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> El Carnaval torna a Sant Pol!

Després d’un any sense Carnaval per culpa de la pandèmia, la celebració d’aquesta festa tornarà a cele-
brar-se aquest 2022 a la nostra vila.
La celebració començà el divendres 25 de febrer amb la rua infantil de Carnaval i s’allargà durant tot el 

cap de setmana.
Així, dissabte a la tarda es va fer la Rua de Carnaval pels carrers de la vila, amb un recorregut que va anar des 
de la plaça de l’Hotel i fins a l’envelat del Parc del Litoral, amb una parada obligada a la plaça de la Vila per 
gaudir del pregó del Rei Carnestoltes. A la nit, hi va haver el sopar i ball de Carnaval al mateix envelat. Mentre 
que diumenge 27, la celebració del Carnaval es va tancar amb el tradicional dinar popular al carrer Nou.
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L’Ajuntament aposta per la renaturalització de 
les platges de la vila i la riera de la Vallalta
El govern aplica un Pla de gestió integral per recuperar la vegetació autòctona a les platges, mentre que al tram 
final de la Riera s’han plantat alocs i altres espècies pròpies d’aquest escosistema que havien estat eliminades per 
la canya invasora.

L’Ajuntament de Sant Pol de Mar vol impulsar la 
renaturalització de les platges de la vila i la des-
embocadura de la riera de la Vallalta amb un Pla 

de gestió integral dels espais naturals, i ho vol fer en 
línia amb una tendència cada cop més estesa arreu del 
territori europeu, en la qual cada cop és més rellevant 
el paper que tenen els ciutadans i les ciutadanes en la 
conservació de la natura, ja sigui de manera individual o 
a través d’organitzacions de caràcter associatiu.

És per això que l’Ajuntament de Sant Pol va aprovar 
en el Ple del passat mes de gener establir un acord de 
custòdia amb l’associació Natura per a la preservació 
i millora de les platges de la vila, recuperant les seves 
comunitats naturals en la mesura que sigui possible 
ambientalment. El Pla consistirà en la sembra i plan-
tació de plantes autòctones dunars, amb la seva cura 
i seguiment.

D’altra banda, aquests dies segueixen portant-se a ter-
me els treballs d’eliminació de les espècies vegetals 
invasores i la naturalització de la riera de la Vallalta, 
en el tram entre l’escola Sant Pau i la seva desembo-
cadura.

Fins al moment, s’ha procedit a l’eliminació dels canyissars, 
una espècie originaria d’Àsia que es va introduir al Maresme 
per utilitzar-se com a suport dels conreus de la mongeta, el 
tomàquet i el pèsol, però que ràpidament va colonitzar les 
rieres i va reduir la superfície de la comunitat vegetal au-
tòctona, com ara l’alocar. A més, la canya redueix la secció 
de desguàs de les rieres i incrementa el risc d’inundacions 
durant els aiguats.

Paral·lelament a l’eliminació de les canyes s’ha iniciat la 
renaturalització dels marges en el tram amb la plantació 
d’espècies vegetals com l’aloc, la vinca i el magraner.

S’actua en un total de 2’5 hectàrees i el cost total de les 
actuacions, que executa la Federació ADF Maresme, és de 
43.154,15€ IVA inclòs. Per a la realització d’aquests treballs, 
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar disposa d’una subvenció 
de l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Cata-
lunya.

Per donar a conèixer totes aquestes actuacions, el 26 de 
febrer es va portar a terme una sessió informativa i de di-
vulgació a càrrec de l’enginyer de Forest i naturalista Oriol 
Bassa.

> Convocatòria per a l’elecció 
de Jutge/essa de Pau

> Les notes de premsa i els 
butlletins, al teu e-mail

L’Ajuntament ha obert la convatòria per a la renova-
ció dels càrrecs de Jutge/Jutgessa de Pau titular i
Jutge/Jutgessa de Pau substitut de Sant Pol de Mar, 

després que s’hagi esgotat el termini de vigència actual.
Seran escollits pel Ple municipal i el seu mandat té una 
durada de quatre anys. Fins al 4 d’abril es pot presentar 
a l’OAC la sol·licitud per optar al càrrec. Teniu més infor-
mació a www.santpol.cat

Ja podeu rebre al vostre correu electrònic totes les 
notícies, notes de premsa i informacions d’interès 
de l’Ajuntament de Sant Pol, així com el newsletter 

setmanal. Tan sols cal que us doneu d’alta 
mitjançant els formularis que trobareu es-
canejant aquest codi QR. Per completar la 
petició, rebreu un correu que caldrà con-
firmar.
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El passat 15 de febrer es van portar a terme les obres d’asfaltat del 
Camí de Can Roca, des del seu inici a la carretera BV-5128 i fins pas-
sat el primer trencant a mà esquerra.

Els treballs es van enllestir en una sola jornada i els veïns afectats van 
poder seguir accedint a les seves finques amb un pas alternatiu deguda-
ment senyalitzat.
Aquest asfaltat forma part de les obres d’estabilització del talús de mar-
ge esquerre de la riera de Sant Pol a la zona del Camí de Can Roca.

> Afectacions al carrer Tobella per obres 
de millora a la xarxa de clavegueram

El 14 de febrer van començar les 
obres de millora del clavegue-
ram a l’entorn del Torrent Ar-

rosser amb una afectació directa ini-
cial sobre el tram del carrer Tobella 
que comprèn els carrers Sant Pau i 
Buenos Aires.
Durant els primers dos mesos 
d’obra es preveu que es realitzin 
treballs de substitució del clave-
gueram entre el carrer Sant Pau i el 
carrer Buenos Aires, les connexions 
de les escomeses domiciliàries de 
la banda oest del carrer i l’execució 
d’escomeses domiciliàries a la ban-
da est del carrer.
A partir del mes d’abril es continua-
rà amb les següents fases previstes 
del projecte.

Mentre s’executa la primera fase 
dels treballs, els vehicles que circu-
lin pel carrer Buenos Aires i vulguin 

anar en direcció a la N-II, hauran 
de fer-ho pels carrers Manzanillo 
i Havana.

> Es completen els treballs al 
Camí de Can Roca

> Promovem una vila més neta regalant 
dispensadors de bosses als amos de gossos

> L’Ajuntament col·labora en la 
campanya d’ajuda humanitària 
al poble ucraïnès

> Anna 
Losantos 
deixa l’acta de 
regidora

La Sra. Anna Losantos va presen-
tar divendres passat, 11 de febrer, 
la seva renúncia com a regidora 

de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar 
a petició de l’Alcalde, després que 
aquest tingués coneixement d’uns 
fets relacionats amb les competèn-
cies delegades que han motivat que 
s’hagi produït una manca de con-
fiança envers aquesta.
L’alcaldia també s’ha compromès a 
aclarir els fets ocorreguts i a dema-
nar, si s’escau, les responsabilitats 
que se’n puguin derivar.
Anna Losantos era regidora de go-
vern des del 15 de juny de 2019 i tenia 
delegades les competències en ma-
tèria de Promoció Econòmica, Cultu-
ra i Equitat.
Des de l’equip de govern s’agraeix la 
seva feina i dedicació en tots els pro-
jectes que ha posat en marxa durant 
els darrers dos anys i mig.

Sant Pol de Mar participa i col·labora en la campanya de recollida i enviament d’aliments i material sanitari a Ucraï-
na. Per aquest motiu, fins al 9 de març s’han habilitat dos punts de recollida amb els següents horaris a Ca l’Arturo i 
al camp de futbol municipal. El material que es recollia eren aliments, cafè soluble, cacau, llet en pols, llet i menjar 

infantil. També farmacioles, insulina, tisores mèdiques, guants de làtex, hemostàtics, xeringues, gases de linitul, apòsits, 
agulles per a pneumotòrax, mantes tèrmiques, llanternes i medicació genèrica (analgèsics, antibiòtics i sedants).
Tot el material recollit es va empaquetar el dia 10 de març per enviar-ho a Ucraïna el dia 11, mitjançant la logística or-
ganitzada per Blue Force by CopLand.
Des de l’Ajuntament volem agrair a l’Atlètic Club Sant Pol i a Protecció Civil de Sant Pol la seva col·laboració, així com 
la solidaritat i l’ajuda a tots els santpolencs i santpolenques.

L’Ajuntament de Sant Pol de Mar informa a totes les 
persones propietàries de gossos sobre la obligació de 
tenir-los degudament registrats en el cens municipal 

d’animals domèstics, tal i com es desprèn del Decret Le-
gislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text Re-
fós de la Llei de protecció dels animals.
Es tracta d’un tràmit gratuït en el qual només cal presen-
tar la sol·licitud d’inscripció al cens, acompanyada del DNI 
original de la persona propietària, la cartilla sanitària de 
vacunacions de l’animal i la documentació del microxip.
A més, totes aquelles persones que ja tinguin el seu gos 
inscrit, o bé censin el seu gos a partir d’ara, rebran com 
a obsequi un dispensador de bosses per facilitar la reco-
llida de les deposicions que l’animal pugui fer a la via pú-
blica. Per aconseguir-ho només cal adreçar-se a l’OAC de 

Totes les persones que tinguin el seu animal de companyia censat a la vila poden recollir el seu dispensador a l’OAC 
de l’Ajuntament. Les unitats són limitades i es regalaran fins a exhaurir existències.

l’Ajuntament i identificar-se com a propietàries de l’ani-
mal. Unitats disponibles fins a exhaurir existències.

L’Ajuntament de Sant Pol ha commemorat el Dia Internacional de les Dones amb diverses 
activitats encaminades a seguir donant visibilitat als problemes i desigualtats que pateixen 
les dones en la societat.
Així, a banda de la tradicional lectura del manifest del 8 de març, enguany també es va pro-
gramat una conferència sobre la presència de superheroïnes en el món del còmic i una ses-
sió de cinefòrum amb la col·laboració del Cineclub Akira en què es va projectar el film Brava 
(2017), de la directora Roser Aguilar i, en finalitzar, es va obrir un col·loqui amb la directora.

A més, des de la Biblioteca també es va programar una hora del conte especial sota el títol Petita & Gran i durant tota 
la setmana del 7 al 12 de març va oferir una selecció de llibres amb visió femenina.
D’altra banda, el col·lectiu Feminista de Sant Pol va projectar el documental Muxes, ser mujer en el sur de Mexico, 
amb la posterior entrevista a les protagonistes del documental i una taula rodona.
Finalment, l’alumnat de 4t de primària va realitzar a classe el taller Prínceps i princeses, enfocat a desmentir els 
mites romàntics i fomentar la igualtat.

> 8M: Donem visibilitat a les desigualtats de les dones


