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> El Parc de Can Villar torna a acollir la celebració 
de la Diada de Catalunya

Per segon any consecutiu, el Parc de Can Villar va tornar a ser l’esce-
nari de l’acte institucional per commemorar la Diada de Catalunya 
a Sant Pol de Mar. El govern municipal va decidir repetir l’emplaça-

ment pel gran espai de què disposa a l’aire lliure, el qual va permetre do-
nar compliment a les mesures sanitàries de prevenció contra la Covid-19. 
Per garantir les mesures de prevenció, també va ser necessari fer inscrip-
ció prèvia per assistir-hi com a públic i dur posada la mascareta durant tot 
l’acte.
A diferència de l’any passat, la celebració de l’11 de setembre a la vila va 
tenir lloc al matí i va comptar amb la tradicional ofrena floral per part de 
fins a 21 entitats i partits polítics de la vila.

L’Ajuntament engega una campanya per 
fomentar el civisme a la vila

L’Ajuntament de Sant Pol de Mar engega una cam-
panya de civisme que té per objectiu conscienciar 
que l’espai comú és de tothom i que cal mantenir-lo 

conjuntament entre l’administració i la població, així com 
promoure unes actituds de respecte entre tots els que 
gaudim del poble. S’ha dissenyat a proposta de la Regido-
ria de Seguretat amb el suport de Medi Ambient, Equitat, 
Platges i Joventut.
La campanya es titula ‘Cuidem Sant Pol. Cuidem-nos’ en 
referència al nexe d’unió del poble amb les persones que 
hi convivim i que ens visiten. I és que per gaudir d’un major 
benestar individual i col·lectiu cal coresponsabilitzar-se 
de la convivència que afavoreix Sant Pol com a comunitat.
La campanya consta de vuit eixos que giren entorn a 
mantenir net l’espai públic i l’entorn natural, que el jo-

La campanya consta de 8 eixos temàtics que es faran visibles amb banderoles que s’han penjat a diferents punts de 
Sant Pol, així com amb altres materials i accions que es portaran a terme durant els propers mesos.

vent gaudeixi dels espais públics amb respecte als veïns, 
mantenir netes les zones de contenidors, reciclar i reduir 
la generació de residus, i a conduir amb respecte -sobretot 
arran dels nous vehicles de mobilitat personal-.
Tanmateix, la campanya també vol posar el focus en l’erra-
dicació del masclisme i de les actituds contràries a la di-
versitat sexual.
En una primera fase s’han col·locat banderoles amb els 
missatges que podeu veure en aquesta pàgina per dife-
rents punts del municipi. 
Es preveu, també, que la campanya es desenvolupi durant 
els propers mesos amb diferents materials i accions, així 
com que es demani la col·laboració de les entitats i centres 
escolars per aprofundir en la seva incidència en el conjunt 
de la ciutadania.

> Nova xarxa de vòlei a la 
platja del Morer

> Renovació dels tòtems 
d’informació turística

La seva instal·lació vol fomentar la pràctica d’aquest 
esport a l’aire lliure i es converteix en l’únic equi-
pament d’aquest tipus disponible a les platges de 

Sant Pol, ja que en un passat també n’hi havia hagut a la 
platja de Can Villar, però els temporals de mar en van 
fer malbé la instal·lació.
S’ha ubicat a la part més alta de la sorra amb uns tre-
balls previs d’anivellament amb el propòsit de mante-
nir-la de manera permanent i que no es vegi afectada 
pels temporals de mar.

Recentment s’han renovat les plaques turístiques 
del Parc del Litoral, de l’Ermita de Sant Pau i de la 
Platja de les Barques, ja que presentaven alguns 

desperfectes i dificultats per poder accedir als seus 
continguts.
L’Ajuntament té la voluntat de renovar la resta de pla-
ques turístiques en els pròxims mesos.
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> Tot a punt per al Sant Pol DOC 

E l proper mes d’octubre, Sant Pol de Mar veurà nèixer 
el seu primer festival internacional de fotografia docu-
mental. Es tracta d’una iniciativa que neix amb la intenció 

de promoure projectes que, pel seu caràcter local, intimista o 
aliè als interessos de l’agenda informativa i/o documental, no 
solen tenir cabuda en els espais de difusió mediàtica, encara 
que siguin fidels reflexos del seu temps. 
La característica i fet distintiu d’aquest festival és la volun-
tat de promoure la fotografia documental i específicament 
aquells treballs de proximitat -tant geogràfica com emocio-
nal- realitzats a l’entorn dels autors i autores.
Aquesta primera edició es farà del 9 al 15 d’octubre de 2021 
i algunes de les propostes que la configuren són un conjunt 
d’exposicions i activitats a diferents espais de Sant Pol de Mar, a més de les convocatòries de fotografia documental 
com són el Premi Joan Guerrero i la Beca de Formació Josep Gol.
El Premi Joan Guerrero ha estat per a l’obra The Land of Conflict, del fotoperiodista indi Avijit Ghosh. El projecte reflec-
teix el dia a dia dels habitants de la regió dels Sundarbans (Bangladesh), un gran espai natural -declarat Patrimoni de la 
Humanitat per la UNESCO- que compta amb la concentració més gran de manglars del planeta i que està amenaçada 
pels múltiples efectes del canvi climàtic.

Pel que fa a la Beca de Formació Josep Gol, el jurat l’ha ator-
gat al projecte Oír un Río, de Baltasar López. L’obra mostra 
l’abandonament del riu Vinalopó (Alacant), on l’autor juga-
va de petit. López -infermer de professió i estudiant de fo-
tografia- podrà realitzar un curs d’especialització valorat en 
1.000€ impartit a l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalu-
nya (IEFC). 
Tant el treball de Ghosh com el de López s’exhibiran entre el 
9 i el 15 d’octubre a Sant Pol de Mar, juntament amb les obres 
d’altres finalistes en espais designat per l’organització del 
festival que es donaran a conèixer en les pròxims dies.

> ‘El mar comença aquí’, la campanya per 
evitar llançar residus a la via pública

Afinals d’agost es van col·locar unes petites plaques al 
costat dels embornals de la via pública amb el mis-
satge ‘El mar comença aquí’. 

Es tracta d’una petita acció de conscienciació ciutadana 
per sensibilitzar sobre el paper d’aquest element i recor-
dar que els embornals no són papereres, ja que ens trobem 
que molts residus de petites dimensions arriben al mar a 
través d’aquests orificis i provoquen tota mena d’efectes 
nocius en la flora i la fauna marina.
El missatge vol fer visible aquesta problemàtica i donar a 
conèixer que el mar no comença on entra en contacte amb 
la sorra, sinó molt abans, i que és a les nostres mans evitar 
embrutar-lo. Per això és important no llençar cap residu al 
terra de la via pública, ja que pot acabar caient als embor-
nals i, des d’aquí, arribar al mar.

El primer festival internacional de fotografia documental de Sant Pol es portarà a terme entre el 9 i el 15 d’octubre i 
permetrà veure alguns dels millors treballs i fotògrafs d’aquesta especialitat fotogràfica. Podreu consultar tota la 
programació al web del festival: www.santpoldoc.com

> Plantes i productes naturals per a la 
clientela del comerç de Sant Pol

L’Ajuntament i la Unió d’Establiments i Serveis de Sant Pol de Mar tenen en marxa fins al 25 de setembre la 
nova campanya de fidelització comercial amb la qual es regalaran plantes entre la clientela dels comerços 
de la vila i se sortejaran lots de productes naturals.

En aquesta ocasió es torna a fer ús dels PAU, la moneda local que donen els establiments adherits a la cam-
panya cada cop que es realitza una compra mínima de 5 euros. Les persones que reuneixin 3 PAU de tres es-
tabliments diferents, els podran bescanviar 
per una planta el dissabte 25 de setembre, a la 
parada que trobareu instal·lada al carrer Nou, 
entre les 10 del matí i la 1 del migdia. Es donarà 
un màxim de dues plantes per persona i fins a 
exhaurir existències.
D’altra banda, se sortejarà un lot de produc-
tes naturals entre les persones que participin 
al segon concurs de fotografies d’Instragram. 
Només caldrà que facis un màxim de 3 fotos 
que donin a conèixer els racons més curiosos i 
encantadors del poble i les enviïs a l’adreça de 
correu: comercsantpol@gmail.com
Les bases del concurs es poden consultar al 
perfil d’Instagram de la Unió d’Establiments i 
Serveis (@comercsantpol) i al web de l’Ajunta-
ment de Sant Pol.

> L’Ajuntament 
interposa 27 sancions 
per l’incompliment de 
l’accés de gossos a les 
platges i dels horaris 
de pesca

El passat 12 de setembre es va posar fi al servei de socor-
risme i vigilància de les platges de Sant Pol de Mar i, per 
tant, s’acomiadava la temporada d’estiu d’enguany.

Durant aquests mesos, però, l’Ajuntament de Sant Pol ha in-
terposat un total 37 denúncies relacionades amb les platges. 
Concretament, 10 denúncies per sorolls, 6 per l’incompliment 
dels horaris de pesca a l’estiu i 21 denúncies per l’incompli-
ment de l’accés de gossos a les platges de la vila.
Recordem que fins al 30 de setembre els gossos només poden 
accedir a les platges de Can Villar, La Murtra i Roques Blan-
ques, i que només ho poden fer entre les 8 del vespre i les 8 
del matí. Han d’anar lligats en tot moment i els seus propieta-
ris han de recollir-ne les defecacions. En el cas de la Platja de 
les Banyeretes, hi tenen prohibida l’entrada durant tot l’any.
Pel que fa als pescadors, també fins al 30 de setembre, només 
poden pescar entre les 10 de la nit i les 6 del matí, excepte la 
platja de les Banyeretes, on està prohibit durant tot l’any.
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> Les votacions 
pel Pressupost 
Participatiu, del 27 
de setembre al 10 
d’octubre

Les propostes que han superat la validació en 
base als criteris tècnics i han quedat finalis-
tes del Pressupost Participatiu 2021 es po-

dran votar del 27 de setembre al 10 d’octubre.
Les votacions es podran fer de manera telemàti-
ca entrant a www.governobert.santpol.cat 
A més, aquest any també s’habilitaran punts de 
votació presencials que s’instal·laran el diven-
dres 1 d’octubre, de 16.30 a 17.30 h,  a l’escola 
Sant Pau, el divendres 8 d’octubre, de 10 a 12.30 
h, a la plaça de l’hotel, i el dissabte 9 d’octubre, 
de 10 a 13 h, a la plaça de l’estació.
En tots els casos es podran escollir fins a 5 de 
les propostes finalistes i les que més vots obtin-
guin seran les que es portaran a terme durant 
l’any 2022 amb els 100 mil euros disponibles en 
la partida pressupostària del Pressupost Par-
ticipatiu (80 mil per a inversions i 20 mil per a 
despesa corrent).


