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L’Ajuntament de Sant Pol de Mar va aprovar el 14 d’octubre al vespre 
una moció en resposta a la sentència del Tribunal Suprem i per dema-
nar l’amnistia dels presos i preses polítiques, i en defensa de l’auto-

determinació. La moció es va aprovar per unanimitat i el Ple, que s’havia 
convocat de manera extraordinària i urgent, no era retribuït.

L’aprovació de la moció culminava una jornada de mobilitzacions i mos-
tres de rebuig generalitzades envers la sentència del procés. A les 11 del 
matí, poca estona després de fer-se pública la sentència, l’Ajuntament 
havia convocat a treballadors i ciutadania a la plaça de la Vila per fer una 
aturada de 10 minuts acompanyada de la lectura d’un manifest. Mentre 
que a les vuit del vespre, convocada per les entitats sobiranistes, hi va 
haver una concentració i lectura de manifest de condemna a la sentència 
i de suport als presos i preses catalans sentenciats.

Tres dies més tard, la carretera N-II es veia inundada pels milers de perso-
nes que van participar a la Marxa per la Llibertat procedents del brancal 
amb origen a Girona. Molts santpolencs i santpolenques es van unir a la 
marxa al seu pas per la vila, mentre que altres van preferir participar a la 
marxa de divendres, en el darrer tram d’arribada a Barcelona.

A més, l’alcalde Albert Zanca no va faltar a la trobada d’alcaldes que el 26 
d’octubre va tenir lloc al Palau de la Generalitat per mostrar el rebuig del 
món local a la sentència del procés.

>  L’Ajuntament i la ciutadania mostren el seu 
rebuig a la sentència del procés

Novembre 2019 /ajsantpol @ajsantpol @ajsantpol

> El consistori acompanya l’ATC Sant 
Pol en la presentació dels actes del 
centenari a la FCF

En la trobada amb la Federació Catalana de Fut-
bol, el president de l’ATC Sant Pol, Jordi Sauleda, 
va presentar el calendari d’activitats previstes 

per la commemoració dels cent anys de vida de l’en-
titat, amb un programa esportiu, cultural i festiu que 
va iniciar-se el passat mes de juliol i s’allargarà durant 
els pròxims mesos. 
Entre d’altres iniciatives, destaquen la presentació 
de la samarreta del centenari, el trofeu del centenari 
en un partit davant el Palamós CF, la inauguració d’un 
monòlit commemoratiu al camp municipal Sot del Ba-
gueny o diversos reconeixements als exjugadors del 
club. 
També hi haurà una exposició amb material històric o 
la projecció d’un documental del centenari. A la vega-
da, dintre del programa, Sant Pol de Mar serà la seu 
de la pròxima Jornada de Futbol Femení de l’FCF al 
Maresme, el dia 1 de maig de 2020.

> Gran èxit del taller de marxa 
nòrdica

El taller de marxa nòrdica celebrat a mitjans d’octu-
bre que promou la Regidora d’Esports per iniciar-se 
en aquesta modalitat, va superar totes les expec-
tatives i fan preveure que el calendari de sortides 
d’aquest curs serà el més participatiu fins a la data. 
Així, les sortides programades per aquest curs 2019-
2020 es faran a Manresa (20 de novembre), Sant Pol 
(22 de gener), Sant Andreu de la Barca (21 de març) i 
Navarcles (1 d’abril). Us hi podeu inscriure a Ca l’Artu-
ro o trucant al 93 760 30 06.

> L’Ajuntament estrena nova màquina 
escombradora

Sant Pol disposa des d’aquest octubre d’una nova escom-
bradora per netejar els carrers de la vila. L’adquisició s’ha 
realitzat a partir del sistema de compra agragada de l’As-
sociació Catalana de Municipis.
Es tracta d’un vehicle que destaca per la gran capacitat 
d’emmagatzematge, de fins a 5 m3, i pel gran angle de gir de 
les seves rodes, la qual cosa li permet circular per carrers 
molt estrets malgrat les seves dimensions.
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La Policia Local de Sant Pol de Mar disposa des d’aquest 
mes d’octubre d’un nou cotxe patrulla. Es tracta d’un Seat 
Ateca equipat de manera específica perquè els agents pu-
guin afrontar tot tipus de situacions, ja siguin de seguretat 
ciutadana o de trànsit.
Visualment destaca pels nous vinils exteriors que s’ade-
quen a la normativa europea per a vehicles policials que 
exerceixen tasques de trànsit.
Quant a equipament,  incorpora les últimes tecnologies en 
matèria de connexió amb la central de dades mitjançant una 
tauleta i disposa d’una pantalla led retràctil exterior des de 
la qual es podran visualitzar missatges escrits.

> La Policia Local incorpora un nou 
vehicle a la seva flota

> Vols fer-te voluntari del cos de 
Protecció Civil?
Si voleu formar part de l’Associació de Voluntaris de Pro-
tecció Civil de Sant Pol de Mar, aquests dies s’ha obert una 
nova convocatòria per ampliar el nombre de voluntaris i vo-
luntàries del cos de Protecció Civil a la nostra vila.
Per fer la vostra preinscripció cal enviar una sol·licitud 
i adjuntar el currículum a l’adreça de correu electrònic              
serveisfederacio@gmail.com o presentant una instància a 
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar.



L’Alcalde i la presidenta de Creu 
Roja Maresme-Centre han signat 
aquest octubre el conveni pel qual 

s’estableix  la col·laboració entre els 
dos organismes per continuar potenci-
ant el benestar i l’atenció al col·lectiu 
de gent gran de Sant Pol de Mar. 
Amb aquest conveni, Creu Roja coordi-
na la incorporació i seguiment del vo-
luntariat i ofereix un seguit de tallers i 
activitats per a persones majors de 65 
anys, acordades en coordinació amb la 
Regidoria de Serveis Socials, que tenen 
la finalitat de millorar les relacions 

El fort temporal de pluja i vent del 22 d’octubre va tenir un impacte notable a Sant Pol de Mar. La pluges torrencials i el 
gran onatge, acompanyats de fortes ratxes de vent, van provocar la caiguda de nombrosos arbres, branques i fullara-
ca, mentre que la riera va baixar amb un cabdal d’aigua molt considerable i va deixar la llera de la riera completament 

inundada, així com les escales d’accés a la platja.
Els Serveis Municipals i la Policia Local van treballar durant tota la nit i matí, així com els dies posteriors, per retornar la vila 
a la normalitat. Es van comptabilitzar més d’una vintena d’actuacions arreu de Sant Pol, principalment pels arbres caiguts, 
neteja de sorra arrossegada i el desembussament d’embornals. També a causa del temporal, hi va haver talls en el subminis-
trament elèctric que van deixar Sant Pol sense llum pràcticament durant tota nit.

Aquest octubre s’ha donat inici 
al projecte de reforç escolar i 
habilitats (SIE) que aquest any 
es realitza a l’edifici de les anti-
gues escoles. 
El Servei d’Intervenció Educati-
va és una iniciativa conjunta de 
l’Ajuntament i Càritas que ofe-
reix un suport educatiu com-
plementari a l’escola, dirigit a 
infants i joves que tenen alguna 
dificultat per seguir el curs es-
colar.
Es tracta de grups variats amb 
els quals es creen dinàmiques 
de grup positives que serveixen 
d’acompanyament en l’escola-
rització tant a nivell de contin-
guts com a nivell personal.

> L’Ajuntament i Creu Roja segueixen impulsant el benestar de la gent gran
socials en l’entorn més proper i com-
batent la soledat, a més de millorar la 
seva capacitat per seguir portant una 
vida autònoma.
Les activitats també van encaminades 
a combatre el deteriorament físic que 
es produeix a mesura que augmenta 
l’edat i fomentar hàbits de vida saluda-
ble que retardin l’aparició de malalties 
cròniques, alhora que ajuden a mante-
nir les funcions cognitives per conti-
nuar realitzant les activitats de la vida 
diària.
Per poder portar a terme el programa 

Sant Pol t’informa Novembre 2019

> L’Ajuntament aprova les Ordenances 
Fiscals amb bonificacions per als vehicles 
menys contaminants

> Els efectes de la llevantada es noten amb 
força a la vila

El Ple Municipal extraordinari 
del 21 d’octubre va aprovar 
provisionalment les ordenan-

ces, taxes i preus públics del 2020.  
El regidor d’Hisenda, Albert 

Font, va explicar les modificacions 
que s’hi introdueixen de cara al 
pròxim any i va assenyalar que no 
comportaran cap pressió fiscal ni 
augment d’impostos per als sant-
polencs. 

Entre les diverses modificacions 
que es duran a terme, destaquen 
les bonificacions en l’impost de cir-
culació que s’atorgaran als propie-
taris de vehicles amb baixes emis-
sions. Així, les persones que tinguin 
un vehicle elèctric de zero emissi-
ons de CO2 gaudiran d’una rebaixa 
del 75%, mentre que els propietaris 
d’un vehicle amb etiqueta Eco tin-

dran una bonificació del 50% de l’im-
port a pagar. 

Un altre dels canvis tindrà a veu-
re amb la taxa que s’ha de pagar per 
fer ús de les instal•lacions municipals 
quan es tracta d’activitats amb ànim 
de lucre. Fins ara hi havia diferents 
preus depenent de les hores reser-
vades. Però a partir d’ara hi haurà una 
taxa única de 5 euros per cada hora 
d’ús de les instal•lacions. Cal espe-
cificar que les entitats que celebrin 
activitats sense ànim de lucre, com 
poden ser reunions o festes, quedaran 
excemptes d’aquesta taxa.

D’altra banda, també s’ha afegit un 
requisit per poder beneficiar-se de la 
bonificació del 80% en l’impost d’una 
plusvàlua, en cas d’heretar un habitat-
ge per a primer ús. A partir d’aquest 
2020 s’haurà d’acreditar que es man-

té la propietat durant els primers tres 
anys per poder acollir-se a la bonifica-
ció. 

I una darrera modificació s’aplicarà 
a la taxa d’escombraries, la qual s’eli-
mina per als solars no edificats.

Les noves ordenances fiscals es 
van aprovar provisionalment amb el 
vot favorable d’ERC, la CUP, Junts per 
Sant Pol i PSC, i l’abstenció de JxCat.

La sala Ainaud de Lasarte va aco-
llir el 25 d’octubre el passi de la 
pel·lícula Aquell Sant Pol: la plat-

ja i l’espigó, una compilació d’imatges 
familiars i d’estiueig dels anys 40 del 
segle XX. 
      L’activitat va ser organitzada per 
la Regidoria de Cultura, a iniciativa 
de la Biblioteca i l’Arxiu Municipal, 
per contribuir als actes celebrats 
arreu amb motiu del Dia Mundial del 
Patrimoni Audiovisual i que va aconseguir aplegar més de 70 persones.
     L’acte va començar amb la presentació a càrrec de Cristina Bosch, Arxivera 
Municipal, que va destacar la importància del patrimoni audiovisual i va explicar 
la manera com les pel·lícules havien passat a formar part del fons de l’Arxiu. Tot 
seguit l’antropòleg Eliseu Carbonell va parlar del context històric del moment, 
fent especial èmfasi en la construcció de l’espigó i amb interessants reflexions 
al voltant de com l’estiueig i el turisme han transformat Sant Pol i han acabat 
desplaçant l’activitat pesquera local.
      A continuació es va visionar la pel·lícula i, finalment, Eduard Costa va presen-
tar el projecte documental Les dones de la mar, que duu a terme juntament amb 
Sònia Armengol i l’entitat A Tot Drap, i que vol ser un recull de les veus de les 
darreres dones de mar, la seva visió social, el seu rol dins la comunitat i les seves 
tasques diàries.
       L’acte va acabar amb un col·loqui amb la participació de Patet Fiter, donant de 
les pel·lícules, i de Milagros Domínguez, que participa en el documental.

> La projecció d’imatges dels anys 40 de la platja 
de Sant Pol desperta gran interès a la vila> El servei 

d’Intervenció 
Educativa es 
trasllada a les 
antigues escoles 

d’activitats anual, l’Ajuntament de Sant 
Pol de Mar es compromet a subvenci-
onar-lo amb un import de 3.770 euros, 
així com a cedir espais municipals per a 
la realització dels tallers previstos.


