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> L’Arxiu organitza una 
exposició sobre la Segona 
República

La proclamació de 
la Segona Repú-
blica el 14 d’abril 

de 1931 va encetar 
una etapa de refor-
ma de les estructu-
res socials i d’aposta 
per la modernitat 
sense precedents al 
nostre país.
Des de l’Arxiu Muni-
cipal de Sant Pol de 
Mar, amb motiu de 
la commemoració 
dels 90 anys d’aquell 
moment històric, s’ha 
preparat una mostra 
virtual, amb imatges 
i documents de l’èpo-
ca, que ens permetran acostar-nos a aquells instants 
carregats d’emoció i simbolisme, per tal de reviure un 
dels moments més transcendentals de la nostra histò-
ria.
L’exposició fa un repàs al context històric, la tasca del 
nou consistori santpolenc, el vot femení, 
el paper de les entitats santpolenques i 
el debat religiós del moment, entre d’al-
tres aspectes. Podeu accedir a l’exposi-
ció virtual escanejant aquest codi QR.

L’Ajuntament segueix promovent accions 
en benefici del Medi Ambient

El 5 de juny se celebrà el Dia Mundial del Medi Ambient i enguany a 
Sant Pol de Mar ens vam avançar un dia amb l’entrada en servei de les 
plaques solars fotovoltaiques de l’escola Sant Pau.

L’Alcalde Albert Zanca i la regidora de Medi Ambient, Isabel Llari, es van 
acostar fins a l’equipament públic per veure de prop la instal·lació dels 
nous 70 panells solars, els quals són capaços de generar fins a 30.000 
Kwh/any d’energia neta.
Gràcies a aquesta instal·lació ens podrem estalviar fins a 11.821 kg anuals 
d’emissions contaminants i es generarà el 43% de les necessitats d’electri-
citat del centre, fet molt remarcable atesa l’entrada en vigor de les noves 
tarifes del preu de la llum que encareixen el consum elèctric en les fran-
ges diürnes.

Sant Pol de Mar va posar en marxa les noves plaques solars de l’escola Sant Pau coincidint amb el dia mundial del 
medi ambient i confirma el seu compromís per aconseguir una vila més sostenible.

> Sant Jaume 2021: la Festa Major 
mantindrà el sistema de reserva 
prèvia d’entrades

Després de les restriccions i les limitacions en la celebració de la 
Festa Major de l’any passat, enguany s’amplien les activitats or-
ganitzades, malgrat que encara caldrà fer reserva prèvia de lo-

calitats per assistir a la gran majoria dels espectacles de Sant Jaume 
2021, que es portaran a terme entre el 21 i el 26 de juliol.
Com ja es va fer l’any passat, s’habilitaran dos escenaris amb patis de 
butaques numerats: un al Parc de Can Villar i l’altre a la plaça de La 
Punta.
En aquesta edició de la Festa Major podrem gaudir de concerts per a 
tots els públics, així com de cinema a la fresca, espectacles familiars, 
teatre o, fins i tot, un scape room que transcorrerà per la vila.
Tampoc hi faltarà l’humor de les actuacions del Pep Plaza i d’en Peyu, 
i recuperem propostes a l’aire lliure que l’any passat es van haver de 
suspendre per la pandèmia, com la trobada de gegants i el castell de 
focs a la platja.
I pel que fa al pregó, enguany anirà a càrrec del Cau el Nus, amb motiu 
dels seus 15 anys al servei del jovent de Sant Pol.
Per consultar el programa d’actes i fer la reserva d’entrades es podrà 
accedir a la pàgina web www.fmsantpol.cat

> Les rutes guiades es 
mantenen a l’estiu

Si voleu gaudir de les visites guiades gratuïtes que 
organitza la Regidoria de Turisme, aquestes són 
les que teniu disponibles durant l’estiu:

“El Sant Pol dels pescadors” (10 de juliol i 14 d’agost). 
Ruta sobre de la vida dels mariners de Sant Pol i l’ofici 
dels pescadors.
“Sant Pol autèntic” (24 de juliol i 14 d’agost).Ruta que 
recorre el patrimoni arquitectònic més emblemàtic de 
la vila.
Les visites tenen una durada d’entre 90 i 120 minuts. 
Són gratuïtes i cal fer reserva prèvia a través del cor-
reu de l’Oficina de Turisme (ofturisme@santpol.cat) o 
trucant al telèfon 937604547. Les places són imitades 
a 15 participants i l’ús de mascareta és obligatori.
De cara als mesos de setembre, octubre i novembre, 
també es podrà gaudir de les rutes “Sant Pol Natural” i 
“Sant Pol i la guerra civil”, novetat d’enguany  que mos-
tra el fortí de la platja de Can Villar. 

> Promovem el ‘residu zero’ com a un pas més 
en la sostenibilitat de Sant Pol

Sant Pol de Mar va dedicar la setmana del 12 al 18 de juny a promoure 
el Residu Zero, és a dir, un estil de vida que té per objectiu reduir 
al màxim els residus i la brossa que generem en el nostre dia a dia.

És per això que la Regidoria de Medi Ambient i la Biblioteca de Can Coro-
mines van unir esforços i van organitzar dues activitats emmarcades en 
el Residu 0. La primera d’elles va ser una xerrada oberta a la ciutadania 
que va tenir lloc a la sala Josep M. Ainaud de Lasarte, en la qual es van 
donar a conèixer una sèrie de consells per reduir els residus que gene-
rem en el nostre dia a dia. 
D’altra banda, també es va fer un taller de reparació d’aparells elèctrics 
que es portà a terme a Ca l’Arturo. 
A més, durant la setmana del 12 al 18 de juny es van lliurar embuts per 
facilitar el reciclatge d’oli usat en ampolles de plàstic i es va organitzar 
un sorteig de lots de productes per reduir els residus que generem.
Des de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar se seguiran promovent accions 
com aquestes per fer que la nostra vila sigui cada cop més sostenible i 
respectuosa amb el nostre entorn.
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> Barrets i vals de descompte directes, els 
regals de la campanya comercial d’estiu

A l’estiu, el comerç és ben viu. Aquest és el lema de la cam-
panya de dinamització comercial que ha portat a terme 
fins fa pocs dies l’Ajuntament, juntament amb la Unió 

d’Establiments i Serveis de Sant Pol de Mar.
Del dilluns 21 de juny al dissabte 11 de juliol, totes les persones 
que fessin una compra mínima de 5 euros en algun dels comer-
ços adherits a la campanya rebien una butlleta tipus tòmbola 
amb la qual hi havia la possibilitat de guanyar o bé un barret de 
palla (que es podia passar a recollir per l’OAC de l’Ajuntament 
de Sant Pol en el seu horari habitual d’atenció al públic), o bé un 
descompte directe d’1 euro per bescanviar a la mateixa botiga 
o establiment comercial (descomptes no acumulables).
En total es van distribuir 4.000 butlletes entre tots els comer-
ços adherits a la campanya i hi havia disponibles 300 barrets 
de palla.

> El Síndic fa la 
seva primera visita 
virtual a la vila

> Campanya de civisme per 
la revetlla de Sant Joan

La nit de la revetlla es va viure sense incidents destacables a Sant 
Pol de Mar, motiu pel qual des de l’Ajuntament es fa una valoració 
positiva del dispositiu preventiu que es va posar en marxa i es vol 

agrair la col·laboració ciutadana per fer de la de Sant Joan, una nit tran-
quil·la marcada pel civisme en termes generals.
Des de l’Ajuntament s’havia preparat tot un dispositiu preventiu de se-
guretat amb reforç policial, acompanyat d’una campanya de civisme 
destinada a tota la població i a tots els establiments comercials que 
venen begudes alcohòliques.
En aquest sentit, no es van produir aglomeracions a la platja ni a la zona 
de La Punta, i els actes programats -l’arribada de la Flama del Canigó 
per mar, l’espectacle de pirotècnia a càrrec de La Infernal de la Vallalta 
i Txacum, i el concert de revetlla al parc de Can Villar- es van desen-
volupar amb total normalitat. Tan sols es van requerir els serveis d’ur-
gència per sufocar un petit incendi que es va detectar en un canyissar 
proper a l’escola Sant Pau.

El 7 de juny es va portar a terme el despla-
çament telemàtic de l’oficina del Síndic de 
Greuges a Sant Pol de Mar. Mitjançant cita 

prèvia, l’oficina del Síndic va prestar atenció per-
sonalitzada als veïns i veïnes que ho desitgessin.
El Síndic va rebre un total de quatre trucades: 
tres queixes i una consulta. Les problemàtiques 
plantejades van ser, entre d’altres, temes rela-
cionats amb consum (telefonia), tributari, habi-
tatge i medi ambient. Dues de les tres queixes 
presentades anaven adreçades a l’Ajuntament 
de Sant Pol.
Des de l’Ajuntament se seguirà prestant tota la 
col·laboració necessària amb el Síndic de Greu-
ges per garantir els drets de la ciutadania.

El govern municipal ha habilitat dos 
formularis diferents per escollir les 
entitats i les persones a títol indivi-

dual que formaran part del Consell de la 
Vila, el màxim òrgan de participació ciu-
tadana de Sant Pol de Mar.
El primer dels formularis està destinat 
a les entitats i col·lectius de la vila i es 
mantindrà obert de manera permanent.
El segon, s’ha creat perquè s’hi inscriguin 
les persones que vulguin formar part del 
Consell de la Vila a títol individual i la ins-
cripció es pot fer electrònicament des 
del web www.governobert.santpol.cat o 
a l’OAC entre el 5 al 25 de juliol. El sorteig 
públic es realitzarà el 27 de juliol.
El Consell de la Vila estarà format per un 
representant de cada entitat o col·lectiu; 
l’Alcaldia, la Regidoria de Participació 
i una persona designada per cada Grup 
Municipal; una representant de cada 
Consell sectorial vigent i 8 
persones del cens majors de 
16 anys del padró municipal 
que expressin la seva volun-
tat de formar-ne part.

Amb aquesta, ja són cinc les campanyes de promoció del comerç santpolenc que ha impulsat l’Ajuntament de Sant 
Pol en el darrer any.

> L’Ajuntament se suma 
al programa Reallotgem

Reallotgem.cat és un programa impulsat per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya per llogar pisos privats buits 
amb l’objectiu d’allotjar-hi persones i famílies en situació 

d’emergència econòmica i social.
Amb aquest programa la ciutadania que tingui un pis per llogar 
el pot posar a disposició de l’Agència de l’Habitatge, organis-
me que gestionaria el pis i amb qui se signaria un contracte de 
lloguer per 5 anys i s’abonaria el pagament en una sola vegada 
de la renda dels primers 18 mesos del contracte i la fiança.
L’import màxim de la renda mensual dels contractes de llo-
guer s’ajustarà als límits establerts per la Llei 11/2020, del 18 
de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de 
rendes en els contractes d’arrendament d’habitatges.
Si sou persones propietàries d’un habitatge i el voleu llogar 
amb finalitats socials, només cal que que us poseu en contac-
te amb la Regidoria de Benestar Social i us informaran amb 
més detall de tot el procediment a seguir.

> Cloenda de la formació en coeducació a 
la llar d’infants municipal

El 14 de juny va tenir lloc la cloenda de les sessi-
ons de formació en l’àmbit de la coeducació per 
al personal de la llar d’infants municipal El Pi del 

Soldat que es va posar en marxa el gener passat des 
de les Regidories d’Equitat i Educació.
De gener a juny del present curs escolar, l’entitat Co-
educacció ha desenvolupat amb l’equip educatiu de la 
llar d’infants municipal “Pi del Soldat” divereses ses-
sions de diagnosi, observació conjunta i formació des 
de la perspectiva de gènere com a construcció social, 
que ha permès a l’equip la identificació de possibles 
models culturals limitants en relació a aquest àmbit.
Les línies de treball s’han referit al llenguatge i la narració de processos relacionals entre infants en les docu-
mentacions pedagògiques que s’elaboren al centre per a les famílies i la revisió tant dels contes que actual-
ment s’ofereixen als infants, com de les seves narracions reorientades en relació a la perspectiva coeducadora.
Ara l’entitat elaborarà un informe sobre la diagnosi recollida, el seguiment realitzat fins ara i el següent pas 
serà ampliar el projecte a l’educació primària i secundària per seguir incorporant la perspectiva de gènere en 
l’àmbit educatiu.

> Obrim els 
mecanismes per 
crear el Consell 
de la Vila

> Nou sistema per reservar la pista de la Punta

Aquest juliol s’ha posat en marxa un nou sistema per accedir a la pista esportiva de La Punta que implementa 
una sèrie de millores en relació a l’anterior sistema de reserva mitjançant formulari web, com ara conèixer en 
qualsevol moment la disponibilitat de la pista per dies i franges horàries, i poder realitzar una 

reserva sense haver d’esperar a la confirmació per part del personal de la Regidoria d’Esports.
Cal que cadascuna de les persones que vulguin accedir a la pista estiguin registrades prèviament a la 
plataforma o l’APP ReservaplaySantPol. D’aquesta manera, totes les persones que formin part d’una 
mateixa reserva rebran la confirmació per correu electrònic, amb el qual podran accedir a la pista. 
Escanegeu el codi QR per anar a la plataforma de reserva.


