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editorial
L’Hospital de Palamós
> El rei Alfons III, l’any 1334, va concedir a la vila de Palamós
el privilegi de poder gaudir d’un hospital. En trobem la seva
ubicació, el 1412, quan era a la plaça de la vila. A la meitat
del segle XVI ja n’han construït un de nou a dalt del Pedró,
on hi romandrà fins el 1742, quan els frares agustins el transformen en el seu segon convent, quedant així Palamós sense
hospital.
> Coneixedor d’aquest fet, Mossèn Miquel Costa va deixar
escrit en el seu testament, l’any 1768, que s’edifiqués un nou
hospital i una església, la del Carme. Aquest hospital va ser
destruït per l’aviació italiana l’1 de setembre de 1938. Novament Palamós va restar sense hospital. Acabada la Guerra
Civil, la Dirección General de Regiones Devastadas es va encarregar de la construcció d’un nou hospital, edifici que fou
inaugurat l’any 1952. Amb els anys, es va convertir en un
hospital-residència per a gent gran. Davant aquest fet i a la
manca d’espai, l’any 1974 es va aixecar un pis.
> Finalment, des de la Generalitat es decideix la construcció
d’un hospital comarcal al costat de l’antic, que fou inaugurat
pel president de la Generalitat l’any 1986.
Des del 1769, els successius hospitals de Palamós s’han regit per un patronat dissenyat per Mossèn Miquel Costa en
el seu testament i dirigit per l’alcalde o alcaldessa, el primer
tinent d’alcalde i el rector de la parròquia.
Pere Trijueque
octubre 2010
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> Coincidint amb el final de l’estiu s’ha iniciat l’execució de les obres del projecte
d’intervenció integral “Palamós Millora”, engegant d’aquesta manera el procés de reforma
urbanística més important i ambiciós que mai
fins ara s’ha dut a terme a Palamós. Aquesta
és una veritable aposta de futur i una clara acció estratègica de Palamós mitjançant la qual
fomentem un model de ciutat que impulsa la
major qualitat de vida per a tots aquells que
hi residim.
> Ara, administració i ciutadania fem realitat aquest projecte en un exercici d’estima
cap a les Cases Noves, el Mas Guàrdies i
l’Eixample Nord, projectant entre tots un Palamós en el qual els barris, i de manera clara,
s’interrelacionin dins el teixit urbà de la vila,
per confegir una trama cohesionada i unitària,
amb més i millors serveis i on seguim potenciant les relacions humanes i la comunicació
social com un dels valors més importants per
als palamosins i palamosines.
> El “Palamós Millora” ens permet realitzar
aquest impuls definitiu al camí de futur del
nostre municipi, consolidant un projecte global que té a les persones i la seva qualitat de
vida com a principal referent. Per això volem
comptar amb tots i cadascun de vosaltres,
amb el goig de compartir i participar plegats
en la “construcció” d’aquest Palamós on els
seus barris han d’esdevenir veritables espais
de convivència per a les persones.
M. Teresa Ferrés i Àvila
Alcaldessa de Palamós

el nostre barri
FESTA DEL BARRI
A LA PLAÇA
DEL MAS GUÀRDIES
> El passat dissabte 10 de juliol a la plaça dels pisos
del Mas Guàrdies es va celebrar la SEGONA festa
del barri.
> El grup de dones organitzadores, veïnes del barri,
van fer possible una vegada més una festa popular
on:
Veïns i veïnes van portar diferents tipus de menjars
elaborats a casa: pastissos, galetes, entrepans, cuscús, xurros...
Unes mares van fer una xocolata boníssima! i els melindros els va oferir la fleca del barri.

Va haver-hi jocs infantils, i pinyates en finalitzar la festa.
També hi va haver una rifa (amb el que van aportar
botigues del municipi) en la qual tots els nens i nenes
es van endur algun premi.
Durant tota la tarda es van disputar petits partits de
futbol que va organitzar un veí entrenador de futbol.
Els concerts de música a càrrec de grups de joves
del municipi van donar pas al nostre Dj particular.
> Aquest any hi ha hagut una participació més nombrosa que l’any passat, prop de 200 persones van
passar per la plaça en algun moment de la tarda.
> Agraïm de tot cor als establiments del municipi que
van col·laborar amb tota mena de donatius.
> I sobretot: A tots els assistents i assistentes, moltes gràcies per venir i per regalarnos la vostra simpatia.
> Us esperem l’any que ve!!
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Espai públic
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Espai públic

illora dels carrers

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

Per iniciar
En obres
Acabat

> 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.

Atenció al ciutadà
> 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.
> També podeu parlar amb la direcció de les obres, els dilluns i divendres a l’Espai del
Barri, concertant una cita prèvia.
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ciutadania

PALAMÓS DIU NO A LA
VIOLÈNCIA MASCLISTA, I TU?
> El proper dijous 25 de novembre tindrà lloc la campanya de
sensibilització “Palamós diu no a la violència masclista, i tu?”, per
a la qual s’han editat uns adhesius que es repartiran en diferents
serveis municipals, en comerços i establiments del municipi.

> El 25 de novembre és l’escenari de tots i totes per manifestar el
rebuig envers la violència. Per eradicar la violència vers les dones, a
més a més de l’atenció directa a les víctimes, és necessari treballar
des de la sensibilització, la prevenció i el compromís per trencar i
superar la violència i les desigualtats de gènere.

> Paral·lelament a la jornada, els i les joves de segon, tercer i quart
d’ESO de l’IES Palamós i l’Escola Vedruna participen en tallers per
a l’equitat de gènere i sobre violència masclista dinamitzats per
l’agent de salut de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Palamós.
> Per a més informació contacteu amb l’Espai del Barri al telèfon
972 31 31 82

Palamós

A L’ESPAI DEL BARRI
OFERIM ASSESSORAMENT
JURÍDIC EN MATÈRIA
D’ESTRANGERIA
> L’Espai del Barri de Palamós ofereix assessorament
jurídic gratuït sobre temes d’estrangeria.

> En el marc del Servei d’Assessorament per a
Immigrants de Caritas Diocesana de Girona, cada
dimecres al matí atenem molts ciutadans i ciutadanes
que necessiten orientació sobre aspectes legals que els
afecten.

> Les consultes més habituals estan relacionades amb
la regularització de les persones nouvingudes que
encara no han accedit al permís de residència i treball.
A Palamós, el col·lectiu més nombrós que es troba en
aquesta situació és el format per persones procedents
del Marroc i de l’Amèrica Llatina.
> En aquests casos, els informem sobre els requisits
exigits per la Llei d’estrangeria per tal de tramitar els
permisos i fem un acompanyament al llarg del procés de
preparació de l’expedient.

> Resumidament, per poder tramitar un permís cal
demostrar una permanència d’un mínim de tres anys
al país i presentar un contracte de treball o bé tenir
familiars directes que acreditin que poden fer-se càrrec
de la persona nouvinguda. Altres consultes habituals fan
referència a la renovació dels permisos i als requisits per
poder reagrupar la família.

> Així doncs, gran part dels usuaris d’aquest servei
estan en una situació legal, econòmica i social molt
fràgil, per la qual cosa intentem tenir molt en compte, en
tot moment, el vessant humà de la nostra feina.
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Laia Alabareda
Assessora jurídica

> Si necessites el servei d’assessorament en
matèria d’estrangeria concerta una cita a través de
palamosmillora@palamos.cat o truca a l’Espai del Barri
al 972 31 31 82.

L’Ajuntament de Palamós ha dissenyat un Pla Extraordinari d’Ocupació Local que
suposa la contractació durant 6 mesos de 39 persones en situació d’atur amb
dificultats d’inserció laboral.
COORDINACIÓ

> Per al desenvolupament del projecte Impuls Treball

- Digitalització d’informació geogràfica municipal
- Implantació sistema de facturació electrònica
- Campanyes de sensibilització i educació ambiental

ha estat necessària la implicació de diverses àrees
municipals amb l’objectiu de dissenyar i planificar els
diferents projectes que s’emmarquen dins els sectors
de l’obra pública i rehabilitació d’habitatges, l’eficiència i
estalvi energètic, i les noves tecnologies i comunicació.

> El Projecte Impuls Treball estableix la realització

PROJECTES IMPULS TREBALL

d’accions formatives dels treballadors i treballadores
d’entre 60 i 120 hores lectives, com un element clau per
afavorir l’ocupació en finalitzar el projecte.

FORMACIÓ UN ELEMENT CLAU

formació i ocupació

IMPULS A L’OCUPACIÓ

> Al mes de juliol , s’incorporen a la plantilla de
treballadors i treballadores de l’Ajuntament, 10 oficials de
paleta, 10 operaris, 3 pintors, 14 auxiliars administratius
i 2 educadors ambientals per desenvolupar els següents
projectes:
- Rehabilitació Mas Guàrdies
- Reducció de barreres arquitectòniques a la via pública
- Manteniment i millora d’instal·lacions d’equipaments
municipals
- Digitalització de documents i telematització de serveis
públics

PERFIL PERSONES CONTRACTADES

> Per participar en el Projecte Impuls Treball les persones
contractades han hagut de complir els següents
requisits: trobar-se en situació d’atur, estar inscrites a
l’Oficina de Treball des de fa 6 mesos com a demandants
d’ocupació, amb prestació i/o subsidi d’atur exhaurit (
o a punt d’exhaurir-se) i no haver participat en projectes
de plans d’ocupació iniciats en els anys 2008 i 2009.

> El 38% de les contractacions ha estat per a dones
d’entre 20 i 35 anys, procedents de l’àmbit administratiu
i serveis; el 62% ha estat per a homes d’entre 30 i 50
anys, procedents del sector de la construcció.
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formació i ocupació

formació a palamós
Des de l’Ajuntament de Palamós, s’estan realitzant diverses
formacions per incrementar l’autonomia de les persones i
afavorir la inserció en el mercat laboral de veïns i veïnes.
Trimestralment, s’obren els períodes d’inscripció als cursos i
a activitats formatives del Pla de Barris.
El passat mes de setembre es van realitzar les inscripcions
de l’oferta formativa trimestral a la qual han accedit 140
persones.
Grups de conversa
Espai de conversa que permet la interrelació
entre les persones tractant temes d’interès
comú i afavorint la comunicació oral en
català.

FORMACIÓ

Cursos d’informàtica
Formació per apropar l’accés a les
noves tecnologies de la informació i
la comunicació potenciant les pròpies
habilitats i competències.
Oferim cursos d’informàtica de nivell inicial
i intermedi.

El proper període d’inscripció serà al mes de gener de
2011. Per a consultes, adreceu-vos a l’Espai del Barri.

ESPAIS FORMATIUS SETMANALS

SAI
Espai
de
treball
individual amb el suport
d’un professional per
practicar, navegar, i fer
recerca de feina.
Tots els dilluns i dijous
de 17 h a 19 h al Punt
Jove
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Inserció sociolaboral
Espai d’acompanyament en el
procés de recerca de feina on
podràs rebre informació sobre eines
i recursos per a la recerca de feina,
definir nous objectius professionals
i fer recerca de formació.
Tots els dimarts de 10 h a 13 h
concertant cita prèvia

Curs d’alfabetització
Curs per millorar les competències de
lectoescriptura en català des d’un vessant
funcional i pràctic.

Busques feina?
Sessions de treball sobre eines i recursos
per a la recerca de feina adreçades a
persones en situació d’atur.

Vols crear la teva empresa?
Taller adreçat a emprenedors i emprenedores
interessats a crear un negoci.

Jornades de Sensibilització Mediambiental
(30 de setembre, 1, 7 i 8 d’octubre de 2010)

> A la tarda, els infants, joves i famílies sobretot del
barri, però també de la resta de Palamós, han pogut
participar de les mateixes activitats programades.

> Durant els quatre dies, la plaça dels pisos del Mas

> Així mateix s’ha instal·lat un estand on s’han repartit

Guàrdies ha estat l’escenari on s’ha instal·lat l’inflable
“RECICLAR SALTANT” per promoure la bona utilització
dels contenidors de recollida selectiva d’una manera
lúdica i divertida. Paral·lelament s’han fet uns tallers de
compost on cada participant s’ha pogut emportar un
test amb llavors que ells mateixos han plantat.

bujols i s’ha donat informació a veïns i veïnes que s’han
interessat per la recollida de la brossa orgànica i la
utilitat del compostatge casolà.

> La valoració general que han expressat tant l’equip
educatiu de les escoles com la resta d’assistents ha
estat molt positiva, fins al punt de demanar que es
repeteixin iniciatives semblants.

> Els alumnes de primer i segon de primària dels centres
educatius Vila-Romà, Ruiz Giménez, La Salle, Vedruna
i el Centre d’Educació Especial Els Àngels han pogut
gaudir de les activitats realitzades en horari de matí.

> Per part dels organitzadors Pla de Barris i Medi
Ambient també hi ha hagut un alt grau de satisfacció i la
intenció de seguir col·laborant en el futur.

cuidem l’entorn

AL BARRI RECICLEM
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cuidem l’entorn
Tallers de restauració de
gronxadors de fusta infantils
a la plaça del Mas Guàrdies
> Durant aquest mes de novembre es rehabilitaran els tres gronxadors de
fusta infantils ubicats a la plaça del Mas Guàrdies.

> Els protagonistes dels tallers són nens i nenes de totes les edats del barri i
un fuster membre de l’associació de veïns i veïnes del barri.
> Dos cops a la setmana durant un mínim de 6 jornades, unirem esforços per
a dibuixar els nous dissenys dels gronxadors de fusta, tallar, polir les fustes i
pintar-les.
> Finalment, celebrarem la col·locació del nous gronxadors amb una xocolatada a la plaça del Mas Guàrdies.
> L’objectiu dels tallers és la implicació d’infants, joves i famílies del barri per
respectar i tenir cura del mobiliari infantil urbà.
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> Per a més informació i inscripcions adreceu-vos a l’Espai del Barri.

> Amb motiu de l’inici de les obres d’arranjament

> L’Ajuntament de Palamós, l’equip directiu i

dels carrers dels carrers de Pla de Barris s’han
realitzat unes jornades informatives a l’alumnat
d’educació infantil i primària de l’escola La
Salle, ubicada al bell mig de la primera fase
d’urbanització dels carrers, i que es veu afectada
en l’accessibilitat a peu i en vehicle.

l’AMPA de l’escola La Salle, la Policia Local i el
personal tècnic de la direcció d’obres han dut
a terme uns tallers que tenen com a objectiu
informar sobre la senyalització i els sistemes de
seguretat de les obres.
> Aquesta iniciativa pretén fomentar el respecte

per les mesures de seguretat i conscienciar
sobre la importància de seguir els itineraris
previstos per als vianants.

més coses...

JORNADES INFORMATIVES A L’ESCOLA LA SALLE
ITINERARIS SEGURS

> Les jornades informatives tindran continuïtat a

la resta dels centres educatius a mesura que les
obres afectin l’àmbit de cada escola.

AGENDA 21
> Palamós, conjuntament amb els municipis de Calonge

> A Palamós ja s’han dut a terme dos tallers participatius

i Vall-llobrega, està treballant en la redacció de l’Agenda
21 local. L’Agenda 21 pretén integrar els temes
ambientals, econòmics, socials i culturals del municipi
i definir les accions necessàries per afavorir la qualitat
de vida de la població local des del punt de vista de
desenvolupament sostenible.

dels tres previstos. Per aquest motiu encara esteu a
temps de poder participar o informar-vos del procés de
redacció de l’Agenda 21.

> L’objectiu final del procés és que l’Ajuntament aprovi
un Pla d’Acció Local per la Sostenibilitat (PALS),
consensuat entre les autoritats locals i els components
socioeconòmics del municipi mitjançant el diàleg i la
participació. Aquestes accions, que es decidiran entre
tots i totes, hauran de definir com volem que sigui el
nostre municipi en un futur.

> En concret a Palamós ens visitarà l’oficina itinerant de
l’Agenda 21 el 17 de novembre entre les 11 h i les 19 h
a les dependències de l’Espai del Bari i Medi Ambient.
En aquesta oficina la població podrà informar i opinar
sobre les accions que consideri prioritàries, i proposarne de concretes.
Per a més informació consulteu el
web: http://www.agenda21local.org
Envieu-nos les vostres propostes a
agenda21local@spora.es
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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

Contacteu amb
l’Espai del Barri

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

ASSESSORAMENT DE DEUTES FAMILIARS
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
Dilluns, dimarts i dijous de 15 a 17 hores
comunitats@palamos.cat

BONES PRÀCTIQUES AL TEU BARRI - MEDI AMBIENT
Servei de recollida de mobles i trastos vells
Cal concertar dia i hora trucant al telèfon de recollida 972 31 39 39

Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial
i Obres Públiques
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