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La Biblioteca Municipal completa la
col·lecció del diccionari de Coromines
La Biblioteca Municipal de Sant Pol ha adquirit els volums
que li mancaven per tenir la col·lecció completa del
Diccionari Etimològic i Complementari de la Llengua
Catalana, obra cabdal del lingüista Joan Coromines. Així,
tots els interessats en consultar-la es poden dirigir a la biblioteca municipal (Plaça de l'Estació, 1r. pis), de dilluns a
divendres de 5 a 8 de la tarda. L'adquisició d'aquesta
important obra era una de les actuacions previstes dins de
la celebració del Centenari de l'eminent filòleg.

Analitzen la qualitat de l’aire de Sant Pol

La Primavera de les Arts arriba a Sant Pol
amb un recital poètic i un concert de piano
Dins del cicle Primavera de les Arts, el passat 30 d'abril es
va poder gaudir al Centre Cultural de Sant Pol de l’espectacle "Me gustas" Catalunya amb Neruda, un recital poètic
musicat a càrrec de Enric Major i Eulogio Dávalos. El proper acte programat a la nostra vila dintre d’aquest cicle cultural que organitzen conjuntament nou pobles del Maresme
és un concert de piano que oferirà Ruth Lluís a la Sala
Polivalent, el pròxim 18 de juny a les 10 de la nit.

Els pobles de la Vallalta inicien converses
per una escola supramunicipal de música
Sant Pol ha iniciat converses amb Sant Cebrià i Sant Iscle
per crear una escola supramunicipal de música que aglutini els tres pobles. Aquest procés es farà amb l’assessorament de la Diputació i pretén crear una entitat més forta de
cara a aconseguir un major finançament per tirar endavant
la seva activitat, a banda que es podrà oferir una oferta més
ampla.
En un altre sentit, l’Escola de Música de Sant Pol amplia
l’any que ve l’oferta d’instruments amb la incorporació del
violoncel i el clarinet. A més a més, s’està estudiant la possibilitat d’oferir també classes de dansa.

L’ACA organitza una jornada per tractar
el problema de la brutícia al mar
Degut a les pressions dels ajuntaments afectats pel problema de la brutícia al mar, l’ACA va organitzar el passat 25 de
maig una jornada amb especialistes, adreçada a tècnics de
Medi Ambient per analitzar aquesta problemàtica, que està
esdevenint un fet generalitzat a tota la costa. L’objectiu de
la jornada era conèixer l’estat de la brutícia al mar: situació,
causes, mesures de gestió, aspectes legals...
D’altra banda, l’ACA està duent a terme amb els ajuntaments afectats una comissió de seguiment del problema, i
s’ha compromès també a elaborar una memòria on s’analitzi l’origen de la brutícia, els antecedents i les mesures a
adoptar.

Una unitat mòbil de vigilància de la contaminació atmosfèrica de la Diputació de Barcelona ha estat al nostre poble
durant un mes prenent mostres de l’aire. Es tracta d’una
actuació compresa dintre de l’auditoria mediambiental que
està tirant endavant l’Ajuntament de Sant Pol amb el suport
de la Diputació i pretén comprovar la qualitat de l’aire al
nostre poble. Els resultats d’aquestes proves, igual que tots
els altres aspectes analitzats en aquesta auditoria, es faran
públics un cop acabat l’estudi.
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l’A juntament
Benvolguts Santpolencs i Santpolenques,
Aquest Equip de Govern mai ha respost escrits que des de
l'oposició han sortit al carrer, arribant a les vostres cases.
Mai els hem contestat tot i estar plens de falsedats, perquè
entenem el joc polític i també entenem que en els grups que no
tenen programa ni projecte de Poble, la seva frustració es transformi en un seguit d'escrits que no condueixen a res més que al
seu propi descrèdit.
També entenem que la gestió d'aquest Govern en el que portem
de legislatura els posi nerviosos, doncs del seguit d'actuacions
que s'estan portant a terme per millorar el Poble, algunes ja són
realitat i d'altres ho seran a molt curt termini.
El que no entenem i molt menys tolerarem, es que es barregin
temes personals en la política local i molt menys aprofitant el

Organitzen una festa solidària per recaptar fons per a la Fundació Vicenç Ferrer
Un grup de vilatans i vilatanes relacionats, per diferents
motius, amb la Fundació Vicenç Ferrer i la regidoria de
Solidaritat de l’Ajuntament de Sant Pol, organitzen el proper
dissabte 11 de juny una gran diada festiva i solidària, amb
l’objectiu de recaptar fons per aquesta entitat.
La jornada, que sota el nom de “Fes Punta” es desenvoluparà a partir de les sis de la tarda al Passeig de la Punta,
pretén crear un FES (fons d’estabilitat social) dirigit a millorar les condicions de vida dels més desfavorits. Amb aquest
objectiu s’ha previst tot un seguit d’actuacions: tallers,
exposicions, espectacles, servei de bar, sopar popular,
mercat, loteria solidària... que esperen tenir la màxima participació.

Edita: Ajuntament de Sant Pol de Mar / Redacció: Ester Roig / Fotografia: Pito Estol / Disseny: PolNetwork.com

Informa

Núm. 11

dolor de les persones, per tal de furgar i tornar a obrir ferides que
mai podran cicatritzar.
Aquest últim escrit ha traspassat tot els límits de la tolerància,
fent menció a un fets personals, dolorosos, irreparables, adreçats
a la persona del nostre Alcalde i al seu entorn familiar. Això ens
fa ser molt contundents i mostrar la nostra més enèrgica repulsa
a aquest tipus d'actuacions. Sentim vergonya, i quasi bé no tenim
paraules per respondre a una actuació de tan baixa qualitat
humana.
Sols ens queda dir-vos que seguirem amb la mateixa línia de treball que marca el nostre Alcalde, des de la unitat i consistència
de l'Equip de Govern, i sense tenir una altra visió que no sigui la
d'un millor Poble per a tothom.
L’equip de govern

a c t u a l i t a t

Posen bandes elevades a l’entrada del
poble per reduir la velocitat dels vehicles
L’Ajuntament
ha fet col·locar
bandes sonores elevades a
l’entrada de
Sant Pol des
de la Nacional
II que es troba
a la zona de
l’Hotel. Amb
aquesta mesura es pretén
obligar els cotxes a que vagin a una velocitat molt reduïda
en un tram especialment perillós, ja que hi ha poca visibilitat i és una zona freqüentada per nens.

j u n y

Normes bàsiques per a un ús correcte
del servei de recollida de brossa

Comença la temporada de zones
blaves als aparcaments de Sant Pol
Aquest mes de maig ha començat la temporada de zones
blaves que afecta tots els aparcaments de Sant Pol marcats
com a tals fins al 15 de setembre. Igual que l’any passat, les
zones de rotació de vehicles són el carrer Tobella, la fàbrica Sauleda i la Plaça de l’Estació, mentre que els aparcaments que es poden utilitzar per una durada més llarga són
el Parc del Litoral i aquest any també el carrer Pau Simó.
Les noves taxes que graven aquestes zones blaves
s’aplicaran a partir del dia 5 de juny. Mentrestant, seran
vàlides les tarifes de l’any passat.
Recordem a tots els veïns empadronats a Sant Pol que disposen d’acreditacions especials per aparcar al Parc del
Litoral i al carrer Pau Simó. També hi ha targes d'abonament setmanals o quinzenals de temporada per als residents en pisos de lloguer i residents no empadronats, que
han de sol·licitar-les mitjançant l’acreditatiu corresponent.
Fins el dia 31 de juny es podran utilitzar els adhesius de
l’any passat i a partir d’aquesta data s’hauran d’anar a recollir els nous. Mentrestant, si algun veí no té l’adhesiu vell pot
sol·licitar-ne un de provisional. Per obtenir aquests adhesius i per a més informació es poden adreçar a la planta
baixa de l’Ajuntament, de dilluns a divendres de 9 a 14h.

Després d’haver detectat diverses actituds
incíviques pel que fa a
l’ús del servei de recollida de brossa orgànica i
selectiva, des d’aquí es
vol fer una crida al
civisme, especialment
quan arriba l’estiu i
l’augment de la població i la calor pot provocar pudors i molèsties si no es tenen en compte algunes
normes bàsiques de convivència. Per això, recordem que la
brossa s’ha de llençar a partir de les 7 de la tarda, aquest
horari s’ha de respectar tant si es treu la brossa al carrer
com si es llença als contenidors. Els contenidors cal tancarlos després de llençar-hi la brossa. També cal recordar que
les restes, tant orgàniques com de recollida selectiva, s’han
de llençar a dintre dels contenidors. Per tal de solucionar el
problema de l’abocament incontrolat, dintre de l’auditoria
mediambiental que està realitzant l’Ajuntament s’elaborarà
una llista de punts negres i s’actuarà al respecte.
Recordem també a tots els vilatans que està prohibit dipositar restes a la porta de la deixalleria. A partir d’ara
aquesta pràctica incívica es castigarà amb sancions que
poden arribar als 600 euros. L’horari d’obertura de la deixalleria és de dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda.
Informem per últim que hi ha
un nou servei de recollida de
brossa de jardí que es fa
cada dilluns a la porta de les
cases. Cal deixar les restes
en bosses o ben lligades.
Mantenir Sant Pol net és
responsabilitat de tots.

a c t u a l i t a t
Mestres d’escoles bressol visiten la llar
de Sant Pol com a exemple de treball

Sant Pol s'incorpora a la celebració de
la II Diada de la Maduixa de la Vallalta
Sant Pol de Mar es va unir per primer cop a la celebració de
la Diada de la Maduixa que l'any passat ja van organitzar
conjuntament Sant Cebrià i Sant Iscle, i que enguany es va
celebrar el primer de maig. Sota el nom de "II Diada de la
Maduixa de la Vallalta" els tres pobles veïns, que tenen en
comú la riera de la Vallalta i el cultiu de la maduixa com a eix
central de la seva agricultura, van organitzar tot un seguit
d'activitats relacionades amb aquest fruit típic de l'Alt
Maresme per tal de potenciar-lo, amenaçat com està per la
competència d'altres varietats més econòmiques però de
menys qualitat.
A Sant Pol es va programar una exposició fotogràfica titulada "De la terra al plat", una maduixada popular, sardanes i
un espectacle infantil, tot a la Plaça de la Punta, i des de les
10 del matí fins al vespre. Per visitar els tres pobles i participar en totes les activitats es van oferir uns trenets gratuïts
que durant tot el dia feien el recorregut de Sant Pol a Sant
Cebrià i Sant Iscle.

Diverses mestres d’escoles bressol dels voltants van visitar
aquesta primavera la Llar d’Infants de Sant Pol, per comprovar com es fa realitat dintre de l’aula un nou mètode de
treball amb materials naturals. La llar de Sant Pol ha incorporat des de fa uns anys una nova metodologia que consisteix en fer servir elements de la natura com a eina de treball amb als nens. La jornada es va completar amb un taller
de manipulació per a les mestres i una projecció sobre
aquest tipus de tallers a la Sala Polivalent.
D’altra banda, una representació de mestres de Sant Pol va
viatjar recentment a Pamplona per visitar les escoles bressol de la ciutat. Aquesta experiència formativa va permetre
veure diferents mètodes de treball i incorporar noves eines,
com la tècnica de treballar per tallers, a través d’estances
dedicades exclusivament a aquesta activitat. Així, a la nova
llar que s’està construint als Garrofers ja s’ha previst que
dues estances estiguin destinades només a fer tallers.

- Aprovació, si s'escau, del "Pla Local de Joventut". Aprovat
per unanimitat.
- Aprovació creació plaça de Caporal de la Policia Local.
Aprovat per unanimitat.
- Aprovació expedient de contractació servei de consultoria i assistència tècnica per a la redacció del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal: Plec de condicions econòmicoadministratives i tècniques particulars i convocatòria de
concurs per a la seva adjudicació. Aquest punt va ser retirat
de l’ordre del dia a petició del regidor d’Hisenda Albert Font per
considerar que el plec de condicions es contradeia amb el Pla
de Sanejament i que caldria reformular la proposta.
- Aprovació expedient de concurs per a l'atorgament de
llicències d'ocupació per a la instal·lació dels serveis de
temporada d'estiu a la platja de Sant Pol de Mar: Plec de
condicions administratives particulars i tècniques i convocatòria de concurs per a la seva adjudicació. Aprovat per
unanimitat.
- Aprovació inici expedient de revisió de llicència municipal
d'obres derivada de l'expedient núm. 139/02. Aprovat per
unanimitat.
ACORDS PLE MUNICIPAL EXTRAORDINARI 26/04/05:
- Aprovació, si s’escau, del Pressupost Municipal per a
l’exercici 2005. L’estat de despeses ascendeix a 4.635.474,79
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Servei

Casal de la Llar d’Infants

Casal de Ca l’Arturo

Escola esportiva

Edats

0-p2

p3 (cursat) -14 anys

1r de primària (cursat) a 16 anys

Matins 8-12,00h

Matins1 10-13h

Matins 9-13h

Tardes 15,15-18h

Tardes 16,30-19,30h

12,15-15.30h

De 13,00 a 16,30h

Llar d’infants C/ Santa Clara

3a planta Ca l’Arturo

Inici 26/7/05

Inici 27/6/05

Inici 1/7/05

Finalització 2/9/05

Finalització 9/9/05

Finalització 31/8/05

Llar d’infants del C/ Santa

Ca l’Arturo

Instal·lacions esportives munici-

Horari

Servei de menjador

Calendari

Localització

Període
d’inscripcions

Jornada

2

Clara

Preu4 servei

pals, platja, parc del litoral

Del 20 de juny a l'1 de juliol

29 de maig (d'11 a 13h)

Del 30 de maig al 3 de juny de 9

de 9 a 12,15h

4 de juny (d’11-13 i de 17-19h)

a 14h

a la Llar d'Infants

5 de juny (d’11 a 13h)

Dia 3 de juny de 17 a 19h a les

11 de juny (d’11-13 i de 17-19h)

oficines de l’Ajuntament

12 de juny (d'11 a 13h)

Dia 4 de juny de 10 a 12h a la

al segon pis de Ca l’Arturo

Sala Polivalent

28 de maig a les 18.00h

28 de maig a les 12h

a la plaça de l’estació

a la Sala Polivalent

a determinar

de presentació3

festa de presentació
del 26/7 al15/8 75

Per quinzena: tot el dia 85,00

per quinzena

del 15/8 al 7/9 75

/ matí o tarda 60

per mes

del 26/7 al7/9 150,00

Per mes: tot el dia 110,00 /

74,00

110,00

matí o tarda 85
Extra juny 25

p l e n s
ACORDS DEL PLE MUNICIPAL ORDINARI 29/03/05:

S e r v e i s

Extra setembre 50

m u n i c i p a l s

euros i el d’ingressos a 6.194.924,88. En conseqüència, figura
un superàvit anual de 1.559.450,09 euros, resultat de l’aplicació del Pla de Sanejament Financer. Aprovat amb els vots a
favor de l’equip de govern i els vots en contra de Som-hi i PSC.
ACORDS DEL PLE MUNICIPAL ORDINARI 26/04/05:
- Aprovació creació Servei Públic “Casal Municipal”.
Aprovat per unanimitat.
- Aprovació provisional i, al seu cas definitiva, modificació
Ordenança Fiscal núm. 14 (Taxa per estacionament vehicles en les vies públiques municipals). Aprovat amb els vots
a favor de l’equip de govern i les abstencions de Som-hi i PSC.
- Aprovació expedient de contractació servei de consultoria i assistència tècnica per a la redacció del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal: Plec de condicions
econòmico-administratives i tècniques particulars i convocatòria de concurs per a la seva adjudicació. Aprovat per
unanimitat.
- Aprovació desestimació recursos presentats i ratificació
acord plenari de data 8-10-04 sobre ordenació/imposició
Contribucions Especials Obres Projecte “Col·lector de recollida d’aigües residuals parcel·les Carrer Comte Borrell
10 a 22 i Narcís Monturiol, 2 de la Urbanització URBAPOL”.
Aprovat amb els vots a favor de l’equip de govern i els vots en
contra de Som-hi i PSC.
(La gravació íntegra dels plens es pot trobar a www.santpol.org)

Places

p0 – 8, p1 – 13, p2 - 20

200 juliol / 200 agost

150 juliol 150 agost

Regidoria

Regidoria d’Educació

Regidoria de Joventut

Regidoria d’Esports

(1) SAM de 9 a 10h
(2) El servei es prorrogarà pels alumnes que aquest any hagin d'entrar al CEIP fina el 14/9/05
(3) Durant la jornada de presentació es detallarà tota la informació que s'inclou en aquest quadre i la programació dels casals.
(4) Els tallers i les colònies que es realitzin aniran a part del preu del servei així com el servei de menjador que serà aprox. de 132 mensuals, amb la
possibilitat de contractar-lo per un dia a raó de 6,5

Informació Complementària
BEQUES:
- S'obrirà un anunci públic amb unes bases
establertes segons els criteris tècnics del personal de
serveis socials.
- El període de sol·licitud serà des de la publicació
de l'oferta de casals fins l'inici de les inscripcions (29 de
maig)
- Les beques les tramitaran i es sol·licitaran des del
departament de serveis socials (educador social)
- El número de places les decidirà cadascun dels
casals a partir de la previsió que es farà des de serveis
socials tenint en compte les places que es van ocupar l'any
passat.

CRITERIS D'ATORGAMENT DE PLACES:
- 1r Empadronament
- 2n Ordre d'inscripció
TARIFES REDUÏDES:
- En cas de família nombrosa s' aplicarà un 15%
de descompte
- Per assistència de 2 o més membres de la
mateixa unitat familiar al mateix casal s'aplicarà un 15%
de descompte del còmput familiar
- Per l'assistència al casal d'esports pel matí i al
Casal de Ca l'Arturo per la tarda es comptarà amb un 15%
de descompte.

