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> Sant Pau 2020, records en imatges
La Festa Major d’Hivern ens ha portat cites ben tradicionals com la missa a l’ermita, els gegants i el seu Ball de l’Almorratxa, l’escudellada popular o la Fira de Sant Pau, entre tantes d’altres. Les recordem amb algunes imatges!
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> Alta participació en el debat sobre
l’accés dels gossos a parcs i platges
Els responsables polítics es mostren molt satisfets de promoure espais de participació en els que tothom pugui
aportar el seu punt de vista des del respecte i la tolerància i arribar a consensos col•lectius per a una millor convivència.
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> Sant Antoni Abat, patró dels animals (19/01/2020)
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’equip de govern va organitzar el
passat 18 de gener una sessió de
debat i treball col•lectiu amb un
tema sobre la taula que acostuma a
generar polèmica amb visions habitualment oposades: l’accés dels animals domèstics, especialment els
gossos, als parcs i les platges.
Fins a una trentena de persones van
participar en aquesta primera jornada participativa que es va tancar
amb un balanç molt positiu per la
gran quantitat d’idees aportades i
consensos assolits.
Per afavorir una dinàmica de treball
àgil i participativa, les persones participants es van repartir en quatre
grups.
Entre les idees que van anar sorgint,
a nivell general va predominar el fet
de no estar d’acord en augmentar
les sancions, així com reconèixer que
el problema principal és l’incivisme i
que la responsabilitat final recau en
els propietaris dels animals.
Quant a la normativa municipal sobre tinença d’animals es va establir
que calia fer-la complir amb major
presència de policia al carrer i de
l’agent cívic.
Tothom va estar d’acord, a més, en
que cal respecte i bona convivència
entre la gent amb gossos i la que no
en tenen o no els hi agraden.
Pel que fa a l’accés dels gossos a

les platges, es va plantejar la possibilitat d’accedir-hi en hores amb escassa
quantitat de banyistes i prohibir-los
l’accés en els espais protegits per motius de diversitat.
A les zones verdes, el debat es va centrar en la necessària conciliació entre
propietaris de gossos i famílies amb
nens, especialment als caps de setmana i a l’estiu, per l’elevada concurrència
de gent amb segona residència o que
no viu al poble i que en molts casos no
compleixen la normativa.
També hi va haver consens per millorar
la senyalització amb cartells explicatius en positiu i, sobretot, fer campa-

nyes per fomentar el civisme.
D’altra banda, es va parlar la possibilitat de millorar els espais d’esbarjo per
a gossos, plantejant idees com ara la
creació de correcans, incrementar el
número de papereres, millorar els pipicans o valorar la instal•lació de fonts
perquè els gossos es puguin refrescar a
l’estiu.
Després d’aquesta sessió participativa,
el govern estudiarà les propostes i tot
allò debatut i ho tindrà en consideració
de cara a actualitzar la normativa de
tinença d’animals domèstics, la qual ha
de vetllar per la convivència de totes
les persones i sensibilitats de la vila.
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> El pas de la borrasca Glòria obliga a
tancar dos dies els centres educatius
El despreniment de part del talús de la riera amb el tall del vial de sortida del Parc del Litoral, l’interrupció del pas
de trens durant dies i tones de restes vegetals a les platges, altres principals afectacions del llarg temporal.

E

l temporal de pluja i vents huracanats que va saccejar el territori català la setmana del 20 de
gener i que es va batejar amb el nom
de ‘Glòria’, va comportar el tancament de tots els centres educatius
de Sant Pol -l’institut, l’escola bressol municipal i l’escola Sant Pau- durant dues jornades com a mesura
preventiva per garantir la seguretat
dels i les estudiants de la vila.
La mesura no va ser exclusiva de
Sant Pol, ja que bona part dels municipis del Maresme van prendre la
mateixa decisió atenent a les prediccions metereològiques i a les
recomanacions efectuades pels
cossos d’emergència i de seguretat
ciutadana.
A més, es va fer una crida per evitar
accedir a l’espigó i a les esculleres,
així com evitar qualsevol pràctica
esportiva a l’aire lliure. També es
van suspendre els entrenaments al
camp de futbol i al poliesportiu municipals.
De fet, el fort vent va fer caure moltes branques, va tombar alguns ar-

> Més de 150 persones
participen a la jornada de
neteja popular de les platges

> Sant Pol ja frega els
5.300 habitants

L’equip de govern agraeix la gran mobilització ciutadana per col·laborar en les
tasques de retirada dels residus que el temporal va deixar escampats pel litoral
santpolenc.

bres i una antena, i va fer volar diversos
elements de patis i terrats dels habitatges de la vila.
La borrasca també va arribar en forma de pluja i de temporal marítim que
va deixar onades de més de 10 metres
en alguns punts del litoral. A Sant Pol
també es va deixar sentir amb força fins
al punt que les onades van fer desaparèixer la sorra de la platja del front de

la vila i la sorra a les vies va obligar a
tallar la circulació de trens. A més, el
volum i força de l’aigua va descalçar alguns punts del talús natural de la Riera
i es va haver de tallar el vial de sortida
de vehicles al Parc del Litoral.
Aquest és el segon temporal que pateix
el territori juntament amb l’episodi del
passat octubre, que també va provocar
nombroses incidències.

Un cop deixat superada la
borrasca ‘Glòria’, l’Ajuntament va organitzar el 2 de
febrer una matinal popular
de neteja de les platges
amb la participació de més
de 150 persones que es van
oferir de forma voluntària
per col·laborar en les tasques de neteja.
Dies abans, el consistori
ja havia deixat saques de
recollida de residus a la
platja de les barques, atès
que algunes persones van
sumar-se a la iniciativa els
dies previs a la convocatòria municipal.
Les directrius eren clares:
retirar tan sols plàstics,
ferralla i altres residus que
no fossin de caràcter orgànic, seguint els consells de
la biòloga Carme Buixalleu, a excepció de les canyes i, sobretot, les seves arrels,
ja que es tracta d’una espècie altament invasiva. De cara al 16 de febrer s’ha organitzat una nova neteja a la platja de Can Villar.
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a nostra vila va registrar un
augment de població del 2,34%
al 2019 i va tancar l’any amb
5.299 habitants, dels quals 2.695
són dones i 2.604 són homes, segons es desprèn de les darreres xifres oficials de població recollides
a l’informe que elabora l’Observatori de Desenvolupament Local del
Consell Comarcal del Maresme.
La nostra vila se situa com el tercer municipi que més va créixer en
població durant el 2019, només per
darrera de Caldetes i Dosrius. A
més, es dóna el cas que només un
municipi en tota la comarca (Canet)
va perdre població.
A nivell global comarcal, el Maresme ha guanyat 4.866 persones el
darrer any, una quantitat que representa un creixement de l’1,09%
davant el 0,99% registrat al conjunt
català. Oficialment, el Maresme té
una població de 452.690 habitants.

> Obrim el local d’assaig municipal a nous
músics i bandes de Sant Pol

D

es de l’equip de Govern es treballa per racionalitzar i democratitzar l’ús dels espais municipals
de Sant Pol de Mar en tots els àmbits.
És en aquesta línia que obrim un nou
sistema de sol•licitud d’ús de l’espai
d’assaig de l’edifici del Sindicat que
l’Ajuntament posa a disposició perquè
puguin fer-ne ús tots aquells músics i
bandes que ho desitgin.
Aquest és un espai compartit, on els
grups que ho sol•licitin podran assajar
en horaris establerts i gestionats des
de l’Ajuntament.
A més, en els pròxims dies es realitza-

rà unes actuacions de
manteniment
de l’espai i
està previst
que s’elabori
una normativa d’ús del
local conjuntament amb
les
persones usuàries
d’aquest.
Així que si sou músics i esteu interessats/des en utilitzar aquest espai d’as-

saig, només cal que envieu un correu
electrònic a espais@santpol.cat

