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> Donació d’armilles antibales 
a la població civil d’Ucraïna

Arran de la invasió bèl·lica de Rússia contra Ucraïna, la 
Policia Local de Sant Pol ha fet donació de 6 armilles 
balístiques en desús i guants antitall destinats a protegir 

personal sanitari i la 
població civil d’Ucra-
ïna. A la fotografia es 
mostra el moment del 
lliurament del material 
a en Sergey, ucraïnès 
que viu a Catalunya i 
que el 25 de març va 
iniciar un viatge de 13 
hores en furgoneta cap 
a Ucraïna per portar el 
material recollit de la 
Policia Local de Sant 
Pol i d’altres municipis.

Sant Pol t’informa

I tu, en què gastaries fins a 100 mil euros per 
millorar Sant Pol?
A principis de maig tindrà lloc la presentació de la tercera edició del Pressupost Participació amb un primera sessió 
de confecció col·lectiva de propostes. Un procés participatiu que arriba amb nombroses novetats amb l’objectiu 
d’acostar-lo molt més a la població i amb un pes rellevant del Consell de la Vila.

El Pressupost Participatiu de Sant Pol de Mar arri-
ba aquest 2022 a la seva tercera edició i ho fa amb 
més vocació que mai de participació ciutadana i 

força novetats importants. 

D’entrada, els 100.000 euros disponibles per a execu-
tar les propostes guanyadores es destinaran de mane-
ra integral a inversions. Això vol dir que podran ser per 
a tot allò que es pot construir i adquirir i que és perdu-
rable en el temps. Per exemple, la construcció d’equi-
paments de dimensions reduïdes (skatepark, pista poli-
esportiva, pista de pàdel, pumptrack, bike park, etc.), o 
bé la reforma, rehabilitació, millora i/o dotació tecnolò-
gica d’equipaments de titularitat municipal ja existents 
(pavelló, ca l’Arturo, antigues escoles, sala polivalent, 
camp de futbol, etc.), o bé la millora d’espais públics 
(carrers, vials, places, parcs, zones verdes, àrees d’es-
barjo per a gossos, entorn natural...) i les infraestructu-
res i el mobiliari urbà (enllumenat, senyalització, bancs, 
fonts, papereres, instal·lacions d’eficiència energètica i 
sostenibilitat, etc.).

Una altra de les novetats és que totes les persones 
que ho desitgin (estiguin o no empadronades a la vila), 
podran participar en la fase de propostes mitjançant 
el formulari online que trobareu escanejant el codi 
QR que hi ha al peu d’aquesta pàgina, o bé dipositant 
en alguna de les urnes habilitades la butlleta que us 
arribarà a partir del 9 de maig al vostre domicili. A més, 
també podreu fer-ho en el taller col·lectiu que tindrà 
lloc durant la sessió de presentació del Pressupost 
Participatiu d’enguany, que es portarà a terme a prin-
cipis de maig a la Sala Polivalent.

Les condicions que 
hauran de complir 
les propostes que es 
presentin són les se-
güents:
- Ser  inversions d’in-
terès públic que no 
tinguin un cost extra 
de manteniment i que 
no suposin la contrac-
tació de personal.
- Donar resposta a una 
necessitat concreta i 
ser diferents a les pro-
postes guanyadores de les edicions anteriors.
- Ser de competència municipal.
- Ser comprensibles i tècnica i econòmicament viables.
- Ser legals, ambientalment sostenibles, i no contradir el 
programa de govern ni els plans municipals aprovats.
- No poden ser subvencions o ajuts a entitats i/o col·lectius.
- Cap proposta pot superar els 100.000€.

El Consell de la Vila tindrà un paper destacat en els desen-
volupament dels pressupostos participatius d’enguany, en 
tant que òrgan supervisor, de seguiment i d’avaluació del 
procés, entre d’altres.

La recollida de propostes es durà a terme durant les tres 
setmanes compreses entre el  9 i el 29 de maig, i la previsió 
és que al novembre es faci una jornada participativa per es-
collir les propostes finalistes i votar-les al febrer del 2023. 
Trobareu tota la informació del Pressupost Participatiu al 
web que s’ha creat per a l’ocasió: participa.santpol.cat

> L’Ajuntament lliura la 
Medalla Centenària

L’Alcalde de Sant Pol, Albert Zanca, va fer lliurament el 10 de març 
de la Medalla Centenària de la Generalitat de Catalunya a la Sra. 
Teresa Managal Díaz, amb motiu del seu 100 aniversari.

L’acte va tenir lloc al domicili de l’homenatjada coincidint amb el dia 
del seu aniversari, en companyia dels seus fills i filles, i es va fer lec-
tura de la carta de felicitació que la consellera de Drets Socials havia 
adreçat a la Sra. Managal. Per molts anys Teresa!

La Policia Local de Sant Pol se-
gueix impartint enguany classes 
d’educació vial als infants de P5, 

3r i 5è de l’Escola Sant Pau. Durant 
els mesos de març, abril, maig i juny 
s’està realitzant a les aules les clas-
ses teòriques i les xerrades sobre 
bullying, xarxes socials i ciberbull-
ying.
Així, els passats 7 i 8 de març es van 
realitzar jornades d’educació viària 
a l’alumnat de P5, en les quals es va 
treballar la circulació per la vorera, 
els perills que es pot trobar a la via 
pública, llocs d’esbarjo segurs i el 
plantejament de situacions reals a 
la via pública. A més, es van lliurar 
contes educatius del Servei Català 
de Trànsit i els infants van conèixer 
com és un vehicle policial i les eines 

Punts amb urnes i butlletes de propostes:
OAC Ajuntament
OAC Policia
Biblioteca Can Coromines
Ca l’Arturo

L’Esplai de Sant Pol
Escola Sant Pau
Institut de Sant Pol
Camp de futbol

Poliesportiu municipal
Llar d’Infants Pi del Soldat

Més informació i formulari de 
propostes escanejant aquest QR

> Educació vial als escolars de Sant Pol
de què disposa. Pel que fa a l’alum-
nat de 3r i 5è, se’ls imparteix també 
formació en educació vial i, una ve-
gada finalitzada, es realitzarà una 
sortida amb bicicleta per la vila per 
posar en pràctica els coneixements 
adquirits. 

A més, l’alumnat de 5è de primària 
també rep formació específica per 
prevenir el bullying, ja sigui en l’àmbit 
escolar, a les xarxes socials i el ciber-
bullying, amb l’objectiu d’aprendre a 
detectar i com actuar davant d’aques-
tes situacions.

> Informació sobre 
l’acollida de persones 
refugiades

Des de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar 
es demana a la ciutadania que vulgui aco-
llir persones refugiades, ho faci pels ca-

nals oficials habilitats a través de la Generalitat.
Paral·lelament, la Regidoria de Benestar Social 
de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar ofereix la 
primera acollida a totes aquelles persones re-
fugiades que arriben a la vila, ja sigui a través 
d’amics i/o familiars, o bé que hi arribin sense 
cap tipus de referent.
Per tot plegat, des de l’Ajuntament hem habili-
tat una petita guia per informar 
dels recursos i serveis, tant per 
a persones refugiades com per 
a persones que vulguin acollir. 
Hi podeu accedir escanejant 
aquest codi QR.
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Des de la Regidoria de 
Medi Ambient s’ha posat 
en marxa una campanya 

de lliurament de saques per 
aquelles llars de Sant Pol que 
generen restes vegetals de 
manera recurrent. L’Ajunta-
ment lliurarà un màxim de dues 
saques per habitatge.
Un cop plenes, les saques 
s’hauran de deixar els dilluns a 
la tarda a la porta de l’habitat-
ge perquè siguin buidades per 
part del servei de recollida de 
residus.
És important recordar que les saques no poden contenir ni sorra ni 
troncs.
El passat mes de març es van començar a repartir les saques per part 
de personal de la Regidoria de Medi Ambient. Les persones que encara 
no en tinguin i vulguin disposar d’elles, poden aconseguir-la enviant un 
correu electrònic a mediambient@santpol.cat indicant nom i cognoms, 
un telèfon de contacte i l’adreça de l’habitatge.
Aquesta campanya té com objectiu reduir l’ús de bosses de plàstic a l’ho-
ra de dipositar les restes vegetals que es recullen a peu de domicili i que 
l’Ajuntament posa a disposició dels veïns de Sant Pol.

> Noves zones d’ombra al 
pati de l’escola Sant Pau

L’Ajuntament de Sant Pol ha plantat un total de 16 arbres al pati 
de l’escola Sant Pau. Concretament s’han plantat 4 falsos pebrers 
(schinus molle), 4 tipuanas i 8 moreres.

Es tracta d’una acció que sorgeix arran d’una de les propostes gua-
nyadores de la darrera edició del Pressupost Participatiu i que promo-
via la creació de noves zones d’ombra natural al pati de l’escola.

> Lliurament de saques per a 
restes vegetals

> S’aprova el Pla de Seguretat Local

> Bernat Ferrer, 
nou regidor del 
govern municipal

> Nou tram del 
carrer Tobella 
afectat per 
les obres al 
clavegueram

El 28 de març van començar els 
treballs d’arranjament del cla-
vegueram en el tram del carrer 

Tobella comprès entre els carrers 
Buenos Aires i Nou.
Està previst que aquesta nova fase 
de les obres del clavegueram del 
Torrent Arrosser s’allarguin fins al 
22 d’abril, període en el què el ca-
rrer estarà tallat al trànsit entre 2 i 
3 setmanes. Durant la resta de dies, 
es poden fer talls provisionals. Pel 
que fa als dies de Setmana Santa, es 
procurarà que el carrer estigui obert 
per afectar el mínim possible als 
veïns i veïnes.
Mentre el carrer Tobella estigui ta-
llat, els veïns amb aparcaments a la 
plaça de l’Estació, Dr. Furest o Sant 
Pau, podran accedir-hi pel carrer 
Nou. La previsió, però, és que el c. 
Tobella quedi obert al trànsit durant 
els caps de setmana.
Pel que fa a la parada de bus, aques-
ta es traslladarà a la cruïlla entre els 
carrers Buenos Aires i Tobella en di-
recció muntanya.

El sant-
polenc 
B e r -

nat Ferrer 
Roura va 
p r e n d r e 
p o ss e ss i ó 
de l’acta 
de regidor 
en la ses-
sió plenària 
celebrada 
el passat 31 
de març.
Ferrer, que pren el relleu a la seva com-
panya de partit, Anna Losantos -que va 
renunciar a l’acta en el Ple del mes de fe-
brer- va agrair la tasca portada a terme 
per la seva predecessora i s’incorpora a 
l’equip de govern amb la delegació de les 
competències en matèria de de Cultura, 
Festes, Promoció Econòmica i Turisme.
Bernat Ferrer ocupava el quart lloc de la 
llista de la CUP en les darreres eleccions 
municipals.

El 18 de març es va reunir la Junta de Seguretat Lo-
cal de Sant Pol de Mar amb l’assistència de la Policia 
Local, els Mossos d’Esquadra, l’Alcalde, el Regidor 

de Seguretat, la Direcció General de l’Administració de 
Seguretat, la Delegació Territorial del Govern, Bombers, 
Agents Rurals i Protecció Civil.
Una de les funcions que des del 2013 s’encomanava a 
aquest òrgan és l’elaboració del Pla de Seguretat Local, 
un instrument per traçar una estratègia a llarg termini 
per a millorar la seguretat del municipi. El Govern Mu-
nicipal entén la seguretat com a un concepte 
ampli i transversal, i que la majoria de les po-
lítiques públiques que es desenvolupen tenen 
un impacte en la seguretat. Aquesta iniciativa 
que implica actors rellevants suposa una gran 
aposta de futur pel benestar i la convivència a 
Sant Pol.
Per a l’elaboració del Pla de Seguretat Local 
s’ha fet un estudi durant més d’un any sobre 
les dades obtingudes als documents oficials 
(Pla Director d’Actuació elaborat pel munici-
pi, atestats i estadístiques policials, etc.), les 

El document rep el vist-i-plau de tots els cossos de seguretat i marca el full de ruta a llarg termini per millorar la 
seguretat del municipi.

opinions recollides a partir de les entrevistes realitzades 
amb els actors del municipi i els textos executius, legisla-
tius i organitzacionals.
El Pla aprovat conté 21 objectius ge-
nerals desplegats en objectius espe-
cífics i accions a portar a terme per 
al seu compliment.
Podeu consultar el document al web 
municipal o bé escanejant aquest 
codi QR. 

La Policia Local de Sant Pol de Mar va efectuar dues detencions la nit 
del 15 al 16 de març per intent de robatori amb força a l’interior de les 
instal·lacions del Club de Tennis La Riera.

Sobre quarts d’una de la nit, una patrulla de servei que es trobava a prop 
de la Riera van escoltar sorolls a l’interior de les instal·lacions esportives 
i, després de comprovar la zona perimetral, van accedir al seu interior i 
van enxampar dos individus que estaven forçant les finestres del local.
En adonar-se de la presència policial, els sospitosos van intentar fugir, 
però els agents els van poder interceptar i detenir.
Els agents van sol·licitar la col·laboració dels Mossos d’Esquadra per 
traslladar els detinguts a les seves dependències fins a la compareixença 
davant del jutjat.
Des de la Policia Local es fa una crida a la col·laboració ciutadana davant 
de qualsevol sospita d’activitat delictiva.

> La Policia Local enxampa dues 
persones que havien entrat a robar en 
una instal·lació esportiva privada


