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APORTACIÓ HISTÒRICA

Recordant...
Vaig néixer a una casa de la cruïlla dels carrers Muntaner 
i Balmes, a la línia de terme entre Palamós i Sant Joan. 
Dormia amb el cap a Palamós i els peus a Sant Joan. Potser 
per això sempre he estimat i m’he sentit d’ambdós pobles. 
Vaig viure i veure els grans canvis soferts per aquest barri, 
des de la construcció de les cases dels mestres (1946) 
fins a les Cases Noves (1964) i del Mas Guàrdies (1975). 
Del corriol d’anar a Sant Joan al carrer de l’Hospital. Dels 
camps, vinyes, torrents i recs a una munió d’edificis amb 
carrers asfaltats. De parar la fresca a l’estiu, veient la Via 
Làctia i les cuques de llum, a la il·luminació dels carrers 
i d’haver de vigilar el pas dels cotxes, vaja, de la natura 
amb tots els sentits a la urbanització amb majúscules... És 
l’evolució natural, el progrés, diuen!
De tot això només han passat poc més de seixanta anys. 
Ara el barri s’ha consolidat i modernitzat gràcies al Pla 
de Barris. Venen anys de tranquil·litat “urbanística” i, de 
ben segur, anys de millora de la qualitat de vida dels seus 
habitants.
Potser desapareixerà el quarter, en benefici de l’hospital... 
Potser Palamós creixerà en direcció a la Fosca i emplenarà 
de carrers el Pla de Nau... Potser el puig del Molí de Vent 
es convertirà en l’atalaia desitjada... El pas del temps ens 
ho dirà...
Ha estat un plaer poder col·laborar amb aquests articulets 
en els diferents butlletins.
A reveure i bona sort!

Pere Trijueque
Novembre 2013

Un cop finalitzades les obres incloses a la Llei de barris 
i després de quatre anys de la publicació del primer 
butlletí informatiu d’aquest projecte integral, arribem a 
l’inici d’una nova etapa, la que amb l’esforç de tots hem 
estat capaços de donar als barris del Palamós Millora que 
a partir d’ara veuen com la transformació urbana, ben 
estudiada, analitzada i planificada, dóna com a resultat 
uns nous espais públics de qualitat, i la creació de tots 
aquells serveis que responen a les necessitats reals dels 
ciutadans.
Amb la participació de tots, veïns i veïnes, tècnics municipals, 
personal de l’Espai del Barri, treballadors i responsables 
de l’empresa constructora, o de subministraments, hem 
estat capaços de convertir els barris de les Cases Noves, 
Mas Guàrdies i Eixample Nord en veritables espais de 
referència a la vila.
El treball no ha estat fàcil i el procés ha requerit en moltes 
ocasions la vostra paciència i comprensió, però sense 
aquest suport i implicació no hagués estat possible fer 
realitat aquest procés que ha permès fer justícia en aquests 
barris de Palamós, realitzant la millora urbanística de 
carrers i places, però també impulsant projectes socials, 
mediambientals o culturals que el barri necessitava.
Aquesta és la força que ens motiva i empeny i que ens fa 
aflorar amb orgull el sentiment de pertinença a la nostra vila. 
Després de quinze edicions d’aquest butlletí, un cop 
finalitzades les obres i coincidint amb l’inici d’aquesta nova 
pàgina de la història dels barris de les Cases Noves, Mas 
Guàrdies i Eixample Nord, voldria recordar les paraules 
que us adreçava en la que va ser la primera edició 
d’aquesta publicació. 
En aquella ocasió deia: “tots dos projectes plantegen un 
desenvolupament de Palamós harmònic, racional i humà, 
que ens porta a tenir un cop més un lideratge comarcal i 
ens projecta com una ciutat viva i activa, moderna i oberta, 
que recull els testimonis dels seus orígens i els respecta, 
que preserva els elements naturals i paisatgístics i en fa 
bandera, i que desafia el futur amb garanties de progrés 
social i econòmic.”
Unes paraules que segueixen vigents i que marquen un full 
de ruta per al present i futur de Palamós, que entre tots, 
hem de fer possible. 

M. Teresa Ferrés i Àvila 
Alcaldessa de Palamós

Som l’Associació Lúdica per al Barri. Som unes veteranes 
que entenem el que li agrada a la gent i el que vol, per això 
la nostra Associació està a la disposició de la gent del barri.
Fem diverses activitats que expliquem a continuació:

Fem la festa del barri cada estiu i la castanyada i també pels 
volts de Nadal fem una festa amb tot el personal habitual a les 
activitats i convidem a la gent més propera.
I des d’aquí volem exposar algunes opinions: 

Associació Lúdica per al barri

Dilluns fem els tallers de memòria.
Dimecres hi ha el taller de cosir.
Divendres ens trobem amb la gent gran i juguem al 
bingo, berenem i juguem a jocs de taula. Val a dir que 
cada vegada hi ha més gent.

Jo amb l’activitat i la gent del divendres estic cada dia 
més contenta. L’única pena que tinc és que hi hagi 7 
o 8 persones que no poden venir perquè no poden 
pujar les escales. Carmela
Estic molt contenta de poder col·laborar en les festes 
del barri, encara que hàgim dormit poc. Eli
Estic contenta per haver trobat la complicitat dels 
marits. Bea
Sóc la més cridanera del grup, però totes m’estimen. 
Sóc la “binguera”. M. José
M’agrada ajudar, m’agrada que es facin coses i 
m’agrada col·laborar, em porto bé amb totes. Encarna
Jo veig que estan totes molt ben avingudes. Ha estat 
una sorpresa per a mi i estic molt contenta. Lluïsa
Jo vinc des del pla perquè m’agrada molt. Arminda
Jo voldria que ens trobéssim cada tarda perquè m’ho 
passo bé i em distrec. Carmen
A mi em fa una mica de pena que els homes no vénen 
al Mas Guàrdies. Joana
Les iaies, com que els costa dir Mas Guàrdies, en 
diuen el casalet. diverses dones

HISTÒRIES DEL 
NOSTRE BARRI

Des d’alcaldia
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En principi la feina de dinamització comunitària es 
dividia en tres eixos: suport a les comunitats de veïns 
i propietaris, convivència en l’espai públic i potenciar 
l’associacionisme. 
 
Suport a les comunitats de veïns i propietaris. 
Durant mig any, dos professionals havien fet un treball 
de camp, una anàlisi de dades i un diagnosi amb les 
vint comunitats del barri del Mas Guàrdies. Tot feia 
preveure que el gruix de la feina seria en aquesta línia, 
però la realitat ha estat diferent. L’única actuació que 
ha perdurat en el temps de manera sistemàtica ha 
estat les reunions trimestrals amb els referents de les 
comunitats de propietaris. En aquestes 13 reunions que 
s’han fet des del març de 2010 hi ha hagut una mitjana 
de 16 persones de 8 comunitats. Hi ha hagut èpoques 
que hem parlat de paneroles, d’altres que hem parlat 
de motors de pressió d’aigua i d’altres que hem parlat 
de recollida selectiva. Durant un temps llarg el tema 
estrella va ser les obres d’arranjament de l’espai públic 
i tot el que això comportava. 
Aquest eix de treball es dóna per acabat.

Potenciar l’associacionisme. S’ha intentat que 
persones del barri i de la resta del municipi que tenien 
interessos comuns s’organitzessin per formalitzar el 
treball per a la comunitat que ja estaven fent. Així, 
des de Pla de barris s’ha acompanyat en les seves 
respectives constitucions a AIDICAT (Associació 
d’Iberoamericans de Catalunya), a l’Associació 
Sociocultural Africana de Palamós i a l’Associació 
Lúdica per al Barri. 
D’altra banda, s’han organitzat diferents formacions 
per a gent que pertany a entitats. Durant el 2010 es 
va donar una formació molt específica per a dones 
que es volien associar. El 2011 es va fer una jornada 
d’intercanvi d’experiències i un curs sobre gestió 
d’entitats. El 2012 es van organitzar 5 formacions, 
dues de les quals van estar subvencionades per 

ESPAI DONA A PALAMÓS

l’Àrea de Participació Ciutadana de la Diputació de 
Girona.  El 2013 s’han fet dues formacions.
Aquest eix de treball es dóna per acabat.

Convivència en l’espai públic. Aquesta és la branca 
que més ha semblat un calaix de sastre. En aquests 
gairebé quatre anys s’ha dut a terme un projecte 
d’arranjament de gronxadors, una jornada de reciclatge, 
dos processos participatius per decidir els usos del 
Mas Guàrdies i per definir la reforma de la plaça del 
Mas Guàrdies...  Durant els 27 mesos que han durat les 
obres sobretot hi ha hagut una tasca de comunicació i 
informació sobre el seu desenvolupament (temporalitat, 
actuacions fetes i per fer, quotes extraordinàries, 
molèsties ocasionades...).
Aquest eix de treball es dóna per acabat.
Altres tasques que s’han desenvolupat des del Pla de 
barris que tenen a veure amb la ciutadania han estat 
l’edició del butlletí, la gestió de l’ús del Mas Guàrdies, 
sensibilització a escoles, suport a altres àrees, tasques 
de mediació per a conflictes concrets, atenció a 
demandes individuals i aportació d’alegria i somriures 
quan i on ha calgut.
Aquestes tasques es donen per acabades.

Cal afegir que des del 2012 a la dinamització comunitària, 
s’hi han afegit funcions de tècnic de participació  i des 
d’aleshores es compaginen les dues funcions.
S’està valorant que aquest eix de treball tingui cert 
grau de continuïtat.  

Joanfu
Dinamitzador comunitari de Pla de Barris

Al llarg de quatre anys s’han realitzat activitats 
formatives, culturals, educatives, lúdiques  i d’intercanvi 
d’experiències  adreçades a joves, dones i famílies que 
han permès conversar sobre temes com l’educació, 
la conciliació familiar ,  la política, la justícia social, les 
dones emprenedores,  la violència,  les fortaleses i el 
bagatge professional amb la finalitat de crear espais per 
a compartir i qüestionar el model de societat  i  el tipus de 
relacions i nutrició  emocional que desitgem.

Espai d’assessorament individual a dones i famílies 
S’han atès dones  interessades a rebre atenció,  
informació, assessorament sobre temes relacionats 
amb formació, treball, resolució de conflictes, conciliació 
familiar i situacions de procés de pèrdua .
Campanya de sensibilització Palamós diu NO a la 
violència de gènere, i tu? 
Actes Dia contra la violència de gènere 25 de novembre
Tallers sobre violència de gènere en els centres educatius  
Un total de 420 joves, que estudien tercer i quart d’ESO 
de l’IES Palamós i Escola Vedruna i joves de la UEC han 
realitzat tallers sobre violència de gènere organitzats entre 
els equips docents dels centres educatius i l’Espai Dona 
de Palamós
Projecte publicitat no sexista Reimagina’t
Alumnat de tercer d’ESO de l’Escola Vedruna  participa 
en un concurs sobre la creació d’un anunci publicitari no 
sexista. 
Projecte dones  i  mitjans de comunicació
8 dones de Palamós participen en el projecte “El Saber 
de les Dones” de l’Associació de l’Observatori de Dones 
en els Mitjans de Comunicació de la qual l’Ajuntament de 
Palamós  forma part  des de gener  de 2013. 
Tallers Dones amb empenta
Espai grupal per a fomentar les competències personals, 
habilitats socials i emprenedoria.
Tallers  d’accés a les  noves tecnologies Activ@t
Tallers grupals d’informàtica 
Actes vinculats a  la celebració Dia de la dona:  
8 de març 
Col·laboració grup de suport a dones afectades per 
càncer a través de la Fundació Oncolliga
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DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA O CALAIX DE SASTRE 
(2010-2013)
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Al 2009 es va començar a donar forma i plantejar un projecte que 
pretenia atendre la ciutadania tenint en compte les especificitats 
de la població immigrada al municipi, degut al gran nombre de 
persones que arribaven a Palamós procedents de diferents 
parts del món. Es va començar a desenvolupar actuacions 
amb l’objectiu d’orientar i fomentar el coneixement de l’entorn, 
de la societat catalana i en concret de Palamós, i també per 
assessorar en els tràmits i procediments relacionats amb la seva 
situació administrativa (en relació a la Llei d’estrangeria).
A mitjans de 2010 i arran del treball directe amb les persones, 
es va poder detectar unes necessitats de l’àmbit més formatiu 
i es va començar a definir i planificar actuacions amb la finalitat 
de treballar la capacitació de les persones, en l’àmbit lingüístic, 
de comunicació, de les tecnologies de la informació i algunes 
competències bàsiques, per a fomentar la igualtat d’oportunitats 
en l’accés als recursos i al mercat laboral.
Paral·lelament, i des de l’inici, també es va treballar per a la 
creació d’espais d’interrelació intercultural que, al llarg del temps, 
han permès el coneixement mutu i han anat repercutint en una 
millora de la cohesió social.
En definitiva, des d’aleshores fins ara, s’ha estructurat 3 línies 
d’intervenció amb unes actuacions concretes:

Atenció, informació i assessorament per a la inclusió social 
Des de 2009 fins 2012, hi havia dins els servei de ciutadania 
i immigració, la figura de l’agent d’acollida, professional que 
donava la primera atenció i informació general als usuaris, 
relacionada sobretot amb eI coneixement de la societat catalana.
Actualment, no hi ha aquesta figura i les funcions de primera 
atenció les desenvolupa la tècnica de ciutadania.
 També s’ofereix un servei d’assessorament jurídic en matèria 
d’estrangeria (només per temes vinculats a la llei d’estrangeria, 
la llei d’acollida, els respectius reglaments i allò que se’n deriva), 
gestionat a través dels serveis jurídics de càritas girona.
Entre les atencions individuals, les grupals i l’assessorament 
jurídic s’atén una mitjana de 700 persones anualment.
D’altra banda, i en relació a la gestió del procés de regularització de la 
situació administrativa, es fan les propostes dels informes d’arrelament 
i per a la renovació de la documentació de residència i de treball. Cada 
any es tramiten entre 50 i 100 expedients. Aquests procediments 
requereixen també el disseny d’itineraris formatius individualitzats de les 
persones, per a poder garantir la seva inclusió social.

Grup de tarda dels Cursos d’aproximació a la llengua i 
cultura catalana. 

Calia fer un escrit per al darrer butlletí del Pla de barris, que 
donés veu, d’alguna manera, a tots els participants que hi ha 
hagut als grups d’Aproximació a la llengua i cultura catalana, 
organitzats des de l’Espai del Barri durant aquests darrers 3 
anys.
Quan ho vaig proposar als participants del grup de tarda i 
els vaig demanar què els agradaria explicar en aquest escrit, 
tots van coincidir  que volien parlar del que més els agrada 
de Palamós i de perquè un dia van decidir quedar-s’hi a viure.
De fet, aquesta decisió és una de les coses que els uneix a 
tots, ja que uns i altres van arribar fa més o menys temps i per 
raons diverses, per qüestions de la vida.
Fins i tot per amor, com és el cas d’en Thami, que es va 
enamorar d’una palamosina de vacances al seu país, i que va 
decidir venir a conèixer el seu poble i la seva manera de viure.
Molts d’ells van venir per a treballar i s’hi van instal·lar per la 
feina, però amb el pas del temps, aquesta ha deixat de ser la 
raó principal per viure-hi i, fins i tot, podria ser la causa d’haver 
de marxar de nou a viure en un altre lloc.
Tot i que desitjarien no haver de fer-ho, perquè de Palamós els 
agraden moltes coses, tan diverses com ho són les persones 
que han format part d’aquest grup.
En Hammad va arribar als anys 80 i ha vist créixer la població 
i millorar els seus serveis. Valora especialment sobretot que hi 
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hagi una Oficina de Treball i l’Hospital, on “l’atenció mèdica és 
molt bona i ràpida, i per això em sento agraït”. 
Per a en Najim, en canvi, els cursos organitzats des de l’Espai 
del Barri han estat un dels serveis més importants per a ell, 
on s’ha sentit acompanyat i on ha començat a conèixer 
millor el país i la llengua catalana, una llengua que diu que vol 
continuar aprenent, perquè està convençut que això l’ajudarà 
molt a aconseguir una feina.
Però a més dels serveis que els ha ofert la població, la seva 
situació privilegiada entre el mar i la muntanya també ha estat 
una raó de pes per quedar-s’hi a viure.
Així, a en Jamal el que més li agrada és que hi hagi platja, per 
anar a passejar i per a banyar-se a l’estiu. 
A en Charki , en canvi, li agrada sobretot passejar per les 
Gavarres, collir pinyes, buscar espàrrecs, descobrir i aprofitar 
tot el que li pot oferir el bosc.
El lloc preferit per a Mohamed A. és el port. Allà hi va cada dia 
a veure com arriben les barques. Allà se sent tranquil, sobretot 
quan està amoïnat per les preocupacions del dia a dia. 
I per a en Mohamed I. , aquest lloc especial és el camp de 
futbol. Allà hi va cada diumenge a mirar els partits, des que 
va arribar a Palamós, ara fa sis anys. Li agrada saber que el 
club de futbol local va ser un dels primers que es va fundar a 
Catalunya, el 1898.
Per a en Mohamed T., en canvi, el millor no és un lloc concret, 
sinó un moment de l’any, el de la Festa Major, amb els seus 
focs d’artifici i les seves fires.
I finalment, una darrera raó per a viure a Palamós per a molts 
d’ells ha estat la seva població, petita i familiar, i alhora diversa.
Així, a en Makara la població li agrada “perquè hi ha persones 
d’altres nacionalitats i cultures, sobretot a l’estiu, i perquè al 
barri del Mas Guàrdies, he trobat amics i familiars que em fan 
sentir molt bé aquí”.
 “Molta gent es coneix i se saluda pel carrer, i això m’agrada”, 
diu en Jamal, que per totes aquestes raons, voldria que els 
seus fills poguessin créixer aquí.

Mònica Molina
Tutora dels cursos d’Aproximació a la llengua de 
l’Ajuntament de Palamós (2012/13). 
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Formació per a la inserció sociolaboral-promoció de la 
igualtat d’oportunitats
Aquesta línia d’actuació es va començar a estructurar més 
formalment a partir de mitjans de 2010, davant l’evident manca 
formativa que presentaven molts usuaris en relació a algunes 
competències bàsiques, sobretot de comunicació en les 
llengües oficials de catalunya i també a nivell d’alfabetització. 
Aquesta necessitat dificulta a les persones la seva integració 
social, ja que els limita l’accés als recursos normalitzats i al mercat 
laboral. Degut a la creixent demanda es va complementar l’oferta 
formativa municipal per atendre diferents perfils i necessitats 
(nivells, horaris, nombre de places), d’aquesta manera en 
aquests anys s’ha desenvolupat diferents actuacions.

- D’una banda, s’ha ofert formació de primera aproximació a la 
llengua i cultura catalana.
- Durant el 2012 també es va realitzar una formació integrada, 
amb pràcitques formatives en empreses. Hi van participar 12 persones. 
- Tant el 2012 com el 2013, també s’ha realitzat formació per a persones 
neolectores. Cada grup ha estat format per unes 10 persones.
- D’altra banda, i en la mateixa línia s’han realitzat cursos 
d’informàtica bàsica, a través dels quals s’han atès 60 persones 
anualment, en el període 2010-2013.
- Aquestes formacions s’han complementat amb el servei 
d’assessorament informàtic, ubicat al punt jove, que en el darrer 
any ha atès una mitjana de 10 persones per sessió, que han 
pogut gaudir d’una atenció individualitzada. 

Actuacions comunitàries per a la cohesió social i l’acomodació 
mútua:
S’han creat alguns espais d’interrelació:

- Taller de Cuines del món: s’han fet 5 edicions del Taller de 
cuines del món. A cada edició s’ha comptat amb la presentació 
de 5 països diferents, cadascuna a càrrec de persones originàries 
del país en concret, residents a Palamós.
A partir del 2011 el taller s’ha portat a terme a l’Espai del Peix i això 
ha permès que hagin pogut assistir una mitjana de 100 persones 
per edició, moltes de les quals  repetint en més d’una sessió. El 
públic ha estat molt divers i el projecte ha anat esdevenint un 
espai de trobada intercultural de referència al municipi.
- Projecte Rossinyol: aquest projecte que impulsa la UdG i es 
porta a terme amb la col·laboració de l’institut de Palamós, crea una 
xarxa de dinàmiques entre estudiants de la UdG (mentors) i alumnes 
de l’aula d’acollida de l’institut (mentorats). En aquest projecte han 
participat 24 parelles durant els darrers 4 cursos (6 parelles cada curs). 
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En els darrers mesos, des de la recepció de les obres 
el passat 10 de gener de 2013, l’Ajuntament ha seguit 
realitzant actuacions puntuals de millora de l’espai 
públic.
Aquestes obres de petita índole s’han estès per tot el 
barri i han permès de finalitzar, completar i esmenar 
elements que no havien quedat suficientment arranjats.
Podríem resumir que des del passat maig hem realitzat 
aquestes petites millores dels carrers i places:

En acostar-se el final de l’any 2013, l’Ajuntament havia de 
decidir si donar per acabat el projecte de Llei de barris o 
demanar-ne una pròrroga per als propers 4 anys.
Tot i el volum de les intervencions efectuades, tot i els anys 
passats, tot i la injecció econòmica que s’ha fet en el barri, 
la decisió va ser fàcil: calia demanar una segona pròrroga 
fins al 2017, ja que encara resten moltes coses per a fer i 
tenim la voluntat i la il·lusió de fer-les.
Ja són 7 anys des de l’atorgament de les ajudes de la 
Llei de barris per part del conseller Joaquim Nadal i hem 
esgotat gairebé dues etapes de Palamós Millora, la de la 
preparació i la de l’execució, però manca la darrera, l’etapa 
de la consolidació de la feina feta. 
Aquesta fase anomenada de “consolidació” es fonamenta 
en el fet de garantir la perdurabilitat de la feina ja executada 
i aconseguir finalitzar les accions que no s’han pogut 
realitzar. Cal enfortir el barri  per a posteriorment tancar 
definitivament el projecte.
Però què ens falta fer per a enfortir el barri? Entre d’altres 
cal construir l’edifici de la Ciutadania i el parc de l’Arbreda 
i promoure la rehabilitació del parc residencial, posant 
especial èmfasi en la seguretat, l’accessibilitat i l’estalvi 
energètic.
També cal seguir actuant en el desenvolupament econòmic 
i en els sectors de població més dèbils.
No obstant això, la consolidació i la pròrroga han de coincidir 
amb una reducció dels mitjans que hi havia actualment i 
comportarà que es deixi l’Espai del Barri. L’equip de gestió 
del Pla de barris finalitza les seves tasques i pren el relleu el 
personal de l’Ajuntament. Les qüestions relacionades amb 
el projecte s’atendran a través del telèfon 972 31 31 82 i el 
correu electrònic palamosmillora@palamos.cat. 
Així doncs, i en aquest punt, fem balanç i mirem la feina 
feta. Valorem el que s’ha fet i som conscients del que 
manca. Prorroguem el Pla de barris fins al 2017 per a 
finalitzar els objectius que ens vàrem marcar.
Seguirem treballant en el barri, seguirem millorant el barri.

Coordinador de Pla de Barris

Aquestes feines les ha fet un grup de 4 persones que han 
sortit de l’atur durant 6 mesos i que han estat contractats 
a mitja jornada (patrocinats pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya i cofinançats pel Fons Social Europeu), o bé 
per empreses subcontractades o la Brigada Municipal 
d’obres.
Encara resten actuacions, que s’aniran fent en els 
propers mesos, de reparació i complement dels espais 
públics, per a posteriorment traslladar els esforços de 
manteniment i conservació dels espais rehabilitats a la 
Brigada.
Aquestes actuacions puntuals han estat assumides 
meitat per l’Ajuntament i meitat per la Generalitat, de 
manera que no s’inclouran a les contribucions especials 
del projecte que va acabar al gener de l’any 2013.
Així doncs, us expliquem que això és el que fem encara 
i que encara farem més actuacions i millores durant els 
propers mesos. 

Equip Tècnic de Pla de Barris

EL QUE FEM ENCARA ALS 
CARRERS I A LES PLACES

SEGUIM FINS AL 2017. 
DEIXEM L’ESPAI DEL BARRI.

Pavimentació de dues voreres a la plaça Pere el Gran
Instal·lació d’una tanca de fusta i jocs infantils a la 
plaça del Mas Guàrdies
Pavimentació amb cautxú dels jocs infantils de la 
plaça del Mas Guàrdies
Soterrament de 5 illes de contenidors de residus
Soterrament de les línies de telefonia
Pintat de les places d’estacionament
Col·locació de tutors a tots els arbres del barri
Enjardinament de la plaça del Mas Guàrdies i 
parterres del carrer Pompeu Fabra
Altres millores i desperfectes puntuals

-
-

-

-
-
-
-
-

-
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Amb l’objectiu d’afavorir una millor cohesió social, s’ha 
treballat conjuntament amb altres professionals per donar 
suport i fomentar la participació i l’associacionisme. En 
aquesta línia s’ha donat suport a diferents entitats en el 
procés de constitució i s’ha ofert un programa formatiu per a 
la gestió de les entitats cada any. 

Per a portar a terme els programes, ha estat important 
desenvolupar un treball en xarxa amb centres educatius, i 
altres agents d’intervenció, associacions culturals i religioses, 
ONG’s, centres sanitaris, diferents departaments municipals 
(Ensenyament, Joventut, Serveis socials…), Oficina de català i 
altres organismes supramunicipals (Consell comarcal del Baix 
Empordà, Diputació  de Girona i Generalitat de Catalunya – 
Direcció General per a la Immigració i Direcció General d’afers 
religiosos).

A partir de 2014

A partir de 2014, el servei de Ciutadania i immigració es veurà 
reduït, sobretot la línia d’intervenció més formativa, que es 
re - definirà en funció de les possibilitats de nous recursos 
econòmics per al seu finançament.
Com a servei, es continuarà treballant:
- La línia d’atenció, informació i assessorament per a la 
inclusió social: això implica assessorament jurídic en matèria 
d’estrangeria, tramitació de documentació relacionada amb 
informes d’estrangeria, sessions de coneixement de la 
societat catalana… 
- La línia d’actuacions comunitàries per a la cohesió social: 
creació d’espais de trobada intercultural com el taller de 
cuines del món, el projecte Rossinyol i el treball amb entitats 
i associacions.

Però hi haurà un canvi d’ubicació, a partir de gener us 
podreu adreçar a:
Aula d’aprenentatge, C/ Salvador Albert i Pey, 3 (en lloc de 
l’Espai del Barri)

La persona de contacte serà la Lourdes Ferrando, el telèfon 
de contacte és el de l’Ajuntament  972600026.

9
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El treball entre l’equip tècnic de l’Àrea de Promoció 
Econòmica i de Pla de barris ha permès dissenyar 
projectes d’intervenció sociolaborals amb l’objectiu 
d’ enfortir i augmentar els recursos de suport a 
l’ocupació i a la formació i d ’oferir eines i recursos per 
tal de facilitar l’ocupació dels ciutadans del municipi 
de Palamós que es troben en situació d’atur o que 
cerquen millorar la seva situació laboral i formativa. 
A continuació fem un resum dels projectes realitzats.

Les actuacions dins de l’àmbit del Pla de barris han 
comportat, a banda de la millora urbanística i social 
del barri, també una millora del medi ambient i de 
tots els serveis que hi tenen a veure: aigua, residus, 
enllumenat i zones verdes.
Abans de les obres el barri disposava de contenidors 
de residus situats al costat de les voreres, amb les 
obres hem soterrat 12 illes de recollida de residus. 
Cadascuna d’elles ha estat equipada amb contenidors 
per a totes les fraccions de residus : paper i cartró, 
vidre, envasos, envasos lleugers, fracció orgànica i 
rebuig. Aquest fet ha comportat una millora estètica 
del barri i sobretot ha millorat els mitjans a disposició 
dels ciutadans per a la recollida selectiva.
En l’àmbit de la recollida d’aigües de pluja i residuals, 
s’han fet col·lectors nous i diferenciats per a recollir 
cadascuna de les aigües. Aquest fet ha de permetre 
una millor gestió de l’aigua, reduir l’impacte sobre l’ús 
de l’aigua i un millor tractament de les aigües brutes 
provinents de les llars i activitats de la zona. S’ha 
perfeccionat la xarxa d’abastament d’aigua potable 
modernitzant i millorant la qualitat en el servei , fent-la 
més fiable i segura.
En l’àmbit de la il·luminació dels carrers s’han instal·lat 
llums de baix consum, amb l’objectiu d’il·luminar 
l’espai públic amb qualitat i amb un baix impacte 
ambiental. Amb aquesta actuació hem millorat 
l’eficiència energètica i hem reduït les emissions de 
CO2 per poder oferir als ciutadans un millor espai 
públic.
Pel que fa a les zones verdes, hem realitzat plantacions 
d’arbrat en aquells sectors on l’amplada de les 
voreres ens ho ha permès, i hem millorat els espais 
verds existents amb criteris de baix consum d’aigua 
i bona adaptació al nostre clima remodelant molts 
espais verds.
Tot i les millores objectives aconseguides, encara ens 
queden reptes per assolir. Estem preparant l’execució 
dels treballs de millora dels jardins del carrer Anselm 

Curs ajudant de cambrer/a  
Entre els mesos de febrer i març s’ha realitzat el 
curs d’ajudant de cambrer/a a l’Espai del Peix i al 
Restaurant la Gamba de Palamós. Hi han participat 
17 persones. S’han fet les pràctiques formatives a: 
Restaurant Fish, Hotel Trias, El Pla, El Casino, D&C, 
Hospital de Palamós i Palamós Gent Gran.
Curs ajudant de cuina 
Entre els mesos de març i abril s’ha realitzat el curs 
d’ajudant de cuina. Hi han participat 15 persones. 
S’ha dut a terme a l’Espai del Peix i al Restaurant la 
Gamba de Palamós i les pràctiques formatives a: 
Restaurant Fish, Hotel Trias, La Catifa, El Pla, Urtau, 
Club Nàutic, Ca L’Amadeu El Casino, L’Espardenya,  
Hospital de Palamós i Palamós Gent Gran.
Curs de neteja sociosanitària:
Durant el mes d’octubre i novembre 12 persones han 
participat en la formació de personal de neteja en el 
sector sociosanitari. Aquesta formació s’ha realitzat 
en col·laboració amb Emporhotel i  els alumnes han 
fet les pràctiques a la residència de Palamós Gent 
Gran, Gent Gran Palafrugell i Hospital de Palamós. 
Curs d’Atenció al client/a i vendes amb mòdul 
d’anglès 
S’ha realitzat aquesta formació amb la col·laboració 
de l’Acadèmia Tecna. Hi han participat 16 persones.

Des del mes de gener, s’han atès, s’han assessorat i s’ha fet 
el seguiment dels 250 participants de diferents col·lectius ( 
joves entre 16 i 24 anys, majors de 45, persones amb atur de 
llarga durada, dones que es reincorporen al món laboral...)  . 
Les accions realitzades  són: 
Pràctiques no laborals: facilitació de  pràctiques formatives no 
laborals per a millorar l’ocupabilitat
Tallers: Com comunicar les teves competències 
personals i professionals? 
Objectius:
•  Potenciar la comunicació i la confiança en les capacitats i 
competències personals i professionals.
• Definir els objectius professionals i l’ocupabilitat analitzant el 
mercat de treball actual.
• Treballar des de l’autoconeixement, la presentació i la imatge 
personal en els processos de selecció i entrevista de feina.
Taller d’accés a les noves tecnologies i perfil 
professional en el procés de recerca de feina
Objectius:
• Creació i millora de l’ús del correu electrònic 
• Currículum digital  i carta de presentació 
• Màrqueting personal 
• Prospecció d’empreses i autocandidatura 
• Xarxes socials i portals de recerca de feina
Club de la feina 
Espai de suport per a conèixer i utilitzar eines i recursos per a la 
recerca de feina. L’espai ha disposat d’equipament informàtic, 
connexió a Internet i projector. 
La Cartellera
Publicació setmanal del recull d’ofertes de feina del Baix Empordà  
Aquesta acció està coordinada pel Consell Comarcal del Baix 
Empordà  i hi col·laboren diferents municipis de la comarca. 
Servei a les empreses 
S’ha realitzat mediació laboral amb 45 empreses que han 
confiat en el servei. La tasca duta a terme ha estat el reclutament 
de candidat i el resultat ha estat l’ ocupació de 82 persones 
usuàries del servei.
Amb la finalització del Pla de barris aquest any 2013  
s’exhaureixen també els serveis de borsa de treball, club de la 
feina, i assessorament individual. Des del Servei de Promoció 
Econòmica es tornaran a derivar  les persones interessades 
en matèria d’ocupació i formació al Servei d’Ocupació Català 
(SOC), ubicat a l’Oficina Local de Treball de Palamós al carrer de 
Josep Joan 1, perquè siguin ateses.  

EL BARRI MILLORA, EL 
MEDI AMBIENT MILLORA

FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA 

DISPOSITIU D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL  
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Clavé, el nou enjardinament de l’antiga pineda del 
carrer Gaspar Bosch i fent un manteniment constant 
de les plantacions realitzades.
L’esforç dut a terme per tots nosaltres, ciutadans 
i Administració, s’ha de continuar fent per tal 
d’aconseguir un barri més sostenible, millorar la 
qualitat de vida dels ciutadans, i mantenir en bon 
estat l’espai públic.
Només amb la implicació de tots aconseguirem 
aquesta millora. Ara tenim les eines per reciclar més 
i millor, tenim carrers més segurs i ben il·luminats, 
una millor xarxa de conducció d’aigües que evitarà la 
contaminació del medi i anem construint uns espais 
millors i més ben enjardinats. El repte d’aconseguir 
que l’espai públic sigui un espai de lleure, convivència 
i relació de qualitat i amb respecte pel medi ambient, 
ara ha de ser l’objectiu de tots.

Equip Tècnic de l’Àrea de Medi Ambient

MEMÒRIA DE LES 
ACTUACIONS 
REALITZADES DURANT 
L’ANY 2013



Gràcies a 
tothom per 
acceptar les 

nostres 
intervencions


