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> Recuperem les Festes de 
Sant Pere!

Després de dos anys d’aturada obligada per les restriccions 
de la pandèmia, Sant Pol recupera aquest 2022 les Festes 
de Sant Pere, organitzades per l’entitat A Tot Drap i arrela-

des al Sant Pol mariner.
Les festes es van inaugurar l’1 de juliol i s’allargaran fins al 10 
d’aquest mes amb activitats de tota mena per recordar el passat 
pescador de la vila i enfocades, sobretot, a commemorar els 90 
anys de la Caseta de Motor. A destacar, també, la benedicció de 
barques, el dinar popular o les portes obertes al Tenyidor.
Tota la pogramació es pot consultar escanejant aquest codi QR:

Sant Pol t’informa

El Festival Poesia i + va fer parada a la 
nostra vila el passat 1 de juliol per ofe-
rir-nos una vetllada triple i 100% va-

lenciana, a les antigues escoles de Sant Pol, 
amb les actuacions d’Àngels Moreno, Cava-
llo i Sandra Monfort.

> Sant Pol participa a 
l’edició d’enguany del 
Festival Poesia i +

> La revetlla de Sant Joan torna a la Punta

Aquest 2022 hem tornat a gaudir de la revetlla de Sant Joan a Sant Pol de Mar, després de dos anys 
d’afectació per la pandèmia, i la celebració va tornar a l’escenari de La Punta amb el ball de l’orquestra 
La Litoral.

Abans però, vam viure l’arribada de la Flama de Canigó a la vila, que un cop més ho va fer per mar. Se la va rebre 
a la platja de les Barques per, posteriorment, fer la lectura del manifest a la plaça de la Vila.
A més, l’Ajuntament va vetllar per la seguretat i per evitar agressions sexistes, motiu pel quan es va instal·lar 
un Punt Lila durant la celebració de la revetlla. Dues persones expertes en agressions sexuals i masclistes en 
entorns d’oci van assessorar a les persones que s’hi apropaven, fomentant la prevenció de l’assetjament, l’abús 
i les agressions.
A més del Punt Lila, a la revetlla de Sant Joan també hi va haver serveis preventius de Creu Roja amb ambulàn-
cia, a més d’un punt d’informació que oferia assessorament en temes relacionats amb joves, drogues, gènere i 
oci nocturn.
Per fer la revetlla encara més segura, des de la Regidoria de Seguretat es va impulsar l’elaboració d’un proto-
col d’actuació davant de possibles emergències. 

L’Ajuntament deixa de recollir les restes 
vegetals que estiguin en bosses de plàstic

Des de la Regidoria de Medi Ambient s’informa que des del 
20 de juny només es recullen aquelles restes vegetals 
que estiguin en fardes, saques o cubells, però no es re-

colliran en cap cas, les restes vegetals dipositades en bosses 
de plàstic.
Recordem que el servei de recollida de restes vegetals es rea-
litza els dilluns a partir de les 15.00h i només per a aquells ha-
bitatges que disposin de jardí.
Les persones amb habitatges amb jardí que encara no tinguin 
cap saca i vulguin disposar de la que distribueix l’Ajuntament, 
poden recollir-la tots els dimecres i divendres no festius, de 13 
a 14 h, a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Sant 
Pol de Mar.

Sant Pol acull la Festa de l’Economia Social i 
Solidària del Maresme

La nostra vila ha donat visibilitat a l’economia social i 
solidària com a una oportunitat d’ocupació i autoocu-
pació. Ho ha fet amb la Fira d’Emprenedoria i la Diada 

del Cooperativisme, que va tenir lloc el dissabte 2 de ju-
liol, al Parc de Can Villar, organitzada per Coop Maresme 
i l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, i que sorgeix com a una 
de les propostes que va resultar guanyadora en el Pressu-
post Participatiu del 2021.
Així, durant tota la jornada es van organitzar un seguit de 

tallers, xerrades i activitats per al públic familiar, totes 
elles entorn a temàtiques com l’agroecologia, el turisme 
i la hostaleria responsables, el treball de cures i la tran-
sició energètica. 
A més, s’hi van poden trobar diverses parades d’econo-
mia social i solidària i es va fer un dinar popular, un tast 
de cerveses artesanes i un concert de tarda. Tot plegat 
acompanyat de diverses parades de projectes de l’eco-
nomia social i solidària.

El 2 de juliol es va celebrar tota una tota jornada al Parc de Can Villar per promocionar l’emprenedoria i el coopera-
tivisme. La iniciativa sorgeix d’una de les propostes guanyadores del Pressupost Participatiu de l’any passat.
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El Ple del 29 de juny va aprovar el 
Programa de participació ciutadana 
per a la redacció del Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal (POUM) de Sant 
Pol de Mar, el qual recull l’abast de la in-
tervenció dels ciutadans en les diferents 
fases de redacció del document més im-
portant per al creixement urbanístic de 
Sant Pol. 
El principal objectiu del programa es afa-
vorir el debat ciutadà amb la creació de 
mecanismes que facilitin la participació 
directa i activa del conjunt de la ciutada-
nia en el procés de redacció del planeja-
ment, a fi d’assolir un elevat consens en 
el document final. 
D’aquesta manera es vol facilitar tant la 
divulgació i la comprensió dels objectius 
i del contingut dels treballs de planeja-
ment com la formulació d’al·legacions, 
suggeriments o propostes alternatives 
durant el termini d’informació pública 
del POUM.

> L’Ajuntament 
promou un procés 
participatiu per 
a la redacció del 
POUM

> Prohibició de noves obres majors i obres 
d’enderroc entre l’1 de juliol i el 31 d’agost

> Es posa en marxa el servei de 
socorrisme

El passat 23 de juny, coin-
cidint amb la revetlla de 
Sant Joan, es va donar 

inici a Sant Pol de Mar la tem-
porada alta de platges i, per 
tant, s’ofereix el servei de sal-
vament i socorrisme cada dia 
d’11 a 18 h. El servei es mantin-
drà actiu fins l’11 de setembre.
Es recoda tanmateix la prohibició d’accés de gossos a les platges fins 
al 30 de setembre i que únicament poden fer-ho a les platges de Can 
Villar, La Murtra i Roques Blanques, en horari de 20 a 8 h.
Pel que fa a la pesca, només es pot practicar de 22 a 6 h.
A més, la platja de les Banyeretes està protegida i no hi poden accedir 
gossos ni pescadors durant tot l’any i, com a novetat d’aquest estiu, la 
Platja de les Escaletes és lliure de fum.

L’Alcalde ha dictat un Ban municipal pel qual queda prohibit realitzar obres d’enderroc o iniciar obres majors 
en el període comprés entre l’1 de juliol i el 31 d’agost.
Durant el mateix període no es podran col·locar bastides, contenidors ni sacs de runa que ocupin part de la 

via pública, ni tampoc es permetrà la instal·lació de grues ni d’elevadors.
Les obres majors que ja estaven començades abans de la publicació del Ban municipal, així com la resta d’obres 
menors, s’adaptaran a l’horari següent: De dilluns a divendres, de 9 a 19 h, i dissabtes, de 9 a 16 h.
En diumenges i festius queda totalment prohibit realitzar qualsevol tipus d’obra, sigui major o menor.
Només queden exceptuats aquells casos sobrevinguts urgents de resoldre i que, per la seva naturalesa ex-
cepcional, no es podien preveure anteriorment, i aquelles actuacions municipals que pel seu caràcter d’interès 
públic sigui inajornable el seu començament.

> La Policia Local participa 
en la resolució d’un intent de 
segrest

Agents de la Policia Local de Sant 
Pol de Mar van participar el 20 
de juny a la tarda en la detenció 

dels pressumptes autors d’una temp-
tativa de segrest.
Els tres individus havien capturat l’ho-
me al seu domicili de Calella i havien 
fugir en cotxe per l’N-II fins a Sant Pol 
de Mar. Van ser dos vehicles circulant 
a alta velocitat per la rotonda del Far 
el fet que va aixecar les sospites en 
una patrulla que feia tasques de vigi-
lància a la zona. En voler aturar-los, el 
primer vehicle va fugir, però el segon 
va demanar auxili als agents locals. Es 
va iniciar llavors una persecució que 

els va dur fins a un carrer sense sortida d’una de les urbanitzacions de 
Sant Pol, moment on els presumptes autors del segrest van abandonar 
el vehicle i van escapar-se a peu.
Mentre els agents calellencs auxiliaven a la víctima, la Policia Local de 
Sant Pol i els Mossos d’Esquadra van poder detenir els tres pressumptes 
segrestadors al centre del poble.

> L’Ajuntament substitueix els contenidors de 
recollida d’oli usat

Els antics contenidors de recollida d’oli usat de cuina 
s’han retirat per ser substituïts per uns de nous i de 
més capacitat.

L’Ajuntament de Sant Pol de Mar va instal·lar al maig del 
2021 dos punts de recollida d’oli de cuina usat per evitar 
llençar-lo per l’aigüera i facilitar la tasca de recollida i 
reciclatge als veïns i veïnes de la vila.
Els contenidors es van col·locar al pàrquing de sorra dels 

Garrofers i a la part baixa del Parc de Can Villar (Litoral), al 
costat de l’estació de bombament on hi ha l’àrea de reco-
llida de residus. La seva instal·lació va ser una de les pro-
postes que va resultar guanyadora en la primera edició del 
Pressupost Participatiu que es va portar a Sant Pol de Mar.
Els nous punts de recollida d’oli de cuina usat s’han ins-
tal·lat al Parc del Litoral, a la Deixalleria i a l’aparcament 
del camp de futbol.

> Intal·lem dos nous mòduls 
per aparcar bicicletes

Amb l’objectiu de facilitar la mobilitat sostenible, la Regidoria de 
Seguretat i Mobilitat ha instal·lat dos mòduls d’aparcament per 
a 5 bicicletes cadascun. Un d’ells a la zona del camp de futbol i 

l’escola Sant Pau, i un altre al Parc de Can Villar, a tocar de l’institut i 
el pavelló. 
Els mòduls permeten un ràpid estacionament amb una total protecció 
contra les inclemències meteorològi-
ques i l’accés es fa a través d’una APP 
de descàrrega gratuïta per als usua-
ris.
L’Ajuntament estudiarà l’ús d’aquests 
dos primers mòduls en el transcurs 
de l’any per valorar la instal·lació de 
nous. Es vol fomentar així un canvi de 
costums per reduir l’ús de vehicles 
privats en els desplaçaments habi-
tuals a l’interior de Sant Pol.

> Reforç de 
la seguretat 
ciutadana amb  
la incorporació 
de nous agents

A primers de juliol s’han incor-
porat set nous agents al cos 
de Policia Local de Sant Pol de 

Mar que contribuiran a seguir millo-
rant la seguretat ciutadana i a re-
forçar la proximitat amb els vilatans 
i vilatanes.
Es tracta d’un agent procedent del 
procés realitzat de policia interad-
ministrativa, dos agents que realit-
zen substitucions de baixes, i quatre 
policies de reforç d’estiu.
Aquests 4 darrers agents, presta-
ran servei de l’1 de juliol al 30 de 
setembre en tasques de seguretat 
ciutadana i policia de proximitat, 
principalment amb patrulles perma-
nents de vigilància a les platges i als 
aparcaments de Sant Pol de Mar, a 
més de fer de reforç a les patrulles 
ordinàries. 


