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Carrers de les “Cases Noves”

Ara que s’estan acabant les obres de remodelació 
del barri de les “Cases Noves” i aquest presumirà 
d’una nova cara, faig memòria de quan es varen 
assignar els noms dels seus carrers.  Fou en el 
Ple de 27 de juliol de 1961. Es va fer una barreja 
entre:
Noms històrics, com la plaça de Pere el Gran, 
fundador de la vila de Palamós; i el carrer d’Astruc 
Ravaia, primer batlle reial de Palamós.
Personatges palamosins, com Mossèn Gaspar 
Bosch, rector de Santa Eugènia de Vila-romà; 
Francesc Vidal Palmada, pintor i creador 
d’una escola de pintors palamosins; Miquel 
Roger Crosa, escriptor, cofundador de revistes 
palamosines i de la coral “Ausellada”; i Lluís 
Barceló Bou, historiador, poeta i escriptor.
Personatges i entitats relacionades amb la 
Guerra Civil, com Remigi Robau Morató, soldat 
“nacional” palamosí, “mutilado” (ferit al front de 
Mallorca); Tercio de Requetés de Nuestra Señora 
de Montserrat (canviat el 1979 per Mare de Déu 
de Montserrat); i 1ª Centuria de Falange Catalana 
(canviat el 1979 per Miquel Llitrà, frare agusti 
palamosí).
A l’expedient també consten els noms de: 
Josep Maria Sert, pintor, autor de la “república 
dels pescadors”, ubicat a la sala d’Actes de 
l’Ajuntament; i Roqueta, nom d’un paratge molt 
antic a l’extrem de llevant del grup de cases.

Pere Trijueque
octubre 2011
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Arribem a la desena edició d’aquest butlletí mitjançant el qual, 
i puntualment cada trimestre, us arriba a casa vostra tota la 
informació del treball i l’evolució del projecte integral “Palamós 
Millora”.

Són ja deu números d’un butlletí i molta feina feta d’un projecte 
que durant tot aquest temps ja ha executat més del 40 % de 
les accions previstes i en àmbits tan destacats com el social, 
comercial, mediambiental, cultural i educatiu, treballant amb 
diligència i professionalitat per a seguir afavorint al barri, la 
convivència, la integració, la socialització i l’autonomia de les 
persones que hi viviu.

En aquest camí el “Palamós Millora” també ha iniciat el seu 
procés d’obres a la via pública, i hores d’ara ja s’han rehabilitat 
tots els carrers del barri de l’Eixample Nord que es troben 
inclosos en aquest projecte integral, s’ha executat una part 
important dels treballs previstos a les Cases Noves i ja s’han 
encetat les tasques de millora als primers carrers del barri de 
Mas Guàrdies.

El treball i el compromís abocat des de l’Ajuntament, els seus 
tècnics, la direcció d’obres i l’empresa constructora, juntament 
amb la participació i col·laboració que en tot moment hem rebut 
dels veïns i veïnes d’aquests barris, ha fet que totes aquelles 
dificultats que hagin pogut sorgir durant aquest procés se 
superessin amb comoditat.

Aquest és un projecte que segueix caminant ferm en la seva 
execució i que progressivament anirà fent realitat totes i 
cadascuna de les seves fases, mitjançant les quals es permetrà 
la transformació dels barris del Mas Guàrdies, les Cases Noves 
i l’Eixample Nord, motivant de nou la implicació dels veïns i 
veïnes en la seva potenciació i projecció.

M. Teresa Ferrés i Àvila 

alcaldessa de Palamós
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Sóc veïna dels pisos Mas Guàrdies des de fa més 
de 30 anys, ja que els meus pares van comprar 
el pis quan tan sols era un projecte. La meva 
primera etapa va ser com a vacacional, recordo 
aquells caps de setmana i estius a Palamós. Quan 
era hora de marxar cap a Anglès, el meu poble, 
sempre marxava amb recança i amb una mica 
d’enveja cap a aquells veïns que s’hi quedaven tot 
l’any i podien gaudir sempre del poble i la platja. 
La segona etapa, a principis dels anys 90, va 
ser quan vaig venir a viure definitivament al pis 
de Palamós amb el meu marit i el meu fill de 2 
anys. Ens vam empadronar i vàrem passar a ser 
habitants i veïns de Palamós oficialment. Aquí va 
ser quan vam començar a viure el barri amb els 
seus peròs i contres; teníem la plaça, on els nens 
no es veien mai tips de jugar, feien tots una pinya, 
es deixaven les joguines i les bicicletes i no era 
res estrany veure passar qualsevol nen amb la 
bicicleta d’un altre.
Llavors vam tenir el nostre segon fill,i vaig patir a l’ 
haver d’ anar amb el cotxet del nen per les voreres 
estretes i plenes d’arbres. 
Però, els temps canvien, i  les persones i les 
circumstàncies també, les necessitats d’abans no 
són les d’ara, ens feia molta falta un canvi ja que 
el nostre barri s’estava quedant molt enrere en 
prestacions i serveis. Per això, quan em van parlar 
del projecte “Palamós Millora” em va entusiasmar, 
ja que hi vaig veure una oportunitat única per 
donar al nostre barri el prestigi i reconeixement 
que es mereix, no oblidem que aquí hi viu una 
part important de la població palamosina, gent 
de diferents cultures i costums, per la meva 
modesta opinió, una  realitat del Palamós actual, 
gent treballadora que lluita per treure la família 
endavant i viure de la millor manera possible, gent 
gran amb dificultats per pujar a un 4t pis… 
Aviat començarà l’etapa de millora del nostre 
barri i em prenc la confiança de demanar-vos una 
mica més d’esforç. Com a presidenta i veïna de la 
nostra comunitat, he assistit a reunions del Pla de 
Barris i em consta que la gent encarregada ens 
convida a tots a participar-hi i a dir-hi la nostra, 

QUELCOM PASSA ALS 
PISOS MAS GUÀRDIA
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ja que nosaltres, els veïns, sabem més que ningú les 
necessitats i problemes del nostre barri. i a més “hi 
tenim tot el dret”.
Tenim drets i obligacions, dret de opinar i dir la 
nostra, però també tenim l’obligació de parar atenció 
i escoltar.
Participeu-hi, no està tot dit! 
Aprofito per felicitar públicament  l’Associació 
Lúdica per al Barri per la feina feta, ja que crec que 
treballen una part molt important i necessària per a la 
convivència.
us imagineu els pisos Mas Guàrdies amb ascensor?  
Ara és possible, dintre del pla hi ha un projecte molt 
interessant, pregunteu-ho al vostre president.
Quelcom passa al Mas Guàrdies, i nosaltres, veïns, en 
formem part. “és casa nostra”. 

dolors 
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Aquest any l’Associació Lúdica per al Barri ha 
organitzat quatre festes al barri del Mas Guàrdies: la 
festa de la primavera, la festa de l’estiu, la festa de la 
tardor i la castanyada.

La més esperada de totes és la festa de l’estiu, ja que 
se celebra a la plaça del Mas Guàrdies i hi col·laboren 
veïns i comerços. Enguany és el tercer any que se 
celebra i s’hi han realitzat activitats diverses per a la 
gent gran i la mainada. Algunes d’aquestes activitats 
van ser jocs tradicionals, pallassos,  l’actuació d’una 
parella professional de ball,  i ball per a tothom.  No 
van faltar els entrepans i begudes que es van repartir 
gratuïtament fins a acabar-ne les existències.

Gràcies a l’èxit de la festa de l’estiu,  l’Associació 
Lúdica per al Barri es va animar a tornar a organitzar 
una festa. En aquest cas la festa de la tardor es va dur 
a terme a la plaça Pere el Gran. Aquest esdeveniment 
també va ser seguit per molta gent i en especial molta 
mainada, que van pintar dibuixos, també aquarel·les i 
van modelar figures de fang. 

Els protagonistes de la festa van ser la mainada 
que ens va fer una exhibició de hula-hoop al ritme 
de la música. Tenim uns grans artistes al municipi! 
Cal esmentar que aquest nens i nenes han estat 
entrenant a diari durant setmanes amb molta il·lusió  i 
alegria per fer-ho molt i molt bé!

La vetllada va concloure amb una fantàstica 
xocolatada i galetes i melindros.

i per acabar l’any les dones de l’Associació Lúdica 
per al Barri van organitzar la castanyada que s’havia 
de celebrar a la plaça del Mas Guàrdies. La pluja ho 
va fer impossible i es va fer una petita celebració, amb 
les corresponents castanyes i  moniatos, al garatge 
d’una veïna amb la gent més propera.

equip Tècnic del Pla de Barris

L’ASSOCIACIó LúDICA PER AL bARRI nO PARA...



Les obres d’arranjament dels carrers ja estan 
arribant al barri del Mas Guàrdies i cap a l’estiu es 
remodelarà la plaça dels pisos.
Per a la remodelació d’aquesta plaça, hi ha 
l’interès i el compromís de l’Ajuntament de fer un 
projecte que incorpori les aportacions dels veïns i 
veïnes. Per fer el millor projecte possible, s’ha de 
comptar amb els experts i qui té més experiència 
de com ha de ser la plaça del barri són totes les 
persones que la utilitzen i en gaudeixen.
Per això estem dissenyant un procés participatiu 
que constarà de diverses fases:
. La fase 0 té a veure amb el treball que s’ha fet 
des de diferents àrees de l’Ajuntament i el mateix 
disseny de la participació.
. La fase 1 es refereix a les reunions inicials que 
es faran durant els mesos de desembre i gener. 
En aquestes reunions es donaran les informacions 
necessàries perquè tothom pugui resoldre dubtes 

PROCÉS PARTICIPATIU DE LA PLAÇA
DELS PISOS DEL MAS GUÀRDIES
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i adquireixi les eines necessàries per a poder opinar 
amb coneixement de causa.
. La fase 2 es concentra en la recollida d’informació 
i aportacions. Es distribuiran diferents qüestionaris 
tenint en compte tres tipus de població. Els veïns de 
la plaça, els alumnes de les escoles del municipi de 
4t, 5è i 6è, i la ciutadania en general.
. La fase 3 serà la presentació de l’avantprojecte que 
farà l’equip redactor tenint en compte els resultats 
recollits als diferents qüestionaris. En aquesta reunió 
es podran fer les últimes aportacions que serviran per 
redactar el projecte definitiu.
. La fase 4 serà l’exposició pública del projecte 
definitiu.

En un futur immediat es treballarà per posar nom a 
la plaça.

equip Tècnic del Pla de Barris
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El 5 d’octubre es va presentar el Grup d’Adults 
de Lectura Fàcil en català a la sala polivalent de la 
Biblioteca Municipal Lluís Barceló i Bou.

Aquest projecte s’engloba en el Pla d’acollida 
municipal del Servei d’Acollida i Ciutadania i el projecte 
de Lectura Fàcil que fa un parell d’anys ha iniciat la 
Biblioteca Municipal. Es tracta d’ un espai de trobada 
(quinzenal), de diàleg, interacció i per a la pràctica 
de la llengua catalana, per a aquelles persones que 
coneixen el català però no l’utilitzen habitualment.

Les sessions estan conduïdes per una persona 
voluntària amb una formació específica per a 
la direcció d’aquests grups, i cada participant 
compta amb un material de suport facilitat per la 
mateixa biblioteca. Els materials són creats per 
l’Associació Lectura Fàcil, estan adaptats per facilitar 
l’aprenentatge i la comprensió dels textos, i afavorir-
ne un millor coneixement. En la mateixa sessió es 
plantegen unes tertúlies en relació al material treballat 

és un espai d’accés lliure i gratuït on pots venir 
amb el teu portàtil, també disposes d’ordinadors, 
connexió wifi i l’assessorament d’una formadora 
responsable que et guia i dóna suport resolent els 
dubtes informàtics que es presentin.

Pots practicar o fer consultes específiques: enviar 
documents adjunts per correu electrònic, baixar 
i/o actualitzar l’antivirus, descarregar les fotos 
de la càmera a l’ordinador,  aprendre a “netejar” 

per motivar la pràctica i l’ús de la llengua. De fet, es 
pretén crear un entorn distès perquè les persones 
participants adquireixin seguretat per expressar-se 
en català.

Actualment el Grup d’Adults de Lectura Fàcil compta 
amb 15 persones participants que es reuneixen des 
del dia 5 d’octubre quinzenalment els dimecres de 18 
a 19 h a la Biblioteca Municipal Lluís Barceló i Bou.
El calendari de les sessions és: 5 i 19 d’octubre, 2, 16 
i 30 de novembre i 14 de desembre.

Per a més informació sobre inscripcions i 
funcionament podeu trucar al 972 31 31 82 o venir a 
l’Espai del Barri en horari de matins.

equip Tècnic del Pla de Barris

l’ordinador, configurar la privacitat de les xarxes 
socials, sincronitzar el correu electrònic i calendari 
del mòbil amb l’ordinador, millorar blogs i webs, etc.  

Està adreçat a tothom que tingui inquietuds o dubtes, 
de cara a la millora del coneixement del món de les 
tecnologies de la informació i la comunicació. 
Recordeu que no és necessària inscripció prèvia 
ja que s’atenen les persones per ordre d’arribada 
i segons la demanda concreta. Però cal tenir en 
compte que no és un curs personalitzat ni un servei 
tècnic.

horari: Dilluns i dimecres de 16.30 a 18.30 h
Al Punt Jove 
C/ Santa Marta, 6
Projecte Russinyol

equip Tècnic del Pla de Barris

IMPULS D’Un GRUP
D’ADULTS DE
LECTURA FÀCIL

SERVEI D’ASSESSORAMEnT InFORMÀTIC
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Aquest mes d’octubre s’han iniciat les 
sessions d’acollida al nostre municipi 
des del Servei d’Acollida i Ciutadania. 
han tingut lloc els dies 20 i 27 
d’octubre i 3 de novembre a l’Espai 
del Barri, amb una durada de 6 h.

El passat divendres va tenir lloc l’acte d’inici de la 
nova edició del Projecte Rossinyol, que està impulsat 
des de la universitat de Girona i fomenta la creació 
d’una xarxa de dinàmiques entre estudiants de la udg 
(mentors) i alumnes dels centres de Palamós. El seu 
objectiu és potenciar la inclusió social, la ciutadania 
activa i el desenvolupament personal dels infants. El 
Projecte Rossinyol s’ha engegat a Palamós amb la 
participació de mitja dotzena de joves escolaritzats 
d’entre 1r i 4t d’eso, tenen entre 11 i 15 anys i són 
procedents de Gàmbia, Equador, hondures i Marroc. 
Al llarg del curs 2011-2012 aquests joves realitzaran 
activitats lúdico-culturals programades pels voluntaris 
universitaris que els acompanyaran en totes elles. 
Els alumnes de la udG que realitzen l’activitat de 
mentors han rebut una formació expressa per dur a 
terme aquest projecte.

equip Tècnic del Pla de Barris

L’objectiu d’aquestes sessions és donar a conèixer 
els serveis i recursos públics existents en el municipi, 
les diferents vies d’accés a aquests, així com, informar 
sobre els drets i deures dels ciutadans/es. D’aquesta 
manera es pretén augmentar el nivell d’autonomia i 
acomodació de les persones nouvingudes.

equip Tècnic del Pla de Barris

PROJECTE ROSSInYOL

SESSIOnS D’ACOLLIDA

Les sessions d’acollida van dirigides especialment 
a totes aquelles persones que s’han empadronat 
recentment en el municipi de Palamós i originàries 
o procedents d’altres països. També es té en 
compte les que, tot i haver estat residint fa temps 
al municipi, desconeixen el funcionament de 
l’administració. Aquestes sessions s’han plantejat 
tenint en compte les temàtiques o qüestions que 
poden tenir un major interès per aquests col·lectius 
(empadronament, habitatge, seguretat ciutadana, 
justícia i assessorament legal, informació i orientació 
laboral, salut, educació, aprenentatge de la llengua 
catalana, etc.)



> 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.

> 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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Temps era temps, quan les obres eren seguides 
per un cúmul d’avis que, recolzats en una tanca, 
passaven dia darrere dia, valorant com es 
realitzaven les obres de reparació dels carrers i 
places.

Amb els dies, passaven a formar part de la 
plantilla de l’empresa, i les seves indicacions, 
recomanacions i consells facilitaven la feina dels 
operaris.

Els comentaris sobre que la feina sempre s’havia 
fet millor abans, el rendiment dels treballadors, 
o la manca de previsió de l’Ajuntament, també 
formaven part de les converses, potser barrejat 
amb xerrades sobre el temps, la família o el futbol.
Badar, en aquell temps, era un art. Era un badar en 

positiu, deixant passar les hores tranquil·lament. 
Les noves tecnologies, la televisió i el cúmul 
d’activitats que fan els avis i les àvies en els nostres 
temps han convertit aquests personatges en una 
espècie en extinció.

Bé, esperem que, arribant a la zona del polígon 
d’habitatges del Mas Guàrdies, puguem recuperar 
aquest vell hàbit i compartim estones de xerrada 
amena i interessant entorn de la millora del barri.
 
L’espai públic és el gran indret de socialització a 
recuperar. Les places, carrers, racons i porxos han 
de constituir el punt de trobada i coneixença de la 
gent. El Pla de Barris hi posa les millores, qui serà 
el primer a tornar a fer safareig al carrer? 

equip Tècnic del Pla de Barris

L’ART DE bADAR
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ORDEnAnÇA ZOnES VERDES I bLAVES
El passat 17 de setembre es va aprovar inicialment l’ordenança reguladora de l’estacionament de 
vehicles sota control d’horari limitat “zona blava i zona verda”.

L’increment continu de la circulació de vehicles a la població de Palamós i la ubicació  al barri d’un 
servei tant important com l’hospital Comarcal ha provocat la insuficiència d’oferta en el nombre de 
places d’aparcament disponibles en la zona del Pla de Barris.

L’objectiu de la implantació de la zona verda és aconseguir una rotació dels vehicles que permeti un ús 
més racional de l’espai disponible, oferint un tracte preferencial als veïns de la zona. 

és a dir que davant la problemàtica que fa temps que existeix d’aparcament al barri i després de valorar 
les possibilitats reals, s’ha optat per implementar una àrea de zona verda que solucionarà el problema 
de l’aparcament. als veïns de la zona.

equip Tècnic del Pla de Barris



El passat mes de desembre de 2010, el Departament 
d’Empresa i ocupació i el Fons Social Europeu atorgava a 
l’Ajuntament de Palamós la quantitat de 133.832 € per a 
desenvolupar projectes d’inserció sociolaboral i formatius. 
Aquesta subvenció ha permès dur a terme accions de 
contractació de professionals per a dinamitzar, executar i 
coordinar els projectes, i assumir els costos de les formacions 
de qualificació professional i material, així com els costos de 
contractació de plans d’ocupació. 

El treball transversal realitzat entre l’equip tècnic de Pla 
de Barris i de l’Àrea de Promoció Econòmica ha permès 

PROJECTES D’InSERCIó SOCIOLAbORALS I FORMATIUS 
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la consolidació dels projectes d’inserció sociolaboral i 
formatius adreçats a  col·lectius en situació d’atur.

D’altra banda, voldríem agrair la col·laboració de l’hotel 
Marina, l’hostal Catalina, l’hotel Trias, el Restaurant El 
Pla, el Restaurant Fish i  l’hospital de Palamós per la seva 
implicació en els projectes de qualificació professional 
acollint alumnes en els seus establiments per la realització 
de pràctiques formatives.

Els resultats dels projectes d’inserció sociolaborals i 
formatius desenvolupats en els darrers 12 mesos han estat 
els següents: 



En vista a l’any 2012 preveiem donar continuïtat als  projectes i als professionals implicats en la gestió i execució dels 
diferents projectes d’inserció sociolaboral, així com millorar per una part, els serveis d’atenció a persones, i per altra, la 
prospecció d’empreses per a augmentar les sol·licituds d’ofertes laborals de la borsa de treball. 

Atendrem  aquelles persones, empadronades a Palamós,  interessades en la recerca de feina i amb ganes de  canvis i 
de millorar les seves competències professionals, formatives i personals. 

Per a més informació podeu adreçar-vos a l’Espai del Barri o a través del correu electrònic : ocupacio@palamos.cat
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TECnOLOGIES DE LA InFORMACIó I LA COMUnICACIó
Des del mes de setembre continua la programació de formacions i espais per afavorir l’accés a les Tecnologies de la 
informació i la Comunicació que organitza el Pla de Barris Palamós Millora:

Els MoNoGRÀFiCS que s’estan realitzant són:

> Creació d’un blog > office de google: gratuït i sempre accessible 
> Alta, configuració i ús del facebook  > Eines al núvol: evernote i dropbox 
> Albums digitals  > Altres xarxes socials: linkedin, twitter i g+ 
> Manteniment bàsic del teu ordinador  > Aprendre a utilitzar un full de càlcul

Aquestes formacions gratuïtes es realitzen els dimarts de 15 a 16.30 h al Punt Jove 
(C/ Santa Marta, 6) i cal inscripció prèvia.

INForMÀTICa BÀsICa

Aquests cursos, que tenen una durada de 30 hores, ofereixen a les persones 
que no tenen coneixement d’informàtica una formació bàsica d’introducció a les 
noves tecnologies, a través del qual puguin adquirir una competència mínima 
per utilitzar l’ordinador i navegar per internet.
Aquesta formació es tornarà a realitzar a partir del gener de 2012 degut sobretot 
a la gran demanda actual en aquest aspecte.

MoNoGrÀFICs 

Com a novetat, aquest octubre s’han començat a fer formacions específiques 
sobre temes concrets del món de les noves tecnologies i eines d’internet, per 
persones que ja tenen un cert coneixement d’informàtica.
Els monogràfics són formacions de curta durada (1 sessió d’una hora i mitja), 
cada un és específic i independent dels altres, o sigui que es pot participar 
només en les sessions que interessin directament.



L’any 2007, Palamós va accedir a la quarta convocatòria d’ajuts de la Llei de barris que convocava la Generalitat. El Pla de 
Barris Palamós Millora s’estructura en 8 àmbits d’actuació en els quals s’ inclouen accions per un import total de gairebé 10 
milions i mig d’euros. 
Fent resum, i si ens fixem en la vessant econòmica, obviant el valor afegit que han aportat al municipi els diferents projectes 
socials, podem dir que des del Pla de Barris Palamós Millora s’ha  executat el 32,06% del que està projectat -3.360.682,26 € 
sobre un total de 10.481.321,64 €-. 

VALORACIó DE PALAMóS MILLORA
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  EXECuTAT PENDENT ToTAL %
Millora de l’Espai públic
i dotació d’espai verds 2.489.526,23 € 4.519.742,48 € 7.009.268,71 € 35,52%

Rehabilitació dels elements
col·lectius dels edificis 0,00 € 118.100,00 € 118.100,00 € 0,00%

Provisió d’equipaments
per a l’ús col·lectiu 383.837,44 € 1.972.918,53 € 2.356.755,97 € 16,29%

incorporació tecnologies
de la informació 39.894,35 € 42.842,09 € 82.736,44 € 48,22%

Foment
de la sostenibilitat 102,72 € 13.897,28 € 14.000,00 € 0,73%

Ciutadania
i igualtat 34.822,76 € 314.483,15 € 349.305,91 € 9,97%

Programes socials
i econòmics 134.297,87 € 167.017,80 € 301.315,67 € 44,57%

Accessibilitat i supressió
de barreres arquitectòniques 0,00 € 37.187,00 € 37.187,00 € 0,00%

ToTAL 3.360.682,26 € 7.120.639,38 € 10.481.321,64 € 32,06%

A continuació volem explicar en quin grau de realització es troba actualment cada camp.

CAMP 1. MILLORA DE L’ESPAI PúbLIC I DOTACIó 
D’ESPAIS VERDS

Les obres dels carrers van avançant a bon ritme. cap el 
gener s’acabaran les obres a les cases noves i durant l’any 
2012 s’acabaran al barri del mas guàrdies i per tant, en la 
seva totalitat.

35,52%

64,48%

CAMP 2.  MILLORA DE LES EDIFICACIOnS DEL bARRI 

S’han aprovat provisionalment les bases per a la rehabilitació 
d’edificis i a principis d’any s’obrirà la convocatòria per al 
2012 dotada amb 40.000€. Volem remarcar la importància 
que té el suport que s’ofereix des de l’àrea per tramitar la 
documentació necessària per acollir-se als ajuts que es 
donen des del departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat.



48,22%

9,97%

16,29%

51,78%

90,03%

83,71%

CAMP 3. PROVISIó D’EQUIPAMEnTS PER A L’úS 
COL·LECTIU

En aquest camp s’hi inclou el funcionament de l’Espai del 
barri que està servint com a oficina de gestió, seu de l’àrea 
de medi ambient i espai on s’hi fan diversos cursos, xerrades 
i reunions. També s’hi inclou la construcció de l’edifici de 
la Ciutadania, el parc de l’arbreda i l’aparcament soterrani, 
dels quals, hi ha aprovada inicialment la fase 1 del projecte 
executiu de l’edifici.

CAMP 4. InCORPORACIó DE LES TECnOLOGIES DE LA 
InFORMACIó

Des de gener de 2011 s’està oferint formació en tecnologies 
de la informació i la comunicació de nivell bàsic amb 
l’objectiu  que els alumnes puguin adquirir una competència 
mínima per a utilitzar l’ordinador i navegar per internet. Quant 
a la modernització de les instal·lacions de telecomunicació, 
s’està treballant perquè es pugui disposar d’un servei de Wi-
Fi per a les comunitats del Mas Guàrdies.
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CAMP 6. CIUTADAnIA I IGUALTAT

En aquest camp s’hi vincula la despesa de personal que 
executa accions de dinamització comunitària, de gestió 
veïnal, de participació ciutadania i de foment de la igualtat 
d’oportunitats.

CAMP 7. DESEnVOLUPAMEnT DE PROGRAMES QUE 
COMPORTIn UnA MILLORA SOCIAL, URbAnÍSTICA I 
ECOnÒMICA DEL bARRI

Aquest camp és el que concentra més projectes, accions i 
on hi ha implicat més personal de l’equip tècnic del Pla de 
Barris.

. En el foment de l’ocupació s’hi inclou d’una banda el 
dispositiu d’inserció sociolaboral adreçat a col·lectius amb 
risc d’exclusió social que ja ha atès  280 usuaris i usuàries; 
i de l’altra, la rehabilitació del Mas Guàrdies que s’està 
restaurant amb gent que estava aturada i  contractada 
mitjançant plans d’ocupació.
. El butlletí que teniu a les vostres mans també s’inclou en 
aquest camp.
. En el Pla de ciutadania hi ha els tallers per a l’equitat de 
gènere i sobre la violència masclista, adreçats a alumnes 
d’ESo, que s’inclouen en l’eix de foment de la igualtat.
L’assessorament jurídic i l’acompanyament en la regularització 
de la situació administrativa, dins l’eix d’acollida.
Els cursos de català oral, noves tecnologies i les sessions 
d’acollida s’inclouen en l’eix de la formació i inserció 
sociolaboral.

En l’eix de la millora de la convivència hi trobem els projectes 
de suport a les comunitats de veïns i veïnes, l’enfortiment 
del teixit social i associatiu, la promoció de la participació 
ciutadana, el taller de cuines del món, el projecte Rossinyol i 
altres activitats que pretenen acabar o reduir les necessitats 
detectades. 

En el camp 5. foment de la sostenibilitat del desenvolupament 
urbà i el camp 8. accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques, actualment no hi estem actuant.

I, a partir d’ara QUÈ?
Així, aquest any s’acaba el Pla de Barris amb la majoria dels 
projectes sense finalitzar?

Rotundament No. Abans de finals d’any es demanarà 
una pròrroga per poder seguir desenvolupant les accions 
fins l’any 2013. Les converses que hem tingut amb els 
responsables i l’experiència d’altres municipis ens asseguren 
que la pròrroga s’aprovarà d’ofici.

equip Tècnic del Pla de Barris

44,57%

55,43%
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Sigues
sostenible
a. Prioritza productes d’origen 
local i estalviaràs l’energia del seu 
transport. 

b. No tots els regals han de ser 
materials. Es pot regalar cultura: 
entrades de cinema, teatre, 
concerts...També pots regalar 
temps, per exemple per cuidar 
nens... o carmanyoles amb menjar.

c. Regala objectes fets amb 
materials reciclables: joguines de 
fusta o de metall... Evita joguines 
de plàstic que dificulten el 
reciclatge i contaminen en el seu 
procés de fabricació. 

COnSELLS DE L’ÀREA DE MEDI AMbIEnT
PER Un nADAL SOSTEnIbLE

Sigues
solidari
a. Regala productes de comerç 
just. 

b. Porta joguines velles i llibres 
vells a Caritas o Creu Roja, segur 
que fan feliç a molts nens. 

c. Evita joguines bèl·liques o 
sexistes. 

Sigues respectuós 
amb el medi ambient
o Compra els regals amb el mínim 
d’embalatge, per evitar residus i 
pagar l’objecte més car.

o Fes les compres dels àpats de 
Nadal amb el carro o el cabàs 
i compra els productes que es 
venguin a granel. Rebutja les bosses 
i les safates de plàstic.

o Diposita les restes de menjar en el 
contenidor marró.

o Plega les capses de cartró i 
diposita-les, en els contenidors de 
color blau. 

o Aixafa els embalatges de plàstic i 
porta’ls al contenidor de color groc.

o Evita comprar regals que no portin 
piles o bé compra aquells que en 
portin de recarregables. 

o Evita adornar el pessebre amb 
molsa. utilitza sorra o serradures.

equip Tècnic de
l’Àrea de Medi ambient 
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PALAMóS DIU nO A LA
VIOLènCIA MASCLISTA, I TU?
El 25 de novembre és el dia escollit perquè tots i totes 
manifestin el seu rebuig contra la violència masclista.

un total de 340 joves... que estudien tercer i quart d’ESo 
de l’iES Palamós i Escola Vedruna, uEC i PTT  han realitzat 
uns tallers sobre violència masclista organitzats entre els 
equips docents dels centres educatius i l’Espai Dona, servei 
d’assessorament familiar que promou projectes d’intervenció 
socioeducatius. 

La finalitat dels tallers és permetre un espai de debat i diàleg, 
promoure relacions  igualitàries i no masclistes, basades en 
la igualtat d’oportunitats entre homes i dones,  així com en la 
resolució no violenta dels conflictes.
Aquesta iniciativa vol sensibilitzar els i les joves fomentant 
la seva capacitat crítica i creativa, fent de portaveus per 
eradicar la violència masclista. 

FORMACIó PER A EnTITATS
un dels àmbits d’actuació dins els projectes socials i de ciutadania del Pla de Barris és el foment de l’associacionisme. 
Actualment estem donant suport a les entitats de nova creació del barri, ja que considerem important l’interès 
que tenen les persones a participar de forma activa en accions socials, culturals o lúdiques del municipi. 
Amb la intenció de donar continuïtat a aquesta línia de treball, i fruit de la demanda de les associacions, hem 
dissenyat un programa de formació per a entitats de nova creació  obert també als membres de la resta d’entitats.

El passat 22 de setembre va ser el tret de sortida d’ una jornada d’associacionisme que va servir per a intercanviar 
experiències i per a presentar els quatre mòduls programats.
Durant el mes d’octubre es va fer el primer mòdul sota el títol Comunicació i habilitats Personals. Van ser quatre 
sessions de dues hores en què hi van assistir representants de 8 entitats de diferents àmbits.
El proper curs Gestió i organització d’Entitats s’iniciarà el mes de gener.



Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial
i Obres Públiques

SOC Servei d'Ocupació de Catalunya

    
Unió Europea
Fons social Europeu
L’FSE inverteix en el teu futur

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 10 a 14 hores i dijous 16 a 19 hores

igualtat@palamos.cat

SERVEI D’ACOLLIDA I CIUTADANIA

Dilluns a divendres de 10 a 14 hores

acollida@palamos.cat

ASSESSORAMENT JURÍDIC EN MATÈRIA D’ESTRANGERIA 
 
Dimecres de 10 a 13 hores

palamosmillora@palamos.cat

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 
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