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Sant Pol t’informa> L’Ajuntament avalua el projecte de paci-
ficació de l’N-II al seu pas per Sant Pol

En el marc de l’alliberament dels peatges de la 
C-32 nord –efectiu des del setembre del 2021-, 
el Departament de Territori està treballant en 

un nou model de mobilitat a la comarca que, a més 
de convertir l’N-II en una via més local i integrada, 
millori la connectivitat i funcionalitat de la C-32 per 
a captar el trànsit de pas que utilitzava l’N-II i altres 
carreteres o vials urbans.
En el cas concret de l’N-II, el programa d’actuacions 
proposa la incorporació d’un carril bici segregat so-
bre la plataforma viària existent allà on sigui tècnica-
ment possible i l’ampliació de voreres per a facilitar la 
mobilitat de vianants i d’espais de serveis. Al mateix 
temps, es reduirà el nombre de carrils de la calçada, 
es disminuirà la velocitat màxima permesa, es millo-
rarà la connectivitat local i s’aplicaran mesures per 
afavorir la seguretat. 
L’actuació s’ha dividit en 6 projectes: tres garantiran 
una via ciclista a l’Alt Maresme que doni continuïtat 
per la carretera als trams del passeig marítim i tres 
projectes més de pacificació de l’N-II segons trams. 
Actualment, la redacció del projecte d’integració ur-
bana de l’N-II al Baix Maresme ja està adjudicada i ja 
s’ha iniciat la redacció dels tres trams de carrils bici 
a la comarca.
Precisament, un d’aquests projectes en marxa és el 
tram de carril bici que discorri per Sant Pol de Mar i 
permeti l’enllaç de Canet amb Calella. És per això que 
l’equip de govern municipal ha mantingut en els dar-

Reobrim l’Espai Jove de Ca l’Arturo

L’Espai Jove de Ca l’Ar-
turo reobre les portes 
després de tres anys fora 

de servei amb el propòsit de 
tornar a esdevenir un punt 
de referència per al jovent 
de la vila, proporcionant una 
oferta d’oci i lleure educatiu 
als i les joves d’entre 12 i 20 
anys.
El servei funcionarà com a punt de dinamització juvenil 
i com a punt de trobada, obert de dilluns a divendres en 
horari de 16 h a 20 h, i disposarà de dues persones com a 
dinamitzadors de l’Espai Jove.
La reobertura del servei arriba acompanyada d’uns actes 
d’inauguració que van començar el dimecres 28 de se-
tembre i que es van allargar fins el divendres 30. Durant 
aquests tres dies, els i les joves de Sant Pol van poder fer-
se seu l’Espai Jove participant en activitats com un pho-
tocall de benvinguda, ball, Just Dance, Singstar/karaoke, 
tallers d’art i espais per crear noves propostes.
A més, l’Espai Jove també estrena perfils a les xarxes so-

cials d’Instagram, TikTok, Twitter, Twitch i Telegram, to-
tes elles amb el nom de perfil @santpol_jove. Seran els 
canals de comunicació mitjançant els quals s’informarà 
de les activitats i tallers que es vagin programant.
També es pot contactar amb les persones responsables 
del servei al correu santpol. jove@gmail.com, o al telè-
fon/whatsapp de l’Espai Jove (601 53 41 21) i al lloc web 
www.linktr.ee/santpol_jove.
La dinàmica diària del servei serà donar un espai de su-
port a l’estudi, activitats esportives i tallers, cinefòrums, 
assemblees, música, xerrades, etc. En aquest sentit, els i 
les joves usuàries de l’Espai Jove podran generar noves 
propostes en base a les seves preferències.

El servei va obrir les portes el passat 28 de setembre amb noves activitats, nou equip dinamitzador i nous canals de 
comunicació a les xarxes socials.

La regidoria de Benestar Social posa en marxa 
la figura del referent jove

L’Ajuntament de Sant Pol de Mar s’acaba de dotar amb la nova figura del referent 
jove adscrit als Serveis Socials municipals, on a més de fer el seguiment dels i les jo-
ves de les families ateses pels Serveis Socials, també estarà disponible per al jovent 

d’entre 16 i 30 anys que resideix a Sant Pol de Mar i que necessiti un acompanyament 
específic, resolució de dubtes i consultes de tot tipus amb elaboració d’itineraris indivi-
dualitzats (formatius, laborals o d’autonomia personal).
El servei es presta a nivell presencial de dimarts a dijous, en horari de 15 a 18 h, i s’ofereix 
mitjançant entrevistes personalitzades. S’ofereix també un servei de consulta anònima 
via WhatsApp a través del número 600 72 27 06 i que, en un màxim de 48 hores, donarà 
resposta a totes les consultes que es formulin en matèria de drogues, sexualitat, autoi-
matge, conflictes, gestió de les emocions, etc.
A més, serà l’encarregat de liderar la posada en marxa del Protocol per a la prevenció 
del consum de drogues i l’ús problemàtic de pantalles i de realitzar el seguiment edu-
catiu del Programa de Mesures Alternatives. A banda, la figura del referent jove estarà 
coordinada amb els dinamitzadors de l’Espai Jove i de la Regidoria de Joventut.

Una treballadora de la zona blava de la vila va ser agredida per un conductor a principis de setembre mentre re-
alitzava la seva tasca de controladora, situació que ha estat corroborada per una persona que va ser testimoni 
dels fets.

L’Ajuntament de Sant Pol condemna aquesta i qualsevol tipus d’agressió, ja sigui física o verbal, i estudiarà perso-
nar-se com a acusació particular contra el conductor.
Des del consistori es fa una crida a la ciutadania a denunciar tota conducta agressiva o intimidadora envers qualsevol 
treballador de l’administració, així com envers tota persona.

> L’Ajuntament condemna l’agressió a una vigilant de 
la zona blava

rers dies dues 
reunions amb 
el Departa-
ment de Ter-
ritori de la 
G e n e ra l i t a t 
per conèi-
xer a fons 
el projecte i 
poder plan-
tejar, a partir 
d’aquest, pro-
postes de millora des de l’òptica del coneixement del 
territori i de les necessitats de mobilitat a la vila.
El carril bici de Sant Pol tindria el seu inici a la rotonda 
del Dia, connectant amb l’actual camí per a bicis i via-
nants del passeig marítim de Canet. El carril ocuparia 
part de l’actual N-II, amb una amplada aproximada de 
3 metres i convenientment separada de la zona de 
pas de vehicles a motor. 
El govern municipal ha realitzat una sèrie de propos-
tes amb la voluntat de poder incorporar-hi millores, 
com la instal·lació de semàfors en alguns punts que 
permetin travessar a peu l’N-II amb seguretat d’una 
banda a l’altra, la incorporació de noves places d’apar-
cament en alguns punts a peu de carretera, la millora 
dels accessos amb vehicle a les zones de l’Hotel i Can 
Reig, o la millora de l’accés a peu entre el semàfor de 
Morer i el mirador de Bruno Pomés.
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> Nou cicle de xerrades sobre salut mental i benestar 
emocional dels infants i joves

La pandèmia i el confinament han afectat el nostre dia 
a dia amb situacions fins fa poc inimaginables. Per tal 
de protegir la salut de les persones més vulnerables 

i de tot el nostre entorn, hem evitat contactes amb per-
sones properes que ens enriqueixen i ens fan gaudir, hem 
deixat de fer activitats que ens apassionen i es pot haver 
produït més aïllament social.
Aquesta situació ha afectat de forma preeminent els 
infants i adolescents en procés de creixement i des-
envolupament personal. La preocupació vers la salut 
mental i el benestar emocional dels nostres infants i 
joves, afectats especialment per aquesta situació tant 
excepcional, va originar una de les propostes finalistes 
del Pressupost Participatiu del 2021: la programació de 
xerrades per a joves, infants i famílies sobre salut men-
tal, assetjament, etc.
Davant d’això, des de la Regidoria d’Equitat i la Biblio-
teca Can Coromines, dins del programa de Coeducació, 

s’ha programat un cicle 
de xerrades adreçat a 
joves, per una banda, 
a través d’un grup es-
table i segur, i un cicle 
de trobades adreçat 
a famílies d’infants de 
primària.
Els grups es reuniran a 
la biblioteca un cop al 
mes, d’octubre a maig, 
i porten per títol “L’art 
d’aprendre a trac-
tar-nos bé!”, per al grup 
de joves, i “L’alegria de 
criar en temps de rep-

> Suspesa la tramitació d’autoritzacions de 
crema de restes vegetals

L’Ajuntament de Sant Pol de Mar infor-
ma que la nova Llei 7/2022 de residus i 
sòls contaminants per a una economia 

circular, aprovada pel Congrés dels Dipu-
tats, prohibeix la crema de restes vege-
tals.
Només s’exceptuen dos supòstis: en el cas 
que hi hagi l’afeció d’una plaga i no existei-
xin altres mitjans per acabar amb aquesta, 
i per prevenir risc d’incendi. En ambdós ca-
sos caldrà comptar amb una autorització 
individualitzada expressa.
La llei estableix, doncs, que s’han de prio-
ritzar els processos biològics per al trac-
tament de la matèria orgànica.
Fins ara, la normativa establia la prohibi-
ció d’encendre foc en terrenys forestals i 
en la franja de 500 metres que els envolta, durant el període comprès entre el 15 de març i el 15 d’octubre. Però 
amb la nova regulació, s’estén la prohibició més enllà d’aquesta data, de manera que l’Ajuntament no podrà tra-
mitar els permisos de crema a partir del 15 d’octubre, com venia fent els anys anteriors, i que permetia a page-
sos i particulars amb terreny agrícola el fet de poder cremar els rostolls i restes vegetals de les seves finques.
Les restes vegetals caldrà, per tant, traslladar-les a un gestor autoritzat o triturar-les al mateix terreny.

> Retirada de les dutxes de les platges per la 
prealerta de sequera

El Pla especial de sequera estableix les mesures per 
mitigar o minimitzar els danys a mesura que avança 
la gravetat de la sequera i defineix tres escenaris 

(alerta, excepcionalitat i emergència) que comporten 
mesures de gestió cada cop més inten-
ses, a més de la situació de normalitat i 
prealerta.
L’escenari de prealerta viscut aquest es-
tiu a la nostra zona no comportava limi-
tacions per a les persones usuàries, però 
sí mesures preparatòries i correctores 
per intensificar l’estalvi i l’aprofitament 
de l’aigua d’una manera més efectiva en 
tots els usos.
Davant d’això, tenint en compte la situa-
ció actual de prealerta i amb l’objectiu 
d’estalviar consum d’aigua, l’equip de 
govern, a més d’apel·lar a un estalvi del 
consum d’aigua a les llars, va prendre la 
decisió, a principis de setembre, de reti-
rar les dutxes de les platges abans de la 

finalització de la temporada d’estiu. 
D’aquesta manera es va voler evitar un malbaratament 
d’aigua totalment prescindible, tenint en compte que 
l’afluència a les platges a partir del mes de setembre és 
molt menor amb l’arrencada del nou curs escolar.

tes!”, per al grup de fa-
mílies.
En el cicle adreçat a jo-
ves es tractaran temes 
com la identitat, l’au-
toimatge, l’autoestima, 
la sexualitat, les rela-
cions, els conflictes, els 
context social-cultural 
i les pressions externes: 
xarxes socials, valors, 
etc. a partir de dinà-
miques de grup i dels 
recursos bibliogràfics 
de la Xarxa de Biblio-
teques (llibres, còmics, 
sèries, documentals...).
Pel que fa al grup de famílies, es tractarà la gestió de les 
tensions i els reptes quotidians que es produeixen en re-
lació a la criança dels infants per convertir-les en opor-
tunitats d’aprenentatge. Es posarà especial èmfasi en 
explorar i aprendre a viure la diversitat com una riquesa.

Les inscripcions als tallers es poden fer a través dels 
formularis que trobareu escanejant aquests codis QR:

El web municipal ha estrenat aquest mes de setembre un nou espai destinat a donar a conèixer la disponibilitat de 
les sales municipals que entitats, associacions i talleristes poden reservar amb l’Ajuntament de Sant Pol de Mar per 
portar a terme les seves activitats.
Així, podeu accedir a aquest nou espai (encara en fase de desenvolupament) a l’adreça www.santpol.cat/espaismuni-
cipals. Un cop allà, es pot entrar al llistat d’espais disponibles i les seves ca-
racterístiques (les sales de Ca l’Arturo, així com les de l’edifici de les Antigues 
Escoles, i la sala polivalent Ainaud de Lasarte). 
D’altra banda, es pot accedir a la relació d’activitats que s’estan realitzant a 
Sant Pol i que els seus organitzadors han fet saber a l’Ajuntament.
A més, es podran visualitzar els calendaris que mostren la disponibilitat de ca-
dascun dels espais, de manera que qualsevol persona usuària podrà saber de 
manera prèvia si una sala està reservada o lliure en un dia i hora determinats.
Per últim, el nou espai del web municipal també disposarà de formularis de 
reserva específics per a cadascuna de les sales.

Taller de criança Taller per a joves

> Posem en marxa un nou espai web per a la reserva 
d’espais municipals i d’informació de tallers i cursos


