correu redaccioens@santpol.org o comunicant-ho al Punt
d'Informació (C/ Abad Deàs, 36 / telf: 93 760 45 47)

Adreces i telèfons d’interès
EMERGÈNCIES:
- Policia Local: 609.30.66.09 - policia@santpol.org
- Emergències: 112

R

COMPOSICIÓ AJUNTAMENT:

LOCALS MUNICIPALS:
- Ajuntament: 93.760.04.51 - www.santpol.org
- Punt d’Informació: 93.760.45.47
- CEIP Sant Pau: 93.760.00.58
- Llar d’Infants: 93.760.10.72
- Biblioteca Municipal: 93.760.45.44
- Centre d’Atenció Primària: 93.760.09.09

- Alcaldia: alcaldia@santpol.org
- Urbanisme, Obres Públ. i Governació:
joan.tarruella@santpol.org
- Festes, Joventut i Protocol: raul.trabal@santpol.org
- Sanitat i Ensenyament: ramon.llastarry@santpol.org
- Esports i Serveis: jaume.verges@santpol.org
- Cultura, Solidaritat i Benestar Social:
pere.roura@santpol.org
- Hisenda i Medi Ambient: albert.font@santpol.org

MITJANS DE COMUNICACIÓ:
- Ràdio Litoral: 93.760.46.46 - www.radiolitoral.org
- El Nou Santpolenc: redaccioens@santpol.org
- Web municipal: webmaster@santpol.org

- Som-hi: salvador.sauleda@santpol.org
joan.vigata@santpol.org
- PSC: francesc.leon@santpol.org
anna.roige@santpol.org
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el nou santpolenc
l ’ a j u n t a m e n t
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L’Ajuntament us desitja
unes bones festes de Nadal

Els plens municipals
se celebraran a la Sala Polivalent

L'Ajuntament de Sant Pol de
Mar vol aprofitar l’avinentesa per
felicitar tots els santpolencs
perquè passin unes bones
festes de Nadal.
Aquestes diades tenen una
especial significació per aquest
govern, ja que són les primeres
de la seva nova etapa en el consistori. L’Ajuntament vol agrair la
confiança i la col·laboració dels
vilatans en la seva tasca, a la
vegada que els envia els millors
desitjos de pau, felicitat i prosperitat per al proper 2004.

Els plens municipals
se celebraran, a partir del divendres 12
de desembre, a la
Sala Polivalent enlloc de la Sala de
Plens, on s’havien
portat a terme fins
ara. Aquest canvi ve
motivat per l’afluència massiva de públic en les últimes sessions, i per les queixes d’aquests assistents per la manca
d’espai, que feia que molts haguessin d’estar drets.
La mesura afectarà només als plens ordinaris, mentre que
els extraordinaris es continuaran celebrant a la Sala de
Plens com és costum.
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Aproven el Pla d’Accessibilitat i Mobilitat
que vol recuperar l’espai per al vianant
En el ple del passat 21 de novembre es va aprovar el Pla
d’Accessibilitat i Mobilitat de Sant Pol, que analitza l’espai
públic, els edificis municipals, el transport i la mobilitat, i
proposa les intervencions i criteris a desenvolupar-hi per tal
de millorar la qualitat de vida dels vilatans.
Aquest pla, finançat per l’Ajuntament de Sant Pol, el RACC
i la Fundació ONCE, pretén principalment recuperar l’espai
per al vianant i en especial que les persones amb problemes de mobilitat puguin desplaçar-se i accedir als diferents
serveis amb facilitat.
El pla es va presentar el mateix dia 21 a la Sala Polivalent.
A la presentació hi van assistir l’alcalde de Sant Pol, Manel
Mombiela, l’arquitecte municipal, Miquel Díez, Pere Badia,
de la Fundació ONCE, i Francesc Aragall, director de
ProAsolutions, l’empresa que ha elaborat el pla.
Reduir el trànsit al nucli antic
El pla proposa reduir un 70% el trànsit al nucli antic, amb
l’aplicació de mesures disuassòries, com una rotonda ben
indicada a l’entrada del poble venint de l’autopista, que
desvii el trànsit per la carretera, o canviant el sentit d’alguns
carrers. També aconsella ampliar les voreres i en alguns
trams del nucli antic optar per la plataforma única. Pel que
fa als aparcaments, la proposta és reubicar-los de manera
que hi hagi una plaça a 150 metres de qualsevol punt.
En aquests moments el pla està en fase de revisió pública,
i tothom qui desitgi consultar-lo ho pot fer a les oficines de

serveis tècnics de l’Ajuntament o al web municipal
(www.santpol.org). Totes aquelles observacions que es vulguin fer sobre el pla es poden adreçar per escrit a l’Ajuntament o a través de la bústia que trobareu al web. Per facilitar aquestes consultes, el pla també s’exposarà l’última
setmana d’aquest mes a la sala d’exposicions de l’Esplai.

Adequació de les línies elèctriques
Durant aquest mes de desembre es realitzaran les obres
d’adequació de les línies elèctriques de la zona de l’Hotel.
Les obres consisteixen en trenar el cablejat de l’enllumenat
principal i en retirar les cadiretes i el cablejat inservible de
la zona que comprèn la Plaça Anselm Clavé, el Passatge
de les Escales, els carrers Maria Pi i Riera Vaquer, i un tram
d’Herois de la Fragata Numància i Verge de Montserrat.
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Sant Pol fa el primer pas per portar
a terme una auditoria mediambiental

L’Ajuntament s’adhereix a la Xarxa de
Consum de la Diputació de Barcelona

L’Ajuntament de Sant Pol s’ha posat en contacte amb la
Diputació de Barcelona per tal d’aconseguir el seu suport
econòmic i tècnic per portar a terme una auditoria mediambiental. Així, el primer pas ha estat l’adhesió a la Carta
d’Aalborg, per la qual el consistori es compromet a introduir
criteris de sostenibilitat al municipi. L’auditoria mediambiental servirà per elaborar l’Agenda local 21, que marcarà les
línies estratègiques concretes a seguir en Medi Ambient.

La comissió de govern del passat dia 16 d’octubre va
aprovar un nou conveni d’adhesió a la Xarxa Local de
Consum de la Diputació de Barcelona, mitjançant el qual es
podrà accedir a tot un ventall de serveis i ajuts en aquesta
matèria.
Aquest mes de desembre hi haurà dues activitats destinades a orientar els consumidors en les compres nadalenques. El dia 12 ens visita una oficina mòbil d’informació al
consumidor per atendre, de forma gratuïta i personalitzada,
diverses consultes, i per oferir assessorament sobre temes
de consum, com poden ser assegurances, serveis bancaris, serveis a domicili, turístics, habitatge, mediació de
reclamacions... Després s’oferirà un programa informatiu a
Ràdio Litoral on s’explicarà els serveis que ofereix la Xarxa,
es faran recomanacions sobre les compres nadalenques, i
s’obriran les línies telefòniques perquè es puguin preguntar
dubtes.
De cara a l’any vinent la Regidoria de Sanitat té la intenció
d’elaborar un programa trimestral, lligat amb la guia de
serveis que s’ofereix des de l’àrea de salut pública i consum
de la Diputació de Barcelona.

Servei de recollida de mobles
Tots aquells que estiguin interessats a fer ús del servei
municipal de recollida de mobles vells es poden posar en
contacte amb l’empresa l’Arca del Maresme a través dels
telèfons 93.790.55.60, 93.790.57.21 ó 93.790.57.59, i
quedar en el dia i hora que poden passar a recollir-los.

Acabat el projecte de la nova deixalleria
L’Ajuntament ja disposa del projecte acabat de la nova
deixalleria municipal, que ha estat elaborat pel Consell
Comarcal. Després d’aquest projecte, el següent pas serà
publicar el concurs per tal d’adjudicar l’obra.

c u l t u r a
Els actes de l’Any Tarridas se
celebren amb gran èxit de públic
Els actes commemoratius de l’Any Tarridas celebrats el
mes de novembre a Sant Pol van arrossegar un bon grapat de gent, tant d’aquí com de fora. Molts santpolencs van
acudir a aquestes celebracions d’homenatge a un convilatà
tan il·lustre, però també aficionats sardanistes d’arreu, com
d’Andorra o l’Hospitalet.
Els actes que es van organitzar a Sant Pol per celebrar el
centenari del naixement del compositor Josep M. Tarridas
van consistir en una xerrada a càrrec de la filla del mestre,
Blanca Tarridas, una exposició sobre la seva vida i una
festa popular. En aquesta festa, celebrada el diumenge dia
30 a la Plaça dels Quatre Cantons, es va presentar un CD
amb els temes més representatius de Tarridas, es va fer
una ballada de sardanes i altres peces seves i es va descobrir una placa commemorativa a la casa on va néixer ara fa
100 anys. Faltarà encara un Concert de Cobla que donarà
per finalitzat l'Any Tarridas i que se celebrarà el proper 23

de gener, dintre dels actes de la Festa de Sant Pau.
Aquesta celebració ha volgut ser un homenatge al món de
la cultura i la música catalana, i ha de servir per donar a
conèixer un santpolenc universal i per promocionar el poble
des d’una oferta turística més cultural.
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Actualitzen el conveni del Centre
d’Assistència Psicopedagògica
La Regidoria d’Ensenyament ha posat al dia el conveni
entre Sant Pol, Sant Cebrià i Sant Iscle que fa referència al
Centre Municipal d’Assistència Psicopedagògica (CEMAP).
Els tres pobles han signat ja el conveni, mitjançant el qual
Sant Pol comparteix el servei amb aquests pobles.
El conveni que regula el CEMAP s’havia creat anys enrera
però encara no estava signat, i l’Ajuntament ha hagut de
facturar als altres pobles els serveis prestats durant 2 anys
i mig i que mai s’havien cobrat, un deute que ascendia a
12.558 euros i que ja ha estat satisfet.

g o v e r n a c i ó
Es crea el Consell de Governació
El Consell Municipal de Governació s’ha creat recentment
amb la intenció d’informar la població dels temes de
seguretat, trànsit, circulació, etc. Atesa la legislació vigent,
aquest consell és merament informatiu, encara que s’acceptaran les opinions dels assistents i, si es consideren
d’interès general, es treballarà en aquest sentit. Tota persona que estigui interessada a participar-hi haurà de fer la
sol·licitud a l’Ajuntament per tal que se’l pugui convocar.

Estacionar damunt la vorera
Des de la Regidoria de Governació es demana a tots els
conductors una actitud més cívica, sobretot pel que fa als
estacionaments damunt la vorera, que dificulten el pas als
vianants. La Regidoria pretén així evitar accions repressives per part de la Policia Local i afavorir la convivència.
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El Casal de Ca l’Arturo organitza un Casal de Nadal per a
nens i nenes a partir del dia 20 de desembre i fins al 5 de
gener. En aquest casal, els menuts podran fer diverses
activitats, com participar en un Festival de Nadales o fabricar els seus propis fanalets per anar a esperar els Reis.
Els pares i mares també hi podran participar.
Tots aquells interessats poden passar a fer les inscripcions
els dies 13 de desembre d’11 a 1 del migdia a la Sala
Polivalent, 17, 18 i 19 de desembre d’11 a 1 al Punt
d’Informació i 19 de desembre de 7 a 8 de la tarda a la Sala
Polivalent.

Tal i com es va comunicar en el primer número de
l’Ajuntament Informa, des de la regidoria de Governació es
procedirà a fer el canvi de sentit del carrer Tobella i les modificacions pertinents de la zona durant la segona quinzena
del proper mes de gener de 2004.
Amb aquests canvis, el carrer Tobella tornarà a ser d’entrada a la població, i el tram comprès entre els carrers
Manzanillo i Nou només serà de baixada. Aquesta mesura
per solucionar el trànsit en aquest tram tan conflictiu s’emprarà provisionalment, en espera de l’aplicació del Pla de
Mobilitat.
Com és habitual, la Policia Local informarà acuradament
d’aquests canvis a tots els afectats amb la suficient
antelació.

e s p o r t s

Sant Pol incorpora la figura
de l'educador social

Organitzen una sortida per anar a veure
la Selecció Catalana de futbol

Aquest any 2003 s'ha incorporat als Serveis Socials de
Sant Pol la figura de l'educador social, que atén problemàtiques relacionades amb la infància i els joves. L'educador
social treballa en els camps social, familiar, personal, educatiu, formatiu i de lleure, i està en coordinació amb les
escoles i l'IES.
Aquest professional s'afegeix als ja existents: l'assistent
social, que realitza tasques d'informació, orientació i assessorament dels recursos i prestacions, i la treballadora familiar, que s'encarrega del servei d'atenció domiciliària.
Els serveis socials d'atenció primària estan dirigits a totes
les persones de Sant Pol que tinguin algun dubte o problemàtica de tema social. No és un servei gratuït, però es
prioritzen els casos amb menys recursos econòmics. Cal
demanar hora prèviament a l'Ajuntament.

El proper dia 28 de desembre l’Atlètic Club Sant Pol
organitza una sortida per
anar a veure el partit de futbol que juga la Selecció
Catalana contra l’Equador al
Camp Nou.
Totes aquelles persones que
estiguin interessades a acudir al partit poden comprar
les entrades al Camp de
Futbol de Sant Pol, de 8 a 9
del vespre (tel. 93.760.24.32) o els matins de 9 a 2 al Punt
d’Informació Juvenil (tel. 93.760.45.47). L’entrada val 20
euros amb el transport inclòs.

h i s e n d a

Casal de Nadal a Ca l’Arturo

El carrer Tobella tornarà a ser
d’entrada a partir del gener

Les noves ordenances fiscals plantegen
un augment de taxes i impostos
En el ple extraordinari del
passat 13 de novembre es
van aprovar les noves ordenances fiscals que han de
regir l’any 2004.
Per a l’any vinent, la majoria d’impostos (com l’IBI,
l’impost de circulació, etc.)
pugen un 5%, mentre que
l’import de les taxes (per exemple, escombraries, ocupació
de la via pública, clavegueram...) augmenta un 10%. En
aquest últim grup cal destacar que la taxa per a la Llar
d’Infants només s’incrementa un 5% i la de l’assistència
social es queda igual que com estava.
Pel que fa al tema de l’aigua, aquesta taxa s’ha regularitzat
seguint un conveni dels ajuntaments de l’Alt Maresme signat amb l’ACA el 2002. Segons aquest conveni, està previst
que una de les partides de la quota de subministrament de
l’aigua, la del preu del metre cúbic en alta, pugi al voltant
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d’un 30%, degut a les despeses derivades de la instal·lació
i funcionament de la dessaladora de Blanes. Les noves
ordenances municipals preveuen que aquest increment
s’apliqui durant l’any que ve.
Per altra banda, la reunió es va tancar amb la incertesa de
quina serà la quantitat que percebrà l’Ajuntament el 2004
per compensar la falta de l’ingrés per l’IAE.

Els regidors deixaran de cobrar
una quantitat fixa al mes
En el ple municipal del dia 21 de novembre es van acordar
les retribucions que percebran els regidors durant aquest
mandat. En la reunió es va acordar que en comptes de
rebre una remuneració fixa al mes, els regidors cobraran
només les indemnitzacions per assistència a les diverses
reunions de treball. Aquestes indemnitzacions s’han actualitzat i seran les mateixes per a tots els membres de l’equip
de govern i de l’oposició: 50 per assistència a comissions
i consells municipals, 200 per plens i 150 per comissió de
govern. D’aquesta manera es pretén fer una distribució més
equitativa d’aquests recursos.

