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

el barri millora palamós millora

Ens interessa conèixer la història del barri, per aquest motiu, si disposeu de fotografies o documents que mostrin el
nostre passat o voleu crear uns grups de conversa i debat que expliquin d’on venim, adreceu-vos a l’Espai del Barri
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> La nova edició d’aquest butlletí ens permet visualitzar aquesta
acció integral i ens posa a les mans totes aquelles accions socials

Palamós Millora, de veritat!
> L’elaboració del projecte del Pla de Barris Palamós Millora ha
estat un exercici interessant, una manera nova i diferent de fer
política, o millor dit, que això de la política (o de prendre decisions)
no sigui quelcom que només correspongui a aquells que han assolit
responsabilitats públiques.
> El Pla de Barris Palamós Millora ha permès apropar les decisions
al poble; totes aquelles persones que ho han volgut, o han pogut,
han participat en l’elaboració del projecte. La participació de veïns i
veïnes del barri, que han assolit la millor representació possible,
juntament amb tècnics i responsables politics, socials i públics, ha
permès elaborar un projecte que respon a necessitats que a dia

No som l’eina de ningú
> S’han donat unes informacions tant en mitjans de comunicació
com en plens municipals referint-se a aquesta junta com a
subsidiària de l’Ajuntament, i volem fer palès que ni som l’eina
popular de l’Ajuntament ni de cap partit polític, ideologia o
individualisme, sinó que sempre hem vetllat pels interessos dels
veïns, amb els nostres errors i els nostres encerts. Volem remarcar
que cap formació política no ha fet una oposició constructiva al
projecte, no s’ha fet cap al·legació al pla, s’ha aprovat per unanimitat. Només darrerament, en el moment de l’aprovació definitiva de
les obres i de les contribucions especials, s’hi ha introduït algun
aspecte, però sense cap tipus de benefici pràctic i sí per un efecte
totalment oportunista, políticament parlant. De l’únic que es pot
acusar aquesta junta és d’ésser partidària del projecte del Pla de
Barris, per motius i sensibilitats diverses, com modernització del
barri, adequació a normativa vigent, emplaçament de locals d’ús
social al nostre barri, comoditat i qualitat de vida, i un motiu molt
recurrent en aquest temps, que sempre ens queixem que els

> Quan parlem de la intervenció integral del –Palamós Millora- ho
estem fent, doncs, 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.
> Aquest és en definitiva l’objectiu d’aquest projecte i pel qual hem
apostat, prioritzant en tot moment la gent del barri i tot allò que els
suposi una millora en la seva qualitat de vida.
M. Teresa Ferrés i Àvila
Alcaldessa de Palamós

d’avui són inqüestionables; no podem ignorar que un espai públic
cuidat afavoreix un millor comportament cívic i millora la convivència. Tot això ha suposat renúncies individuals per tal d’aconseguir
millores col·lectives i el producte d’aquest esforç ens permetrà
gaudir d’un barri millor amb més qualitat de vida i, per què no
dir-ho, també més valorat .

presentacions

> Aquest projecte integral inclou, doncs, propostes i accions
dedicades exclusivament als àmbits més socials dels palamosins i
palamosines que hi resideixen, amb exemples com el del pla de
convivència, el qual s’estructura entorn dels factors d’igualtat,
interculturalitat, formació i participació.

que s’inclouen en un procés que va més enllà de la rehabilitació
urbanística.

> Vull agrair els seus esforços a tots els que hi han participat i
quedo a la disposició de tots aquells que encara tinguin dubtes
dels beneficis que aquesta millora comportarà per a la seva
qualitat de vida .
Antoni Bachiller Puig
Membre del Consell del Barri i
regidor de Ciutadans de Palamós

governs no tenen iniciativa per al foment del treball i ara que n’hi ha
una creiem que és improcedent que el poder popular posi pals a
les rodes, sempre que es faci correctament, amb el màxim
consens i que representi una millora en la qualitat de vida dels
veïns. Tot això no vol dir que no siguem crítics i que no treballem
perquè el projecte es porti a terme amb el màxim rigor i qualitat,
amb el màxim consens possible, així com per minimitzar les conseqüències econòmiques per als veïns. Aquesta postura de la junta
està perfectament reflectida a l’escrit de 3 de setembre de 2008
dirigit al senyor regidor coordinador del projecte Palamós Millora i
entrat a l’Ajuntament el 13 d’octubre de 2008 amb el nº de registre
7144. Tot i això no treu que siguem respectuosos amb altres
opinions, iniciatives crítiques o postures totalment lícites i sobretot
legítimes.
La Junta directiva
de l’Associació de Veïns de les Cases Noves,
Mas Guàrdia i Eixample Nord

el barri millora palamós millora

> Amb la realització del -Palamós Millora- volem arranjar els carrers,
les places, les voreres i els equipaments dels tres sectors de la vila
que es troben inclosos en aquest projecte i, al mateix temps,
realitzar una tasca educativa i social que treballi per la convivència,
aconseguint, si pot ser, que les persones que hi viuen sentin més
que mai, el barri com a seu i, sobre tot, que si sentin a gust.
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Què és el Pla de convivència?
El Pla de Barris Palamós Millora és un projecte d’intervenció

El Pla de convivència és un conjunt de projectes socials que

integral i transversal que està constituït per un conjunt

formen part del Pla de Barris Palamós Millora i que està orga-

d’actuacions urbanístiques, socials, ocupacionals, culturals i

nitzat per diferents àrees temàtiques. Aquest Pla és el resultat

educatives.

de la realització d’un diagnòstic dels barris de Mas Guàrdies,
Cases Noves i Eixample Nord on s’han detectat unes necessi-

En els darrers butlletins s’han tractat temes sobre els arranja-

tats que ens han portat a elaborar una sèrie de projectes que

ments de carrers i espais públics. Per tant, en aquest butlletí es

s’explicaran a continuació.

prioritzarà el Pla de convivència.

Quins projectes constitueixen el pla?
I què s’està fent?
El Pla de convivència s’agrupa en quatre àrees temàtiques i

L’Àrea d’Igualtat engloba tots els projectes adreçats a treba-

tenen uns objectius diversos:

llar per la igualtat de gènere i la igualtat d’oportunitats. Dins
d’aquesta àrea hi ha l’Espai Dona que és un servei adreçat
a les dones i a les seves famílies, i que promou polítiques

ÀREA D’IGUALTAT

d’igualtat de gènere mitjançant accions concretes a persones
de diferents edats del barri.

Espai Dona
Atenció directa
Tallers per l’equitat de gènere
L’hora del conte amb clau d’equitat

L’Espai Dona coordina anualment els tallers per l’equitat de
gènere que es realitzen a les escoles amb alumnes de primària
i secundària.
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També, s’han realitzat contes amb clau d’equitat a les escoles i amb una periodicitat mensual.
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el pla de convivència
Adreçada a un públic adult es va realitzar l’obra de teatre “Julia para todo” dins de les Jornades d’Educació i Família.

ÀREA D’INTERCULTURALITAT I IMMIGRACIÓ

nam...) arriba al municipi; s’ofereix una acollida amb l’objectiu
que la persona s’acabi movent de forma autònoma pel munici-

Servei d’acollida a persones nouvingudes

pi i pugui realitzar qualsevol gestió. També es realitzen tràmits
d’arrelament social i reagrupament familiar.

Atenció directa
Assessorament jurídic
Mercat de les Paraules
Cuines del Món
Contes interculturals
Una altra àrea del Pla és l’Àrea d’Interculturalitat i Immigració
que engloba diferents projectes d’acollida i sensibilització. Dins
d’aquesta àrea hi ha el Servei d’Acollida a Persones Nouvingudes en el qual es realitza la primera acollida quan una persona
de qualsevol procedència (Reus, Manresa, Colòmbia, Viet-
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trativa.
El Servei d’Acollida coordina el Mercat de les Paraules que és un projecte que té per objectiu la immersió lingüística, és a dir, que les
persones nouvingudes aprenguin el català. S’ha creat una comissió per la llengua que vetlla pel funcionament del projecte.

el pla de convivència

En el Servei d’Acollida s’ofereix assessorament jurídic mitjançant el qual es poden realitzar consultes sobre qualsevol situació adminis-

També coordina el projecte de Cuines del Món on, a través del qual i de la gastronomia, es coneixen altres cultures, i és una forma de
fomentar la convivència i relació entre les persones.
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S’han realitzat contes interculturals a les escoles amb una periodicitat mensual.

ÀREA DE FORMACIÓ
Cursos d’informàtica per a jubilats
Cursos d’iniciació a la informàtica
Curs de comptabilitat
Cursos de català
Curs de competències bàsiques

En aquesta àrea es realitzen diferents cursos a l’Aula
d’Aprenentatge, entre ells els cursos d’informàtica per a jubilats i jubilades on es pretén promoure i apropar l’ús de les
noves tecnologies als veïns i veïnes del barri. També es realitza
un curs de comptabilitat, cursos de català i un curs de competències bàsiques.
El Pla de Barris Palamós Millora té per objectiu facilitar la formació a aquelles persones del barri i d’edats diverses.
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La meva comunitat millora

La biblioteca a casa Dinamització comercial

L’Àrea de Participació està constituïda pel projecte la
meva comunitat millora que se centra en el foment de la
participació veïnal i ciutadana. L’objectiu de l’Equip de Suport a
les Comunitats és crear espais de diàleg i oferir l’ajuda necessària a juntes d’escala i comunitats de veïns i veïnes, principal-

(malalts crònics, persones amb període de convalescència,

ment a la zona del Mas Guàrdies, per la seva elevada densitat

amb discapacitats físiques...), no poden desplaçar-se fins a la

de població.

biblioteca.

El suport s’ofereix mitjançant l’assessorament a les juntes per

Aquest servei disposa de material adaptat per a persones amb

a consolidar una organització autònoma, així com l’ajuda per

problemes visuals i auditius com documents amb lletra gran,

a millorar les relacions de convivència i la qualitat de vida a les

lupes, audiollibres o documents audiovisuals subtitulats.

zones comunitàries de l’escala i els seus habitatges. A través
d’entrevistes amb els veïns i veïnes es busquen punts en comú

Per accedir a aquest servei cal posar-se en contacte amb

per a treballar la coresponsabilitat i el respecte al veïnat, alhora

l’Espai del Barri o la biblioteca i omplir una butlleta de sol·licitud.

que es fa mediació per promoure la consciència comunitària.

La dinamitzadora del servei es posarà en contacte amb les

el pla de convivència

ÀREA DE PARTICIPACIÓ

persones que el vulguin rebre per conèixer les seves preferènEl projecte la biblioteca a casa és un servei coordinat con-

cies documentals.

juntament amb la biblioteca que s’adreça a totes aquelles persones que, per problemes de mobilitat temporal o permanent

L’objectiu d’aquest projecte és millorar la qualitat de vida i facilitar l’accés a la cultura als veïns i veïnes d’aquesta àrea.

A la darrera pàgina d’aquest butlletí trobareu la
butlleta d’inscripció per sol·licitar aquest servei.
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Aquest any també s’ha iniciat el projecte de dinamització
econòmica i comercial dels barris i s’han previst els objectius següents:
1.- Inventariar l’oferta empresarial i comercial del barri.
2.- Organitzar l’estructura comercial fomentant la creació d’una
associació empresarial.
3.- Activar la demanda interna dotant el barri d’una nova imatge comercial.
4.- Realitzar una campanya de promoció del comerç i les empreses del barri.
A més es té previst realitzar cursos d’iniciació a les noves tecnologies dedicats especialment als comerciants del barri.

Difusió: El butlletí
i la pàgina web
Per tal de donar a conèixer les diferents actuacions que
es porten a terme des del Pla de Barris Palamós Millora periòdicament editem el butlletí que arriba a tots els
veïns i veïnes del barri. També disposem de la pàgina web
(www.palamosmillora.cat) en el qual s’informa, a través de notícies, de l’estat dels projectes exposats.
Ambdós mitjans ens permeten fer la difusió del Pla de Barris Palamós Millora, són eines participatives que recullen
opinions i ofereixen informació.
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Quin comerç
trobo a faltar
al meu barri?
Comerç Multiservei
12%

Merceria
13%

Roba
18%

Peixateria
10%

Fruiteria
8%

Alimentació
22%

s Comerç
s Espai per nens
Multiservei s Alimentació s Roba
s Fruiteria s Peixateria s Merceria s Sabateria

el barri millora palamós millora

Espai per nens
14%

Sabateria
3%
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