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> El Pla d’Ordenació Urbanística de Palamós, aprovat definitivament el passat mes de setembre, marca el full de ruta del municipi
per als propers 20 anys, en els quals Palamós i Sant Joan han
d’afrontar molts reptes amb noves infraestructures, espais públics,
sòl industrial, equipaments i habitatges.

> Exemples com aquests han de permetre un impuls definitiu a la
vila, i em sento orgullosa com a alcaldessa i palamosina de formar
part d’aquest moment històric i transcendent, fruit d’una projecció
de creixement i transformació urbana ben estudiada, analitzada i
planificada.

> El nostre municipi no s’ha parat aquí i de manera quasi paral·lela
el projecte “Palamós Millora” va ser seleccionat per a l’adjudicació
dels ajuts previstos a la quarta convocatòria de la Llei de barris. Es
tracta de la intervenció integral en els àmbits de les Cases Noves,
Mas Guàrdies i l’Eixample Nord i en aspectes com la rehabilitació
física, la sostenibilitat ambiental, el benestar social i la dinamització
econòmica.

> 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.

> El projecte “Palamós Millora” permetrà realitzar una intervenció
global i del tot necessària en aquests barris de la vila evitant-ne la
degradació i millorant la qualitat de vida dels ciutadans que hi
resideixen.

M. Teresa Ferrés i Àvila
Alcaldessa de Palamós

> Quan a finals d’agost de 2007 l’alcaldessa, en nom del Govern
Municipal, em va demanar que em fes càrrec de la coordinació del
projecte “Palamós Millora”, em va fer molta il·lusió. Un projecte
d’aquesta importància pel que fa a pressupost, superfície i ciutadania beneficiada era un repte molt engrescador.

i respectuós amb la idiosincràsia del barri, compliment de terminis
d’execució i pressupost ajustat als costos previstos.

> És important destacar que el nomenament era com a coordinador d’un projecte transversal en el qual pràcticament tot
l’Ajuntament estava implicat. Es va crear un equip multidisciplinari
en què les regidories implicades havien de tenir un pes específic en
funció de l’àrea d’actuació encomanada.
> Aquest projecte està fonamentat en un equip específic, dedicat
en cos i ànima al projecte. Un equip jove, il·lusionat i preparat.
Sense la qualitat humana i tècnica de les persones que el formen
difícilment tiraria endavant.

> En el moment de sortir aquest butlletí hem cobert moltes etapes.
Som a les portes d’iniciar les obres, de posar en marxa projectes
socials, cívics i culturals, ha entrat en funcionament la web del
projecte i es preveu la inauguració de L’Espai del Barri a les dependències de l’antiga Biblioteca en els propers dies.
> Finalment, vull agrair al comitè de seguiment, les forces
polítiques, les associacions de veïns, els agents socials i les entitats
implicades la seva participació activa perquè aquest projecte tiri
endavant.
> “Palamós Millora” vol ser un referent per als futurs projectes de
Palamós quant a participació ciutadana, informació, i control o
seguiment del projecte.

> Com a equip tenim uns objectius molt clars: projecte participatiu

Joan M. Juan i Gea
Regidor Coordinador del Projecte
d’Intervenció Integral Palamós Millora

> La Junta de l’Associació de Veïns de les Cases Noves, Mas
Guàrdies i l’Eixample Nord agraeix a l’Ajuntament de la vila
l’oportunitat d’adreçar-nos al nostre veïnat en el primer número del
butlletí que s’editarà amb l’objectiu de tenir-nos informats de la
marxa del Pla de Barris, Palamós Millora.

> La nostra Associació ha estat degudament legalitzada per la
Generalitat i us convidem a formar-ne part. La teva veu i el teu vot
ens ha de servir per reforçar les reivindicacions del barri tant en
l’aspecte urbanístic com social, FES-TE’N SOCI O SÒCIA!!!!
trobaràs el butlletí d’inscripció a la darrera plana.

> Com sabeu, el nostre barri serà objecte d’un projecte que en breu
es presentarà al Ple de l’Ajuntament per a la seva aprovació. El Sr.
Joan M.J. Gea com a regidor del projecte, ens ha convidat
pràcticament des del principi a participar-hi.

> Aquest mes de desembre s’ha dut a terme una reunió informativa, amb un gran èxit d’assistència i participació, on s’han exposat
detalladament la situació i el moment en què es troba el projecte,
tenint present quins aspectes s’han de prioritzar i com ens afecta
el Pla de Barris, Palamós Millora com a veïnat.

> La Junta ho ha fet assistint a totes les reunions ja que hi ha la
confiança que es tindran en compte els nostres suggeriments. En
conseqüència hem tramès a l’Ajuntament diverses consideracions
que creiem imprescindibles per al desenvolupament del projecte de
les obres de millora del barri.
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Associació de Veïns

el barri millora palamós millora

03.pdf

3

04.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

24/12/08

14:36:56

05.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

24/12/08

10:55:19

06.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

24/12/08

11:03:22

07.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

24/12/08

11:06:09

