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> Obres de millora a les línies 
de baixa tensió dels carrers 
Sant Jaume i Antoni Sauleda

L’1 de setembre van començar els treballs en el transfor-
mador del c. Sant Jaume per millorar la xarxa de baixa 
tensió en els carrers Sant Jaume i Antoni Sauleda.

Els treballs també afectaran el transformador situat a la cru-
ïlla entre els carrers Antoni Sauleda i Jacint Verdaguer.
Per aquest motiu s’han s’eliminat temporalment les places 
d’aparcament del c. Sant Jaume i tres places d’aparcament 
del final del c. Antoni Sauleda.
Aquesta provisionalitat durarà, aproximadament, un mes i 
mig. 
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Acausa d’aquestes obres, el carrer Sant Pau 
romandrà tancat a la circulació fins a prin-
cipis d’octubre.

L’afectació és entre el carrer Bonaventura 
Adroher i la plaça del Cau. L’alternativa a la cir-
culació es fa per la Pujada de Sant Pau per en-
llaçar amb l’N-II. Des d’aquest punt es pot anar 
a qualsevol ubicació. 
Pel que fa al carrer Bonaventura Adroher, es 
permet la circulació des de l’N-II exclusivament 
pels veïns, els quals han de sortir pel mateix lloc.

> Treballs de millora de 
canalització del carrer 
Sant Pau

> L’acte institucional de la Diada de l’11-S 
se celebra sense restriccions

La celebració de l’acte institucional de la Diada de 
Catalunya ha recuperat el format prepandèmic, 
sense necessitat de fer ús de les mascaretes i 

gaudint del refrigeri al final de l’acte.
El que sí s’ha mantingut és l’emplaçament del Parc del 
Litoral, atès que disposa de molt més espai que no pas 
la plaça del Cau.
Com cada any, entitats i formacions polítiques de Sant 
Pol han pogut participar de la tradicional ofrena flo-
ral. Un any més, la coral Sant Pol Canta ha interpretat 
l’himne nacional dels Segadors.

El president de la Generalitat assisteix a la 20a 
edició del FIRAMAR

El president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. 
Sr. Pere Aragonès va lliurar el primer premi del Con-
curs de Composició d’Havaneres ‘Josep Bastons’, que  

va tenir lloc en el decurs del Festival d’Havaneres del Fira-
mar del passat 20 d’agost.
L’Alcalde i els regidors i regidores van rebre el President a 
la plaça de la Vila i seguidament va signar el Llibre d’Honor 

de l’Ajuntament per, posteriorment, dirigir-se a La Punta 
tot saludant vilatans, vilatanes i paradistes del Firamar. 
Des de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar agraïm la visita 
del president Aragonès i donem l’enhorabona a tots els 
guanyadors del concurs d’havaneres, a més de felicitar 
la Penya Xíndries i A Tot Drap per l’èxit en l’organització 
de totes les activitats del Firamar.

Pere Aragonès va assistir amb la seva esposa, i acompanyat de l’Alcalde i els regidors i regidores de l’Ajuntament, al 
Festival d’Havaneres i va lliurar el premi al guanyador del Concurs de Composició d’Havaneres ‘Josep Bastons’.

Estrenem nou canal de comunicació amb la 
ciutadania: el WhatsApp municipal

L’Ajuntament de Sant Pol de Mar posa en marxa aquest mes de setembre 
una nova manera de relacionar-se amb la ciutadania, de forma ràpida i di-
recta. Es tracta del WhatsApp municipal, un nou canal que permet la co-

municació bidireccional i que està a l’abast de tots els veïns i veïnes de la vila 
que disposin d’un dispositiu mòbil amb accés a Internet.
Només cal accedir al número 644798071 a través de l’aplicació de WhatsApp 
i enviar la paraula “Hola”.
El WhatsApp municipal ofereix la possibilitat de consultar la informació mu-
nicipal d’interès general, contactar amb l’alcalde, notificar incidències a la via 
pública i una bústia ciutadana per a consultes generals.
A més d’un servei directe de relació amb la ciutadania, el WhatsApp municipal 
també permet a l’Ajuntament fer difusió de manera ràpida i eficient de missat-
ges d’alerta i informació d’interès general per a la ciutadania.
Esperem que aquesta nova eina de comunicació de l’Ajuntament tingui una 
bona acollida entre els santpolencs i les santpolenques!

Les Regidories de Gent Gran i Turisme han organitzat una nova sortida per a la gent gran 
de Sant Pol de cara al dimecres 28 de setembre per visitar Terrassa.
Se sortirà a les 9.15h des de La Sènia i al matí es visitaran dues de les residències de les 

famílies industrials i burgeses més destacades de la ciutat. Al migdia es dinarà al restaurant 
“La Terrassa del Museu” i, ja a la tarda, es visitarà el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica, 
l’antic Vapor Aymerich, Amat i Jover.
El preu per persona és de 33€ i inlcou totes les visites, l’àpat i el transport.
Les places són limitades a 25 participants. Cal fer inscripció prèvia presencialment a l’Ofici-
na de Turisme o per correu electrònic a ofturisme@santpol.cat. Les inscripcions es tanca-
ran el dimecres 21 de setembre.

> Sortida de la gent gran a Terrassa
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> Campanya 
d’estiu del 
comerç 
santpolenc

> L’Ajuntament avança en la fase de validació de les 
propostes del pressupost participatiu 2022

LLa comissió interdepartamental dels Pressupostos Participatius 
de Sant Pol de Mar ha finalitzat el treball per deliberar i filtrar 
internament les més de 240 propostes rebudes en la fase inicial. 

L’any passat se’n van rebre 165, la qual cosa suposa que enguany s’ha 
produït un augment del 45,45%. 
Durant els mesos d’estiu s’han realitzat quatre sessions de treball, 
que han consistit en la validació tècnica i econòmica de cada proposta 
amb l’objectiu d’analitzar si s’ajusten a les normes del procés parti-
cipatiu.
Un cop feta aquesta anàlisi tècnica es podran consultar les propostes 
vàlides rebudes, és a dir, aquelles que compleixen amb les condicions 
del procés i passaran a la següent fase. També es faran públiques les 
propostes que s’hagin descartat i s’explicarà el motiu pel qual han 
quedat excloses. 
De cara a aquesta tardor, es durà a terme el taller ‘TOP 10!’, una jor-
nada participativa que servirà per escollir, d’entre totes les propostes vàlides rebudes, les 10 ó 15 que passaran a la 
fase final de votació. Abans, però, es reunirà el Consell de la Vila com a òrgan supervisor del procés que ha de garan-
tir la  representació de discursos i promoure la deliberació.
Finalment, es durà a terme la votació, prevista per a finals de 2022 o principis de 2023. Podran votar en  
línia o presencialment totes les persones empadronades a Sant Pol de Mar que tinguin 16 o més anys.
Tota la informació del Pressupost Participatiu 2022 la teniu al web específic creat per a l’ocasió 
(participa.santpol.cat), al qual hi podeu accedir escanejant aquest codi QR.

Del 22 al juliol al 6 d’agost, la 
Unió d’Establiments i Serveis 
i l’Ajuntament de Sant Pol de 

Mar van impulsar una campanya 
d’estiu de dinamització comerci-
al basada de nou en les monedes 
locals “PAU”, de manera que per 
cada 3 monedes es podia aconse-
guir una bossa de tela promocio-
nal.

> S’habilita una àrea de contenidors d’ús 
exclusiu per a les comunitats de Can Reig i 
Sant Pol Parc

A finals de juliol es va posar en marxa la pri-
mera àrea tancada de contenidors, d’ús 
exclusiu per a les comunitats de veïns dels 

blocs de Can Reig i de Sant Pol Parc.
Des de la Regidoria de Medi Ambient es va pro-
porcionar a cadascun dels habitatges d’aquests 
conjunts residencials les instruccions i un codi 
únic que els permet fer ús dels contenidors. 
Per prevenir la saturació d’alguns contenidors, 
es recomana a les persones usuàries plegar 
els cartrons i els envasos per reduir el volum 
d’aquestes fraccions.
Alhora, i per evitar el seu desbordament i asse-
gurar que només en fan ús els veïns autoritzats, 
des de l’Ajuntament està perseguint i multant 
les pràctiques incíviques d’aquelles persones que dipositen les seves deixalles al terra de l’exterior dels con-
tenidors. 
En aquest sentit, es recorda que la resta d’habitatges de la zona disposen del sistema de recollida porta a 
porta, de manera que els residus que generen s’han de dipositar davant del seu portal seguint el calendari esta-
blert per a cada fracció de deixalles. El fet de posar aquesta àrea de contenidors a disposició de les comunitats 
de Can Reig i Sant Pol Parc es produeix davant la impossibilitat de realitzar-hi la recollida porta a porta, a causa 
del gran nombre d’habitatges que en formen part.

> Sant Pol signa un conveni amb Interior i el 
Consell Comarcal per a la selecció unificada 
d’agents de policia local

Amb aquesta prova pilot, una dotzena d’ajunta-
ments del Maresme, entre ells la nostra vila, han 
delegat en el Consell Comarcal la gestió de la con-

tractació d’agents de policia local, estalviant així tràmits 
administratius a les coroporacions municipals. 
Es crearà, doncs, una borsa d’interins a la què els ajun-
taments podran recorrer quan tinguin alguna baixa. En 

aquest context, la incorporació d’agents interins als dife-
rents cossos policials podrà fer-se pràcticament de mane-
ra immediata.
L’oposició preveu concloure aquesta tardor i els agents 
que hagin obtingut plaça es podran incoroprar al gener a 
l’escola de policia, de manera que estaran operatius per 
als ajuntaments a partir del setembre de 2023.

> Els nous aparcaments 
segurs de bicicleta entren en 
funcionament

L’Ajuntament de Sant Pol de Mar posa en funcionament aquest mes 
de setembre els dos primers mòduls d’aparcament segur de bicicle-
tes ‘Bicibox’, un al Parc del Litoral i un altre a l’aparcament del camp 

de futbol.
Els mòduls tenen una capacitat per a 5 bicicletes cadascun i són uni-
versals per a tots els models de bici. Per fer-ne ús cal descarregar-se 
l’aplicació específica ‘PVerde’, disponible a les botigues d’Android i Apple, 
i estar-hi registrat com a persona usuària.
Si desitgeu més informació sobre el funcionament d’aquest 
nou servei, així com accedir a les condicions d’ús o, fins i tot, 
veure un vídeo demostratiu de com funcionen els ‘Bicibox’, 
podeu escanejar aquest codi QR:


