Aportació històrica

Des d’alcaldia
LA COMA

On ara hi ha el grup de cases “Mas Guàrdies”
havia estat un lloc privilegiat de Sant Joan, un
mirador natural, amb una bonica vista panoràmica
de la vila de Palamós. Enmig del puig del Molí de
Vent i del puig de la Coma hi havia un tros pla,
“la Coma”, amb dos camins: el que pujava pel
carrer de Puigpedró i el que anava des del mas
Guàrdies al mas Oliver de Sant Joan. Recordo
que hi havia un camp planer molt gran, conreat,
flanquejat per la casa del dipòsit d’aigua de la
Companyia d’Aigües de Palamós al vessant de
ponent i per la Pineda dels Burros i la casaxalet i vinya de l’Henche al vessant de llevant.
Aquest espai privilegiat fou també un malson
per Palamós, precisament per ser una talaia, ja
que en els dos atacs que va patir la vila per part
de les tropes franceses, el de 1694 en temps
de Lluís XIV i el de 1809 en temps de Napoleó,
fou el lloc escollit per a instal·lar-hi les bateries
de canons que batien els murs del Portal de la
Bassa (plaça dels Arbres) per a enrunar-los, cosa
que aconseguiren en ambdues ocasions i així
pogueren entrar dins la vila.

Vull iniciar aquest escrit amb la meva felicitació i la del municipi a

No us penseu que “la Coma” sigui un topònim
d’ara, res més lluny de la veritat, ja que es troben
esments en documents del segle XVI, que de
ben segur podrien ser molt més antics si no
s’hagués perdut molta part de la documentació
dels dominis del castell de Sant Esteve de Mar.

procés d’obres que actualment es troba en la seva fase final. El nou

Pere Trijueque
gener 2012

va iniciar un procés participatiu, organitzant reunions amb col·lectius i
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totes i cadascuna de les integrants de l’Associació Lúdica per al Barri,
vinculada als sectors de Cases Noves, Mas Guàrdies i Eixample Nord.
Aquesta entitat ha nascut en paral·lel al procés d’evolució del projecte
d’intervenció integral “Palamós Millora”, i precisament aquest mes de
febrer celebra el seu primer aniversari d’ençà la seva constitució.
Ens trobem al davant del primer any d’activitat i de consolidació
d’aquesta entitat palamosina, que té com a objectiu fomentar el
sentiment de pertinença al barri, interrelacionar els veïns d’aquests
sectors, de diferents edats i procedències, i fer dels espais públics
d’aquest àmbit de la vila, indrets de relació i activitat.
Precisament la dinamització dels barris és un dels objectius del
projecte d’intervenció integral “Palamós Millora”, i la principal funció
del nou equipament polivalent municipal de Mas Guàrdies, que
s’obrirà al públic el proper mes d’abril, per acollir-hi entitats com la de
l’Associació Lúdica per al Barri i fomentar-hi activitats per als veïns i
veïnes d’aquest sector.
Aquest antic mas del segle XVI, situat a la part més alta del carrer
de Lleida, va ser cedit l’abril de 2010 per la Fundació Miquel CostaHospital de Palamós a l’Ajuntament de Palamós. Durant aquest darrer
any s’ha dut a terme el projecte de rehabilitació i millora del mas, un
equipament de 152 m2 útils compta amb sala diàfana i polivalent per a
la realització d’activitats, una oficina, un magatzem i un lavabo.
Per tal de poder decidir de manera participada els usos d’aquest
equipament, i en paral·lel a la rehabilitació del mas, l’Ajuntament de
Palamós, mitjançant el projecte del Pla de Barris “Palamós Millora”,
entitats, particulars i tècnics municipals per tal de cercar la implicació
de tot el poble en la futura dinamització d’aquest nou equipament per
a la vila.
El resultat d’aquest procés i la posada en funcionament d’aquest nou
espai ens ha de permetre obtenir una major participació activa de tots
els veïns i veïnes, cercant la vostra implicació en tots aquells temes
que, dia a dia, ens permeten poder fer entre tots un barri i un municipi
millor.
M. Teresa Ferrés i Àvila
Alcaldessa de Palamós

El nostre barri

Vedruna
La primera setmana de febrer l’equip
de dinamitzadores vam visitar els
alumnes de 4t, 5è i 6è de l’escola
Vedruna per parlar del procés
participatiu per a la reforma de la
plaça del Mas Guàrdies. A part de
demanar-los que contestessin un
qüestionari, ens van regalar uns
projectes de plaça dels quals hem
triat aquest.

Vila-romà
Un circuit per a bicis, lavabos, taules
per poder fer deures... de què estem
parlant? Doncs, d’una de les places
que l’alumnat de l’escola Vila-romà
va “dissenyar” com a preàmbul dels
qüestionaris que van respondre amb
les seves famílies.
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El nostre barri

LA PARTICIPACIÓ A LA PLAÇA DEL MAS GUÀRDIES
Durant aquest trimestre s’està enllestint el procés
participatiu que ha servit per recollir diferents opinions
i aportacions de ciutadans i ciutadanes de Palamós
sobre la reforma de la plaça del Mas Guàrdies.
Al mes de gener es van dur a terme dues reunions:
una amb les persones referents de les comunitats de
veïns i veïnes que envolten la plaça i l’altra dirigida
a la resta de ciutadania. En aquestes reunions se’ls
va informar del procés, dels qüestionaris que es
passarien i de la seva temporalització. També es
van aclarir dubtes i es va fer una primera rebuda de
propostes.
Per altra banda, al llarg dels mesos de gener i
febrer es van repartir els tres tipus de qüestionaris
esmentats a l’últim butlletí. D’alguns dels qüestionaris
adreçats a les 220 famílies que viuen al voltant de la
plaça, hem rebut la idea d’una plaça per a tothom,
grans i petits. Dels contestats per l’alumnat de 4t, 5è
i 6è de primària, fins al moment es recull que hi ha
d’haver una zona de jocs infantils, zona wi-fi i una
esplanada àmplia per anar en bicicleta o patinar.
També hi ha aportacions que seran difícils de complir,
com la instal·lació d’un rocòdrom o d’una font de
la qual ragin begudes refrescants. Per últim, dels
qüestionaris rebuts per part de la resta de ciutadania,
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també deduïm que la plaça hauria de tenir zones de
descans per a les persones de més edat.
Serà al llarg de l’abril que es farà la presentació
del projecte provisional, moment de recollir noves
propostes que serviran per redactar el projecte
definitiu de la reforma de la plaça. Les obres
s’iniciaran tot seguit, amb la intenció que finalitzin el
mes de setembre.
Equip tècnic de Pla de Barris

Durant aquest mes de gener de 2012, des del
Servei d’Acollida a Persones Nouvingudes, s’ha
iniciat un nou període trimestral de grups de
conversa, que finalitzarà el proper 29 de març.
Els grups de conversa s’ofereixen des del Servei
d’Acollida a Persones Nouvingudes i s’adrecen a
aquelles persones que, pel seu desconeixement
de l’entorn i de la llengua catalana o de l’alfabet i
del seu funcionament, tenen dificultats per accedir
a les activitats formatives, així com per participar
en d’altres espais de la vida quotidiana, al poble,
al barri, a la feina o a l’escola.
Perquè saber llegir i escriure són requisits
indispensables per accedir als cursos de llengua
catalana que s’ofereixen des de la Oficina de
Català, alhora que per aprendre més fàcilment
a llegir i a escriure en una llengua que no és la
pròpia, cal comprendre-la primer, ni que sigui a
nivell inicial.
D’altra banda, els grups de conversa també
volen ser un espai de trobada entre persones
d’orígens diversos i que comparteixen interessos
o inquietuds semblants.

Així doncs, els grups de conversa pretenen, d’una
banda, facilitar l’accés d’aquestes persones als
recursos formatius ja existents al municipi i, d’altra
banda, facilitar també el procés d’acomodació a la
nova societat, a partir del coneixement de l’entorn i
d’un primer contacte amb la llengua catalana, tant
oral com escrita.
Aquestes són les claus que obren les portes al
coneixement, a la informació i a la formació, i fan
possible la participació de tots i de totes en la
construcció d’una nova realitat.

Ciutadania

NOU INICI DELS GRUPS DE CONVERSA

Durant aquest primer trimestre de 2012, s’han
organitzat 4 grups de conversa en diferents horaris
i espais: un grup en horari de matins a la biblioteca i
3 grups en horaris de tarda i vespre (des de les 15 h.
fins a les 21 h.) a l’Aula d’Aprenentatge.
Cada grup compta amb dues sessions setmanals
d’una hora i mitja de durada i realitzarà un total de 20
sessions al llarg del trimestre.
Equip Tècnic de Pla de Barris
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Ciutadania

A L’ANY 1820...
a l’Estat espanyol es va fer una “Reial Cèdula” que
regulava sobre allò que podem considerar “la funció
policial a les ciutats”; però ni en aquell document
es parlava del que avui dia és la POLICIA LOCAL,
ni tampoc és la primera referència de l’existència
d’una figura que tingués com a funció la de vetllar
per la convivència ciutadana. Aquesta introducció
“històrica” és adient per situar de forma correcta el
que avui dia són els cossos de les policies locals.
I és que si mirem enrere tan sols els últims trenta
anys, podem veure els canvis substancials que ha
experimentat la guàrdia urbana, policia municipal,
policia local... els “urbanos”. En poc temps han
passat de ser cossos de persones uniformades
amb poca preparació i escassos recursos i
estructures “militaritzades”, a professionals amb
una selecció prèvia i una preparació complexa que,
sense perdre el seu origen de proximitat al ciutadà,
està a l’alçada de qualsevol altre cos policial per
a donar resposta als requeriments del dia a dia
d’aquesta societat cada cop més complicada.
El nostre municipi, en ser una de les poblacions
beneficiades per la Llei de Barris, ha fet un pas
molt més enllà que el de poder assolir unes obres
o acollir-se a unes subvencions. Certament,
la majoria dels carrers i places que entren en
aquest pla “Palamós Millora”, necessitaven
d’una profunda transformació que no és només
refer una xarxa de clavegueram, o reforçar un
ferm. En la majoria de casos, aquest pla suposa
una nova configuració d’usos de l’espai públic,
de redistribució dels carrers com a vies per a
desplaçar-se, d’actualització d’unes necessitats
que, en ocasions, xoquen frontalment amb uns
usos i costums enquistats socialment al llarg dels
anys.
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Però aquesta divergència entre el que ha estat i
ha de ser en el futur a curt i mig termini, no serà
més que el procés de transformació necessari del
barri, perquè de ben segur, amb aquest pla es
beneficien el conjunt dels ciutadans i ciutadanes
de Palamós.

I en aquest canvi, en aquest procés històric, l’Àrea
de Seguretat, Mobilitat, Via Pública i Mercats del
nostre Ajuntament, a través del servei de Policia
Local, participa de forma molt activa i suma el seu
granet de sorra amb la resta d’àrees, empresa
constructora, direcció d’obra en aquest projecte.
Però ni el projecte, ni la tasca dels professionals que
cito tindrien sentit sense la participació ciutadana,
sense les aportacions de veïns i associacions,
sense el reflex de les inquietuds que sorgeixen
mitjançant la participació de tots plegats.
I és aquí on la Policia Local de Palamós, aquell servei
del desenvolupament històric general del qual es
feia esment en les quatre ratlles inicials, participa
en aquest pla. Perquè si la Policia Local intervé
prèviament en la col·laboració del que afecta la
circulació i el trànsit, també durant el procés té un rol
important en el seu seguiment i desenvolupament,
donant resposta a incidències que en ocasions van
més enllà del que podem entendre com a circulació
i trànsit; elaborant protocols personalitzats i
generals per a conseqüències del pla que afecten

Ciutadania

persones; fent estudis de trajectes circulatoris
resultants que han tingut en compte tant el veïnat
com els visitants, comerciants o transportistes,
que han inclòs sectors diferenciats de població
que van des dels escolars fins als usuaris sanitaris,
passant pels usos de diferents activitats puntuals
o regulars de la vila.
Per tant, aquesta fita del pla “Palamós Millora”,
que tants beneficis comportarà en carrers i
places del nostre municipi, va molt lligada al propi
desenvolupament del nostre servei. Els nostres
carrers necessitaven de millores tècniques que fa
molts anys no ens afectaven. El servei de la Policia
Local de Palamós afronta amb garanties la resposta
a les necessitats actuals a diferència d’anys enrere
que, per la manca de coneixements i de recursos,
però també per manca de requeriment i exigència
social, no es tenien en compte.
La millora dels espais públics que avui es regeneren
ha de comportar uns hàbits participatius i de
comunitat als quals només la policia actual -no
la dels anys cinquanta- es pot integrar com un
element més del teixit social.
De ben segur que, un cop comencin a gaudir dels
resultats d’aquests mesos d’obres i molèsties
en tants sentits, aquest “Palamós Millora” també
haurà apropat als ciutadans, i millorat en la
comunicació, la principal fita de qualsevol cos
policia: el servei al ciutadà.
F. Javier Borrallo Lacalle
Sotsinspector responsable policial
amb Coordinació Palamós Millora
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Ciutadania

LA FORMACIÓ PROPORCIONA AUTONOMIA
Crear un banc del temps on la unitat d’intercanvi és
l’hora: “portar a passejar gossos durant una hora”,
“fer companyia a algú que està malalt”, “ensenyar
a tocar el fagot”... serien alguns dels serveis que es
podrien oferir o de què es podria gaudir.
Aquest és el resultat d’un dels casos pràctics que es
van fer a l’última sessió del curs “Gestió i Organització
d’Entitats”.
Durant quatre sessions la Mònica Aymerich ens
va estar explicant la diferència entre associacions i
fundacions, què vol dir l’expressió “sense ànim de
lucre”, quins conceptes ha de tenir obligatòriament
una factura... i ens va resoldre els dubtes que tenia
cadascú segons les diferents idiosincràsies de cada
associació representada.

Al curs hi van assistir una mitjana de 12 persones
pertanyents a 6 associacions. També cal remarcar
que hi va haver diversos participants a títol individual.
La continuïtat de l’assistència a les diferents sessions
-malgrat que el Barça ens va contraprogramar algun
dia- i les valoracions que vam recollir, ens indiquen
que vam saber copsar les demandes de formació de
les entitats.
Quan tingueu el butlletí a les vostres mans ja es
deu haver iniciat el curs de “Gestió d’Activitats” que
és el tercer dels quatre cursos que des del Pla de
Barris “Palamós Millora” es van programar el passat
setembre.
En el proper butlletí ja s’hauran realitzat els quatre
cursos i, després de l’avaluació corresponent,
parlarem de quines podrien ser les següents passes
de cara a seguir donant suport i potenciant el
moviment associatiu palamosí.
Equip Tècnic de Pla de Barris
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S’ha creat un servei d’atenció al ciutadà,
situat a l’aparcament de l’Arbreda, per
a temes relacionats amb l’obra. L’horari
d’atenció és de dilluns a divendres de 9 a
13 i de 16 a 18 h
El telèfon d’atenció és el 679797797.

Espai públic

ATENCIÓ
AL CIUTADÀ

També podeu parlar amb la direcció de les
obres, els dilluns i dimecres a l’Espai del
Barri, concertant una cita prèvia.

> En aquest plànol podeu
veure l’àmbit dels carrers que
arreglarem.
> En els propers butlletins, i a
mesura que canviïn els colors
del plànol, podreu veure com
avancen les obres.

> Plànol del projecte d’obres d’arranjament de carrers
i espais públics del Pla de Barris Palamós Millora

PER INICIAR
EN OBRES
ACABAT
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Espai públic

ZONA BLAVA, ZONA VERDA ...
PRIORITAT AL VIANANT
La zona de l’Eixample Nord de Palamós fou
dissenyada per l’enginyer Rafael Coderch a inicis
del segle XX. La seva planificació seguia els criteris
urbanístics d’un moment en què el vehicle era
un fet puntual del qual només les famílies més
benestants podien disposar.
La secció tipus d’aquells carrers era de 8 metres,
amb una amplada superior als vials que fins llavors
constituïen l’estàndard de carrers del municipi. Es
traçaven illes de forma sensiblement rectangular,
amb unes dimensions d’habitatges d’entre 40
i 60 metres. Cal tenir en compte que aquests
nous sectors van deixar enrere els barris vells de
Palamós i Sant Joan.
Ningú no podia pensar que Carl Friederich Benz
inventaria el seu vehicle d’impulsió, l’any 1886,
avantpassat dels actuals cotxes i revolucionaria la
mobilitat de les nostres viles.

Així doncs, Palamós fou de les primeres ciutats a
ser circulades amb vehicle. A tall d’anècdota, el
segon vehicle matriculat a la província de Girona
fou de Palamós. Era un Renault, amb matricula GI2, i el va adquirir l’industrial surer Martí Muntaner i
Coris. Corria l’any 1907.
Des de llavors, el vehicle s’ha anat estenent i
generalitzant, fins a la situació actual en què cada
família té un parell d’autos.
Aquest creixement exponencial del cotxe no ha
anat acompanyat de la previsió per part de les
promocions de preveure espais en els edificis on
guardar-los.
En el nostre barri, les Cases Mestres, finalitzades
l’any 1946, i les diferents fases de les Cases
Noves no preveieren espai per a cotxes. La seva
prioritat era donar habitatge a les famílies, en cap
cas donar cobert a un vehicle. Igualment succeí
amb els blocs d’habitatges del sector del Mas
Guàrdies, on només alguns garatges acompanyen
els més de 400 pisos.
Per tant, els edificis del Pla de Barris no disposen
de garatges suficients per a poder atendre les
necessitats d’estacionament.
Davant d’aquest factor, l’Administració va prendre
partida a favor del vianant, i el primer canvi per
tal de poder garantir la mobilitat de les persones,
l’introduí la Generalitat de Catalunya quan creà
les primeres normatives de supressió de barreres
arquitectòniques, amb el Decret 100/1984,
de 10 d’abril sobre la supressió de barreres
arquitectòniques.
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Espai públic
Actualment, disposem de normatives que donen
moltes més prerrogatives a les persones amb
mobilitat reduïda i atorga prioritat al vianant.
Exemple d’això són carrers del Pla de Barris, amb
una amplada mínima de 90 centímetres de vorera.
Però aquí sorgeix la cruïlla on l’Administració
ha d’escollir quin camí adopta. Com conjuminar
la normativa d’espais públics, la necessitat
d’estacionar i els barris consolidats que tenim?
Com aplicar la legislació bàsica, amb l’amplada de
8 metres dels carrers i l’estacionament?
En aquest sentit, observar el que s’està fent arreu
del territori català ens ha donat la pauta a seguir:
zones verdes.
Aquest mode de mobilitat que adopta l’Ajuntament
ha estat debatut i consensuat amb el veïnat i agents
del territori. La postura de prioritzar el veïnatge
i de promoure l’estacionament dels foranis en

aparcaments dissuasoris ha rebut majoritàriament
el vistiplau a les diferents trobades on s’ha tractat
el tema.
Com es concreta aquesta proposta? Doncs aquest
tipus de regulació de l’estacionament diferencia
entre els vehicles del veïnat i els vehicles dels
foranis, de manera que els vehicles del barri són
bonificats, mentre els foranis s’acullen a tarifes de
zona blava.
És un tema que seguirà tractant-se en el futur més
proper i que únicament ha fet les seves primeres
passes.
Agraïments. Pere Trijueque,
Arxiu Municipal Palamós.
Equip Tècnic de Pla de Barris
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Formació i ocupació

PROJECTES FORMATIUS I D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL
Pla de Barris, Palamós Millora, està pendent de rebre una
subvenció de 196.312,17€ atorgats a través dels programes
de Treball als Barris 2011,
finançat pel Departament
d’Empresa i Ocupació i del Fons Social Europeu.
Aquesta subvenció permet la contractació laboral de
professionals que impulsen i reforcen propostes i projectes:
sociolaborals, empresarials, la realització de programes i
cursos de formació de qualificació professional per a l’any
2012 i projectes de dinamització comunitària i participatius.
En concret, la subvenció atorgada permet la renovació
contractual d’una tècnica (AODL), d’una tècnica d’inserció
sociolaboral, una tècnica en formació transversal i
comunicació i una auxiliar administrativa, que desenvolupen
els programes formatius, d’inserció sociolaboral i borsa de
treball. També ha permès la contractació d’una tècnica en
prospecció d’empreses, per tal de realitzar una anàlisi de
les necessitats de les empreses, fomentar iniciatives per a
emprenedors/es i establir un canal de comunicació entre
empresa i borsa de treball municipal.
La subvenció també ha permès la contractació d’una tècnica
de l’àmbit social que dóna suport per desenvolupar el procés
participatiu vinculat a la reforma de la plaça dels pisos del
Mas Guàrdies, assessorament a les comunitats de veïns i
veïnes i promoció de l’associacionisme.
Aquestes professionals, que s’han incorporat a l’equip tècnic
de Pla de Barris i de Promoció Econòmica, són les persones
responsables de desenvolupar els projectes del dispositiu
d’inserció sociolaboral, els formatius i els de dinamització
comunitària i participació.
En aquests moments els espais de referència son l’Espai del
Barri i Promoció Econòmica.
L’Espai del Barri, ubicat al centre de la zona d’actuació
del Pla de Barris (c/ Mossèn Jacint Verdaguer, 12), és on es
desenvolupen els programes formatius i el servei d’inserció
sociolaboral: entrevistes i assessorament individual i grupal,
les formacions de qualificació professional, el club de la feina
i la borsa de treball municipal.
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Les dependències de Promoció Econòmica estan
ubicades a l’Ajuntament de Palamós (c/ Major, 56), on es
desenvolupa el servei d’atenció a empreses, la prospecció
d’empreses i el programa formatiu adreçat a persones
emprenedores.
El dispositiu d’inserció sociolaboral consta de les següents
línies de treball :
• Espai de dinamització sociolaboral municipal
Entrevistes,assessorament individual i grupal, orientació,
definició d’un pla d’acció personalitzat i club de la feina
• Formació de qualificació professionalitzadora i
integrada
Curs d’ajudant de cambrer/a, curs d’ajudant de cuina, i un
curs de neteja.
• Formació per a la inserció sociolaboral adreçat a
col·lectius en risc d’exclusió
Joves sense ESO, persones majors de 45 anys, persones
en una situació socioeconòmica i social de vulnerabilitat.
• Formació en competències transversals
Programa formatiu que inclou continguts transversals, per
a persones amb dificultats de lectoescriptura que vulguin
millorar les seves competències personals i de comunicació.
• Prospecció d’empreses i projectes adreçats a
persones emprenedores
Visita i enquesta a les empreses de Palamós i planificació
d’un calendari formatiu.
• Borsa de treball municipal
Recepció i gestió de sol·licituds d’ofertes de treball,
prospecció d’empreses i diagnosi de necessitats de
professionals i accions formatives per a empreses.
La finalitat de la borsa de treball és, per una part millorar
l’ocupabilitat dels habitants de Palamós i, per l’altra, oferir
a les empreses un servei on poden trobar treballadors i
treballadores qualificats en diferents sectors professionals i
que resideixen a Palamós.

Formació i ocupació
1.- Sol·licitud d’inscripció
2.- Entrevista amb la tècnica d’ocupació
3.- Fixació d’un itinerari personalitzat

inscrit a la borsa de treball. Els professionals que hi treballen
són els intermediaris entre la sol·licitud de treballadors/
es que fan les empreses, i la preselecció de persones
candidates, d’acord amb el perfil professional sol·licitat per
l’empresa. L’empresa és qui realitza la selecció definitiva,
per a cada lloc de treball.

Les persones adherides a la borsa de treball defineixen un
itinerari personalitzat amb la tècnica d’inserció sociolaboral
a través de diferents entrevistes. S’acorda un treball
conjunt i són derivades als diferents recursos que ofereix el
dispositiu d’inserció sociolaboral: formacions de qualificació
professional, formació transversal, tallers de competències
personals i comunicació, club de la feina, servei
d’assessorament i orientació per a la inserció sociolaboral,
així com a tots els recursos formatius de Palamós.

Convocatòries públiques
El fet d’estar inscrit a la borsa de treball no dóna accés a
les ofertes de treball de l’ Ajuntament, la via per accedir
a ofertes públiques és realitzar una sol·licitud per formar
part del procés de selecció, i presentar la documentació
necessària per a cada oferta, així com passar les proves
establertes en cada cas. Aquestes ofertes es troben a
la pàgina web de l’Ajuntament http://www.palamos.cat/
clicant ofertes de treball.

Ofertes de la borsa de treball municipal
La borsa de treball rep sol·licituds d’ofertes de feina per part
d’empreses privades de Palamós i rodalies. Per participar en
els processos de selecció de les ofertes de feina cal estar

Per a més informació us podeu adreçar a l’Espai del Barri o
correu electrònic ocupacio@palamos.cat

El procediment per formar part de la nostra borsa de treball
és el següent:

Equip tècnic de Pla de Barris
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PRIMERS RESULTATS
Les propostes que més consens han tingut entre els
participants són les següents:
• Cal treballar més la informació i la sensibilització.
Això concorda amb la idea generalitzada que la
principal causa del problema es troba en la manca de
col·laboració ciutadana.

PALAMÓS OR:
OPINAR PER MILLORAR

• Cal vigilar i sancionar qui no recicla, qui no fa bon
ús dels serveis, etc. En aquest apartat destaca la
referència als qui deixen excrements de gos al carrer.

El mes de novembre passat, s’iniciava a la nostra ciutat el projecte PALAMÓS OR, un pla de participació
ciutadana paral·lel a la redacció de l’Ordenança municipal de gestió de residus i neteja viària de Palamós. A
través de les accions de la campanya s’ha donat a conèixer el servei que es presta actualment, s’ha informat
de la redacció de l’ordenança i s’ha recollit l’opinió de
la ciutadania i del teixit associatiu. En aquest moment
s’està treballant també per arribar al col·lectiu de comerciants i al sector de la indústria.

• Cal millorar l’aspecte de les zones de contenidors:
es reclama sobretot que estiguin netes, que no hi hagi
desbordaments, completes, etc. S’han identificat
també una setantena d’ubicacions problemàtiques,
principalment de neteja de carrers i problemes
amb contenidors (brutícia, desbordaments, etc).
És remarcable que un 24% d’aquestes queixes fan
referència directa als comerços com a causants
de la incidència. De fet, hem pogut copsar que els
ciutadans situen els comerços com a tercera causa
de l’aspecte brut dels carrers. Per tant, aquest hauria
de ser també un aspecte a millorar.

PARTICIPACIÓ

L’ORDENANÇA, AQUEST ESTIU

En un procés de participació totes les veus tenen
valor, perquè totes ens aporten informació, vivències
o punts de vista que si no són dits, no es poden tenir
en compte. Per això ens ha semblat important arribar a
diferents col·lectius, i animar especialment les persones
que potser d’entrada no es veurien amb cor d’assistir
a una de les reunions de participació. Així doncs, no
només hem convocat reunions de debat, sinó que hem
organitzat parades itinerants, recollida d’enquestes i
reunions amb associacions. D’aquesta manera, hem
aconseguit reflexions, queixes i propostes d’unes 200250 persones de forma directa.

Tota la informació recollida serà una referència
important a l’hora de concretar i definir els detalls
de l’Ordenança de residus que s’està redactant
actualment. Aquesta nova normativa es pensa aprovar
i fer entrar en vigència abans del proper estiu. És
important que la ciutadania la conegui, la reconegui
i n’exigeixi el compliment per tal d’assolir una millora
tant en la qualitat del servei que es presta actualment,
com en els resultats de la recollida selectiva.
Equip tècnic de Medi Ambient

Més coses...
“Palamós en acció” som un grup de vint joves del municipi
que estem realitzant la primera edició del Campus Jove
d’Hivern en un curs de monitores i monitors dinamitzadors
de la comunitat.
Aquesta activitat és una proposta del Projecte Suma-t’hi
de l’Escola d’Educadors i Educadores l’Empordà i està
organitzada des del Punt Jove de Palamós i la mateixa
escola. Ens reunim cada divendres al Punt Jove des del mes
de setembre, amb ganes i il·lusió de poder fer moltes coses i
poder posar el nostre petit gra de sorra en aquesta societat,
cada vegada més necessitada de persones actives i solidàries
que vulguin canviar tot allò que pugui ajudar la nostra societat
emmirallada en els drets humans a anar endavant.
En una reunió entre nosaltres vam anar buscant i coneixent
cadascun dels valors que volíem potenciar i ens vam marcar
els objectius que se’n deriven. Els valors, doncs, que volem
que ens defineixin són: solidaritat, respecte, iniciativa,
col·lectivitat, il·lusió, organització, participació ciutadana i
consciència social. I els hem concretat en aquests objectius:
fer quelcom diferent al de sempre, fomentar la participació
del jovent, animar la ciutadania a participar activament en les
activitats proposades i conscienciar la ciutadania per millorar
la participació i l’actitud positiva envers la convivència. Ens
vam interessar en el procés participatiu per a la reforma de la
plaça dels pisos del Mas Guàrdies, precisament perquè un
dels nostres valors i objectius és el de la participació ciutadana
i vam trobar interessant conèixer a fons aquesta proposta.

Vam parlar amb Joanfu, dinamitzador comunitari, i ens va
explicar en què consistia la seva tasca i com la realitzava.
Vam parlar amb ell de com s’havia iniciat aquest procés
participatiu i sobretot si la resposta a la ciutadania seria
l’adequada als seus desitjos. Ens ha semblat una bona
proposta i és per això que hi hem volgut participar. Quan
aquest butlletí surti imprès imaginem que ja haurà tingut
lloc la festa a la plaça, la festa que anomenem “La festa a la
participació”, ja que pel que sembla són molts els ciutadans
i ciutadanes que han volgut formar part d’aquest procés. Per
fer-nos conèixer i poder utilitzar les xarxes socials com el
nostre mitjà de comunicació bàsic hem creat el nostre twitter,
facebook i bloc on ens podeu anar seguint:
Twitter: @Palamosenaccio
Facebook: http://www.facebook.com/palamosenaccio
Blog: http://palamosenaccio.blogspot.com
I podeu contactar amb nosaltres a través del nostre
correu electrònic: palamosenaccio@gmail.com
“Palamós en acció” (vint joves del municipi)
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