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-20a Marxa de Sant Pau. A partir de les 8 del matí a la Plaça
Anselm Clavé. Recorregut aproximat de 15 quilòmetres. A l'arribada botifarrada per a tots els participants. Preu inscripció: 4
euros.
A partir de 2/4 de 12 del matí, a la Plaça Anselm Clavé,
Commemoració dels 20 anys de la Marxa de Sant Pau.
Audició de sardanes a càrrec de la cobla Jovenívola de Sabadell.
A la mitja part, homenatge als marxaires que han participat a les
20 edicions de la Marxa de Sant Pau. Organitza: Grup L' Hotel.
-3er. Mercat del Col·leccionista. De 10 del matí a 2 del migdia
al Carrer Nou.
En el marc d’aquest mercat s’organitzarà també la 2a. Trobada
de col·leccionistes de plaques de cava.
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-Sopar tertúlia "La descoberta d’Amèrica", a càrrec de Jordi
Bilbeny, professor de la Universitat de Barcelona. A les 9 del
vespre al restaurant Xaloc. Inscripcions: Ramona Roura
(tel:93.760.01.63)
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-Donació de sang, de 5 a 2/4 de 9 del vespre a la Sala
Polivalent.
D I S S A B T E
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-Festa de Carnaval. (Detalls al programa de Carnaval)
-Rua de Carnaval: sortida Pl. Anselm Clavé.
-Pregó: a la Plaça de l’Ajuntament.
-Botifarrada popular a la Plaça de l’Ajuntament
-Ball de Carnaval: a la Sala Polivalent amb l’orquestra
“La Comparsa”.
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-Festa de Carnaval.
-Tradicional Dinar de Carnaval al Carrer Nou. (Veure
programa)
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-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 6 a 8 de la tarda.
Organitza: Fòrum Brasil-Cat.
-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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-Exposició de punts de llibre de pobles de la Garrotxa. Pintats
per socis de l’Associació d’Amics Col·leccionistes de la Garrotxa.
Del 31 de gener al 8 de febrer. A L'Esplai. A tots els visitants se’ls
obsequiarà amb un punt de llibre de Sant Pau, editat per a l’ocasió.
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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)
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el nou santpolenc
l ’ a j u n t a m e n t

f e s t e s
Sant Pol celebra la festa de Sant Pau
amb activitats per a totes les edats
Sant Pol va celebrar
enguany la festa de
Sant Pau amb una
agenda d’activitats ben
variada i per a totes les
edats. Els actes van
començar ja el divendres amb una sortida a la neu i un concert de cobla que
donava per finalitzat l’Any Tarridas, i es van allargar durant
tot el cap de setmana. Al costat dels actes tradicionals de
cada any, com la Missa Solemne, la cercavila de gegants,
el ball o la fira, es van estrenar noves activitats, com l’anada a esquiar o el vermut concert. Tot i que el dissabte
alguns actes van quedar deslluïts degut al mal temps, el dia
de Sant Pau, que aquest any va caure en diumenge, hi va
haver molta afluència de gent.
Activitats per als més petits

S.A.S. Servei d’Atenció al Santpolenc

A q u e s t a n y, R u a d e C a r n a v a l !

Per preguntes, queixes o suggeriments sobre qualsevol
tema relacionat amb el municipi
Tel/Fax/Contestador: 93 760 32 00

Veniu tots a participar a la rua de Carnaval,
dissabte 21 de febrer al vespre. La rua sortirà
de la Plaça de l’Hotel fins a la Plaça de
l’Ajuntament, on hi haurà botifarrada i ball.
Hi esteu tots convidats!

Servei de recollida de Mobles

Truqueu a L’Arca del Maresme i quedeu en el dia i hora
que poden passar a recollir els mobles
Tels: 93 790 55 60 - 93 790 57 21 - 93 790 57 59

Adreces i telèfons d’interès
EMERGÈNCIES:
- Policia Local: 609.30.66.09 - policia@santpol.org
- Emergències: 112
- Bombers (Pineda): 93.762.52.53
- Hospital (Calella): 93.769.02.01
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
MITJANS DE COMUNICACIÓ:
- Ràdio Litoral: 93.760.46.46 - www.radiolitoral.org
- El Nou Santpolenc: redaccioens@santpol.org
- Web municipal: webmaster@santpol.org

COMPOSICIÓ AJUNTAMENT:
- Alcaldia: alcaldia@santpol.org
- Urbanisme, Obres Públiques 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
-

salvador.sauleda@santpol.org
joan.vigata@santpol.org
francesc.leon@santpol.org
anna.roige@santpol.org

i n f o r m a

També els actes infantils van tenir un protagonisme especial en la festa i van ser molt ben acollits, al igual que les
activitats destinades als més petits que es van organitzar
per Nadal. Aquest èxit ha motivat a la Regidoria de Joventut
i Festes a treballar perquè Sant Pol pugui tenir una programació estable d’activitats infantils durant tot l’any.

Primera sortida a la neu i 20 anys de la
marxa de Sant Pau
Les activitats esportives també van tenir un paper destacat
en la festa de Sant Pau. Unes 40 persones es van apuntar
a l’anada a esquiar, que s’organitzava per primer cop. La
iniciativa va ser molt ben acollida, tot i que el temps no va
acompanyar, i s’espera poder repetir-la, aquest cop amb

més dies. D’altra banda, la tradicional marxa de Sant Pau
que organitza el grup l’Hotel va celebrar l’1 de febrer els
seus 20 anys, amb botifarrada, sardanes, i un homenatge
als marxaires que han participat en les seves 20 edicions.

Un miler de visitants a la III Fira del
Col·leccionisme
Prop d'un miler de persones van acudir al III
Mercat del Col·leccionisme i II de plaques de
cava que es va celebrar
a Sant Pol el passat 1
de febrer. Aquest volum
d'assistència va superar totes les expectatives, i es van omplir les
70 taules que s'havien muntat al llarg de tot el carrer Nou i
la plaça de l'estació, entre les de professionals, col·leccionistes en general i les destinades a l'intercanvi.
Durant tot el matí, col·leccionistes d'arreu de Catalunya,
professionals i particulars, es van acostar a la fira, que s'organitza amb la col·laboració de l'Associació d’Amics
Col·leccionistes de la Garrotxa, i que en la seva tercera edició ja està plenament consolidada dintre del calendari del
col·leccionisme i l'intercanvi. També es van esgotar les 400
ampolles de cava que s'havien editat especialment per
aquesta fira, amb la placa de la lletra R que forma part de
la col·lecció limitada Artium i amb una placa commemorativa de Sant Pau.
Igualment es va inaugurar una exposició a l’Esplai de la
primera sèrie de punts de llibre de pobles de la Garrotxa
pintats per socis de l’AACG. L’Ajuntament de Sant Pol obsequiarà a tots els seus visitants amb un punt de llibre commemoratiu de la trobada.

e n s e n y a m e n t
Presenten el projecte de la nova llar
d’infants als pares
El passat gener es va presentar als pares el projecte de la
nova Llar d'Infants de Sant Pol, que s'ubicarà al Parc dels
Garrofers i tindrà capacitat per a 128 nens. En la redacció
del projecte hi han participat, a més d'un equip d'arquitectes
especialitzats en centres infantils, els serveis tècnics de
Sant Pol, les regidories d'Ensenyament i Medi Ambient i la
direcció de la llar. Durant la presentació, l'arquitecte municipal, Miquel Díez, va explicar la distribució definitiva dels
espais interiors, com són les aules, els dormitoris, els patis,
la sala de psicomotricitat, i totes les altres dependències
que necessita una llar moderna. Díez va mostrar els plànols

de la futura llar als pares, que també van poder veure la
maqueta de l'edifici. Aquesta maqueta està exposada a
l'entrada del Centre Cultural, per a tot aquell que hi estigui
interessat. Més endavant, està previst fer una audiència
pública per mostrar a tothom el projecte del nou equipament, que es preveu inaugurar el gener de l'any que ve.

s a n i t a t

c u l t u r a
L’Escola de Música de Sant Pol es va
consolidant i ja supera els 100 alumnes
L'Escola Municipal de Música de Sant Pol és ja un servei
plenament consolidat, amb més d’un centenar d’alumnes i
una àmplia oferta formativa. Aquesta escola va començar la
seva activitat el curs 2000/2001, amb 25 alumnes i dues
professores. Actualment té 112 alumnes, 7 professors i
ofereix classes de Sensibilització Musical (a partir de 3
anys), Llenguatge Musical (des dels 6 anys fins als adults),
i un ventall d'instruments que es va ampliant a cada curs
(violí, piano, guitarra, flauta travessera i flauta de bec).
Enguany ha començat a l’escola un grup instrumental, és a
dir, una petita orquestra que s’espera poder presentar aviat
en públic. També s'ha inclòs un nou instrument, el flabiol,
per anar entrant en la música tradicional. A més, l’escola ha
iniciat una publicació periòdica on s’informa de les activitats
que organitza, de concerts per als alumnes i les seves
famílies, de llibres o discs que els poden interessar,....
Ampliar l’oferta d’instruments

De cara al curs vinent l’escola vol ampliar l'oferta d'instruments amb el violoncel i el clarinet i obrir una secció de
música moderna, amb guitarra elèctrica i bateria per
començar. Per a més informació sobre aquest servei us
podeu adreçar al Punt d'Informació qualsevol matí, i els
dimarts de 3 a 1/4 de 5 de la tarda hi trobareu els responsables de l'escola, l'Anna Losantos i en Jordi Ferran.

L’Ajuntament signa un conveni amb Creu
Roja per garantir la vigilància a les platges
El passat dia 22 de gener l’Ajuntament de Sant Pol va signar un conveni amb la Creu Roja, mitjançant el qual aquesta entitat pren el compromís de donar cobertura al servei de
vigilància de les platges del municipi per aquesta temporada. Aquest conveni inclou també altres serveis, com la
cobertura dels possibles incidents que poguessin esdevenir
durant els actes de la Festa Major. La Regidoria de Sanitat,
que serà la que coordinarà els diferents agents municipals
que intervenen en el tema de les platges, està negociant
amb la Creu Roja un projecte molt ambiciós perquè Sant
Pol pugui tenir les millors platges del Maresme.

Els mitjans de comunicació es fan ressò
dels actes de l’Any Tarridas
Els actes celebrats el passat mes de novembre a Sant Pol
en motiu del centenari del naixement del mestre Tarridas
han tingut la seva repercussió en els mitjans de comunicació catalans. Així, tant l’espai Nydia de TV3 com l’emissora Catalunya Música van emetre programes especials
dedicats a l’Any Tarridas. Els actes d’homenatge al compositor santpolenc van concloure el passat 23 de gener
amb un concert de cobla ofert al Centre Cultural a càrrec de
“La Flama de Farners”, inclòs dintre dels actes de la festa
de Sant Pau.

e s p o r t s
El Consell municipal d’Esports comença
l’any proposant noves activitats
El consell d'esports s'ha convocat per primer cop aquest
any amb la intenció d'iniciar un nou projecte esportiu a Sant
Pol. Per això s'ha volgut que, a més de les persones que ja
en formaven part, s'hi incorporés gent nova amb noves propostes per tal de promocionar alguns esports que fins ara
estaven oblidats.
El nou consell d’esports no només pretén continuar organitzant activitats puntuals com s'havia fet fins ara, sinó que
també vol promocionar l'activitat física sense la necessitat
d'organitzar cap activitat concreta. Entre les diverses propostes que van sortir a la reunió, i que ara caldrà concretar,
destaquen la instal·lació de cistelles de bàsquet per facilitar
la pràctica lliure, la col·locació d'una xarxa de voleibol a la
platja durant tot l'estiu, l'organització d'un grup estable afi-

cionat al tennis de taula i/o bàdminton, o la formació d'un
grup de gent per anar a córrer plegats. També va sortir la
proposta d'organitzar una associació marítima per tal de
potenciar tota aquella activitat física relacionada amb el
mar.
El consell està programant igualment el calendari d’activitats que es portaran a terme al llarg d'aquest any 2004:
campionats de 3x3 de bàsquet i tennis de taula, aeròbic a
la Punta, escacs per Sant Jaume, voleibol i futbol a la platja, o el campionat de futbol sala a la pista de la Punta.
En aquesta reunió també es va portar a terme un canvi en
l'organització del consell, de manera que el treball dels
seus membres es farà per comissions. Cada comissió
estarà formada per aquelles persones interessades en un
esport concret i organitzarà les activitats relacionades amb
aquell esport. D'aquesta manera, es facilitarà la feina i no
caldrà la reunió de tot el consell per portar-les a terme.

u r b a n i s m e
Es revisarà l’enllumenat públic després de
detectar-hi anomalies
Arrel dels treballs de renovació
de les xarxes d’enllumenat
públic dels carrers Maria Pi,
Riera Vaquer, Verge de
Montserrat i Anselm Clavé,
s’ha detectat que el quadre
elèctric que dóna servei a
aquest sector de la població es
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troba en mal estat, amb la conseqüent manca de fiabilitat
d’aquest servei.
Des dels serveis tècnics de l’Ajuntament s’ha pogut verificar
que aquest problema és extensiu a bona part dels quadres
de l’enllumenat públic de la població.
Per aquesta raó, la regidoria d’Urbanisme i Obres
Públiques ha decidit encarregar una primera revisió de tots
els quadres elèctrics i instal·lacions públiques, contractar
les oportunes revisions periòdiques dins d’aquest primer
trimestre i posteriorment, segons els resultats obtinguts,
proposar al Departament d’Indústria de la Generalitat un pla
d’actuació a dos o tres anys per subsanar totes aquelles
anomalies que hagin pogut sorgir.

Donar menjar als animals a la via pública
pot provocar problemes de salubritat
La Regidoria de Sanitat vol fer una crida a totes les persones perquè no donin menjar als gats i als coloms a la via
pública, i als propietaris d'animals de companyia perquè
recullin les defecacions dels seus animals. D’aquesta manera es pretén evitar problemes d'insalubritat en els espais

públics, que poden facilitar la proliferació de rates.
La tinença no responsable d'animals domèstics i l'alimentació a la via pública d'animals afecten d'una manera
important la convivència ciutadana i la salut de la població,
i dels nens en particular, que són els que fan més ús del
nostre entorn urbà. Per això és important que places, parcs
i jardins estiguin nets i en aquesta tasca han de contribuir
tots els santpolencs fent-ne un ús responsable.

g o v e r n a c i ó
S’estableix un nou procediment per als talls
de via pública i reserves d’estacionament
Tots aquells santpolencs que necessitin un espai d’estacionament on ubicar un camió per fer trasllats o descàrregues
de material, i també els particulars o empreses que requereixin tallar un carrer durant un període determinat s’hauran
d’ajustar a un nou procediment de comunicació.
A partir d’ara, els interessats hauran d’entregar una sol·licitud per escrit al registre general de l’Ajuntament indicant
no solament els motius de l’ocupació, reserva o tall de la via
pública, sinó a més a més, la durada i característiques
d’aquesta o dels vehicles que la causaran. Llevat de casos

d’urgència degudament acreditats en la pròpia sol·licitud,
aquesta s’haurà de fer amb un mínim de 72 hores d’antelació.
En la sol·licitud caldrà deixar constància d’algun telèfon de
contacte per possibles aclariments sobre la petició. Aquesta
s’entendrà concedida si no hi ha resposta per part de
l’Ajuntament dins del període anterior a la data d’interès.
Les sol·licituds que no s’ajustin a aquest procediment no
seran tingudes en compte.
Aquesta nova normativa s’ha establert per tal de poder
planificar amb temps aquestes incidències, per ajudar als
sol·licitants i, al mateix temps, causar el mínim greuge a la
resta de veïns.

m e d i
Tallen els plàtans morts del passeig
Consolat de Mar per evitar riscos
L’Ajuntament ha procedit a la tala d’alguns dels plàtans del
passeig Consolat de Mar per raons de seguretat, ja que els
arbres estaven morts i representaven un perill. Després de
la tala es va poder observar que la majoria estaven podrits
per dintre, i un d'ells buit completament.
Des de la regidoria de Medi Ambient es vol fer un planificació de l'arbrat viari de Sant Pol, de manera que no es
planti en llocs on l'arbre no pot créixer bé, i on necessita la
intervenció contínua de l'home amb podes dràstiques que
donen com a resultat arbres malalts i febles, sinó que es
potenciarà la col·locació d’arbres allà on puguin desenvolupar-se de manera natural.

Es col·loquen nous contenidors de
recollida selectiva en urbanitzacions
La regidoria de Medi Ambient està reubicant alguns contenidors de recollida selectiva i col·locant-ne de nous, per
tal de facilitar aquest servei als ciutadans. Fins ara s’han

a m b i e n t

posat contenidors de paper i envasos a les urbanitzacions
Sant Pol 2000 i els Garrofers, i també a la zona industrial.
Igualment està prevista la col·locació a Urbapol i El Casarell. De la mateixa manera, s’estan col·locant contenidors
específics per la recollida de restes de jardí a les urbanitzacions, que estaran senyalitzats específicament. Perquè
aquesta distribució sigui la més adequada per a tothom, la
regidoria agrairà qualsevol suggeriment sobre el tema.

No es podran abocar restes de jardins i
esporga a la deixalleria durant les obres
Degut al començament
de les obres a la deixalleria no s’hi podran
abocar les restes d'esporga i de jardins mentre durin aquestes
obres. La deixalleria de
moment no deixarà de
funcionar en la resta
dels seus serveis.

