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Forma’t i participa
amb el Pla de Barris

el

butlletí

titular

Antecedents històrics del parc de l’Arbreda
Al llarg de molts segles, l’indret que ara anomenem l’Arbreda havia format part d’uns aiguamolls,
que abastaven des del carrer de Josep Fàbrega i Pou fins al de Pere Farreres. No fa tants anys que
la part de Sant Joan encara eren hortes travessades per petits recs. El rec del Molí d’en Carles era
el seu rec madral i d’ell sortia un altre rec que nodria d’aigua la bassa de l’únic molí fariner hidràulic
de Palamós, l’anomenat “molí de la Bassa”, situat ben bé darrere l’edifici de l’Espai del Barri. Al principi del segle XX ja s’havia fet el projecte d’urbanització d’aquest lloc, però un fet va pertorbar el
traçat dels carrers: la construcció de les escoles públiques municipals. L’Ajuntament va comprar els
terrenys i quan ja tot era decidit, el mestre d’obres va alertar que era molt arriscat començar-ne la
construcció, perquè a sota hi havia “fetge de vaca” i el nivell freàtic era a pocs centímetres de la
superfície. Les escoles es varen traslladar de lloc i l’espai es volia convertir en uns jardins municipals. La Guerra Civil va tornar a capgirar el destí d’aquest indret, perquè acabat el conflicte bèl·lic
una bona part es va emplenar amb les runes dels edificis derruïts per les bombes i es va convertir
en el camp de futbol del Palamós, fins aleshores situat al terme de Calonge. L’Arbreda es va formar
entre el camp de futbol i l’antic edifici llar d’infants, ara local de l’Espai del Barri. Des d’aleshores ha
estat un lloc d’esplai i d’espectacles municipals, a vegades arrendat al Casino El Puerto o a altres
empreses i entitats.
Pere Trijueque
Febrer 2009

el barri millora palamós millora

Ens interessa conèixer la història del barri, per aquest motiu, si disposeu de fotografies o documents que mostrin el
nostre passat o voleu crear uns grups de conversa i debat que expliquin d’on venim, adreceu-vos a l’Espai del Barri
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> El “Palamós Millora”, però, va més enllà de les actuacions
purament urbanístiques i, a banda de la rehabilitació física, aquest
projecte també inclou la sostenibilitat ambiental, el benestar social i
la dinamització econòmica dels barris.
> Molts d’aquests aspectes ja fa temps que es treballen i són una
realitat en el que esdevé el “cor del projecte”, l’Espai del Barri, que
cada dia batega amb més força. L’essència principal d’aquest

Crisi - Canvi - Formació
> No cal dir que estem immersos en UN PERÍODE de crisi, però
hem de creure que, com cada vegada serà això, UN PERÍODE, i
que comportarà canvis. CANVI, paraula que ens fa molt de respecte fins i tot por, però que també suposa evolució i millores. Tots
patim d’alguna manera aquests períodes de collites minses i
recursos escassos i tot sovint ens hem de buscar altres sortides o
aixecar la vista i buscar nous horitzons.
> El Pla de Barris Palamós – Millora inclou en els seus camps
d’actuació, entre d’altres, uns plans de formació, que amb la
cordinació de l’equip del Pla de Barris Palamós – Millora, es volen
engegar ben aviat (a partir del mes de març).

> Tot i estar a l’oposició, el Grup Municipal d’Esquerra dóna suport
al projecte del Pla de Barris perquè, superats els inconvenients del
període d’execució, ha de tenir uns resultats positius per als veïns i
a les veïnes, si tot es fa bé.
Com que em demanen que, en aquest butlletí, parli de formació,
faig una ullada al barri i de seguida veig uns equipaments escolars
considerables. Per aquesta banda estem servits. Però la formació,
avui dia, no s’acaba a l’etapa escolar. La formació permanent és
una necessitat de tota la població que, entre altres coses, li cal
anar-se posant al dia en les noves tecnologies per tal que no es
consolidi la fractura digital.

> L’oferta formativa és una de les propostes que treballem des de
l’Espai del Barri amb l’interès de crear accions que permetin
millorar l’autonomia de les persones, fomentant la cohesió social i
la igualtat d’oportunitats a través de la seva capacitació. En aquest
àmbit cal destacar els monogràfics de dinamització econòmica i
ocupacional, mitjançant els quals s’ofereix formació en el coneixement de l’entorn per a la creació de nous negocis al barri, així com
els recursos per a la inserció sociolaboral.
> Aquestes són iniciatives que, com deia al principi, van més enllà
de la millora urbanística i que també formen part d’aquest projecte
global que, amb la participació de tots, ens permetrà millorar la
qualitat de vida de les persones que residiu en aquests barris.
Informa-te’n i participa-hi, tu també en formes part.

presentacions

> Res més lluny de la realitat. Arribar fins aquest moment ha requerit
un ampli treball previ, en què els responsables de les administracions implicades, el seu personal tècnic i els veïns i veïnes
d’aquests sectors, hem participat de manera conjunta en la
planificació global d’aquest projecte, garantint una projecció de
creixement i millora d’aquests sectors ben estudiada, analitzada i
planificada.

servei municipal és el de potenciar les relacions humanes
mitjançant la realització d’accions comunitàries i de proximitat
encaminades a afavorir la convivència veïnal, que permetin noves
oportunitats d'actuació personal i laboral, així com la realització
d'accions d'acollida per a la inclusió social de totes les persones.

M. Teresa Ferrés i Àvila
Alcaldessa de Palamós

> Els nous coneixaments suponen un valor afegit a l’hora de trobar
feina o ampliar horitzons.
Els cursos que s’impartiran seran:
• Formació professional no reglada.
• Competències bàsiques per la recerca de feina.
• Formació per a emprenedors/es.
• Diversos projectes socioeducatius per a millorar l‘aprenentatge
del català i fomentar la cohesió social.
I estaran oberts a tots els ciutadans del municipi.
Des de l’ Associació us convidem a participar-hi.
Josep Olive
Vocal de l’Associació de veïns

En temps de crisi, cal potenciar l’oferta formativa de caràcter
professional, especialment per al jovent desocupat, per facilitar la
seva integració al món laboral. I en una societat diversa com la
nostra, cal oferir recursos formatius orientats a la integració social.
El Pla de Barris no és només una operació urbanística. És també
un impuls a la formació permanent del veïnat. Des de l’Espai del
Barri ja s’ofereixen programes de formació que caldrà potenciar.
L’edifici on ara hi ha l’Espai de Barri ja va néixer com a centre de
formació i em sento molt orgullós d’haver contribuït a la seva
preservació per tal que continuï fent, en part, aquesta funció.
Dani Reixach
Regidor d’ERC i membre del Consell del Barri

el barri millora palamós millora

> Estem a punt d’iniciar les obres que permetran l’arranjament i la
millora urbanística dels barris inclosos al projecte “Palamós Millora”.
Aquest any veurem com en molts dels carrers d’aquest àmbit del
nostre municipi s’iniciaran aquestes feines i, coincidint amb la
visualització física de les obres, començarà també per a molts
aquest projecte.
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tallers, cursos i exposicons

Tallers, cursos i exposicions
del primer semestre de 2010
Dinamització econòmica i ocupacional
Per donar resposta a la realitat social, econòmica i formativa actual de Palamós es desenvolupen diferents línies
d’actuació.
Per una part oferim formació professional no reglada dels sectors emergents i per altra part cursos i tallers en competències bàsiques per a la recerca de feina.

> FORMACIÓ PROFESSIONAL NO REGLADA
- Curs Auxiliar de cambrer/a
- Curs Auxiliar de cuina
- Curs dependent/a i atenció al públic
- Curs de neteja
Els cursos inclouen els següents mòduls:
• Continguts teòrics
• Pràctiques en empreses de Palamós
• Motivació i orientació professional
Adreçat a: Persones majors de 25 anys, amb ganes
de millorar la seva formació i en situació d’atur del
municipi de Palamós.
Calendari: de març a juny

> FORMACIÓ EN COMPETÈNCIES
BÀSIQUES PER LA INSERCIÓ LABORAL
Tallers i cursos
• Informàtica bàsica
• Recerca de feina
• Coneixement de l’entorn
• Motivació i orientació professional
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Adreçat a: Persones majors de 18 anys i amb ganes
de millorar la seva formació.
Calendari: d’abril a juny

> FORMACIÓ EMPRENEDORS
I EMPRENEDORES
Monogràfic: Desenvolupa la teva iniciativa!
• Formes jurídiques i models d’empresa
• Estudis de viabilitat econòmica
• Tràmits, ajuts i fonts de finançament
Adreçat a: Persones majors de 18 anys amb ganes
de crear la seva pròpia empresa.
Calendari: de maig a juny
Més informació i inscripcions: Espai del Barri. Places
limitades.
Organitza: Pla de Barris Palamós millora, Punt
Jove i Departament de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament de Palamós
Col·laboren: Consell comarcal del Baix Empordà,
Fecotur i Cambra de comerç

> SERVEI D’ACOLLIDA
A PERSONES NOUVINGUDES
Grups de conversa
Dilluns i dijous. Horari: 9.30 a 11 h. Lloc: Espai del
barri
Dilluns i dimecres. Horari: 15.15 a 16.45 h. Lloc: CEIP
Ruiz Giménez
Dimarts i dijous. Horari: 15.15 a 16.45 h. Lloc: CEIP
Vila-romà
Dimarts i dijous. Horari: 19.30 a 21 h. Lloc: Espai del
barri
A qui s’adreça: Persones majors de 18 anys amb poc
coneixement de la llengua oral i escrita.
Formació per voluntaris per dinamitzar
els grups de conversa

Sessions teòriques i pràctiques a les escoles.
Dies: els dimecres 17, 24 de febrer, 3 i 10 de març
Horari: de 17.15 a 19.15 h
A qui s’adreça: Persones majors de 18 anys amb inquietuds en la dinamització voluntària d’espais culturals.
Inscripció: gratuïta a l’Espai del barri i a la Biblioteca
Lluís Barceló i Bou. Places limitades.
Sessions d’activitats i contes:
• 22.01.10: CEE Els Àngels
• 28.01.10: Biblioteca
• 10.02.10: Col·legi La Salle
• 24.02.10: CEIP Ruiz Giménez
• 10.03.10: Escola Vedruna
• CEIP Vila-romà
Entrada lliure i gratuïta.
Organitza: Pla de barris Palamós millora i Biblioteca
Lluís Barceló i Bou
Col·laboren: CEIP Ruiz Giménez, CEIP Vila-romà,
Escola Vedruna i Escola La Salle

tallers, cursos i exposicons

> BIBLIOESCOLA
Taller d’eines i estratègies per dinamitzar les biblioteques escolars (2a edició)

Dies: Dissabte 6 de març. Horari: 10 a 14 h.
Lloc: Espai del Barri
Inscripció: gratuïta a l’Espai del Barri.
Places limitades
Organitza: Pla de Barris Palamós millora i Servei
d’acollida a persones nouvingudes
Col·labora: Càritas Santa Eugènia i Associació
EINA
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dia internacional de la dona

Participació als tallers i actes vinculats

al Dia Internacional de la Dona
El Dia Internacional de la Dona queda fixat en data del 8 de març a partir de la sortida al carrer en protesta
per la manca d’aliments de les dones russes el 8 de març de 1917.
A Catalunya, es produeixen els primers fets reivindicatius amb la incorporació de la dona al treball assalariat. Al
1881, al municipi d’Igualada apareixen els primers moviments de dones del sector tèxtil que demanen millores
en les condicions laborals.
El Dia Internacional de la Dona no té un origen en un únic fet, ni en un únic territori. Parlem d’un procés actiu,
parlem de sumar esforços per part de dones de diverses cultures i procedències al llarg dels anys, en defensa
dels drets humans i en la recerca d’espais comuns de diàleg.
Des de l’Espai Dona de l’Ajuntament de Palamós desitgem participar en aquest procés, ens hem sumat a la
celebració del Dia de la Dona treballant per desenvolupar polítiques actives de promoció d’accions que fomentin
la igualtat plena de drets i oportunitats entre dones i homes.
S’han realitzat diferents tallers i actes al llarg dels mesos de febrer i març, amb la participació de més 100 veïnes
i veïns.
La finalitat dels tallers ha estat oferir un espai de trobada i d’intercanvi cultural a través de la creació i la paraula.
S’han après diferents tècniques artístiques com iniciació al patchwork, a la pintura, al collage i altres manualitats,
on el resultat ha estat la construcció d’un mural de 2 x 2 metres amb les peces que han confeccionat els i les
participants.
Aquest mural s’ha inaugurat el passat dia 8, i restarà
exposat tot el mes de març a l’Espai del Barri.
També hem comptat amb la conferència “Les dones com a pont de cultura” a càrrec d’Azahara
Haughey.
Agraïm la col·laboració de Càritas Santa Eugènia de
l’Associació catalana d’afectats de fibromiàlgia, i la
participació de l’Oncolliga i del Trampolí, al igual que
de la resta de participants.
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El pròxim mes de març, reprenem el projecte “La Meva Comunitat Millora”, un dels projectes socials de Pla de Barris, Palamós Millora. L’Equip de Suport a les Comunitats de Veïns i Veïnes format per dos dinamitzadors socials seran els responsables de desenvolupar les següents accions:
• Assessorar i oferir suport en la gestió de juntes d’escala i espais comuns.
• Establir canals de comunicació que fomenti la participació de joves i adults.
• Recollir necessitats socials, culturals i formatives a través d’enquestes.
• Fomentar la participació i la implicació ciutadana en projectes socioculturals per infants, joves i adults.
• Transmetre el sentiment de comunitat i crear una bona sintonia beneficiant el barri i les persones que hi conviuen a través
de les seves demandes.
Podeu adreçar-vos a l’Equip de Suport a les Comunitats de Veïns i Veïnes a través del correu electrònic:
comunitats@palamos.cat

Donem resposta al barri... Rehabilitem el Mas Guàrdies

Projectes socials

La meva comunitat millora

Recollint les peticions dels veïns i veïnes de la zona de les Cases Noves i Mas Guàrdies de disposar d’un local social, el Pla
de Barris proposa la rehabilitació d’un mas històric, el mas Guàrdies.
Es tracta d’un projecte innovador que es realitzarà d’una manera de fer diferent a l’habitual, mitjançant plans ocupacionals,
que donin feina als aturats i aturades del barri i amb la col·laboració i supervisió de la brigada d’obres.
També es tracta d’un projecte diferent, ja que denota la implicació i voluntat d’integració d’una entitat tan important en tots
els sentits, com és l’Hospital, qui cedeix l’espai de manera gratuïta.
Es preveu que les obres de rehabilitació es puguin iniciar a la primavera.
Tal com s’ha exposat anteriorment, l’objectiu del mas ha de ser el foment de la convivència, la formació integral del veïnat i el
desenvolupament com a comunitat.
En aquest sentit el mas ha de poder ser:
1. Seu de les associacions i entitats del barri.
2. Activitats socioeducatives destinades a joves i adults.
3. Punt de formació.
La planta baixa disposarà d’una recepció, un despatx i un petit bany, mentre la planta primera tindrà una sala polivalent d’uns
50 m2.
Actualment el projecte es troba en el període d’exposició al públic, i poden presentar-hi al·legacions.
Aquest projecte es pot consultar a l’Ajuntament, a l’Espai del Barri o través del web
http://www.palamos.cat/public/information.aspx?id=4056.
Esperem les vostres aportacions.
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ESPAI DONA DE PALAMÓS
Dimarts 10 a 14 hores i dijous 16 a 19 hores
igualtat@palamos.cat
SERVEI D’ACOLLIDA A LES PERSONES NOUVINGUDES
Dilluns a divendres de 10 a 14 hores
acollida@palamos.cat
ASSESSORAMENT JURÍDIC EN MATÈRIA D’ESTRANGERIA
Dimecres de 10 a 12 hores
palamosmillora@palamos.cat
ASSESSORAMENT DE DEUTES FAMILIARS

Contacteu amb
l’Espai del Barri

972 31 31 82
palamosmillora@palamos.cat
Mn. Cinto Verdaguer, 12

Dilluns de 11 a 13 hores
Concertar cita a través de serveis socials o
Càritas Santa Eugènia de Sant Joan
EQUIP DE SUPORT A LES COMUNITATS DE VEÏNS i VEÏNES
De dilluns a divendres de 16 a 18 hores
comunitats@palamos.cat

Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial
i Obres Públiques
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