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-Sopar tertúlia "Qui es fa ric amb el creixement urbanístic de
Sant Pol...?", a càrrec d’Agàpit Borràs, arquitecte. A les 9 del
vespre al restaurant Xaloc. Inscr.: Ramona Roura (93.760.01.63).
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-Cinema d’autor: “Dogville”, de Lars von Trier. A 2/4 d’11 al
Centre Cultural. Organitza: Centre Cultural.
D I S S A B T E
1 3
-“Petits al museu, tallers d’art”. D’11 a 1 del matí al Museu de
Pintura de Sant Pol. A partir de 4 anys.
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-Sortida/Concert “Tandoori LeNoir en família” al Teatre
Monumental de Mataró. Preu entrada: 4 euros. Transport gratuït
en autocar. Organitza: Aj. de Sant Pol / Escola de Música.
D I V E N D R E S
1 9
-Oficina Mòbil d’Informació al Consumidor. De 2/4 d’11 a 1 del
migdia al Mercat setmanal.
D I S S A B T E
2 0
-Concerts 4t. Aniversari del Pipa Club: Música Celta, amb el
grup “Sláinte”. A partir de les 11 de la nit a la Sala Polivalent.
Entrada: 3 euros. Servei de bar. Organitza: Pipa Club Sant Pol.
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-Cinema d’autor: “Persona”, de Ingmar Bergman. A 2/4 d’11 al
Centre Cultural. Organitza: Centre Cultural.
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-Sopar tertúlia "Reinterpretació de mites". La gran mare
Casta Susanna, a càrrec de Núria Rius, professora de l’ICE. A les
9 del vespre al restaurant Xaloc.
-Cinema d’autor: “Tortilla soup”, de Maria Ripoll. A 2/4 d’11 al
Centre Cultural. Organitza: Centre Cultural.
D I S S A B T E
3
-Concerts 4t. Aniversari del Pipa Club: Flamenco. Amb Diego
Cortés. A partir de les 11 de la nit a la Sala Polivalent. Entrada: 5
euros. Servei de bar. Organitza: Pipa Club Sant Pol.
D I U M E N G E
4
-Diumenge de Rams. Benedicció dels rams a 3/4 de 12 a la
Plaça de l’Església.
D I V E N D R E S
9
-Processó de Divendres Sant. A partir de 2/4 de 10 de la nit pels
carrers del poble.

Vols ser monitor/a del Casal de Ca l'Arturo?
Informa't!! Punt d'Informació Juvenil
C/Abad Deàs, 36 - Tf: 937604547
ce: olga.garcia@santpol.org
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-Cinema d’autor: “La invasiones bárbaras”, de Denys
Arcand. A 2/4 d’11 al Centre Cultural. Organitza: Centre Cultural.
D I S S A B T E
1 7
-Concerts 4t. Aniversari del Pipa Club: Jazz. Amb Gorka
Benítez. A partir de les 11 de la nit a la Sala Polivalent. Entrada:
5 euros. Servei de bar. Organitza: Pipa Club Sant Pol.
D I U M E N G E
1 8
-Diada de les Volades. Durant tot el dia al Camp de Futbol. Es
farà una arrossada popular i sardanes a les 4 de la tarda.
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-Taller de Manualitats per a Nens. A càrrec de Silvana
Gschwander. De dilluns 5 d’abril a dijous 8 d’abril (Setmana
Santa) de 5 a 8 del vespre a Ca l’Arturo. Costura Creativa per a
nens i nenes de 9 a 12 anys. Preu: 20 euros. Inscripcions: Punt
d'Informació. Abad Deàs, 36. Tel: 937604547.
-Taller de Manualitats. A càrrec de Silvana Gschwander. Els
dimecres a partir de 2/4 de 9 del vespre a la Biblioteca. Preu: 30
euros. Inscripcions: Punt d'Informació.
-Taller de Conta-Contes. Dissabtes d’11 a 12 del matí a la
Biblioteca Municipal. A càrrec de Marta Romà. Fins el 29 de maig.
(excepte el 10 d’abril i l’1 de maig). Inscripcions: Punt d'Inform.
-Taller de Pintura. Dimarts de 5 a 7 de la tarda i divendres de 5
a 9 del vespre a Ca l’Arturo. A càrrec de Dídac Raurell.
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-David Casals, Marta Velázquez i Marcos Cardenas. Al Museu
de Pintura de Sant Pol de Mar.
-L’Art i els drets col·lectius dels pobles. Exposició col·lectiva:
Mabel Andrés, Josep de Ca L’Estrany, Luísa García Muro,
Concha Ibáñez i Dídac Raurell. Galeria Sant Pol Art.
-Història de la Indústria de Begudes Carbòniques del
Maresme. A partir del 3 d’abril al Centre Cultural. Organitza: Grup
Llebeig i el col·leccionista Albert Pruna i Sarquella.
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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)

Venda de llibres i CD’s de L’Any Tarridas

Podeu comprar el CD de sardanes “12 de 111” i el llibre
“Sant Pol al Mestre Tarridas” a les oficines municipals.
Preu CD: 15 euros. Preu llibre: 4 euros.

Adreces i telèfons d’interès
- Policia Local: 609.30.66.09 - policia@santpol.org
- 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
- Arxiu Municipal: 93.760.33.38
- Centre d’Atenció Primària: 93.760.09.09
- S.A.S. (Servei d’Atenció al Santpolenc)
Tel/Fax/Contestador: 93.760.32.00
- Recollida de Mobles (L’Arca del Maresme):
93.790.55.60 - 93.790.57.21 - 93.790.57.59
- Ràdio Litoral: 93.760.46.46 - www.radiolitoral.org
- El Nou Santpolenc: redaccioens@santpol.org

S

- Alcaldia: alcaldia@santpol.org
- Urbanisme, Obres Públiques i Governació:
joan.tarruella@santpol.org
- Festes, Joventut, Protocol i Iniciatives, Promoció i
Turisme: 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
- Som-hi: salvador.sauleda@santpol.org
joan.vigata@santpol.org
- PSC: francesc.leon@santpol.org
anna.roige@santpol.org
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Comunicat dels grups municipals en
rebuig a l’atemptat de Madrid
Tots els Grups Polítics Municipals –ERC-AM, SOM-HI,
PSC-PM-EUSP, CIU i UNS-FIMC– rebutgem de forma unànime l’atemptat terrorista de Madrid, ens solidaritzem amb
els familiars de les víctimes, compartint el seu dolor, i fem
patent, una vegada més, el nostre NO a la violència i
expressem la nostra indignació davant de fets tan cruels i
repugnants.
Sant Pol de Mar, 11 de març de 2004

Radio Litoral comença a emetre
els plens municipals
Els plens ja poden escoltar-se a través de Ràdio Litoral,
que els emet en diferit l'endemà del ple (el dissabte si es
fan, com és habitual, en divendres) a les 2 de la tarda.
Tanmateix, us recordem que podeu escoltar Ràdio Litoral al
107,2 de la FM i des d'internet a www.radiolitoral.org.

Funcionament de l’arxiu municipal
L’arxiu municipal de Sant Pol aplega el fons documental
generat per l’Ajuntament des del segle XVIII fins als nostres
dies. Les dades que conté són principalment administratives, que esdevenen històriques amb el pas del temps. A
l’arxiu s’hi pot trobar tota la documentació municipal dels
últims anys, dades d’obres i d’activitats, des de rebuts fins
als padrons; també hi ha el fons del jutjat de pau, el del FET
i de las JONS, d’hermandats, i fins i tot uns pergamins dels
segles XI al XIV.
Fruit d’un programa de col·laboració entre l’Ajuntament i la
Diputació de Barcelona es va portar a terme el condicionament, ordenació i inventari del seu fons, de manera que en

i n i c i a t i v e s ,
Sant Pol renova el servei
d’Iniciatives, Promoció i Turisme
L’Ajuntament ha tornat a reprendre l’àrea de promoció
econòmica, que ha sofert alguns canvis i ara pren el nom
d’Iniciatives, Promoció i Turisme. El renovat servei és una
àrea dedicada al desenvolupament econòmic de la vila i al
desenvolupament global del municipi. L’objectiu és reduir la
taxa d’atur i proporcionar l’assessorament necessari a les
empreses i als nous emprenedors, així com la dinamització
del teixit comercial, industrial i turístic de Sant Pol.
En aquest sentit, Iniciatives, Promoció i Turisme treballarà
en tres grans àrees. La primera és l’àrea de recursos
humans, que compta amb un servei d’orientació i inserció
laboral i de formació, amb el suport d’una borsa de treball

l’actualitat està tot classificat i esdevé una eina molt útil per
a la tasca del consistori. Encara que el personal de
l’Ajuntament és qui més utilitza aquest servei, tot el seu
fons és de consulta pública, de manera que si algú necessita informació per fer algun treball o recerca pot adreçar-se
a l’arxiu, consultar documents, fotocopiar-los i, en casos
molt justificats, treure informació. Trobareu els tríptics explicatius editats per la Diputació al Punt d’Informació.
L’arxiu actualment està ubicat al carrer Ignasi Mas Morell
número 12, baixos, i està obert els dilluns i divendres d’11
a 2 al matí i de 3 a 5 a la tarda. Per facilitar la feina, cal
primer demanar la consulta a la
responsable del servei a través del
correu arxiu@santpol.org, del telèfon 93.760.33.38 a les hores indicades o a l’Ajuntament, a l’atenció
d’Isabel Graupera. Igualment, si
algú és propietari de fotografies o
documents històrics i vol fer-ne
donació perquè siguin conservats
a l’arxiu pot fer-ho a través del
mateix procediment.
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que fa d’intermediària entre ofertes i demandes. Una altra
àrea d’actuació és la d’empreses, que ofereix assessorament als nous emprenedors per a la creació d’empreses.
La tercera àrea és la de promoció, des d’on es potenciarà
l’activitat comercial i corporativa del municipi, mitjançant
l’estudi de projectes de promoció econòmica i el suport a
les iniciatives locals. També es treballarà en la promoció
turística de la vila, amb l’edició de material informatiu i promocional. Dintre d’aquest apartat destaca la gestió i organització de fires al carrer.
Des d’aquesta regidoria es crearà el Consell d’Iniciatives,
Promoció i Turisme, com un òrgan consultiu on tindran
cabuda tots els sectors econòmics i socials representatius,
format per persones que tinguin la intenció de treballar i
donar suport a la promoció de la vila.

m e d i
Sant Pol busca voluntaris per col·laborar
en la prevenció d’incendis forestals
De cara a l’estiu, una de les prioritats de la Regidoria de
Medi Ambient és la prevenció d’incendis forestals. Per
aquest motiu s’està intentant consolidar l’Agrupació de
Defensa Forestal (ADF) de Sant Pol i Canet, posant en
marxa un grup de voluntaris que treballarà amb propietaris
i Ajuntament en matèria de prevenció. Les tasques que portarà a terme l’ADF són programes de vigilància, campanyes
de divulgació i sensibilització, plans de prevenció i el suport
a l’extinció d’incendis. Per formar part de l’ADF cal realitzar
un curset, gratuït, que imparteixen els Bombers de la
Generalitat. A Sant Pol, i d'acord amb la federació de les
ADF del Maresme, s'ha programat un curs de formació
bàsica per a tota aquella gent que vulgui formar part del voluntariat i que es realitzarà en dos dissabtes del mes d'abril.
Tots els interessats poden posar-se en contacte amb
l’Ajuntament, on se’ls informarà de les dades del curs.
Altres iniciatives en prevenció d’incendis que estan programades des d’aquesta regidoria són l’arranjament de

c u l t u r a

Sant Pol obre la temporada de platges
per Setmana Santa

camins, que es realitza amb el suport de la Diputació de
Barcelona; una campanya de sensibilització adreçada als
propietaris, per alertar-los del risc d’incendis i donar-los les
pautes del que cal fer per prevenir-los; i redactar el nou pla
de prevenció d’incendis, que s’ha de posar al dia, marcant
tota la xarxa de camins i inventariant la infrastructura i els
punts d’aigua de què es disposa.

b e n e s t a r
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L’Escola de Música organitza una sortida
per a famílies al teatre de Mataró

L’educador social ofereix suport
a joves amb dificultats

Una trentena de persones de Sant Pol van acudir a escoltar
el concert Tandoori LeNoir en família que es feia el passat
14 de març al Teatre Monumental de Mataró. La sortida la
va organitzar l’Escola de Música de Sant Pol, i l’Ajuntament
en va finançar l’autocar. Aquest espectacle forma part del
cicle de concerts familiars programats pel Patronat
Municipal de Cultura de Mataró els diumenges al migdia,
per tal que les famílies amb nens puguin acudir a aquests
tipus d’actes, no tan accessibles si es fan de nit.
L’espectacle barrejava música de diferents estils: blues,
jazz i swing, que normalment no es programen per nens, i
va agradar a totes les edats. Tothom va disfrutar de l’espectacle: pares, nens i músics, als quals els agrada molt fer
aquest tipus de format i la complicitat que aconsegueixen
amb els nens. Va ser el primer cop que l’Escola de Música
organitzava una sortida com aquesta -que era oberta a
tothom, no només als alumnes de l’escola- i es té la intenció de continuar la iniciativa l’any vinent.

Els serveis socials de Sant Pol disposen ja d’un educador
social propi. La tasca d’aquest educador s’orientarà des de
dues vessants: la comunitària, intervenint amb els diferents
grups de joves del poble, especialment aquells que tinguin
dificultats d'integració social, i la individual, fent acompanyament i suport a infants i joves des d'una perspectiva
àmplia que inclou el camp educatiu (escoles, IES), social,
familiar i de lleure.
És un servei gratuït que s'afegeix al de la treballadora
social i la treballadora familiar que ja actuaven al nostre
poble. Podeu contactar amb ell els dimarts a l'ajuntament.
Per a visites concertades: dimarts de 10:30 a 12:30.
Tot i que aquest servei ja funcionava al poble, com es va
comentar en un número anterior d’aquest butlletí, fins ara
l’educador pertanyia a Canet i només treballava aquí unes
hores. Des d’aquest mes de març ja s'ha incorporat aquesta figura als serveis socials de Sant Pol i des d’aquí es compartirà amb Sant Cebrià i Sant Iscle.
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Les entitats podran accedir a
Ca l’Arturo des del carrer Sant Jaume

L'Associació de Mestres Rosa Sensat
imparteix un curs a la Llar d'Infants

L’Ajuntament tornarà a
obrir properament l’entrada de Ca l’Arturo
situada al carrer Sant
Jaume.
Aquesta entrada connectarà directament
amb les escales de
l’edifici, de manera
que les entitats que
hi realitzin alguna activitat podran accedir al segon i tercer
pis sense haver de passar per la Llar d’Infants.

Les professores de la Llar d'Infants de Sant Pol estan
rebent un curs de reciclatge professional, amb propostes
renovades de formació, a càrrec de l'Associació de Mestres
Rosa Sensat. Aquest curs, que es va iniciar al novembre i
finalitzarà abans de les vacances d’estiu, consisteix en
unes sessions d’assessorament a la mateixa llar un cop per
setmana, amb l’objectiu de millorar la tasca educativa.
Més endavant, està previst un intercanvi amb una escola
de Barcelona, que es visitarà després de Setmana Santa.
L'Associació de Mestres Rosa Sensat també disposa d'un
servei d'assessorament, on es presentarà el projecte de la
nova Llar d'Infants perquè hi donin la seva opinió.

Sant Pol tindrà ja en funcionament per Setmana Santa els
serveis de vigilància de platges. En virtut de l'acord signat
amb la Creu Roja, aquesta institució comença a actuar a
Sant Pol a partir del 8 d'abril. Aquest servei, que cobrirà les
hores de més afluència a la platja, es farà efectiu durant
tota la Setmana Santa, i després tots els caps de setmana
fins a l'estiu, quan començarà el servei diari. Aquesta
cobertura inclourà el servei de vigilància i la senyalització
de l'estat de la mar amb bandera a totes les platges de la
vila. També s’instal·laran serveis, com dutxes i labavos
(se'n podrà trobar d'adaptats per a minusvàlids a la Platja
de Can Villà i a la Platja de Pescadors). D’altra banda, des
de la Regidoria de Sanitat es vol aprofitar per recomanar
prudència als banyistes i recordar-los que tinguin en
compte l'estat de la mar a través de les banderes i altres
indicacions del servei de vigilància.

Creu Roja organitza cursets de
socorrisme bàsic a Sant Pol
La Creu Roja està realitzant a Sant Pol uns cursos per
obtenir el títol de socorrisme bàsic adreçats a gent de tot el
Maresme Centre. Els cursets són gratuïts, duraran un total
de 45 hores i s'imparteixen els divendres i dissabtes a Ca
l’Arturo.
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La xarxa de voleibol s’instal·larà
a la platja per Setmana Santa

Agraïment a “La Caixa” per la seva
aportació a la plaça Francesc Moragas

L’Ajuntament de Sant Pol col·locarà ja per Setmana Santa
la xarxa de voleibol a la Platja de Pescadors, per tal que
tots els aficionats a aquest esport puguin fer-la servir durant
aquests dies de festa. De cara a l’estiu també és previst
instal·lar-ne una altra a la platja de Can Villà. Igualment,
dintre de les activitats programades per aquest estiu, se
celebrarà el campionat de volei que s’ha anat organitzant
els últims anys pels volts del 15 d’agost.
En un altre sentit, la Regidoria d’Esports ha fet donació
recentment de dues cistelles de bàsquet al CEIP Sant Pau.

La Regidoria de
Serveis vol agrair a la
Caixa d’Estalvis i de
Pensions “La Caixa”
la seva aportació per
finançar el mobiliari
de la plaça Francesc
Moragas, on aquesta
entitat hi té la seva
oficina.

g o v e r n a c i ó
El ple aprova definitivament l’expedient
per treure les antenes del Pi del Soldat
Al ple del passat 19 de
març es va aprovar per
unanimitat revocar les
autoritzacions d’ocupació
del Pi del Soldat als titulars de les antenes de
telefonia mòbil i televisió
que hi estan ubicades.
L’expedient aprovat desestima les al·legacions presentades
per algunes de les companyies afectades, aprova la revocació de les autoritzacions sense indemnització i atorga a
les operadores un termini de dos mesos per retirar i
traslladar les seves instal·lacions. Si transcorregut aquest
termini no han desocupat la zona, l’Ajuntament ho executarà amb càrrec a aquestes companyies.

Senyalitzaran les dimensions màximes
dels vehicles que poden entrar al poble
Governació senyalitzarà a l’entrada del poble les dimensions màximes dels vehicles que poden accedir al casc
urbà. Així es pretén evitar que camions de gran tonatge o

autocars acabin al mig del poble, amb els conseqüents
problemes de circulació que això suposa, i perquè no malmetin els elements de la via pública. D’aquesta manera, es
col·locaran uns elements advertidors de l’alçada màxima
permesa que, amb l’adequada senyalització vertical,
mostraran als usuaris els límits del gàlib (alçada-amplada)
així com del pes màxim autoritzat (PMA).
D’altra banda, tots aquells ciutadans que hagin de fer ús
d’algun servei on sigui necessari un camió, grua o similar,
haurien de procurar que aquest no superi les 4,5 tones de
PMA. Si és impossible complir-ho, s’hauria de comunicar
per escrit a l’Ajuntament, per si calgués prendre mesures
de suport des de la Policia Local. En qualsevol cas, aquestes circumstàncies haurien de ser del tot excepcionals.

Es demana civisme als conductors
per evitar problemes de mobilitat
Tenint en compte que d’aquí a poc ja comença la temporada forta del turisme al nostre poble, des de la Regidoria de
Governació i de la Policia Local es vol fer una crida al
civisme pel que fa a la circulació i l’estacionament dels vehicles. Així, es demana als conductors que tinguin especial
cura en aparcar el cotxe, perquè aquest no quedi damunt
de la vorera ni interrompi el pas dels vianants.

