> Comencen les obres per instal·lar un
semàfor a la N-II, a la zona del Morer
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> Un agent cívic reforça la
presència de l’Ajuntament a peu
de carrer
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> Sant Pol ja té el distintiu de ‘Viles Marineres’
La consellera d’Empresa i Coneixement va lliurar a l’Alcalde el diploma que acredita la nostra vila amb aquesta marca
d’especialització turística.

A

quest novembre ha començat l’execució del projecte de
millora del nus viari del veïnat del Morer, concretament a
la carretera N-II, en el tram que hi ha el punt quilomètric
664+585.
El projecte contempla la instal·lació d’un semàfor entre el Gran
Sol i el Sot del Morer que permeti als vianants creuar la carretera
amb garanties de seguretat i accedir a la vorera del costat de mar
que permet arribar fins al nucli de Sant Pol i a les escales de la
platja del Morer. A més, també es farà una actuació de millora general de la zona amb l’ampliació de voreres, la creació d’una zona
verda, el condicionament de la part final de l’avinguda del Maresme i la millora lumínica de la zona.
Els treballs s’allargaran fins a finals de gener i comporten una sèrie de modificacions del trànsit mentre durin aquests que afecten
principalment als accessos cap a la urbanització Urbapol i al restaurant el Sot del Morer, així com la sortida del c. Marina a la N-II.
A més, la parada de bus del Sot del Morer queda anul·lada per les
obres i es trasllada temporalment uns pocs metres, a l’inici del
carrer Enric Morera.

L’Ajuntament de Sant Pol de Mar compta des
d’aquest mes de novembre amb un agent cívic
adscrit a la Regidoria de Medi Ambient que
permetrà desenvolupar activitats educatives
i tallers als centres santpolencs, dinamitzar
campanyes informatives relacionades amb
el medi ambient, fer visites d’informació ambiental a domicilis i establiments comercials
i resoldre dubtes a la ciutadania en totes les
matèries relacionades amb el medi ambient.
La seva presència també permetrà fer inspeccions de zones verdes i de recollida de residus,
així com denunciar actituds incíviques a la via
pública.

> El ‘Reparatruck’ fa parada
a Sant Pol de Mar

> Entra en funcionament el punt de
recàrrega de la plaça Anselm Clavé

L

’estació de recàrrega per a vehicles elèctrics de la plaça de
l’Hotel ha entrat en funcionament aquest mes de novembre
després que s’hagi enllestit la instal·lació necessària per prestar el servei.
Disposa de connexions per a un màxim de dos cotxes i dues bicicletes alhora i la potència total que ofereix és de 15 kW/h, la qual
es distribueix de manera automàtica en cas que s’hi endolli més
d’un vehicle alhora.
El temps de recàrrega dependrà de diferents factors, com ara les
característiques tècniques de cada vehicle i el nombre d’usuaris
connectats a l’estació de recàrrega.
Des de l’Ajuntament s’estudiarà l’ús que en facin els ciutadans
per determinar la necessitat de contractar una potència superior,
com ja s’ha fet aquest estiu en el punt de recàrrega
del Parc del Litoral.
La posada en marxa de
l’estació de recàrrega
d’Anselm Clavé també implica que només hi poden
estacionar els vehicles
elèctrics en el moment de
carregar les bateries.

Es tracta d’un servei mòbil de reparació itinerant que promouen diverses entitats i al qual s’hi
adhereix l’Ajuntament de Sant Pol de Mar amb
l’objectiu que els veïns i veïnes puguin reparar
aparells informàtics, petits electrodomèstics i
bicicletes.
És un servei gratuït a través del qual es proporcionen fins a 3 hores de formació amb personal
qualificat i amb les eines adequades perquè les
persones aprenguin a reparar-ho per sí mateixes.
La finalitat del Reparatruck es fomentar la prevenció de residus i aprendre a fer petites reparacions de manera segura.
El Reparatruck s’instal·larà a la plaça de l’Hotel
els dies 13 de desembre, 11 de gener, 8 de febrer,
14 de març i 25 d’abril, en horari de 10 a 13 hores.
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El director de l’ACT, David Font, l’alcalde Albert Zanca, la regidora de Turisme d’Arenys de Mar i la consellera Chacón. A la dreta, foto de família al final de l’acte.

L

’alcalde Albert Zanca va rebre
de mans de la consellera d’Empresa i Coneixement, Hble. Sra.
Àngels Chacón, el distintiu de qualitat turística que acredita Sant Pol
de Mar com a Vila Marinera en el
transcurs de l’acte celebrat el 20 de
novembre al migdia a la localitat de
Begur.
Tan sols 12 municipis de Catalunya
han aconseguit aquest reconeixement atorgat per l’Agència Catalana de Turisme (ACT), dos dels quals
a la comarca del Maresme (Sant Pol
i Arenys de Mar). També passen a
formar part d’aquesta nova marca
l’Ametlla de Mar, Begur, les Cases
d’Alcanar, l’Escala, Llançà, Palamós,
Sant Carles de la Ràpita, Sitges, Tossa de Mar i Vilanova i la Geltrú.
La marca Barris i Viles Marineres
impulsada per l’ACT neix per donar
resposta als reptes que marca el Pla
de màrqueting turístic de Catalunya
2018-2022, com ara promoure el
turisme com a eina de desenvolupament, diversificació econòmica i
garantia de futur per a les ciutats,

pobles i viles; crear sinergies entre
municipis; potenciar la diversificació
territorial i la desestacionalització de
l’activitat turística; i protegir la conciliació i l’equilibri entre els residents i els
visitants/turistes.
Aquesta marca d’especialització forma
part de l’estratègia de l’ACT per segmentar la promoció del turisme cultural
dels municipis de Catalunya, ajudant-los
a promocionar la seva oferta turística a
escala internacional i a preservar i promoure el seu patrimoni històric, arquitectònic, tradicional i paisatgístic.
La nova marca Barris i Viles Marineres
s’adreça a les poblacions litorals que
conserven viva la cultura lligada al mar.
Els municipis acreditats tenen una forta
personalitat marcada per aspectes com
ara el caràcter històrico-cultural, gastronòmic, paisatgístic, o per promoure
esdeveniments al voltant de la relació
entre l’home i el mar.
Malgrat que el lliurament de diplomes
ha tingut lloc aquest passat mes de novembre, el procés per obtenir la marca
Viles Marineres es va iniciar al febrer

d’enguany i el 16 de març ja vam rebre
la comunicació de la concessió del distintiu.
En el cas de Sant Pol de Mar, el jurat
avaluador ha tingut en compte que la
nostra és un exemple de vila mediterrània, amb carrers estrets i cases blanques i esglaonades que segueixen les
formes de les muntanyes del Montnegre, i amb una costa retallada per les
platges de sorra neta i granulada que
recorden els seus orígens mariners.
Tanmateix que manté una estreta relació amb el mar i la terra, l’economia de
la vila ha anat evolucionant esdevenint
el turisme el principal motor econòmic,
tot mantenint vius els costums vinculats al mar, als pescadors, la terra i als
productors.
Aquests costums es plasmen en el calendari amb esdeveniments com el Firamar i el Festival d’Havaneres, així com
les visites guiades de la ruta El Sant Pol
dels Pescadors. Entre els seus atractius també destaca la gastronomia amb
productes de proximitat com la maduixa, la sardina i el calamar.
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> ERC torna a guanyar les eleccions del 10N
a Sant Pol de Mar

L

a repetició de les eleccions generals celebrades aquest 10N
per escollir els representants
a les Corts espanyoles s’ha tancat a la vila amb la victòria d’ERC,
que s’ha imposat amb el 33% dels
vots, seguit de JxCat (27%) i la CUP

(11,6%), que es presentava per primer
cop a les eleccions generals. En Comú
Podem s’ha endut el 9,4% dels vots,
mentre el PSC ha estat cinquena força
a Sant Pol (8% dels vots) i els partits
de la dreta (PP, C’s i Vox) obtenen resultats per sota del 4%.
RESULTATS 10N

> La Fira de la Tardor omple de parades i
gent el centre la vila

Pel que fa a la participació, el 77’5%
dels electors de Sant Pol van acudir
a les urnes, mentre que l’abstenció va
ser del 22,5%. En aquest sentit, a Sant
Pol s’ha produït una davallada de la
participació de 5,45 punts en comparació a les eleccions del 28 d’abril.
RESULTATS 28A

U

na quarantena de parades de tot tipus relacionades amb la tardor, l’artesania i el producte de proximitat van ocupar
els carrers Nou i Consultat de Mar, així com la plaça de l’estació durant la Fira de la Tardor que es va celebrar a Sant
Pol de Mar durant tota la jornada del 16 de novembre.
Molta gent, tant del poble com de fora, van omplir el centre de la vila per passejar i comprar alguns dels molts productes
que s’hi podies trobar: fruites i verdures, bolets, cosmètica natural, aliments ecològics i de proximitat, roba artesanal, etc.
A més de les parades, els assistents a la Fira de la Tardor també van poder gaudir de diferents propostes, tallers i d’altres
activitats, sobretot els infants.
La Bilbioteca de Can Coromines també va tenir presència a la fira amb l’organització d’una lectura en veu alta de textos de
Quim Monzó.

> Sant Pol denuncia un cop més la violència
envers les dones en el marc del 25N

> El govern convoca
una audiència
pública amb la
ciutadania
Amb la voluntat de promoure
la participació ciutadana i la
transparència de l’Ajuntament,
l’equip de govern farà una audiència pública el pròxim divendres 13 de desembre, a les
19 h, per retre comptes amb la
ciutadania de la feina feta en
aquest primer mig any de govern municipal d’esquerres.
L’acte també servirà per presentar públicament les línies
mestres del pressupost municipal per al 2020 i les inversions
previstes en el nou exercici.
L’audiència pública es farà a la
sala Ainaud de Lasarte.

> Canvis en els canals de comunicació per millorar
l’atenció cap als vilatans i vilatanes

A

tendre totes les peticions dels santpolencs i santpolenques i fer-ho en el menor temps possible. Aquesta és una prioritat del nou equip de govern, raó per
la qual s’ha realitzat una revisió a fons dels diferents canals de comunicació
existents perquè la ciutadania pugui contactar amb l’Ajuntament i analitzar el seu
ús i idoneïtat, i s’ha constatat que l’existència de moltes vies de contacte extraoficials no sempre és sinònim d’un millor servei a la ciutadania.
Fins ara es disposava de la instància genèrica (de tramitació presencial o telemàtica), el correu electrònic digueslateva@santpol.cat, el formulari de contacte del
web municipal, les aplicacions per a dispositius mòbils Línia Verda i Sant Pol App,
així com els perfils que l’Ajuntament de Sant Pol de Mar té en les xarxes socials de
Facebook i Twitter.
Tot plegat comporta múltiples vies d’entrada malgrat que només una d’elles, la
instància genèrica, és el canal legalment contemplat perquè el ciutadà es comuniqui amb l’administració pública amb totes les garanties. A més, disposar de tants
canals de comunicació fa que les peticions ciutadanes sovint arribin duplicades i en
dificulta la seva gestió interna.
Per tot plegat, el govern ha suspès temporalment el correu electrònic digueslateva@santpol.cat per canalitzar totes les consultes i peticions des del formulari
electrònic i les instàncies oficials. Les incidències de via pública també es poden
notificar través de l’aplicació Línia Verda.
Amb aquesta mesura, el govern vol millorar la coordinació de totes les peticions
que arriben a l’Ajuntament, així com optimitzar-ne el temps de resposta.

L

’Ajuntament de Sant Pol de
Mar ha denunciat un any més
la xacra de la violència envers les dones, encara molt present a la nostra societat.
Així, el 22 de novembre es va
realitzar un taller sobre micromasclismes a càrrec de la psicoterapeuta Antònia Guerrero, per
identificar quines són les situacions de masclisme que es produeixen a diari i que molts cops ens
passen desaparcebudes.
D’altra banda, el 23 de novembre
la narradora i clown Núria Urioz
va explicar contes de nenes sense por a la biblioteca de Can Coromines.
I per tancar els actes de commemoració del 25N, coincidint amb
aquesta data es va fer lectura del
manifest que condemna la violència envers les dones, que va anar
a càrrec d’Anna Losantos com a
representant del govern municipal i de Montserrat Garrido com a
representant de l’oposició, a més
d’Elisabet Bas (de l’Associació de

Dones de la Vallalta), Anna Nortes
(del Col·lectiu Feminista de Sant Pol)
i de María Peña per part dels Serveis
Socials de l’Ajuntament.
Seguidament es va inaugurar un
marcador instal·lat a la balconada
del consistori que recorda el nombre
de víctimes mortals de violència de
gènere que s’ha produït aquest 2019
a Catalunya.

> Ja tenim el programa de
les Festes de Nadal 2019!
En els pròxims dies estarà disponible als equipaments municipals i els establiments de la vila el
programa de Nadal que edita l’Ajuntament per
informar de les diferents activitats que tindran
lloc durant aquestes festes.
Els actes per recaptar fons per La Marató de
TV3, el Caga Tió o la Cavalcada de Reis són algunes de les propostes que no hi faltaran.

> Més policies per a Sant Pol
La vila disposarà en les pròximes setmanes
de cinc nous agents de Policia Local. L’Ajuntament ha obert el procés selectiu per dotar la
vila amb més policies que ajudin a reforçar les
tasques de seguretat ciutadana.
El govern municipal està treballant en un model de proximitat en què el cos de Policia Local
tingui més presència a peu de carrer.

> Comença bé l’any amb el
calendari de l’Ajuntament
L’Ajuntament de Sant Pol editarà per primera
vegada aquest mes de desembre un calendari
de paret de distribució gratuïta per als vilatans que el vulguin.
El calendari reproduirà diferents imatges de
Sant Pol i estarà disponible a partir del 18 de
desembre a l’OAC de l’Ajuntament.

