> Tot a punt per a la Mostra
Gastronòmica

D

esprés de dos anys d’aturada
obligada per les restriccions de
la pandèmia, la Mostra Gastronòmica de Sant Pol de Mar tornarà a
celebrar-se aquest 2022.
Serà la 7a edició d’un esperat esdeveniment que tindrà lloc el divendres
10 i el dissabte 11 de juny, a partir de
les 7 de la tarda, al Parc del Litoral.
Durant les dues jornades, totes les
persones assistents podran gaudir
de les diferents propostes culinàries
elaborades per diversos restauradors de la vila, així
com de tallers i espectacles en viu.
Teniu tota la programació, plats i preus al web municipal i escanejant aquest codi:

> Nova convocatòria pels horts urbans

F

ins al 30 de juny es pot optar a alguna de les parcel·les que
han quedat lliures dels horts urbans municipals. Les persones interessades cal que presentin la sol·licitud i l’autoliquidació al registre de l’Ajuntament.
Teniu més informació i els models de formulari al web
municipal i escanejant aquest QR:
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> El Síndic de Greuges visita
Sant Pol

E

l dilluns 13 de juny al matí, l’equip del Síndic de Greuges farà una atenció presencial i telemàtica al veïnat de la vila que
vulgui fer consultes o exposar queixes cap a
les administracions públiques i empreses que
presten serveis generals (aigua, llum, gas,
etc.), fruit del conveni signat amb l’Ajuntament per potenciar la defensa dels drets de
les persones al municipi.
L’atenció presencial es farà a la Sala Ainaud
de Lasarte i caldrà concertar cita prèvia trucant al 900 124 124, o bé enviant un correu
electrònic a l’adreça citaprevia@sindic.cat

> Marquès renova com a
Jutgessa de Pau

P

ilar Marquès ocuparà 4
anys més el càrrec de
Jutgessa de Pau de Sant
Pol després que el Ple del
mes de maig així ho hagi escollit. Josep M. Soy ocuparà
el lloc de Jutge de Pau substitut.

> Aquest 2022 ampliem les visites al fortí de
Can Villar
La Regidoria de Turisme manté per aquest 2022 quatre visites guiades amb un calendari que s’inicia el 28 de maig i
que s’allargarà fins al desembre.

L

’Ajuntament de Sant Pol de Mar ja té a punt
el calendari de rutes i les visites guiades per
aquest any. Des de la Regidoria de Turisme es
manté l’oferta de l’any passat, que vetlla per donar a conèixer la vila i la seva història a través de
diferents temàtiques.
Com a novetat d’aquesta temporada 2022, i gràcies a la bona acollida de l’any passat, s’amplien
les vistes guiades al fortí de la platja de Can Villar, que tindran lloc el primer dissabte de cada
mes, des del juny i fins al desembre.
El calendari de visites guiades 2022 queda de la
següent manera:
- El Sant Pol dels Pescadors: 9 de juliol, 20 d’agost
i 17 de setembre.
- Sant Pol Autèntic: 23 de juliol, 27 d’agost i 24 de
setembre.
- Sant Pol Natural: 28 de maig, 25 de juny, 15 d’octubre i 19 de novembre.
- Sant Pol i la Guerra Civil: 4 de juny, 2 de juliol, 6 d’agost, 3 de setembre, 1 d’octubre, 5 de novembre i 3 de desembre.
Enguany les rutes i visites guiades continuen essent gratuïtes, tenen limitació de participants i és necessària la inscripció prèvia. Per a més informació i inscripcions podeu trucar al 93 760 45 47 o enviar un correu a: ofturisme@
santpol.cat
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L’Ajuntament fa una prova pilot de “platja lliure
de fum” a la platja de Les Escaletes
Una primera enquesta elaborada pel consistori posa de manifest la bona acollida de la proposta per part de les persones usuàries de les platges de la vila.

S

ant Pol de Mar ha habilitat aquest estiu 2022 una de
les platges de la vila com a “platja lliure de fum”, entenent com a tal que no s’hi permetrà fumar a la zona
de sorra ni de mar.
L’àrea proposada és la platja de les Escaletes, una platja
familiar amb alta ocupació durant el mes de juliol i agost, i
on es concentren infants de curta edat.
Davant la polèmica que podria generar aquesta iniciativa,
es vol puntualitzar que la franja litoral del municipi disposa
de 4 Km de platja, i destinar una superfície de 225 metres
de platja lliure de fum suposa posar a disposició del públic
que opta per aquesta opció un 5,62% de l’espai disponible.
Així doncs, a la resta de platges, un 94%, es podrà fumar
lliurament.
De fet, són diversos els municipis que ja han implantat
aquesta recomanació amb una experiència molt positiva.
A més, l’Ajuntament ha realitzat una enquesta a través del
web municipal en la qual hi han participat prop de 200 persones, i el 78% d’elles s’han mostrat a favor de la iniciativa.
A més d’un problema de salut pública, el consum de ta-

bac és també un
problema ambiental, atès que
cada any uns
cinc bilions de
burilles acaben
al medi marí,
on
alliberen
contaminants
metàl·lics que
provoquen alteracions en els
sistemes dels
diferents organismes marins. Entre les competències
municipals dels ajuntaments es recull la protecció del
medi i la participació en la gestió de l’atenció primària
de la salut, per la qual cosa, un dels objectius de la Regidoria de Salut és promoure i potenciar els estils de vida
saludables i els beneficis d’una vida sense tabac amb la
cura de les nostres platges lliures de fum i residus.

La platja de les Barques renova la Bandera
Blava

L

a platja de les Barques de Sant Pol de Mar tornarà a lluir aquest estiu la Bandera
Blava, un distintiu de qualitat que oneja en aquesta platja de la vila des de l’estiu del
2005. El Programa Bandera Blava va ser creat i desenvolupat el 1985 per l’ONG
Fundació per a l’Educació Ambiental (FEE) i els criteris que s’han de complir per al seu
lliurament es divideixen en quatre grans blocs: informació i educació ambiental, la qualitat de les aigües de bany a la platja, la gestió ambiental de l’espai, i els serveis que
ofereix la platja.
La temporada de platges a Sant Pol va de l’1 maig al 30 de setembre, mentre que el servei de socorrisme s’ofereix del 23 de juny a l’11 setembre, en horari de 10 a 18h.
Recordem la prohibició d’accés de gossos entre l’1 de maig i el 30 de setembre a totes
les platges en horari diürn i que només poden accedir entre les 8 del vespre i les 8 del
matí a les platges de Can Villar, La Murtra i Roques Blanques. Els animals han d’anar
lligats en tot moment i els seus propietaris han de recollir-ne les defecacions. En el cas
de la Platja de les Banyeretes, tenen prohibida l’entrada durant tot l’any.
Pel que fa la pesca, durant la temporada de platges només es pot pescar entre les 10 de la nit i les 6 del matí, excepte
a la Platja de les Banyeretes, on no està permesa la pesca en cap horari ni època de l’any.
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> El Pressupost Participatiu
tanca la fase de recollida
de propostes

> Adéu a La Platjola

A

quest mes de juny, i després de 3 anys de
reclamacions per part de l’Ajuntament
de Sant Pol de Mar cap a les autoritats
competents, s’ha portat a terme el desmantellament i neteja de l’antiga guingueta de La Platjola, ubicada a la platja del mateix nom, i que es
trobava en desús des del 2019.
El desmuntatge ha anat a càrrec d’ADIF i s’ha
fet en 5 dies. La principal amenaça era la coberta de fibrociment, ja que contenia amiant,
i la prioritat del consistori ha estat retirar tot
el material de risc abans d’iniciar la temporada
alta d’estiu.

U

n total de 230 persones han participat en la fase de recollida de propostes pel Pressupost Participatiu 202223, que s’ha portat a terme durant el mes de maig, tant
de manera telemàtica amb l’aplicació web participa.santpol.
cat (161 persones), com presencialment amb les butlletes i les
urnes col·locades a diferents equipaments (69 persones).
Com a novetat d’aquesta tercera edició, es dóna el cas que
qualsevol persona, estigués o no empadronada a la vila, podia
formular propostes.
Durant tres setmanes, totes elles han pogut propostar millores per a Sant Pol amb els 100.000 euros disponibles per a
inversions del Pressupost Municipal del 2023 i, ara, el següent
pas serà classificar-les i validar-les, així com descartar aquelles que no s’ajustin als criteris necessaris, o bé reformular
aquelles que calgui.
A més, durant el mes de novembre es portarà a terme una jornada participativa en què s’escolliran les 10-15 propostes que
passaran a la fase final de votació, prevista per a principis del
2023, i en què hi podran votar en línia o de forma física les persones de 16 i més anys empadronades a Sant Pol.

> Instal·lem noves caixes niu d’ocell als parcs i
zones verdes de la vila
La instal·lació forma part d’un projecte per millorar la biodiversitat a la vila i, alhora, per lluitar contra plagues
d’insectes molestes al municipi, com per exemple l’eruga processionària del pi o la xinxa del plàtan, entre d’altres.

L

’Ajuntament va instal·lar a mitjans de maig diverses caixes niu a Sant Pol com a resultat d’una
de les propostes guanyadores de la segona edició del Pressupost Participatiu.
En total s’han col·locat 10 caixes niu per a ocells
insectívors, especialment per a les mallerengues.
A més d’augmentar la presència d’aquestes espècies a la nostra vila, també es combaten les plagues
d’insectes amb mètodes biològics i sense emprar
productes químics. De fet, està demostrat que una
sola mallerenga és capaç de menjar-se uns 10.000
invertebrats a l’any, i cada caixa niu l’ocupen una parella d’exemplars, més les seves cries.
S’han instal·lat 2 caixes niu als til·lers de la carretera
de Sant Cebrià (per a mallerenga blava per combatre el tigre o xinxa del plàtan), 1 caixa niu als til·lers
del carrer Nou (per a mallerenga blava, per combatre el tigre o xinxa del plàtan), 1 caixa niu a la llar
d’infants municipal (per a mallerenga carbonera per
combatre la processionària del pi), 2 caixes niu als
plàtans de la riera (per a mallerenga blava, contra el
tigre o xinxa del plàtan), 2 caixes niu al pati de l’esco-

> Treballs de millora de la
seguretat al pas inferior
del c. Jacint Verdaguer

> Habilitem més d’una vintena de noves places
d’estacionament a la vila

L

’Ajuntament de Sant Pol ha habilitat prop de 25 noves places d’estacionament de vehicles a diferents punts de
la vila. D’aquesta manera, el govern municipal segueix creant nous aparcaments en la mesura que és possible,
per donar resposta a la demanda d’estacionament dels
vilatans.
Així, al darrer tram del carrer Villar de Grau, just abans d’arribar al carrer Amadeu Vives, s’han senyalitzat una nova
zona d’estacionament amb cabuda per fins a 15 vehicles. Pel
que fa a l’inici de la pujada del cementiri, s’han habilitat dues
noves places, mentre que ben a tocar d’allà, just al davant
del cementiri, s’han afegit una plaça d’estacionament lliure
i una altra per a persones amb mobilitat reduïda que se sumen a les dues ja existents.
Mentre que 5 noves places d’estacionament s’han habilitat al
carrer Pau Simon, al costat de l’Hotel Gran Sol.

E

l 30 de maig van començar unes obres a la
cruïlla dels carrers Jacint Verdaguer amb
Manuel Carrasco i Formiguera, en el pas
inferior de la N-II, per millorar la seguretat en
aquest tram i per adaptar-lo a la normativa
d’accessibilitat. Els treballs també preveuen
millorar i adequar la senyalització horitzontal i
vertical viària.

la Sant Pau
(per a mallerenga blava,
contra el tigre o xinxa
del plàtan),
1 caixa niu a
la plaça de
l’Hotel (per a
mallerenga
blava, contra el tigre
o xinxa del
plàtan) i 1
caixa niu als
Parc dels Garrofers.
A més, dins dels actes de celebració del Dia Mundial
del Medi Ambient, l’Ajuntament va organitzar un taller
per explicar la funció d’aquestes caixes niu, juntament
amb altres activitats, com ara la visita del Reparatruck,
una jornada de neteja popular de la Riera i un mercat
d’intercanvi d’objectes.

> Adhesius d’estacionament
per a persones no residents

I

nformem a les persones que resideixen de manera temporal a
Sant Pol de Mar, ja sigui de segona residència o amb contractes de lloguer vigents, o bé els seus parents i/o visitants, que
poden obtenir l’adhesiu per estacionar a les zones blaves de
pagament de la vila abonant una taxa de 100 euros, tal i com es
recull a l’Ordenança fiscal número 14, reguladora de la taxa per
l’estacionament de vehicles de tracció
mecànica en les vies públiques municipals.
L’adhesiu és vàlid per estacionar al
Parc de Litoral, als carrers de la Riera,
Pau Simon, Jaume I (entre carrer Rajoleria i carrer Entitats), Entitats i Rajoleria, entre l’1 de juny i el 30 de setembre de l’any en curs.
Per realitzar el tràmit, cal enviar un
correu electrònic a oacpolicia@santpol.cat. El titular del vehicle haurà de
presentar còpia del permís de circulació del vehicle.

