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Aportació històrica

editorial
El mas Guerau des Grau
Malgrat que es pot pensar que als voltants de l’Hospital
només hi havia un mas, el mas Guàrdies, realment n’hi
havia dos. L’altre mas que encara està dempeus era
més important, em refereixo al mas Guerau des Grau,
conegut com a “can Sàbat”. Tots dos eren dins l’antic
terme de Sant Joan.
Sobre les terres del mas Guàrdies es varen construir la
major part de les “Cases Noves”.
Una part de les terres del mas Guerau, els antics
“Quintà de Baix” i “Quintà de Dalt”, s’estenien des del
vessant sud del puig del Molí de Vent fins al carrer de
Sant Josep, pel sud, i l’avinguda del President Lluís
Companys, per ponent, o sigui una bona part de la superfície que ocupa el Pla de Barris. Aquí s’hi formaren
els carrers de l’Hospital, Doctor Flèming, Pere Farreras, Pompeu Fabra, Lleida, Mare de Déu del Carme,
Mare de Déu de Montserrat, Tramuntana, Magisteri i
Galceran de Requesens i sobre aquestes terres s’hi
va edificar l’Hospital, el quarter de la Guàrdia Civil,
el C.A.P., l’antic “Parque”, ara carrer Pere Farreras i
col·legi de la Salle, i les cases dels Mestres, a part de
les cases que situades entre el carrer de l’Hospital i
l’avinguda del President Lluís Companys, fins al carrer
dels Rentadors.
Pere Trijueque
febrer 2011
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La publicació d’aquest nou número del butlletí del Palamós
Millora coincideix en el temps amb la finalització de les obres
d’urbanització dels carrers amb els quals es va encetar la primera fase d’aquest gran projecte.
Es tracta de carrers de la zona de l’Eixample Nord, concretament el de Sant Josep, el del Germà Ambrosi Rafel, el primer
tram del Mn. Jacint Verdaguer, així com el de la Prosperitat i el
de Balmes, aquests dos últims en els trams compresos entre
l’aparcament de Cervantes i el carrer de Muntaner.
Agraeixo la paciència mostrada durant aquest mesos pel veïnat
que s’ha vist afectat per les obres al seu carrer, però sobretot,
vull mostrar el meu agraïment per la implicació d’aquests ciutadans i ciutadanes que han mantingut contacte constant amb
els responsables de l’obra amb sol·licituds o fent aportacions
que ens han ajudat a millorar dia a dia el procés de les obres.
Amb la rehabilitació d’aquests primers carrers Palamós ha iniciat un procés que culminarà amb la millora de tres barris del
municipi d’una superfície global d’uns 165.000 m2., amb un
projecte d’intervenció integral que donarà com a resultat una
major qualitat de vida per a les quasi 3.000 persones que hi
resideixen.
Tots aquests esforços que a l’entorn del Palamós Millora fem
conjuntament veïns, tècnics, operaris i l’Ajuntament es veuen
compensats amb el bon resultat d’un projecte que ara agafa
forma amb la finalització de les obres en els primers carrers
executats.
Us convido a passejar pels nous carrers ara finalitzats, a gaudir
de la qualitat d’aquests nous espais públics, dotats de tots
aquells serveis que responen a les necessitats reals per als
ciutadans que hi viuen i que ens permeten tornar a potenciar
aquestes zones com a veritables espais de referència a la vila.
Ens hem de felicitar tots perquè estem davant el projecte
d’intervenció integral més important mai executat al nostre municipi que ens permet fer justícia amb els nostres barris.
M. Teresa Ferrés i Àvila
Alcaldessa de Palamós

el nostre barri

Fa trenta-sis anys,
aproximadament,
que vivim al Mas Guàrdies.
Anteriorment ens estàvem al barri de la platja, lloc
del meu naixement. Els habitatges en què vivíem
eren d’unes condicions molt precàries, encara que
molt ben situats. Per aquest motiu, quan vàrem tenir
l’oportunitat, a través de la Cooperativa de Vivendes
“San Martín”, de millorar el nostre nivell de vida, com
a propietaris d’ una casa que reunia totes les comoditats, no ens ho vàrem pensar gens i vàrem canviar
de lloc.
Però aquí va començar una altra història. Tots els
veïns i veïnes del barri, cada mes havíem d’ingressar
la quota a una entitat bancària. A conseqüència de
la mala gestió per part de la direcció de la Cooperativa, de cop i volta ens van comunicar que havíem
de comprar una altra vegada el pis, i que tot el que
havíem pagat fins aquell moment estava perdut. Després de moltes negociacions, vàrem poder recuperar
la nostra casa, però sense haver pogut recuperar la
inversió inicial que tots i totes nosaltres, en el seu moment, vàrem aportar.
Dit això, intentaré explicar les diferències que, a la
meva manera d’entendre, han fet canviar el nostre
barri en relació a quan hi vàrem arribar. Tots érem coneguts, nascuts o no a Palamós, de qualsevol lloc
d’Espanya. La convivència era fluida i directa, solucionàvem els problemes que podien sorgir a base de
molt bona voluntat. No m’atreviria a dir que sempre
era una bassa d’oli, però sí diria que normalment ho
solucionàvem amb diàleg, molt bona voluntat i respecte.
Ara és diferent. No diré que millor o pitjor, però diferent. Per començar, molts dels que eren veïns i veïnes

de sempre, pel motiu que sigui, han venut o llogat el
seu pis. Els nous propietaris i propietàries vénen de
països amb costums i cultures diferents, per la qual
cosa, cada vegada més, ens quedem a casa i això
fa que hàgim perdut aquell contacte directe que hi
havia.
> No és la meva intenció criticar ningú ni voler demostrar que nosaltres som millors. Simplement és
constatar que al llarg de tots aquests anys, el nostre
barri ha canviat moltíssim, que tots i totes els que hi
vivim també hem canviat i, per tant, és responsabilitat de tots fer possible que ens puguem sentir part
molt important d’aquests canvis i de la convivència
en general.
Amb els mitjans que les autoritats posen al nostre
abast, amb la solidaritat de tots i totes els que formem part de la comunitat i amb voluntat de fer-ho
possible, crec sincerament que ens espera un molt
millor futur.
Josep Cordomí i Molla
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el nostre barri
CREACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ LÚDICA PER AL BARRI
Ja fa dos anys que un grup de dones de Mas Guàrdies i les Cases Noves organitzen una festa al mes
juliol, amb la intenció que en gaudeixi tot el barri. Des
de fa ja un temps, el seu interès a fer alguna cosa per
a la resta del veïnat està anant més enllà, de manera
que han decidit constituir-se com a associació. La
finalitat és fer diferents activitats durant l’any amb la
intenció que tots els veïns i veïnes en puguin gaudir
(la festa del barri al juliol, la castanyada o altres activitats puntuals).
Fins al moment, han realitzat un seguit de reunions
per a poder-se constituir com a:
Associació Lúdica per al Barri.
El passat 7 de febrer, el grup promotor de veïnes es
van reunir -juntament amb les persones interessades
en la nova entitat i que prèviament havien signat la
seva predisposició a adherir-s’hi, per presentar-se
formalment com a Associació Lúdica per al Barri i explicar les motivacions, objectius i activitats que pretenen desenvolupar.
Un dels projectes que s’estan plantejant - aprofitant la
propera obertura del Mas Guàrdies com a nou espai
per a la ciutadania - és organitzar activitats per a la

4

gent gran del barri, un parell de tardes a la setmana.
Des de l’Espai del Barri donem tot el nostre suport a
una iniciativa tan lloable com la que estan endegant
aquest grup de veïnes.
Equip Tècnic del Pla de Barris

Aquesta nova associació té la gràcia i l’encant
dels dos aspectes que trobem inclosos en el
seu nom:
- La “Lúdica” és un concepte que es refereix
a la necessitat de l’ésser humà de comunicar-se, de sentir, expressar-se i produir en els
éssers humans una sèrie d’emocions orientades cap a l’entreteniment, la diversió i l’esplai
que ens porten a gaudir, riure, cridar i fins i tot
plorar en una font generadora d’emocions.
- “Per al barri” entenent la preposició “per a”
com la direcció cap on van encaminades les
accions empreses, però sobretot en el sentit
de que el barri és l’objecte receptor de totes
les iniciatives, és el mitjà i, alhora, és el fi de
totes les accions i esforços.

ciutadania

PROJECTE ROSSINYOL
El mes de novembre es va iniciar a Palamós el Projecte Rossinyol
“Mentoria per a una societat inclusiva”, una activitat d’extensió
universitària que pretén crear una xarxa de dinàmiques entre
estudiants de la UdG (mentors) i alumnes dels centres de
Palamós, amb l’objectiu de potenciar la inclusió social, la
ciutadania activa i el desenvolupament personal dels infants,
principalment nouvinguts al municipi, mitjançant la realització
d’activitats que facilitin el coneixement de l’entorn.
Aquest projecte que es porta a terme a diversos municipis de
les comarques gironines, s’ha engegat a Palamós des del Servei
Municipal d’Acollida a Persones Nouvingudes de l’Àrea d’Acció
Social i Ciutadania, amb l’ajuda del Pla de Barris, en coordinació
amb l’IES Palamós i en conveni amb la Universitat de Girona.

EL PROJECTE ROSSINYOL A PALAMÓS
El projecte Rossinyol s’ha iniciat a Palamós amb la participació
inicial de 6 joves, d’entre 1r i 4t d’ESO, escolaritzats a l’IES
Palamós, i que fa relativament poc que han arribat al municipi.
Al llarg dels propers cursos està previst seguir augmentant el
nombre d’alumnes participants així com dels centres educatius.
Durant el curs 2010-2011 els alumnes que participen en aquest
projecte realitzen activitats ludicoculturals programades pels
voluntaris universitaris que els acompanyen en totes elles. Totes
les activitats es realitzen fora d’horari escolar (tardes i caps
de setmana). Els alumnes de la UdG que realitzen l’activitat
de mentors han rebut una formació expressa per dur a terme
aquest projecte, del qual es fa un seguiment acurat per part
de les tres institucions vinculades directament: Universitat de

Girona, l’Ajuntament de Palamós a través del Servei d’Acollida
i l’IES Palamós.

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE A PALAMÓS
El passat dia 5 de novembre es va celebrar l’acte d’inici del
Projecte Rossinyol a Palamós, moment en el qual es van conèixer
els joves de Palamós amb els seus respectius acompanyants
de la Universitat de Girona.
Aquest acte va comptar amb la presència dels alumnes
participants del municipi, les seves famílies, els alumnes
participants de la Universitat de Girona, i les persones
responsables del projecte.
Com a representants de les entitats vinculades al projecte l’acte
de presentació va comptar amb l’assistència del regidor d’Acció
Social i Ciutadania de l’Ajuntament de Palamós, Josep Palet; la
regidora d’Ensenyament de l’Ajuntament de Palamós, Raquel
Gallego; el president del Consell Social de la UdG, Albert Bou, i
el coordinador del projecte Òscar Prieto.

EL SERVEI D’ACOLLIDA A PERSONES NOUVINGUDES
El Servei d’Acollida a Persones Nouvingudes de Palamós, depenent de l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament de
Palamós, es troba ubicat a l’edifici de l’Espai del Barri (c/Mn. Jacint Verdaguer, 12 – davant el parc de l’Arbreda).
Aquest servei municipal s’adreça a totes les persones amb l’objectiu principal de seguir potenciant a la vila el valor de la convivència i
la cohesió social, amb l’atenció directa a totes aquelles persones nouvingudes, organitzant programes que incideixen en l’adquisició
de competències lingüístiques bàsiques, i establint lligams amb la societat i el coneixement de l’entorn.També és un servei que
s’adreça a les persones autòctones, amb la realització de programes i projectes de sensibilització.

> L’horari de l’oficina del Servei d’Acollida és de dilluns a divendres amb atenció al matí, de 9 a 14 h i a les tardes en activitats
concretes. El telèfon de contacte amb el Servei d’Acollida és el 972 31 31 82.

Equip Tècnic del Pla de Barris
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Espai públic

TOT PASSEJANT PEL BARRI
A les 5 de la tarda, els alumnes d’ESO de l’Escola Vedruna baixen pel carrer Mn. Cinto Verdaguer, com un rierada
de gent, desordenats, impulsius, ocupant les voreres, xerrant uns al costat dels altres.
A les 8.30 del matí, els pares i mares i els alumnes de l’Escola Ruiz Giménez accedeixen a les aules a través
d’un vial amb prioritat per a vianants, el Prosperitat, que garanteix un accés segur i adequat al centre educatiu.
Els dimarts, a les 11.00 la Sra. Ció i la Sra. Florència tornen de mercat, amb els seus 70 llargs, per les voreres,
sense haver d’anar apartant-se a cada cotxe que passa pel carrer Sant Joan Baptista de la Salle.
El dijous, la Xènia va a classe d’informàtica al Punt Jove, dins el programa Don@ Activa. Ha pogut arribar-hi des
del carrer Tramuntana, ja que ara les voreres són suficientment amples per caminar amb crosses. Espera que a
finals de mes li treguin el guix i pugui tornar a jugar a bàsquet amb les amigues.
Cada diumenge, cap a les vuit, i després d’haver xerrat amb els amics a l’entorn d’un cafè, en Josep torna cap
a casa, amb la seva cadira de rodes, i pot accedir-hi a través de les voreres adaptades del carrer Sant Josep.
A les 3, quan plega del banc, la Marta passa pel carrer Muntaner i va a dinar d’una revolada abans d’anar al
gimnàs, com cada tarda. Abans això, es connecta un moment a Internet i gaudeix de la fibra òptica que s’ha
instal·lat un cop finalitzades les obres del Pla de Barris.
En Mohand va a grups de conversa a l’Espai del Barri, per aprendre català, cada dimarts i dijous de 7.45 a 9 del
vespre. Fa temps que viu aquí i vol repassar els deures amb la seva filla. En sortir de l’Espai, s’asseu un minut en
un banc sota les moreres. Ja no fa tanta fred i pot gaudir d’un espai públic de qualitat.
Per cert, les obres de la primera fase ja estan finalitzades i segueixen avançant.
Ara, les obres afecten en Jordi, en Raül i la Clara, però ja veuen com s’ha col·locat el nou clavegueram i com a
poc a poc van enretirant les línies elèctriques que tants anys han tingut davant de la finestra.
També veuen, com a poc a poc, els carrers milloren, la convivència millora, i en definitiva, el barri millora.
Equip Tècnic del 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

Espai públic

Atenció
al ciutadà

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.

> 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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formació i ocupació

Des de l’Espai del Barri donem continuïtat als projectes
formatius iniciats fa 2 anys que estan funcionant i
que tenen una demanda creixent. El passat mes de
setembre es varen formalitzar les inscripcions dels grups
de conversa amb un total de 108 alumnes i els cursos
d’informàtica bàsica que atenen a 14 alumnes. Les dues
formacions tenen una nombrosa llista d’espera.
Aquestes accions mostren l’interès de la ciutadania
per formar-se i incrementar les seves habilitats i
competències.

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.

CURSOS ACCÉS
A LES NOVES
TECNOLOGIES
I SERVEI
D’ASSESSORAMENT
INFORMÀTIC
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. Per complementar els cursos d’informàtica
oferim el servei d’assessorament informàtic, un espai
de treball individual amb el suport d’un professional per
practicar, navegar, i fer recerca de feina.
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Equip Tècnic del Pla de Barris

El treball entre l’equip tècnic de l’Àrea de Promoció
Econòmica i el Pla de Barris han permès dissenyar
projectes d’intervenció sociolaborals que pretenen
enfortir i augmentar els recursos de suport a l’ocupació
i a la formació. El passat mes de desembre es va posar
en marxa el dispositiu d’inserció sociolaboral que està
ubicat a l’Àrea de Promoció Econòmica amb l’objectiu
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.
El dispositiu d’inserció sociolaboral ofereix els següents
serveis:

Els requisits per accedir a les formacions és ser major
de 18 anys, estar en situació d’atur, estar empadronat a
Palamós i no tenir experiència laboral en el sector.
Per a més informació podeu adreçar-vos a:

l’Àrea de Promoció Econòmica
(C/ Pere Joan, 44) al telèfon 972 600 500
o a través del correu electrònic ocupacio@palamos.cat
Equip Tècnic del Pla de Barris

ASSESSORAMENT INDIVIDUAL
Espai d’atenció individual on rebreu informació sobre el
mercat de treball, eines i recursos per a la recerca de
feina, orientació i disseny del projecte professional.

formació i ocupació

DISPOSITIU D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL

CLUB DE LA FEINA
Espai setmanal de dinamització sociolaboral on podreu
fer ús d’ordinadors i servei d’internet per consultar
ofertes laborals, fer recerca de formació, actualitzar
el vostre currículum i rebre el suport d’un professional
d’inserció sociolaboral.
FORMACIÓ
Organització de cursos, tallers, monogràfics i formació
ocupacional per millorar les vostres competències i
habilitats.
EMPRENEDORS I EMPRENEDORES
Espai d’atenció i assessorament per a persones
interessades a crear una empresa.
BORSA DE TREBALL
Registreu-vos a la borsa de treball municipal. Porteu
el vostre currículum i rebreu una atenció i orientació
personalitzada a través d’una entrevista.
PROGRAMA DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL
El programa de formació de qualificació professional
ofereix un curs d’ajudant de cambrer i cambrera, un curs
d’ajudant de cuina i un curs de treballador de la neteja.
Totes les formacions inclouen pràctiques formatives en
empreses del municipi que col·laboren en el projecte,
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cuidem l’entorn

TALLER D’ARRANJAMENT DELS
GRONXADORS DE FUSTA DE LA
PLAÇA DEL MAS GUÀRDIES
El passat 22 de novembre es va iniciar un taller de restauració
dels gronxadors de fusta de la plaça del Mas Guàrdies, al qual hi
han participat uns 12 nens i nenes del barri, acompanyats pels
seus pares i mares. Aquest taller ha estat liderat per en Josep
Olivé -fuster del barri- i hi ha col·laborat en Pere Coll -conegut
pintor palamosí-.
El taller s’ha dut a terme dos cops a la setmana a l’Espai del Barri
i ha consistit en crear de nou les figures de fusta amb la mateixa
forma dels tres gronxadors ja existents, retallant-les, polint-les,
pintant-les i muntant-les.
Aquest taller pretenia, a part d’arranjar els gronxadors, potenciar el
sentiment de pertinença a la plaça i el seu mobiliari i promocionar
la relació entre el veïnat del barri, objectius que s’han assolit amb
èxit. El procés ha acabat amb una festa d’inauguració a la plaça
on no ha faltat una xocolatada elaborada per veïnes del barri.
Un cop instal·lats, els menuts i menudes del barri poden tornar
a gaudir dels gronxadors, sabent que han col·laborat en la
seva millora i amb la satisfacció d’haver participat en un procés
enriquidor per a tothom.
Equip Tècnic del Pla de Barris
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Aquest 2011 l’àrea de Medi Ambient de
l’Ajuntament de Palamós disposarà d’un nou
servei per acostar la recollida selectiva al ciutadà.
L’any 2011 es posa en marxa la deixalleria mòbil.
Aquest servei consisteix a acostar la recollida
selectiva de productes tòxics i perillosos que no es
poden dipositar als contenidors de la via pública.
A la deixalleria mòbil es podran dur: bombetes,
fluorescents, piles, pintures, oli domèstic,
medicaments caducats, aparells elèctrics, petits
electrodomèstics, etc.

Està previst que la deixalleria mòbil s’acosti a cada
barri dos cops l’any.
El seu horari està previst de 9 h a 13h i de 15h a 18h.
En concret a l’àmbit de Palamós millora la
deixalleria mòbil vindrà:
Al carrer Tarragona el dia 28 d’abril
i el 20 de setembre
A l’Arbreda Municipal el dia 7 de juny
i el 8 de novembre.

Equip tècnic àrea de Medi Ambient

més coses...

MEDI AMBIENT

DEFINICIÓ USOS MAS GUÀRDIES
L’Equip tècnic de l’Espai del Barri està treballant en definir els usos del Mas Guàrdies. Quan estiguin acabades
les obres de rehabilitació, hi haurà un pla d’usos que s’haurà consensuat amb tots els agents implicats:tècnics
i tècniques de l’Ajuntament, entitats i ciutadania. Les properes dates a tenir en compte són:

INSTAL·LACIÓ GRONXADORS PLAÇA MAS GUÀRDIES
El passat 19 de febrer es va celebrar la instal·lació
dels nous gronxadors de fusta de la Plaça del Mas
Guàrdies, restaurats per famílies del barri. Una
xocolatada organitzada per l’Associació Lúdica
per al Barri va unir a veïns i veïnes i va deixar veure
com els més menuts poden tornar a gaudir dels
gronxadors, en companyia de les seves famílies.
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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, dimecres 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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