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> Recuperem les 
sortides de la Gent Gran

Una quinzena de persones van participar el 
passat 29 de novembre en la primera sortida 
organitzada per l’Ajuntament de Sant Pol per 

a la Gent Gran que es realitzava aquest 2021.  
El programa inicialment previst es va haver de mo-
dificar a causa de la gelada de la nit anterior a Cam-
prodon i finalment va consistir en una visita guiada 
als monestirs de Sant Joan de les Abadesses i de 
Ripoll, amb dinar inclòs. 
Des de l’Ajuntament de Sant Pol es vol seguir pro-
movent aquest tipus d’activitats de cara al 2022.

> Sant Pol estrena tours virtuals de 360 graus al 
búnquer i al campanar

El web de l’Ajuntament de Sant Pol de 
Mar acaba d’incorporar una nova eina 
de promoció de la vila. Es tracta dels 

tours virtuals, amb els quals qualsevol per-
sona pot fer, des de qualsevol indret, un re-
corregut de 360 graus per diferents punts 
d’interès turístic i/o patrimonial de Sant 
Pol de Mar.
Els primers tours virtuals disponibles són 
al fortí de la platja i al campanar de Sant 
Jaume. En el primer cas, es pot entrar al 
seu interior i recórrer els diferents espais 
que el conformen, alhora que es pot acce-
dir a informació sobre aquesta construcció 
defensiva, una de les més grans i ben con-
servades de la costa del Maresme.
Pel que fa al campanar de l’Església de 
Sant Jaume, permet ascendir pels dife-
rents nivells que el conformen fins assolir 
la seva darrera coberta, des d’on es pot 
gaudir d’una vista panoràmica de Sant Pol 
de Mar, així com escoltar el so de les se-
ves campanes i conèixer 
detalls d’aquesta edifica-
ció, desconeguts per a la 
majoria.
Si voleu gaudir de les vi-
sites virtuals, només cal 
escanejar aquest codi QR

> Noves accions per 
millorar el medi ambient

El Ple del 25 de novembre va aprovar el Pla d’Acció
per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC), redactat 
per la Diputació i que respon als objectius de reduir 

les emissions de CO2 com a mínim un 40% al 2030, mit-
jançant la millora de l’eficiència energètica i un major ús 
de les energies renovables, i augmentar la seva resiliència 
amb l’adaptació als impactes dels canvi climàtic.
Per aconseguir-ho es proposen 61 mesures a implementar 
fins a principis del 2024, repartides en 5 eixos. El primer 
se centra en l’acció municipal per controlar el consum i 
fomentar l’estalvi enèrgic dels recursos públics. El segon 
eix té per objectiu que els edificis residencials tinguin un 
consum més eficient. El tercer és basa en reduir l’ús del 
vehicle privat i el seu impacte en el municipi. El quart eix 
vol promoure les energies renovables i netes, mentre que 
el darrer eix vol erradicar de la vila la pobresa enèrgetica. 
De cara al pressupost municipal del 2022 està previst se-
guir instal·lant plaques fotovoltaiques en edificis munici-
pals i nou enllumenat públic de baix consum i telegesti-
onat. A més, en aquets mandat també es vol instaurar la 
figura del gestor energètic, que assessori la ciutadania 
sobre com millorar la seva eficiència energètica.

Presentem el protocol contra les violències masclistes

En el marc dels actes de commemoració del 25N d’enguany, l’Ajuntament ha presentat el Protocol Local per l’abor-
datge integral de les violències masclistes, un document que dóna una resposta unificada, coordinada i adequada 
a les diferents situacions que poden sorgir en l’abordatge de la violència masclista.

A més, pel 25N també es va organitzar una sessió de cinefòrum amb la projecció del documental Las tres muertes de 
Marisela Escobedo, acompanyada d’un debat amb la presència de la destacada activista pels drets de les dones, Lucha 
Castro.
Enguany també es va fer lectura del manifest del 25N, i es va estrenar un vídeo col·laboratiu que s’ha fet a partir de 
la crida de la Regidoria d’Equitat animant la ciutadania a enviar imatges per fer visible la lluita contra la violència 
masclista.
A més, la Biblioteca de Can Coromines també se es va sumar a la commemoració del 25N amb l’edició d’una guia de 
lectura sobre violència de gènere.

Sant Pol va ser el tercer poble del Maresme 
que més va reciclar durant el 2020

Segons recullen les estadístiques de l’Agència de 
Residus de Catalunya sobre els resultats indivi-
duals per municipis al 2020, Sant Pol de Mar va 

assolir el 67,46% en la recollida selectiva de residus, la 
qual cosa ens situa com a tercer municipi de la comarca 
amb el percentatge més alt de recollida selectiva, no-
més per darrera d’Argentona (88,15%) i Arenys de Munt 
(74,79%).
En concret, s’han recollit selectivament el 47,27% dels 
residus, és a dir 113.684 tones, la qual cosa suposa una 
reducció del -1,58% respecte l’any anterior, segons les 
dades que ha publicat l’Agència de Residus de Catalu-
nya (ARC). 
Les xifres revelen que la recollida selectiva a la comar-
ca és de 259,86 kg per habitant i any, mentre que la de 
la fracció resta (tot allò que es recull barrejat) es situa 
en els 289,83 kg per habitant i any. 
Des de l’Ajuntament de Sant Pol es vol millorar precisa-
ment aquesta darrera xifra, ja que durant el 2020 vam 

generar una mitjana de residus de 2,0924 Kg per habitant i 
dia, dels quals 0,68 Kg/hab/dia van ser de rebuig. 
Això vol dir que cal seguir millorant en la gestió de residus, 
tant a nivell municipal com particular, per generar menys 
residus de fracció resta i reduir, en conseqüència, la quan-
titat de residus que acaben a la planta incineradora.

Malgrat la bona dada, la Regidoria de Medi Ambient fa una crida per reduir la quantitat de residus generats, 
sobretot en la fracció de resta-rebuig, que és la que no es pot reciclar i acaba a la incineradora.
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> Retirem dues àrees 
de contenidors

A principis de novembre es van retirar les àrees de 
contenidors situades al carrer Carrasco i Formi-
guera i a la plaça Sant Cristòfol.

La retirada ve motivada pels continuats abocaments que 
s’han produït en els darrers mesos, així com pel fet que en 
aquestes zones ja s’ha implantat el sistema de recollida 
porta a porta i, per tant, ja no són necessaris.
També respon a les peticions de les persones residents 
en aquestes zones, les quals havien sol·licitat que es tra-
guessin davant dels desbordaments i brutícia que s’hi 
acumulava.

> Sant Pol segueix avançant en la millora 
de la Seguretat Ciutadana

L’Ajuntament de Sant Pol segueix 
promovent campanyes i accions 
que contribueixin a la millora en 

l’àmbit de la seguretat ciutadana a 
la vila.
Així, en els propers mesos es dota-
rà d’un Protocol per a la detecció 
i actuació en casos de consum de 
drogues en pre-adolescents i ado-
lescents, i sobre l’ús problemàtic de 
pantalles en menors d’edat. L’ela-
boració d’aquest protocol rebrà una 
subvenció de 8.470 euros per part 
de la Diputació de Barcelona.
D’altra banda, Sant Pol rebrà asses-
sorament tècnic per a la implemen-
tació de les mesures alternatives a 
la sanció econòmica (MASE). Serà 
un suport a l’organització interna 
municipal per implementar les me-

sures alternatives a les sancions 
econòmiques lleus imposades per 
l’ordenança de civisme, i que consis-
teixen en la participació de l’infrac-
tor en activitats formatives i d’edu-
cació en els valors cívics. 
A més, la redacció del Pla de Se-
guretat de Sant Pol de Mar també 
segueix avançant. Aquest és un ins-
trument metodològic de diagnosi, 
planificació, seguiment i avaluació, 
per a la coordinació global dels 
programes d’actuació desenvolu-
pats pels diferents operadors del 
sistema local de seguretat pública. 
El Pla Local de Seguretat s’ha d’ela-
borar conforme a les prescripcions 
de la Llei 4/2003 i del Pla General 
de Seguretat Pública de Catalunya 
i ha d’analitzar la situació de segu-

retat; definir els objectius generals 
i les prioritats, els mitjans i els re-
cursos disponibles, i especificar les 
accions que s’han d’emprendre, amb 
un calendari d’aplicació. Per tal de 
portar-lo a terme, la Diputació ens 
ha concedit una subvenció de 9.600 
euros.

Des de l’Ajuntament de Sant Pol de 
Mar promovem que les festes de Na-
dal siguin sinònim de felicitat a totes 

les llars, sobretot per als infants com a col-
lectiu que viu més intensament aquestes 
dates.
És per això que des de la Regidoria de Ben-
estar Social es torna a organitzar una cam-
panya de recollida de joguines per a nenes i 
nens de Sant Pol de Mar amb l’objectiu que 
cap infant es quedi sense joguina. 
Es demanen joguines noves, o de segona 
mà però en molt bon estat d’ús, que no si-
guin bèl·liques ni sexistes i per a totes les 
edats.
La recollida es fa de dilluns a divendres en 
els següents punts i horaris:
Matins: Serveis Socials (fins les 16h), Ca 
l’Arturo, Poliesportiu i Tenis.
Tardes: Biblioteca Can Coromines, Polies-
portiu, Tenis i Camp de Futbol.
Els període de recollida de joguines es 
mantindrà actiu entre l’1 i el 27 de desem-
bre.
Aquestes joguines es repartiran posterior-
ment entre les famílies de Sant Pol que ho 
necessitin, perquè tothom, i sobretot els 
infants, puguin gaudir de les festes de Na-
dal.

> Cap infant sense 
joguina per Nadal

> El Ple valida els 
vots del Pressupost 
Participatiu 2021

E l Ple del 25 de novembre va aprovar la validació 
dels resultats del Pressupost Participatiu d’en-
guany, després que en la fase de votacions s’ob-

tingués una participació inferior al 10%. Superat aquest 
tràmit, les propostes guanyadores s’inclouran al Pres-
supost Municipal del 2022 per tal que esdevinguin una 
realitat durant el pròxim any.

> El comerç de Sant Pol es prepara per la 
darrera campanya de fidelització de l’any

L’Ajuntament i la Unió d’Establiments i Serveis de Sant 
Pol hauran promogut enguany un total de cinc cam-
panyes amb l’objectiu de donar visibilitat al petit co-

merç local. La darrera d’elles és Per Nadal, compra al co-
merç local, i es portarà a terme de l’11 al 28 de desembre.
En aquesta ocasió es repartiran 4.000 butlletes tipus 
tòmbola entre tots els comerços adherits a la campanya 
que donaran als seus clients per cada compra mínima de 
5 euros.
Entre totes les butlletes s’hi inclouran 200 premis direc-
tes d’una espelma nadalenca, així com 50 descomptes 
directes per import de 3 euros.
A més, totes les butlletes que no resultin premiades es 
podran dipositar en unes urnes repartides als establi-
ments El Crostó, Krisbel by Mònica, Ruby’s Bar i l’Ajun-
tament, i entraran en un gran sorteig gentilesa de la Unió 
d’establiments i serveis.
Els premis que se sortejaran seran una smart TV, una ca-
fetera de càpsules i 4 àpats en un dels següents restau-
rants: Can Talamás, Sot del Morer, Voramar i Xaloc.
El sorteig dels premis es realitzarà a porta tancada el di-
jous 30 de desembre de 2021.

> Les fires tornen a sortir al 
carrer

Poc a poc, Sant Pol de Mar va recuperant la normalitat pre-pan-
dèmica, si bé els indicadors han tornat a fer sonar l’alarma en 
les darreres setmanes i ens obliguen a no abaixar la guàrdia 

davant del repunt de casos positius detectats. 
És el cas de les fires, que aquesta tardor s’estan portant a terme, de 
nou, a l’entorn del carrer Consolat de Mar, Quatre Cantons, carrer 
Nou i la plaça de l’Estació.
La primera d’elles va ser la Fira de la Tardor, que va tenir lloc el 
passat 13 de novembre amb una vintena de parades amb productes 
d’artesania i alimentació, i que va estar amenitzada amb especta-
cles infantils al matí i a la tarda.
D’altra banda, el dimecres 8 de desembre tindrà lloc la Fira de Santa 
Llúcia, també a l’entorn dels carrers del centre de la vila. Es preveu 
la presència de nombroses parades i s’amenitzarà la jornada amb 
tallers nadalencs i amb espectacles d’animació. Teniu tota la infor-
mació al web municipal www.santpol.cat 

> Encesa dels llums de Nadal pel pont de desembre

S ant Pol encendrà l’enllumenat de Nadal dels carrers i places de la vila entre 
el 3 de desembre i el 7 de gener. Durant aquests dies, els llums guarniran els 
carrers del poble entre les 6 de la tarda i les 2 de la matinada, si bé en alguns 

casos romandran enceses tota la nit en estar connectades al mateix quadre elèc-
tric de l’enllumenat públic. La decoració de l’enllumenat nadalenc s’ha fet amb 
llums led de baix consum energètic.


