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MANCA D’ESPAI
Al llarg de la Guerra Civil, la vila de Palamós, i Sant
Joan en molta menys intensitat, va suportar l’agressió
constant de l’aviació italiana, que va ensorrar una bona
part de les seves cases i edificis socials i administratius.
Acabada la guerra, Palamós es va acollir al benefici de
les “Regiones Devastadas”, per així poder recuperar
part de les cases i edificis destruïts.
Com és ben conegut, l’any 1942, Sant Joan es va fusionar
amb Palamós, i el seu Ajuntament va desaparèixer i es va
integrar amb el de la vila. Un dels punts de l’acord deia
que els beneficis que rebria Palamós de part de l’Estat,
per a la reconstrucció d’alguns edificis i habitatges per a
treballadors, no es farien extensius a Sant Joan.
Curiosament, però, tot allò que es va construir de nou,
per mitjà de les “Regiones Devastadas”, fins a l’any 1942
es va fer dins el terme municipal de Sant Joan, a l’espai
inclòs dins el Pla de Barris: les cases dels mestres, el
grup de cases “San Juan”, el nou quarter de la Guàrdia
Civil, el nou hospital i el grup de cases “Pagès Costart”.
El motiu pel qual es va construir fora de l’antic terme de
Palamós era el mateix pel qual la vila havia reclamat la
fusió amb Sant Joan: la manca d’espai!!
Sant Joan tenia una superfície deu vegades més gran i
tres vegades menys en nombre d’habitants.
Pere Trijueque
maig 2012
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Avui fem la vista enrere i sembla mentida que ja hagin passat
quasi dos anys d’ençà que el projecte d’intervenció integral
Palamós Millora iniciés l’execució de les obres d’arranjament
dels carrers i places inclosos dins el seu àmbit.
Ara, amb aquesta perspectiva i amb el procés urbanístic
finalitzat, podem valorar la millora que suposen aquestes
obres per als barris de les Cases Noves, Mas Guàrdies i
l’Eixample Nord, i a la vegada, per a Palamós, consolidant un
projecte global que té les persones i la seva qualitat de vida
com a principal referent.
I arribem aquí amb la convicció, la participació i l’esforç de
tots. La col·laboració i la comprensió dels veïns han estat
bàsiques durant tot el procés d’obres per poder executar un
projecte que ha comportat algunes molèsties, amb les quals
les persones que residiu en aquest àmbit heu conviscut.
També ha estat imprescindible l’aportació de les empreses
implicades en la construcció, que han estat capaces d’adaptarse a les dificultats que ha comportat una rehabilitació global
d’aquesta envergadura; o la dels tècnics municipals que en
moltes ocasions han tingut una dedicació que ha anat més enllà
de les exigències que se’ls demana en el seu lloc de treball.
Des de l’Ajuntament de Palamós hem centralitzat el projecte
a l’Espai del Barri on s’ubica el cor d’aquest procés de millora
integral. Tot i les dificultats econòmiques, hem sabut fer bategar
amb força aquest espai amb el compromís de donar-li sempre
viabilitat amb totes les garanties, un compromís decidit i ferm en
la finalització de les obres, però també per tirar endavant tots i
cadascun dels projectes socials que en formen part.
Quan parlem d’una intervenció integral ho estem fent també
en l’àmbit social, cultural i educatiu, projectant aquelles
accions al barri que afavoreixin la convivència, la integració, la
socialització i l’autonomia de les persones.
Tanquem, doncs, l’execució de les obres de millora de carrers
i places i donem continuïtat a les propostes socials, formatives
i educatives als vostres barris que es desenvoluparan durant
aquest 2012 i tot el 2013.
Hem millorat i arranjat els carrers, les places, les voreres i els
equipaments i, al mateix temps, realitzem una tasca educativa
i social que treballa per la convivència, aconseguint, si pot ser,
que les persones que residiu en aquest àmbit us sentiu, més
que mai, el barri com a vostre i, sobretot, que hi viviu a gust.
A tots i totes, felicitats i moltes gràcies!
M. Teresa Ferrés i Àvila
Alcaldessa de Palamós

El nostre barri

Aportació històrica

Des d’alcaldia
PROJECTE FINAL DE LA
PLAÇA DELS PISOS DEL
MAS GUÀRDIES
“EL RETORN”
El passat mes d’octubre es va
iniciar un procés participatiu que ha
finalitzat amb el projecte definitiu de
la reforma de la plaça dels pisos del
Mas Guàrdies.
La primera acció que es va fer com
a retorn dels resultats del procés
va ser la Festa de la Participació el
passat dissabte 31 de març. Aquesta
festa, que es va celebrar a la mateixa
plaça, va estar organitzada per
l’Àrea de Joventut de Palamós i hi
va col·laborar l’Ateneu de Palamós,
Palamós en Acció, l’Escola Empordà
i Pla de Barris Palamós Millora. La intenció era
acomiadar l’actual plaça i explicar què s’havia extret
de l’opinió del veïnat, nens i nenes del poble, personal
tècnic de l’Ajuntament, i palamosins i palamosines en
general.
Alhora que les entitats esmentades van organitzar
tallers per a joves i infants i es va gaudir de la música
punxada pel Dj. Joel, des de Pla de Barris es va anar
interpretant els plànols i gràfiques exposades.
Dies després, a l’edifici Mas Guàrdies, es va fer una
presentació a la ciutadania també amb diferents
plànols i gràfiques que explicaven els resultats dels
qüestionaris passats.
Durant el mes de juny, i a l’espera de veure els
resultats plasmats en la mateixa plaça, hi ha hagut
una exposició a l’Espai del Barri amb els diferents
plànols de la plaça en tres dimensions (mobiliari
infantil, mobiliari urbà, arbrat, punts de llum ...).
Finalment i per fer un petit resum, apuntem algunes
de les aportacions recollides:

La reforma de la plaça s’ha de fer pensant en el veïnat
en general, les zones han d’estar ben diferenciades
entre els diferents usos i públics i el manteniment de
la plaça ha de ser una prioritat.
Ha d’haver-hi una zona pavimentada, una font, una
tanca a l’espai infantil, un circuit per a bicis i patins,
papereres i bancs, espais amplis i una bona il·luminació.
Equip Tècnic de Pla de Barris
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PALAMÓS REP LA VISITA
DEL DIRECTOR GENERAL
PER A LA IMMIGRACIÓ
DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA

Vivim a Palamós, al carrer del Mas Guàrdia, des de fa 5
anys. De moment no pensem canviar de lloc de residència,
perquè ens agrada el barri, perquè està a prop de l’hospital
i això facilita les coses quan no ens trobem bé.
Volem parlar dels carrers del barri que abans no estaven ni
bé ni malament, però que ara esperem que siguin millors,
amb més zones verdes i netes per no trobar-nos caques
dels gossos pels carrers. Aquest és un aspecte que ha
empitjorat darrerament. És l’única cosa que no ens agrada
del barri, però que esperem que millorarà aviat.
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Ciutadania

El nostre barria

EL NOSTRE BARRI

El director general per a la Immigració de la Generalitat de
Catalunya, Xavier Bosch, va visitar el dijous 3 de maig el
municipi de Palamós, amb l’objectiu de conèixer de prop els
projectes i el treball que es realitza des del Servei municipal
d’Acollida i Ciutadania de l’Ajuntament de Palamós.
Aquest destacat representant en temes d’immigració de la
Generalitat va ser rebut per l’alcaldessa de Palamós, M. Teresa
Ferrés, i la regidora d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament
de Palamós, Yolanda Aguilar, acompanyades per tècnics del
Servei municipal d’Acollida i Ciutadania.
APROXIMACIÓ ALS TALLERS I CURSOS
A banda de la reunió tècnica, mitjançant la qual es van
analitzar temàtiques de la immigració al municipi, el director
general per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya va
tenir l’oportunitat de visitar el taller d’aproximació a la cultura i
llengua catalana que organitza l’Ajuntament de Palamós per
a persones d’origen estranger residents al municipi, i també
el taller de Cuines del Món que té com a objectiu fomentar la
sensibilització envers la diversitat cultural i la interrelació entre
les persones.
Amb aquesta visita el senyor Xavier Bosch va poder avaluar
personalment la realitat del municipi i del territori en tot allò
referent a la immigració, i va conèixer les tasques que realitza el
Servei municipal d’Acollida i Ciutadania que durant l’any 2011
va atendre més de 700 persones.
EL SERVEI D’ACOLLIDA I CIUTADANIA
Entre les tasques que realitza aquest servei municipal hi ha
l’acolliment inicial oferint informació per a facilitar el coneixement
de l’entorn; l’assessorament jurídic en matèria d’estrangeria;
l’acompanyament en el procés de reagrupament familiar i de
la regularització de la situació administrativa. Al mateix temps,
promou línies de treball amb els centres educatius, establint

protocols i circuits d’acollida per a les famílies i alumnes, així
com la coordinació amb els agents socials vinculats als centres
educatius (EAP, LIC) i les AMPA.
També organitza actuacions formatives per a la promoció de la
igualtat d’oportunitats en l’accés als diferents serveis i al mercat
laboral, es tracta dels tallers d’aproximació a la cultura i llengua
catalana, la formació en noves tecnologies o la formació
sociolaboral.
En l’àmbit de la cohesió social cal destacar la realització del taller
de Cuines del món (abril-juny), el Projecte Rossinyol (octubrejuny), així con activitats per al foment de l’associacionisme; la
dinamització comunitària, o l’Impuls d’un grup de Lectura Fàcil,
entre d’altres.
El Servei d’Acollida i Ciutadania de l’Ajuntament de Palamós es
troba ubicat a l’edifici que acull l’Espai del Barri (c/Mn. Jacint
Verdaguer, 12 – davant el parc de l’Arbreda). L’horari de l’oficina
del Servei d’Acollida és de dilluns a divendres de 10 a 14 h. El
telèfon de contacte és el 972 31 31 82.
L’oficina d’Acollida s’adreça a totes les persones amb l’objectiu
principal de seguir potenciant a la vila el valor de la convivència
A PALAMÓS CONVIUEN 78 NACIONALITATS DIFERENTS
Les dades demogràfiques (font: Direcció General per a la
Immigració, xifres provisionals a 1 de gener de 2012) destaquen
que Palamós, amb un total de 17.932 habitants, té un nombre
de població immigrant de 2.847 persones, el 15,9%. A
Palamós conviuen un total de 78 nacionalitats diferents, de les
quals les procedències més representades són les de: Marroc:
amb 948, un 33,3%; Bolívia: amb 164 persones, un 5,8%;
Colòmbia: amb 137 persones, un 4,8%; Hondures: amb 122
persones, un 4,3%; i Equador: amb 119 persones, un 4,2%.
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Aquest projecte va néixer fa 4 anys dins el projecte
Pla de Barris Palamós Millora de l’Ajuntament de
Palamós, com a proposta d’actuacions per treballar la
convivència i la cohesió social, amb l’objectiu de crear
un espai de trobada i interrelació entre ciutadans de
Palamós de cultures diferents. En aquest espai, a
més de cuinar i compartir receptes molt diverses,
s’expliquen les característiques culturals dels
diferents països, com és la seva vida quotidiana i com
s’integren a Catalunya.
Les sessions s’han desenvolupat a l’Espai del Peix
durant 6 dijous consecutius dels mesos d’abril i
maig. Aquest any s’han presentat Uruguai, Mali,
Nova Zelanda, Moldàvia i Marroc. La cloenda va tenir
lloc el dia 31 de maig amb una tertúlia entre tots els
assistents al voltant d’unes pastes i infusions que els
participants i públic van voler compartir.
Des del Servei d’Acollida i Ciutadania volem agrair
i, al mateix temps felicitar, de manera especial la
col·laboració de les persones que han presentat
les seves cultures, pel seu alt grau d’implicació i
compromís, per preparar cada detall tan acuradament
i per tenir la voluntat de compartir el seu bagatge amb
tots nosaltres:

En aquest projecte han col·laborat els següents organismes:
- Generalitat de Catalunya a través de la Direcció
General per a la Immigració
- Fundació Promediterrània
- CAPSA (Companyia d’Aigües de Palamós)
Les entitats del municipi que han participat i
col·laborat en el desenvolupament del Taller han sigut:
- Agrupació de Llatinoamericans
- Associació Cultural Islàmica de Palamós
- Associació sociocultural Africana de Palamós

Ciutadania

Ciutadania

TALLER DE CUINES
DEL MÓN

Volem fer un esment especial a les següents persones
per la seva implicació com a professionals de
diferents àmbits, per la seva sensibilitat en el tema i
per facilitar la bona dinámica del Taller:
Realitzador del material audiovisual de la Productora
ITOT: Jordi Alcalà
Fotògraf voluntari del Museu de la Pesca: Òscar Oliu
Cuiners de l’Espai del Peix: Ramon Boquera i Joan
Cuadrat
Il·lustrador i dissenyador gràfic: Xavier Felip
Equip Tècnic de Pla de Barris

URUGUAI: Lucia Barcelona i Ivan Amarante
MALI: Kelly Diallo, Oumar N’Diaye, Awa Sidibe,
Hadidetou Drame, Assanatou Coulibaly
NOVA ZELANDA: Jonathan Stark i Karen Mur
MOLDÀVIA: Victor Anghenii, Aliona Anghenii, Ludmila
Shkira, Liliana Gutuleac
MARROC: Mimoun Fathallah, Safae Abouzian,
Youssef, Mohamed El Messaoudi
També hem d’agrair la fidelitat de moltes persones que
han assistit a les sessions i que han volgut compartir
aquest espai.
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No som gaire coneixedors d’un Palamós romà.
L’existència d’un forn de ceràmica al carrer
Casanovas o diverses referències populars de restes
a la Fosca, al mas Subà i en altres indrets són els
vestigis de la cultura llatina en el nostre municipi. Si
bé és cert, que molt proper al nostre terme tenim
dues vil·les destacables: la vil·la del Collet a Sant
Antoni de Calonge i Vilarenys a Vall-llobrega.
Aquestes vil·les estaven vinculades a una activitat
agrícola i al transport marítim, aprofitant el port
natural que anys més tard constituí el motiu de la
creació de la vila reial de Palamós.
El descobriment dels dolis i la sitja del Mas Guàrdies,
ens obre les portes a la confirmació de l’existència
un vila agrícola, i per tant un nucli habitat, a mitjans
del S. I en plena època romana imperial en el si del
nostre barri.

Les descobertes del Mas Guàrdies, posen de
manifest l’existència d’una societat agrícola
palamosina, possiblement vinculada a l’explotació
del vi, de l’oli i dels cereals, i al transport marítim
des del port.
Són destacables les restes trobades el passat mes
de març de 2012, ja que s’han trobat les bases
d’una desena de dolis i una sitja de dos metres de
profunditat. Habitualment aquests elements estan
vinculats a una vil·la, però aquesta edificació encara
no ha estat localitzada.

Arrebossat de les parets
impermeabilitzar l’interior.

amb

fang,

per

a

Els dolis eren recipients ceràmics de mitjana
dimensió on s’emmagatzemaven vi, oli, o fins i
tot cereals. El que hem trobat en el Mas Guàrdies
són les bases, ja que els dolis en si no han estat
descobertes.
Per a què servia una sitja?
Una sitja és un forat de grans dimensions, excavat
en el terreny natural, per a desar-hi cereals i que es
conservessin. Les sitges s’excavaven en el terreny,
s’omplien de cereals i es tapaven. Un cop eren
utilitzades un parell de vegades, es rebutjaven ja
que perdien les seves característiques, i s’omplien
de runes i deixalles. L’anàlisi d’aquestes deixalles
ens permet conèixer amb més detall la vida dels
palamosins del s.I.

Espai públic

Espai pública

Què són els dolis?

ROMANS AL
MAS GUÀRDIES?

Omplert de la sitja amb gra i es tapa amb una capa
de fang i una pedra gran. Posteriorment, s’anava
buidant a mesura que es necessitava el gra.

Equip Tècnic de Pla de Barris
Selecció de l’indret i inici de l’excavació.

Excavació i perfilat de la sitja, deixant una boca més
petita que la base.

Sitja

Dòlies

Utilitzada un parell de vegades, s’abandona i s’utilitzava
com a dipòsit de deixalles, i es on trobem restes de
ceràmica, ossos d’animals, petits estris i d’altres.

Hipotètica reproducció d’una
vil·la rural romana, amb conreus
d’horta
i vinya a l’entorn.
Hipotètica reproducció d’una vil·la rural

romana, amb conreus d’horta i vinya a l’entorn.

També amb un petit magatzem
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També
amb
un petit
magatzem
de dòlies
de
dòlies
i una
sitja de
gra. i una
sitja de gra.
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Existeix 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 dimecres
a l’Espai del Barri, concertant una
cita prèvia.

En
aquest
plànol
podeu
veure l’àmbit dels carrers que
arreglarem.
Amb el canvi de colors heu pogut
veure com han anat avençant les
obres.

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

PER INICIAR

COMPTE, POTS TENIR-LO
MOLT APROP!!!
Informació per a la prevenció del mosquit tigre
El mosquit tigre és una espècie invasora procedent
d’Àsia que es troba en expansió.
És de mida petita, de color negre i ratllat de blanc.
Les femelles dipositen els ous en sec i a la paret
interna de recipients que poden contenir aigua
(<200 l). Les larves són aquàtiques.
Té un radi d’acció curt.

- Posar peixos vermells, que es menjaran les larves
dels mosquits, en basses ornamentals i fonts del jardí.
- Netejar anualment de fulles les canaleres de teulats
i terrasses.
- Buidar l’aigua d’embornals i desaigües o tractar-la
amb un producte larvicida.
Per qualsevol aclariment:
972451231/ info@mosquitigregirona.cat

Cuidem l’entorn

Espai públic

ATENCIÓ
AL CIUTADÀ

Equip Tècnic de Medi Ambient

Si evitem que a casa nostra trobi llocs per criar,
nosaltres en serem els primers beneficiats. COM HO
PODEM FER?
La forma més senzilla, efectiva i econòmica de
combatre’l és no deixar-lo criar, per això cal
evitar aquestes acumulacions d’aigua:
- Eliminar els objectes que puguin acumular aigua
o buidar-la setmanalment: gerros, cendrers,
abeuradors…
- Tapar hermèticament, amb tapa o tela mosquitera,
els dipòsits d’aigua per regar.
- Posar sota cobert barques, carretons o remolcs, o
bé, posar-los cap per avall o tapar-los amb una lona.
- Eliminar els pneumàtics vells.

EN OBRES
ACABAT
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Formació professional
· Curs personal de la neteja
· Curs neteja hospitalària i de residències
· Curs atenció al públic i tècniques de venta
Formació transversal i comunicació
· Curs d’iniciació a la cultura i llengua catalana
Tallers
· Taller:
· Taller:
· Taller:

de Competències Personals
com comunicar les teves competències personals i professionals
com afrontar un canvi de sector professional			
com superar entrevistes de selecció de personal

Cursos d’informàtica per a la recerca de feina
· Monogràfics: Ús de les noves tecnologies i comunicació
· Informàtica bàsica

(220 h)
(80 h)
(80 h)
(25 h)
(4 h)
(4 h)
(4 h)
(10 h)
(30 h)

AUTOOCUPACIÓ
BORSA DE TREBALL
MUNICIPAL
Les persones que vulguin formar part de
la borsa de treball poden inscriure’s els
divendres a les 8’30 h a l’Espai del Barri.
Aquest servei permet idonar informació
sobre els recursos formatius i eines de
recerca de feina que s’ofereixen a Palamós.
La Borsa de Treball, rep sol·licituds d’ofertes
de feina per part d’empreses privades
de Palamós i rodalies. Per participar en
els processos de selecció de les ofertes
de feina, cal estar inscrit a la Borsa de
Treball. Els professionals que hi treballen
són els intermediaris entre la sol·licitud de
personal de les empreses, i la preselecció
de persones candidates, d’acord amb el
perfil professional sol·licitat per l’empresa.
L’empresa és qui realitza la selecció
definitiva, per a cada lloc de treball.

Servei d’assessorament per a emprenedors/
emprenedores
Espai d’atenció i assessorament setmanal adreçat a
persones interessades a crear una empresa o en ple
procés de gestió.
EMPRESES
Servei d’assessorament a empreses
Assessorament a l’empresa sobre la definició
de perfils professionals i procés de selecció
(possibilitats de cessió d’espais d’entrevistes),
subvencions, i altres informacions rellevants per a
les empreses.
Pràctiques formatives no laborals
Promocionem un projecte innovador d’inserció
sociolaboral que permet a les empreses de
Palamós incorporar joves i adults per a la realització
de pràctiques professionals no laborals.

Formació i ocupació

Formació i óocupació
històrica

PREINSCRIPCIONS A PARTIR DE LA PRIMERA SETMANA DE SETEMBRE
FORMACIÓ OCUPACIONAL ADREÇADA A PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR

El projecte permet incorporar persones que tenen
ganes d’aprendre una professió
en un àmbit
productiu real, per tal d’aprendre les funcions
pròpies de distintes ocupacions, així com conèixer
l’organització dels processos productius, serveis, i
les relacions sociolaborals de l’empresa.
Els avantatges per a l’empresa són consolidar
l’estructura de l’empresa amb plantilles professionals
qualificades, reduir el temps d’adaptació a
l’empresa, i els costos de selecció de personal.
Les empreses que estiguin interessades a participar
en aquest projecte poden adreçar-se a l’Àrea de
Promoció Econòmica de Palamós o bé al correu
electrònic ocupacio@palamos.cat
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Quan des de l’equip de l’Espai de Barris se’m va
demanar un altre escrit per al Butlletí, hi havia molts
ítems, derivats del dia a dia d’aquesta implementació
del Palamós Millora des del vessant de l’Àrea de
Seguretat, Mobilitat, Via Pública i Mercats, que
podien induir a la reflexió. Després d’un any llarg
d’obres, quan cada cop s’aprecia més a prop el final
de l’execució, sorgeix el que s’intenta succintament
en aquest escrit:
ARA TOCA COMENÇAR A
GAUDIR LA NOVA REALITAT.
Defugint de demagògies, tòpics tècnics o fins
i tot del que podria aparentar ser un missatge
informatiu de l’Administració Pública, la intenció
és una invitació a la nova realitat de la nostra vila,
als carrers arranjats i també, a zones d’afecció
que també directament i indirectament s’han vist
influenciades. Intentant no entrar i caure en un
bombardeig del que és la “mobilitat sostenible”, o
d’eines i objectius tècnics sota el paraigua de les
polítiques de mobilitat, intentaré arribar als resultats
més profitosos i avantatjosos d’aquest Palamós
Millora.
Des d’una visió de mobilitat, hem treballat amb dos
criteris de sortida i per a nosaltres fonamentals.

Vostès mateixos poden valorar al final aquests dos
criteris fent una simple comparativa (*):

Així, intentant crear una mena d’escrit esquemàtic, cal
destacar:

1-Aplicació de tècniques d’experts, d’experiències
d’altres ciutats, de polítiques i directrius en la
matèria, principalment d’àmbit o entorn d’Unió
Europea.

· Palamós té una realitat geogràfica. No podem treure
ni un mil·límetre a la nostra Mediterrània, ni afegir noves
superfícies on no n’hi ha, per encabir unes necessitats a
les quals només podem donar resposta amb la realitat.
Es tractava d’arranjar carrers “planificats” fa més d’un
segle, amb una única idea que era la de crear pas a
quelcom que avui ens envaeix com són els vehicles.

2-Acoblament d’aquestes a la nostra realitat
geogràfica, a la nostra estructura de serveis, i al
nostre àmbit social.

· Ja estem gaudint d’una realitat de millora del trànsit en
determinats punts, gràcies sobretot al canvi d’hàbits de
molts ciutadans. S’han descongestionat punts crítics de
circulació, s’ha millorat certament el trànsit, però, potser
de forma no tan perceptible, la millora és en seguretat
del vehicle, del vianant i de l’impacte ambiental; aquests
tres ítems els podem resumir en un: la MILLORA DE
L’ESPAI PÚBLIC URBÀ PER A LES PERSONES.
· On actualment es treballa i situem el final del Pla
-complex per la presència de l’àrea sanitària; per l’accés
al vial; i per la remodelació estructural dels carrers del
mas Guàrdia-, podem detectar amb facilitat els eixos
bàsics que s’inclouen en qualsevol estudi de mobilitat
sostenible per al nostre entorn:
-Reducció de l’ ús del vehicle privat en zona urbana,
adreçat a la millora de la qualitat de vida de l’entorn
-Eliminació o minimització de la congestió del trànsit,
millorant els fluxos, l’estacionament i els accessos als
nuclis i als entorns
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Més coses…

Més coses…

DEL PASSAT AL FUTUR
PALAMÓS, APROFITANT
EL PRESENT

-Treball dels grups de residents en zones: els d’usuaris
no residents -tant visitants com laborals-, i el teixit social
i comercial

Per tant, com a tècnic, però com a veí, usuari i
palamosí, crec que ens trobem en un camí entre el
passat i el futur, camí que hem d’aprofitar per saber
gaudir d’ aquesta nova realitat. Més enllà de les
molèsties, de les apreciacions, dels errors que hem
pogut cometre els tècnics, d’aquelles necessitats
que per diferents raons de tot tipus no es poden
portar a terme, i d’altres que es treballen i han de
venir a curt i mitjà termini, sens dubte s’ha donat
un gran pas en el desenvolupament de Palamós, la
qual cosa es podrà apreciar millor només en el futur
d’aquí a unes setmanes o en el futur d’aquí a uns
mesos o anys.

Javier Borrallo

* Segons els tres ítems següents, valori i compari vostè si, un
cop ha finalitzat l’obra al seu carrer o zona, s’han aconseguit:
· Racionalització i restricció de la circulació de vehicles
· Potenciació del transport públic i del desplaçament a peu
· Planificació adequada a l’entorn
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SERVEIS
D’ATENCIÓ
A LES
PERSONES

CONTACTEU
AMB
L’ESPAI
DEL BARRI

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

ESPAI
DONA
DE PALAMÓS

Dimarts de 10 a 14h i dijous de 16 a 19h.
igualtat@palamos.cat

SERVEI
D’ACOLLIDA I
CIUTADANIA

Dilluns de 10 a 12 h i dijous de 16 a 18 h.
acollida@palamos.cat

ASSESSORAMENT
EN DEUTES
FAMILIARS

Dimarts de 8:30 a 9:45h.
Concertar cita a través de serveis socials
o Càritas Santa Eugènia de Sant Joan.

SERVEI D’ORIENTACIÓ
I ASSESSORAMENT
De dilluns a divendres de 9 h a 14 h.
SOCIOLABORAL I
ocupacio@palamos.cat
BORSA DE TREBALL
MUNICIPAL
EQUIP DE
DINAMITZACIÓ
COMUNITÀRIA

BONES PRACTIQUES
AL TEU BARRI
MEDI AMBIENT

Dilluns, dimecres i dijous de 15 a 17h.
comunitats@palamos.cat

Servei de recollida de mobles i trastos vells
Cal concertar dia i hora trucant al telèfon de recollida 972 31 39 39

