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> Satisfacció per una celebració de Sant Jaume 
continguda en el marc dels rebrots per Covid-19

Del 21 al 26 de juliol, Sant Pol va celebrar la seva Festa Major d’estiu amb unes mesures de seguretat molt 
estrictes per prevenir qualsevol possibilitat de contagi entre les persones assistents als espectacles pro-
gramats. Un fet que va comportar la cancel·lació a darrera hora dels focs artificials i de l’espectacle de 

cloenda, ja que podia comportar l’aglomeració de persones.
Pel que fa als espectacles programats, l’accés a cadascun d’ells es va fer amb reserva prèvia de localitats i amb 
control de temperatura a l’entada, a més de l’obligatorietat de dur la mascareta posada durant tot l’especta-
cle, de manera que es pogués fer un rastreig acurat en cas de detectar-se algun cas de positiu per coronavirus 
entre el públic assistent.
A més, es van haver reformular alguns actes perquè tothom en pogués gaudir sense haver de concentrar-se en 
un lloc concret. Així, el pregó es va projectar sobre la façana de l’ermita de Sant Pau, a l’igual que la llegenda 
dels gegants de Sant Pol. Mentre que la Fira d’Art es va reconvertir en un itinerari il·lustrat en què diverses 
artistes van exposar als aparadors de comerços del poble.

> El govern municipal reclamarà millores 
en els passos a la platges de la vila 

Les obres que Adif està portant 
a terme entre les platges de 
les Banyeretes i de la Murtra 

han provocat que els veïns de les 
urbanitzacions de la zona tinguin 
més dificultats per accedir a les 
platges per la desembocadura del 
torrent més pròxim al búnquer.

Davant de la seva preocupació, 
l’Alcalde i la regidora d’Urbanis-
me es van reunir el 23 de juliol 
amb els presidents de les comuni-
tats de veïns de Can Villar i Sant 
Pol 2000 per informar-los de les 
obres d’Adif, que consisteixen en 
la construcció d’un mur per pre-
venir danys a les vies com els que 
va provocar el temporal Glòria.

Els treballs que s’estan executant 
impossibiliten poder fer ús de 
l’accés que els banyistes utilitza-
ven habitualment per arribar fins 
a les platges. Com que el tram 
final del torrent està fora de ser-
vei, la gent ha de caminar durant 
uns quants metres de manera 
paral·lela a la via del tren, amb el 

greu perill que això suposa per a la 
seva seguretat. L’alternativa per ac-
cedir a la platja de la Murtra mentre 
durin les obres s’ha de fer o bé per 
la riera o bé pel pas de l’aparcament 
del Molí.

El govern municipal ja ha informat 
als veïns que el projecte d’Adif és 
impossible de modificar o d’aturar 
per part de l’Ajuntament i es recorda 
que Sant Pol de Mar no té compe-
tències sobre els àmbits de la platja 
(que depèn de Costes), de la via del 
tren (que depèn d’Adif), de l’N-II 
(que depèn de Carreteres), ni de la 
desembocadura dels torrents (que 
depenen de l’ACA).

Qualsevol iniciativa o projecte que 
es vulgui impulsar des de l’Ajunta-
ment requereix l’aprovació per part 
de cadascun d’aquests organismes 
supramunicipal, la qual cosa dificulta 
una solució ràpida a curt termini. 
Malgrat això, des del govern muni-
cipal s’ha agafat el compromís de 
reclamar millores en els accessos a 
les platges de Sant Pol.

L’Ajuntament es va reunir amb els presidents de les comunitats de veïns afectades per les obres d’Adif a la platja 
de les Banyeretes i es va comprometre a fer tot el possible perquè es restitueixi l’accés.

Davant dels rebrots de Covid-19 que s’han anat produïnt en les darreres setmanes arreu del territori,  l’Ajunta-
ment de Sant Pol de Mar vol fer nova crida a la responsabilitat i al sentit comú de cadascun de nosaltres per 
evitar que el virus se segueixi propagant.

És per això que es recorda l’obligatorietat de dur la mascareta posada i ben col·loca-
da (tapant nas i boca) sempre que sortim al carrer o estiguem fora del nucli familiar 
(també en trobades amb amics i coneguts). 
En aquest sentit, la Policia Local s’ha reforçat amb la incorporació de quatre nous 
agents a la plantilla i ha intensificat el control de l’ús de la mascareta al carrer i fa ad-
vertiments a les persones que no la porten i es pot multar a aquelles que no ho complei-
xin. Des de l’Ajuntament es fa una crida a evitar aglomeracions, la limitació dels grups socials i 
a vetllar per l’ús de mascareta, higiene de mans i distància de seguretat.

> La Policia Local intensifica el control 
de l’ús de mascaretes a la via pública

> Noves visites guiades pels 
mesos d’agost i setembre

> Sant Pol de Mar ja té 
Hereu i Pubilla 2020

L’oficina de Turisme de Sant Pol 
ha posat en marxa un estiu més 
les rutes guiades de tempora-

da. Per aquest 2020, s’ofereixen 
tres rutes temàtiques: El Sant Pol 
dels Pescadors (per al 22 d’agost i 
26 de setembre), Sant Pol autèntic 
(per al 15 d’agost i 12 de setembre) i 
Sant Pol natural (pel 10 d’octubre i 
14 de novembre).
Per aquest 2020, totes les rutes 
guiades són gratuïtes, tenen una 

limitació de 15 participants per sortida i l’ús de la masca-
reta és obligatori.
En cas de voler-hi participar, només cal contactar amb 
l’Oficina de Turisme a ofturisme@santpol.cat o trucant 
al 93 760 45 47.

El passat 25 de juliol, 
en plena celebració 
de la festa major de 

Sant Jaume, va tenir lloc la 
proclamació de Queralt Es-
teban i Ricard Zanca com a 
pubilla i hereu de Sant Pol 
de Mar 2020. 
El jurat ho va decidir per 
unanimitat en base a la 
seva candidatura conjunta 
que van defensar amb una 
carta de motivació. Des de 
l’Ajuntament els desitgem 
molts èxits i els agraïm que 
portin el nom de Sant Pol 
arreu del territori.

Hi ha banyistes que fan cas omís a la prohibició d’ac-
cés i es posen en perill caminant per les vies.



En les darreres setmanes s’ha 
reparat la canonada d’aigua 

principal de les dutxes de Can 
Villar, a més de garbellar la 
sorra de les platges, i s’han re-
partit cendrers biodegradables 
a les guinguetes de Sant Pol. 
Els cons també es poden trobar 
a l’OAC de l’Ajuntament.
D’aquesta manera el consistori 
segueix vetllant per la qualitat 
de les platges de la vila.
Trobareu més informació a 
www.santpol.cat/platges
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> La justícia autoritza el tancament forçós 
de la darrera guingueta d’obra de Sant Pol

El dilluns 27 de juliol es va executar 
el precintament forçós de la guin-
gueta d’obra Banys Lluís, que po-

sava fi a un expedient que s’arrossega-
va des de l’octubre del 2013, moment 
en què es produí el primer requeri-
ment a la propietat del negoci, atès 
que aquest no podia funcionar sense 
disposar de la concessió administrati-
va d’ocupació del domini públic marí-
tim  terrestre en aplicació de la llei de 
costes i, per tant, no podia disposar de 
la preceptiva llicència d’activitats mu-
nicipal.
L’estiu de l’any passat es dictà resolu-
ció pel Director General de Polítiques 
de Muntanya i del Litoral de la Gene-
ralitat de Catalunya, la qual denegava 

la nova concessió d’ocupació a Banys 
Lluís, en tràmit des de 2013.
En els darrers mesos, l’Ajuntament ha-
via intentat en fins a dues ocasions (al 
gener i a principis de març), realitzar el 
precintament amb avís previ a la propi-
etat, sempre amb l’oposició d’aquesta, 
per la qual cosa s’ha hagut de recórrer 
al tancament forçós. En aquesta reso-
lució, el jutge donava a l’Ajuntament  
un termini màxim de 10 dies per por-
tar-lo a terme.
El tancament forçós s’ha realitzat  en 
base a un mandat judicial que  l’Ajun-
tament  no ha fet més que aplicar. Al 
consistori ens desagrada haver d’apli-
car aquests tipus de mesures perquè el 
nostre objectiu és promoure l’activitat 

> Seguim millorant 
els serveis de les 
platges de Sant Pol

Per tal de poder fer ús de la pista i garantir el 
compliment de les mesures de prevenció pel 
Covid-19, aquests mesos d’estiu cal fer la re-

serva de l’equipament amb un formulari específic 
que trobareu a www.santpol.cat i a governobert.
santpol.cat
Les reserves s’han de realitzar amb una anticipació 
mínima de 24 hores i les gestions de reserva s’ate-
nen en horari de 9 a 13h.
Pel que fa a la normativa de la pista, l’horari d’ús és 
de les 17 a les 22 hores amb estada de 55 minuts.
Podran fer-ne ús grups de màxim 10 persones i en 
cas dels menors de 12 anys, hi haurà d’haver un adult 

> La pista esportiva de La Punta reobre amb 
formulari de reserva prèvia

> L’Ajuntament demana a 
Carreteres la millora del pont 
de Sant Pau

> Els Serveis Tècnics reprenen les obres 
previstes un cop finalitzat l’estat d’alarma

L’Ajuntament de Sant Pol de 
Mar ha pogut enllestir entre 
els mesos de juny i juliol les 

obres que estaven en marxa i que 
es van haver d’aturar a causa de 
l’estat d’alarma, així com execu-
tar-ne d’altres que el govern mu-
nicipal ja tenia previstes.
És el cas de les actuacions que 
s’han estat portant a terme per 
restituir els danys ocasionats pel 
temporal Glòria a la coberta del 
pavelló d’esports, així com de part 
del parquet interior. Igualment en 
matèria d’esports, s’han executat 
els treballs a la pista esportiva de 
la Punta que han consistit en la re-
novació i millora de tot el tancat 
perimetral.
També han finalitzat ja les obres 
d’adequació del mur del passeig de 
La Punta que la Brigada municipal 
ha estat portant a terme després 
que l’Ajuntament rescindís el con-
tracte per incompliment a l’em-
presa adjudicatària de les obres.
Paral·lelament, s’han enllestit els 
treballs de renovació i millora de 
les canonades d’aigua del carrer 
Pau Simon, així com els de subs-

titució de l’enllumenat del camp de 
futbol per focus led de baix consum 
energètic.
D’altra banda, l’Ajuntament també 
ha actuat subsidiàriament a l’antiga 
guingueta de La Platjola i ha ender-
rocat la part de la terrassa pel risc de 
seguretat i salubritat que presentava 
aquest espai. Pel que fa a la resta de 
la construcció de la guingueta, el seu 
enderroc està aturat a l’espera que fi-
nalitzi el tràmit judicial que pesa sobre 
aquesta.
Tanmateix, altres obres que s’han aca-
bat d’executar en les darreres setma-
nes han estat el mur del cementiri, la 
coberta de l’Ajuntament, la neteja de 
tots els camins que s’inclouen en el 
Pla de prevenció d’incendis, així com la 
restitució de tancaments l’escola Sant 
Pau i la neteja de tots els torrents.
I en les pròximes setmanes està pre-
vist que s’adjudiquin i s’iniciïn els tre-
balls d’ampliació de l’escola Sant Pau, 
pas previ a la construcció del futur 
institut-escola de Sant Pol. Es cons-
truiran quatre noves aules, nous des-
patxos i una sala de professors. Un 
cop comencin les obres, està previst 
que tinguin una durada de cinc mesos.

Es reprèn l’activitat habitual prèvia al confinament amb la finalització de les obres que havien quedat a mig fer i es 
posen en marxa els nous projectes que el govern municipal tenia previstos per aquest 2020.

responsable durant la pràctica de l’activitat esportiva.
Caldrà desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic 
i fer ús de la mascareta sempre que no s’estigui portant 
a terme la pràctica esportiva.
Un cop rebudes les peticions, des de la Regidoria d’Es-
ports es posaran en contacte amb les persones inte-
ressades per confirmar la disponibilitat de la pista. 
El fet d’enviar el formulari no garanteix poder fer ús 
de l’equipament, ja que des de l’Ajuntament es promou 
que pugui fer-ne ús el màxim de gent possible.
A més, hi ha un controlador d’accés que vetlla pel com-
pliment de les mesures de prevenció durant l’ús de la 
pista.

L’Alcalde, Albert Zanca, i la 
regidora d’Urbanisme, Isa-
bel Llari, es van trobar el 

17 de juliol amb el Delegat del 
Govern a Barcelona, Sr. Julià 
Fernandez, i amb el Director 
General d’Infraestructures i 
Mobilitat de la Generalitat, Sr. 
Xavier Flores, per fer una visita 
in situ de les obres d’adequació 
i manteniment dels talussos 
de la N-II, que es portaran a 
terme entre Sant Pol i Calella en els pròxims dies.
Es tracta d’uns treballs d’urgència que la Generalitat executarà arran dels nombro-
sos episodis de despreniments que es van produir el passat mes de març i consistiran 
en el desbrossament i l’estabilització dels talussos mitjançant la col·locació de malla 
de triple torsió, geomalla i ancoratges. L’obra té un pressupost d’1,2 milions d’euros i 
un termini d’execució de quatre mesos.
Durant la visita, l’Alcalde ha demanat a la Generalitat que realitzi també una actua-
ció de millora en el pont de Sant Pau que travessa la carretera, atès que no s’hi ha fet 
cap manteniment des de la seva construcció inicial. A més, es tracta d’un pont amb 
molts anys d’existència reaprofitat en el seu moment del riu Llobregat. 
En resposta a la petició de l’Ajuntament de Sant Pol, el Director General d’Infraes-
tructures i Mobilitat s’ha compromès a redactar un projecte de rehabilitació del pont 
i a iniciar els tràmits per a la cessió d’aquesta infraestructura a la vila, de manera que 
Sant Pol tingui la competència sobre aquesta i poder-ne assumir el seu manteniment 
periòdic.

La reclamació es va fer durant la visita d’inici d’obres per consolidar i millorar els 
talussos de la N-II entre Sant Pol i Calella.

econòmica i l’ocupació de les persones 
i mai el tancament de negocis, sempre 
que aquests compleixin els requiisits i 
no generin un greuge respecte a la res-
ta d’establiments.
És competència de l’Ajuntament no per-
metre, en cap cas, situacions d’irregula-
ritat o incompliment de les normatives. 
Igual que ho és executar les resolucions 
judicials.


