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Montserrat Garrido lamenta l’enrenou
provocat per la sentència de la bandera
L’Ajuntament ha patit correus amenaçadors anticatalans i la crema del símbol espanyol
L’alcaldessa de Sant Pol,
Montserrat Garrido, ha lamentat el malestar que ha provocat
la sentència que obliga a
l’Ajuntament a penjar la bandera espanyola a l’edifici consistorial.
Des que es va conèixer la sentència han esdevingut tota una
sèrie de fets, tant de partidaris
com de detractors, que han
alterat la tranquil·litat habitual
del poble. El passat 18 de
febrer l’Assemblea Nacional
Catalana va organitzar un acte
de rebuig a la sentència, en
que es va despenjar simbòlicament una bandera espanyola i es va col·locar en el
seu lloc una estelada. L’acte
va ser qualificat per la delegada del Govern, María de los
Llanos de Luna, com d’“ultratge”. Uns dies després, i un
cop penjada la bandera oficial,
uns desconeguts la van cremar de matinada, fet que va

Breus
Calendari preinscripcions
per al curs 2012-2013
Consulteu el calendari de
preinscripcions per al curs
vinent al web de l’Ajuntament o al del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat, per a les llars d’infants comença el 7 de maig,
i al segon cicle d’educació
infantil i ensenyament obligatori, el proper 19 de març.
obligar l’Ajuntament a haver-la
de reposar. Dos dies abans ja
hi havia hagut un intent fallit.
Paral·lelament, l’Ajuntament
ha rebut una allau de correus
electrònics, alguns insultants i
amenaçadors,
de
clara
tendència anticatalana, i d’altres de suport a l’alcaldessa
que, tot i que ha acatat la sen-

tència com un acte de responsabilitat per complir amb la llei,
s’ha declarat contrària a una
imposició que va en contra del
sentiment majoritari de la
població.
L’equip de Govern vol fer una
crida a la calma i espera que
no es repeteixin els episodis
que s’han viscut últimament.

Prohibit fer foc al bosc
Recordem que des del 15
de febrer està prohibit
encendre cap tipus de foc
en terreny forestal. Aquest
any de manera extraordinària s’ha avançat la prohibició degut a la sequera.

Acords del ple ordinari 12/02/2012
Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal
número 25 (taxa llar d’infants). Aprovat amb els vots
favorables de l’equip de govern
(5), en contra de Junts (3 -Joan
Vigatà havia excusat la seva
presència) i ICV (2). ERC i PP
es van abstenir. Va decidir la
votació el vot de qualitat de l’alcaldessa.

La policia d'Andorra imparteix un curs de formació
als agents de Sant Pol. Arran de l'agermanament entre les
viles de Sant Pol de Mar i Andorra la Vella, les policies dels dos
municipis han establert un vincle de col·laboració que s'ha materialitzat en una primera trobada a Sant Pol, en la que la policia
andorrana ha impartit un curs als agents municipals. Aquesta formació versava sobre els valors corporatius com a clau de l'èxit
professional, i ha servit perquè els dos cossos poguessin compartir experiències sobre la seva manera de treballar i aspectes
de l'atenció al ciutadà o d'aplicació del codi deontològic.

Aprovació
inicial
del
Reglament Regulador de les
normes de funcionament i de
Règim Intern de la Llar
d'Infants Municipal "Pi del
Soldat" de Sant Pol de Mar.
Aprovat per unanimitat.
Aprovació modificació del
contracte de la gestió indirec-

ta del servei de recollida de
residus municipals a Sant Pol
de Mar. Aprovat amb els vots
favorables de l’equip de govern,
Junts i PP, i les abstencions
d’ICV. Albert Font (ERC) es va
absentar de la votació.
Proposta d’incoació d'expedient de declaració de bé cultural d'interès local de la
caseta dels pescadors i la
maquinària que conté, situada a la platja de les barques.
Aprovat amb l’abstenció del PP
i els vots favorables de la resta.
Aprovació del Pla d'Usos de
les platges de Sant Pol de
Mar pel quadrienni 2012-2016.
Aprovat amb els vots de CiU i
Junts. La resta es van abstenir.

Ajuntament Informa
Edita: Ajuntament de Sant Pol de Mar - Àrea de Comunicació / Fotografia: Pito Estol, Ajuntament / Disseny:
Daniel Solano / Imprimeix: Gráficas Campás / Facebook: Ajuntament de Sant Pol de Mar · Twitter: @ajsantpol
www.santpol.cat - Adreça: Plaça de la Vila, 1. 08395, Sant Pol de Mar - Contacte: 93 760 04 51 / digueslateva@santpol.cat

Catalogada
tota
l’activitat municipal
des del segle XIX
L'arxiu municipal
va enllestir el
passat 2011 l'inventari i catalogació de tota la
documentació
municipal que
restava pendent
de tractament.
Així, ha quedat
identificada
i
organitzada la
totalitat de la documentació
generada o rebuda per
l'Ajuntament de Sant Pol en
l'exercici de les seves
activitats, des de mitjans
del segle XIX fins l'actualitat, sempre que aquesta
hagi arribat fins els nostres
dies. El Fons Municipal és
el més important que custodia l'Arxiu Municipal de
Sant Pol de Mar (AMSPM) i
reflecteix els diversos
àmbits en què l'Ajuntament
té o ha tingut competències: urbanisme, educació,
hisenda, seguretat, medi
ambient, cultura, etc.

El Bus Alícia visita Sant Pol per
fomentar bons hàbits alimentaris

Breus

Oferirà tallers i visites guiades a l’exposició

El Bus Alícia, un projecte itinerant sobre alimentació i salut
de l'Obra Social de CatalunyaCaixa, visitarà Sant Pol del 13
al 17 de març. El trobareu
estacionat al Parc de Litoral.
Es tracta d'una unitat mòbil
amb equipament didàctic dirigit a tots els públics. El seu
objectiu és informar, educar i
fer reflexionar de manera
amena i participativa sobre

una alimentació saludable,
adequada a les necessitats i
d'acord amb l'entorn.
Ofereix una sèrie de tallers de
45 o 60 minuts de durada, que
cal concertar prèviament al
902 109 350 (Toni Aparicio) cal un mínim d'inscrits perquè
es facin els tallers. El BUS
restarà obert al públic perquè
visiti lliurement l'exposició, en
horari de 10:30 a 14 i de 15 a
19:30 hores, i s'oferiran visites
guiades. Igualment, durant
aquests dies es faran tallers
escolars destinats a fomentar
bons hàbits alimentaris entre
els més petits.

-Tallers familiars per poder elaborar menús equilibrats i apetitosos
per a cada dia. 5 euros/adult i 3 euros/nen:
* Taller Cuina bàsic - Dimecres 14 març a les 17:15h.
* Taller Cuinar per menjar millor - Dissabte 17 a les 12:00h.
-Tallers de cuina per a persones amb restriccions alimentàries. 10
euros/persona:
* Taller celíacs - Divendres 16 març a les 17:30h.
-Tallers temàtics de cuina, tradició i productes. 10 euros/persona:
* Taller de producte de proximitat i temporada - Dijous 15
març a les 17:30h.

Taller al Museu amb la Cristina Losantos.
Com es fan els dibuixos? D'on surten els personatges? Dissabte 17 de març a les 11h.

Exposició ’Les dones de Sant Pol: les nostres fites’. Fins al 18 de març al Centre
Cultural. Organitza: Dones de la Vallalta
Cursos de català 2012
Per aprendre a escriure i conversar en català.
Per participar en un espai intercultural on
intercanviar experiències. És gratuït!
Informació i inscripcions: Serveis Socials Pl.
Antoni Sauleda s/n. 93.760.09.09. De 9 a 14h
Actes de Setmana Santa a Sant Pol
Diumenge de Rams. Dia 1 d’abril. A les
10:45 a la Plaça de l’Església, benedicció de
palmes i rams. Tot seguit, Santa Missa.
Divendres Sant. Dia 6 d’abril. A les 8 del
matí, Via-Crucis pels carrers de la vila. A les
21:30h, processó del Sant Enterrament.

ENQUESTA: Com valoreu que l’Ajuntament obri una tarda a
la setmana i els dissabtes al matí per fer gestions?
És excessiu
És adequat
És insuficient
Heu utilitzat alguna vegada aquest servei?
Sí
No

Vegeu les fotos de la celebració del Carnaval de Sant
Pol 2012 al Flickr de
l’Ajuntament.
Oferta entrada nous socis
al Club Tennis Sant Pol
Fins al 30 de juny, totes les
persones que vulguin entrar
com a socis nous al Club
Tennis Sant Pol només hauran de pagar 100 euros de
fons perdut més la quota
trimestral corresponent. La
voluntat de la junta directiva
és donar, en aquest temps
de crisi, la màxima facilitat a
tothom per a ser soci, sense
perjudici del funcionament
actual del club.
Dones de la Vallalta promou la reutilització i l’intercanvi a través del blog

Agenda març i avançament abril
Tallers de contes
ATENCIÓ, s’han modificat les dates previstes
per aquests tallers, que es fan actualment a
la Sala Polivalent. Les places són limitades i
cal inscripció prèvia.
Hora del conte en anglès. Dissabte 17 de
març. A partir de 6 anys. Contes tradicionals
d’arreu del món. Narradora nativa anglesa.
Horari: De 17 a 18 i de 18:15 a 19:15h.
Taller de contes. Dissabte 31 de març. Per
a nens i nenes a partir de 3 anys (P-3). A càrrec de la Marta Romà. Horari: Dos grups, de
10:30 a 11:30 i de 12 a 13h.
Per inscripcions: biblioteca@santpol.cat

Fotos de Carnaval

L’associació de Dones de la
Vallalta engega dos nous
espais al seu blog, El racó
de les andròmines i Bescanviem. El primer és un
espai per donar una segona
oportunitat a les “andròmines” que tenim per casa,
coses que no fem servir
però que estan en bon estat
i encara poden ser útils per
a algú. El segon és un espai
de bescanvi per tal que les
sòcies puguin bescanviar
serveis. Per a més informació: http://donesdelavallalta.blogspot.com

Comentaris: ..................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Podeu retallar aquesta enquesta i entregar-la a la planta baixa
de l’Ajuntament.
També podeu contestar a través del web www.santpol.cat o el
Facebook de l’Ajuntament

Ajuntament de Sant Pol de Mar

