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> En marxa el cicle de visites 
guiades gratuïtes a Sant Pol

L’Ajuntament de Sant Pol de Mar torna a programar les visi-
tes guiades a la vila amb les tres rutes ja tradicionals “Sant 
Pol autèntic”,que recorre el patrimoni arquitectònic més 

emblemàtic de la vila, “El Sant Pol dels pescadors”, sobre de la 
vida dels mariners de Sant Pol i l’ofici dels pescadors, i “Sant 
Pol Natural”, que mostra la part més verda del municipi i fa un 
repàs a la forma de viure i de guanyar-se les garrofes des dels 
primers habitants, passant per la vida a pagès i arribant fins a 
l’actualitat.
Com a  novetat, aquesta temporada posem en marxa la ruta 
“Sant Pol i la guerra civil”, que s’estrenarà amb un parell de visi-
tes guiades al fortí de la platja de Can Villar, llegat de la Guerra 
Civil, mitjançant les quals podreu visitar l’interior del búnquer 
i conèixer més a fons detalls d’aquesta etapa històrica a Sant 
Pol i a les poblacions de la costa catalana. 
Les rutes i visites tenen una durada d’entre 90 i 120 minuts. Les 
activitats no són accessibles. Són gratuïtes i cal fer reserva 
prèvia a través de l’Oficina de Turisme (ofturisme@santpol.
cat) o del telèfon 93 760 45 47.
Les places són imitades a 15 participants i l’ús de mascareta és 
obligatori.

A punt per a la temporada de platges!

L’Ajuntament de Sant Pol de Mar ha enllestit en les 
darreres setmanes les tasques per tenir a punt les 
platges de la vila de cara a la temporada d’estiu. S’han 

adequat els accessos i s’han col·locat els punts de reco-
llida de residus, a més de garbellar la sorra i fer una nova 
instal·lació d’aigua a Can Villar per garantir el bon funcio-
nament de les dutxes. 
Si bé el servei de socorrisme funcionarà del 23 juny a l’11 
de setembre, en horari d’11 a 18 h, d’altres ja van entrar en 
funcionament l’1 de maig, com ara el servei de neteja de 
platges i la instal·lació de les guinguetes. 
En el cas de les guinguetes val a dir que enguany s’ha ad-
judicat un quiosc de nova creació a la platja de Morer.
D’altra banda, cal tenir present les restriccions per a 
la pesca i d’accés de gossos a les platges de Sant Pol, 
tal com s’especifica a la notícia que podeu llegir al peu 
d’aquesta pàgina.
Cal remarcar, també, que la platja de les Barques de Sant 
Pol de Mar ha renovat el distintiu Bandera Blava, que 
atorga anualment la fundació europea d’Educació Am-
biental a les platges i ports que compleixen una sèrie de 
condicions ambientals i instal·lacions.
A banda dels serveis que ofereixen les platges (socorris-
me, seguretat, dutxes, passeres, controls de qualitat de 

La platja de Les Barques obtè un estiu més el distintiu Bandera Blava pels seus serveis i gestió ambiental. Mentre 
alguns dels serveis i restriccions van començar a funcionar l’1 de maig, el servei de vigilància es farà del 23 de juny a 
l’11 de setembre.

> Se sortegen els 50kg 
de maduixes de la 
campanya de primavera

L a Unió d’Establiments i Serveis de Sant Pol va sor-
tejar el 24 de maig les 25 caixes de 2kg de maduixes 
de la campanya comercial Sant Pol, comerç i ma-

duixes, entre totes les persones que van dipositar la 
seva butlleta segellada a l’urna de l’Ajuntament.
A més, es van esgotar tots els pots de melmelada ar-
tesana de maduixa entre les primeres 200 persones 
que van lliurar la seva butlleta segellada.

> Darres dies per 
sol·licitar les beques 
menjador 2021-2022

Fins l’11 de juny hi ha temps per presentar la sol-
licitud dels ajuts a menjador escolar pel proper 
curs, acompanyada de tota la documentació re-

querida per poder optar a aquest recurs del Consell 
Comarcal del Maresme. Les sol·licituds es lliuraran a 
l’ajuntament del municipi on els alumnes estiguin em-
padronats.
Trobareu tots els requisits de la convocatòria i el mo-
del de sol·licitud al web municipal. També hi podeu ac-
cedir escanejant aquest codi QR.

> L’Ajuntament recull 
el diploma del Segell 
Infoparticipa 2020 

L’alcalde de Sant Pol de Mar, Albert Zanca, 
va rebre el passat 10 de maig el diploma  
que acredita l’obtenció del Segell Infopar-

ticipa 2020 per a l’Ajuntament de Sant Pol. 
L’acte va tenir lloc a l’Auditori de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb la participació 
del conseller d’Acció Exterior, Relacions Insti-
tucionals i Transparència, Bernat Soler, junta-
ment amb el rector de la UAB, Javier Lafuente, 
i el catedràtic director del Grup d’Investigació 
ComSET, Armand Balsebre. 
L’avaluació del 2020 certifica que es dóna 
compliment a 47 dels 52 indicadors i que millo-
rem el resultat, creixent fins al 90,38% de com-
pliment enfront al 87,5% de l’any passat.
Des del govern municipal se seguirà treballant 
per arribar a donar compliment al 100% dels 
indicadors avaluables i facilitar l’accés de la in-
formació pública municipal a tota la ciutadania.

l’aigua, etc.), també es valoren criteris tant d’educació i 
informació ambiental com de gestió del medi (recollida 
selectiva de residus i gestió ambiental).
Des de l’Ajuntament es recomana mantenir la distància 
de seguretat de 2 metres entre grups bombolla, refres-
car-vos i hidratar-vos sovint, així com utilitzar protecció 
solar, evitar les hores de màxima radiació solar i respec-
tar les banderes i les indicacions del personal informador.

> L’horari d’estiu per pescar i 
accedir amb gossos a la platja, 
vigent des de l’1 de maig

Entre l’1 de maig i el 30 de setembre, la pesca només és permesa en horari 
nocturn (de 10 de la nit a 6 del matí), a excepció de la Platja de les Ba-
nyeretes, on no està permesa en cap horari ni època de l’any. A més, es 

recorda a totes les persones que practiquin la pesca amb canya l’obligació de 
recollir els hams i no deixar-los mai a la sorra.
D’altra banda, també de l’1 de maig fins al 30 
de setembre, la circulació o permanència de 
gossos i altres animals domèstics a la platja 
només es pot fer entre les 8 del vespre i les 8 
del matí a les platges de Can Villar, La Murtra 
i Roques Blanques. Els animals han d’anar lli-
gats en tot moment i els seus propietaris han 
de recollir-ne les defecacions. En el cas de la 
Platja de les Banyeretes, tenen prohibida l’en-
trada durant tot l’any.

> Entra en vigor 
l’horari d’estiu a 
la zona blava

De l’1 de 
juny i fins 
al 30 de 

setembre es-
tarà vigent el 
període de pa-
gament als di-
ferents estacionaments de zona 
blava de Sant Pol de Mar situats al 
Parc del Litoral, el c. Pau Simon i a 
la nova zona blava del Morer. 
L’horari de pagament és de dilluns 
a diumenge (festius inclosos), de
9 a 14h i de 16 a 20h.
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> La ciutadania presenta 165 propostes pel 
Pressupost Participatiu 2021

Fins a 165 propostes s’han presentat en la primera fase del Pressu-
post Participatiu 2021, que va finalitzar el passat 15 de maig. Durant 
tot un mes, 81 persones van presentar les seves propostes, que ara 

s’han classificat segons l’àmbit o regidoria a la qual pertanyen i que els 
tècnics municipals s’ocuparan de validar durant les pròximes setmanes.
La previsió és que abans de l’estiu s’hagin validat seguint els criteris tèc-
nics i econòmics i que al setembre es porti a terme la votació de les pro-
postes finalistes.
Mentre el Pressupost Participatiu 2021 segueix el seu curs, l’Ajuntament 
de Sant Pol està executant les propostes guanyadores de l’any passat. 
Fins ara s’han instal·lat dos contenidors per la recollida d’oli usat, un al 
parc de Can Villar i l’altre al pàrquing de sorra dels Garrofers. També s’ha col·locat nou mobiliari de calistènia al parc 
de Can Villar i s’han instal·lat pedals per obrir els contenidors d’escombraries a 17 punts del poble. Properament es 
posarà un mòdul d’skate i una empresa estudia el model òptim d’escola de música, dansa i arts plàstiques per Sant Pol. 
I quedarà pendent fer un rocòdrom i un circuit per a bicicletes, així com senyalitzar rutes de senderisme.

> Impulsem nous 
projectes de promoció 
econòmica amb el 
suport de la Diputació

> Sant Pol instal·la fanals 
solars a Roques Blanques

Amb l’objectiu d’augmentar la visibilitat i la seguretat dels 
veïns de la vila, i al mateix temps vetllar per l’eficiència 
energètica i la sostenibilitat de l’entorn, l’Ajuntament de 

Sant Pol va instal·lar a finals d’abril fanals solars a l’avinguda Ro-
ques Blanques.
Es tracta de fanals solars dissenyats i desenvolupats per l’em-
presa guipuscoana Ekiona. En total s’han instal·lat 16 fanals amb 
lluminària LED de baix consum i amb una centraleta intel·ligent 
que allarga la vida útil dels components del fanal.
De la mateixa manera, disposen d’un sistema de telegestió que 
permet configurar i programar l’enllumenat solar de forma re-
mota, així com obtenir informació sobre les dades de producció 
energètica de les plaques solars que incorpora i l’estalvi d’emissi-
ons de CO2 que s’obté amb el seu funcionament. A més, els fanals 
disponen d’un detector de presència que regula el flux lumínic per 
optimitzar el funcionament de la bateria i assegura la correcta 
il·luminació durant tota la nit.

L’Ajuntament de Sant Pol de Mar rebrà de la Di-
putació de Barcelona la quantitat de 4.222€ per 
posar en marxa accions de dinamització i conso-

lidació del teixit comercial santpolenc en el marc del 
recurs econòmic “Suport al foment del teixit comer-
cial, mercats i fires locals”.
D’altra banda, Sant Pol i els ajuntaments de Sant 
Cebrià, Santa Susanna, Tordera i Pineda impulsen un 
nou projecte comú en el marc del programa Treball, 
Talent i Tecnologia de la Diputació per contribuir a la 
millora de les competències digitals de les persones, 
i donar eines i recursos a les empreses per facilitar 
la seva transformació digital. El projecte també vol 
promoure el treball digne i la millora competencial 
del talent local.

El govern municipal de Sant Pol de Mar no 
està disposat a que se segueixin repetint 
actituds incíviques per part d’alguns joves 

a la zona de La Punta.
L’Alcalde i el regidor de Seguretat ja s’han re-
unit amb la prefectura de la Policia Local per 
analitzar els protocols d’actuació dels agents 
i cercar millores en la resolució dels incidents 
que es detectin a La Punta. D’entrada, el cos 
policial ja s’ha vist reforçat als caps de setma-
na i, a partir del 15 de juny, disposarà de quatre 
nous agents addicionals.
Tanmateix, el govern municipal ha mantingut 
una trobada amb el cos de Mossos d’Esquadra 
per reclamar un reforç i una major presència 
de la policia autonòmica a la nostra vila durant 
l’estiu i els caps de setmana.
Així, el govern municipal vol prendre totes les 
mesures que calgui per garantir la seguretat i 
l’ordre a la vila, alhora que es fa una crida al ci-
visme, al respecte cap a la resta de veïns i cap 
al mobiliari públic, i es recorda la prohibició de 
consumir begudes alcohòliques i substàncies 
estupefaents a la via pública. En aquesta línia, 
s’està elaborant una campanya de civisme que 
començarà aquest mateix estiu.

Mentrestant, l’Ajuntament segueix fent realitat les propostes que van resultar guanyadores en el Pressupost Parti-
cipatiu de l’any passat.

> Signatura del nou 
conveni de la deixalleria i 
ampliació dels seus horaris

El 20 de 
maig es 
va signar 

el conveni de 
gestió de la 
deixalleria mu-
nicipal entre 
els municipis de 
Sant Pol i Sant 
Cebrià, pel qual 
aquest darrer 
en delega la gestió a la nostra vila. A més, des de l’1 d’abril 
aquest equipament ha ampliat el seu horari d’obertura 
per fer-la més accessible a tota la ciutadania.
Els nous horaris són aquests:
- De dimarts a divendres: De 9 a 13h i de 16 a 19h
- Dissabte i diumenge: de 9 a 14h (tancat els diumenges 
que caiguin en festiu)
- Dilluns i festius tancat.

> Neix Sant Pol DOC, un nou certamen de 
fotografia documental acompanyat d’un 
premi i una beca específics

L’Ajuntament de Sant Pol de Mar i l’Institut d’Estudis Fotogràfics de 
Catalunya (IEFC) convoquen la primera edició del Festival Internaci-
onal de Fotografia Documental de Proximitat, que tindrà lloc del 9 al 

15 d’octubre a la nostra localitat. Una proposta que neix amb el propòsit 
de crear un marc per difondre i promoure reportatges documentals foto-
gràfics realitzats des de l’autoria. Sant Pol DOC vol, per tant, esdevenir 
una plataforma de suport i divulgació als projectes que, pel seu caràcter 
local i intimista, no tenen cabuda als espais de difucsió mediàtica.
El certamen arriba acompanyat del Premi Joan Guerrero Sant Pol DOC, 
obert a projectes documentals de proximitat inèdits de qualsevol temà-
tica social. Està dotat amb 2.000€ i, a més, alguns dels projectes pre-
sentats seran exposats al Festival. 
D’altra banda, en el marc del Sant Pol DOC també s’ha organitzat la primera 
edició de la Beca de Formació Josep Gol per oferir continuïtat als estudis 
especialitzats en fotografia d’aquelles persones que estan en procés de for-
mació. L’alumnat en curs o els acabats de graduar en l’àmbit de la fotografia 
poden presentar projectes documentals de proximitat de qualsevol temàti-
ca social. 
L’autor del projecte seleccionat podrà realitzar un curs d’especialització 

valorat en 1.000€ impartit a l’IEFC i, a més, la seva obra serà produïda per ser exposada en el marc del Festival 
Internacional de Fotografia Documental de Proximitat - Sant Pol DOC 2021. 
El jurat, format pel director de l’IEFC, Eduard Bertran, Josep Gol i un representant del col·lectiu RUIDO Photo, 
escollirà el projecte que, al seu criteri, representi tots els valors fotoperiodístics i documentals d’un reportatge 
fotogràfic de proximitat.
Les inscripcions pel premi i la beca ja es poden fer al web del certamen (www.santpoldoc.com) de manera 
gratuïta.

> Reforç policial 
contra l’incivisme 
a La Punta


