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Espai públic:
Oportunitats
de convivència
Forma’t
i participa
amb el Pla de Barris
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Les Cases Noves
Acabada la Guerra Civil Espanyola i a causa de la gran pèrdua d’edificis en els continus bombardeigs, Palamós i Sant Joan varen quedar inclosos dins les realitzacions de les “Regiones Devastadas”. L’Estat espanyol, a petició del consistori palamosí, va construir dotze habitatges per als mestres (1946), cinquanta cases per als obrers Grupo San Juan (1957), en règim de renda limitada, la
construcció d’un hospital (1952), ja que l’anterior havia estat enrunat, i un quarter per a la Guàrdia
Civil (1955). Curiosament totes aquestes edificacions foren realitzades al llarg d’un mateix carrer, el
carrer ara anomenat de l’Hospital, dins l’antic terme de Sant Joan, i que abans rebia el nom de
carrer de Palamós.
L’arribada de pescadors de les costes de llevant, especialment de l’Ametlla de Mar, i la gran immigració del 1950-60, procedent principalment d’Andalusia, provoca un gran dèficit d’habitatges. Per
a pal·liar-lo, és quan es construeixen les quaranta-quatre cases del grup González Hontoria (1958)
per als pescadors, i les dues-centes cases del grup José Pagès Costart (1964), les populars “cases
noves”, totes en règim de renda limitada.
En aquest darrer grup, pel seu gran nombre d’habitatges, s’havia previst en el projecte la construcció d’una església, extrem que finalment no es va arribar a realitzar. El lloc reservat encara existeix:
és la plaça de Josep Maria Sert.
Pere Trijueque
Maig 2010

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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> Aquest és el full de ruta que volem aplicar sobre l’àmbit
públic de Palamós per convertir-lo definitivament en un
veritable espai de convivència per a les persones, formant
part d’un tot on s’inclou la millora urbanística, però també
tots aquells projectes socials, mediambientals, comercials o
culturals que el barri necessita.
> Des del Pla de barris “Palamós Millora” volem fomentar la
bona convivència entre les persones de diferents cultures i
franges generacionals, posant en valor la diversitat sociocultural com una font d'oportunitats per al barri.

> L’àmbit de les Cases Noves, el Mas Guàrdies i l’Eixample
Nord han estat de sempre barris on han conviscut de
manera tolerant els palamosins i palamosines.
> Cal recordar que tant el grup de cases com els blocs foren
ocupats per una barreja de famílies obreres, parelles joves
que s’independitzaven i gent nouvinguda que arribava a
Palamós amb ganes de treballar.
> Aquest conjunt va crear un teixit ric que ha afavorit molt el
desenvolupament del poble.

> Aquest és un nou pas que vol garantir la revitalització
social dels barris fomentant les dinàmiques associatives,
formatives i socials, creant espais de trobada d’entitats,
d’activitats per a la comunitat, activitats amb joves, o bé,
creant un centre de formació i educatiu.

presentacions

> D’aquesta manera l’exemple iniciat amb Mas Guàrdies,
Cases Noves i Eixample nord, i abans amb les rehabilitacions del nucli antic de Sant Joan o del barri vell de
Palamós, que precisament enguany tanca la seva darrera
fase, s’ha de seguir estenent per la resta de la vila amb
l’objectiu d’aconseguir la millora de la qualitat de vida de
veïns i veïnes en tots i cadascun dels barris del municipi.

> En aquest procés vull destacar la cessió d’ús del mas
Guàrdies, situat entre el barri que li dóna nom i el de les
Cases Noves. Aquesta cessió, resultat del conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Palamós i la propietària
de l’immoble, la Fundació Miquel Costa-Hospital de
Palamós, permetrà la recuperació d’aquest antic mas,
creant un nou equipament al municipi mitjançant el qual es
fomenti la convivència, la formació integral del veïnat i el
desenvolupament com a comunitat dels barris inclosos al
Pla de barris “Palamós Millora”.

> Volem treballar per fer-ho realitat però hem de fer-ho
plegats. De res servirà tenir aquests projectes, aquests
equipaments, si darrere no hi sou vosaltres, els veïns i
veïnes que li donareu vida.
M. Teresa Ferrés i Àvila
Alcaldessa de Palamós

> Ara, es produeix una situació similar, amb la incorporació
al barri de nous palamosins i palamosines, i cal aprofitar
l’arribada de noves cultures, costums i llengües per
enriquir-nos.
> Una ocasió excepcional per a conèixer els veïns i veïnes
del barri és la festa que es vol celebrar el 10 de juliol. Personalment, aquest any no hi faltaré.

Joan Fontanet
Regidor del Partit Popular i membre del Consell del Barri

el barri millora palamós millora

> El projecte Palamós Millora ens dóna l’oportunitat d’iniciar
un procés al municipi que ens permetrà poder fer realitat
aquell desig d’aconseguir, i com diu el seu nom, la millora
progressiva i global dels nostres barris.
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Mas Guàrdies

Rehabilitació del Mas Guàrdies
perquè fins ara no hi havia un espai públic on
dur-les a terme.
> Per aquest motiu, el Pla de Barris ens proposa
de treballar entre nosaltres, veïns i veïnes, per tal
que formulem els criteris d’utilització del centre.
O sigui què hi volem fer i quan ho volem fer?
> També és cert que no podem demanar que
sigui qualsevol cosa ni amb un cost il·limitat, sinó
que els límits d’aquest procés de participació estan marcats per l’edifici, el projecte de les obres i
el fet que tots els usos han de ser de tipus social,
cultural i formatiu.
> El passat mes de maig varen començar els
treballs per a la rehabilitació de l’edifici del Mas
Guàrdies.
> Ara, tots podem visualitzar dia a dia l’estat de
les obres del que serà el nostre punt de reunió
i trobada, el nostre local social del barri.
Era una demanda del barri que ha estat resposta
a través del Pla de Barris.
> Però, què és un edifici sense el conjunt de persones que hi donen vida i contingut?
> Com a futurs usuaris i usuàries, cal que ens
comencem a acostumar a aquest equipament
on podrem fer activitats, xerrades, reunions de
comunitat i moltes de les altres activitats que
sempre hem volgut realitzar i que no podíem fer
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> Així doncs, podem proposar quines activitats
voldrem realitzar com a barri en aquest Mas, tot
enviant les propostes a l’adreça comunitats@
palamos.cat o a través de l’equip de suport de
les comunitats.
> La participació en aquest procés ens donarà
un edifici millor.

DISSABTE 10 DE JULIOL 2010

> Som un grup de veïns i veïnes del Mas Guàrdies i de les Cases Noves que l’any passat varem organitzar una festa al barri
per a petits i grans de tot Palamós.
Com que va tenir tant d’èxit, aquest any repetim.
La festa es farà el DISSABTE 10 DE JULIOL a partir de les 17 h
a la Plaça del Barri.
Hi haurà : jocs, música, maquillatge, esports, berenar i molta
diversió.
Us esperem a tothom que vulgui passar-ho chupiiiiiiiiiiiiiii

!

festa del barri

Festa del barri

Grup de veïns i veïnes
dinamitzador i organitzador de la Festa del Barri

> Per a més informació
Equip de suport a les comunitats de veïns i veïnes
972 31 31 82
comunitats@palamos.cat

!

Moments de la festa del barri de l’estiu 2009
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Projecte ocupacional: Forma’t a l’espai del barri
Les formacions ocupacionals no reglades del programa
formatiu Forma’t a l’Espai del Barri, realitzades entre
els mesos de març i juny, han estat:
curs d’auxiliar de cambrer/a, curs de cuina, curs
de dependent/a i curs d’auxiliar de neteja.
Un total de 42 alumnes han tingut l’oportunitat de formarse en un àmbit laboral on no tenien experiència. Hi han
participat persones majors de 25 anys, en situació d’atur,
en alguns casos de llarga durada, provinents dels sectors
de la construcció, transport i serveis.
Aquest projecte ha estat possible gràcies al treball
transversal realitzat entre Pla de Barris “ Palamós Millora”, l’
Àrea de Promoció Econòmica, l’Associació per al Foment
Empresarial del Comerç i el Turisme de Palamós FECOTUR,
el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), el Departament
de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat i la
Unió Europea mitjançant les ajudes FEDER.
L’Ajuntament de Palamós ha signat un conveni de
col·laboració amb l’Associació per al Foment Empresarial
del Comerç i el Turisme de Palamós FECOTUR que ha
permès que els alumnes poguessin realitzar pràctiques
formatives no laborals.

Les empreses que s’han implicat en el projecte oferint
un espai formatiu i un tutor o tutora que ha acompanyat
l’alumne durant les pràctiques, i a les quals agraïm la seva
col·laboració han estat:
Hotel Trias, Hotel Marina i Hotel Àncora,
Restaurant Ona, Restaurant Bell Port, Restaurant
El Racó, Restaurant L’Espardenya, Luxe Cafè, La
Taberneta, Cafeteria Granja Major i Cafè de la
Plaça.
Les botigues Nadons i Brodats, Somnis i Joguines,
Espais Il·luminació i Marta Blanca.
L’empresa de Neteges ANT i l’empresa Neteges
Xaloc.

Des de Fecotur volem valorar molt positivament l’experiència
que estem tenint amb les pràctiques formatives no laborals
que fem amb la gent aturada de Palamós. Crec que és
un projecte de poble més enllà d’ una relació estrictament
laboral. A Fecotur entenem que la pèrdua de llocs de treball
ens afecta molt, i que a part de lamentar-nos, hem de
buscar-hi solucions. Gràcies a l’equip humà de l’Espai del
Barri i als recursos que s’hi han destinat, podem treballar per
formar gent que té moltes ganes de trobar feina, i aquesta

formació, sense unes pràctiques reals en empreses no
seria completa. Per això, també volem expressar el nostre
agraïment a totes les botigues i empreses del municipi que
ens han ajudat a fer-les.

Para aprender un oficio, hacer un curso es una opción,
porque esto te ayuda a llegar donde quieres.
Los cursos, independientemente del que sea, te ayudan a
formarte mucho, y te dan una oportunidad para encontrar
trabajo de forma más fácil.
Yo, por ejemplo, he hecho un curso de camarera a l’Espai
del Barri y después, he echo prácticas en una empresa. Me

ha ido muy bien, porque he aprendido muchas cosas que
no sabia, y lo más importante es que la empresa me ha
contratado para trabajar con ellos. Estoy contentísima.
Puedes hacer como yo. Actívate, busca información, puede
ser muy importante para encontrar tu futuro.

Carles Arnall
President Associació per al Foment Empresarial del
Comerç i el Turisme de Palamós FECOTUR

Bouchra El Kroune
Alumna curs de cambrera

Tota situació crítica comporta oportunitats: No sempre
trobem una resposta clara a aquest pensament, tan
escoltat darrerament.
En aquest moment de manca d’activitat econòmica
i de pèrdua de llocs de treball, la col·laboració entre les
administracions locals i les empreses compromeses amb
el seu municipi mitjançant programes de formació amb

pràctiques pot suposar, i de fet suposa, una generació
d’ oportunitats per a totes les persones que hi participen:
administració, empresa i treballador/a i un descobriment de
capacitats tendents a millorar l’autoestima del treballador/a
i a incentivar-ne la contractació.
Endavant, aquest és un bon camí.

la formació

Sinergies entre administració i les empreses locals.
La formació.

Pilar Travé
Directora recursos humans Restaurant El Racó

Servei assessorament informàtic
Tots els dilluns al Punt Jove de 17 h a 19 h del
vespre, tens a la teva disposició ordinadors d’accés lliure
amb connexió a Internet.
Podràs treballar, navegar, llegir, xatejar, investigar... però a
més a més, em tindràs per donar-te el suport personal que
necessitis.
Saps que des del servei d’assessorament informàtic fent
ús d’Internet pots:
Tenir una adreça de correu electrònic de manera gratuïta
Retrobar companys i companyes de l’escola
Signar l’atur
Penjar i compartir fotos
Disposar d’un disc virtual
Escoltar la ràdio, veure pel·lícules
Tenir el teu propi blog
La informàtica avança ràpid i ens ofereix un ventall
d’oportunitats que no ens podem perdre. La millor
manera d’aprendre i progressar és practicar,
practicar i practicar encara més. Tenir algú
que t’orienti i t’ajudi ho fa més fàcil. Això és el
que intentem des del Servei d’Assessorament
Informàtic.
Ja hem fet 5 sessions, i hem tractat temes diversos com
per exemple: la creació d’un blog personal, l’alta d’un nou
compte de correu electrònic gratuït, i saber com donar de
baixa un compte de correu. Hem demanat l’esborrany de

la declaració de la renda, hem editat currículums, ens hem
fet fotos per penjar en documents, hem après a baixar un
programa d’Internet i instal·lar-lo. Hem compartir fotos per
Internet i configurat de manera personalitzada el facebook.
Hem explicat com treure espies i troians d’un portàtil. Les
persones han practicat mecanografia per lliure. També hem
buscat cursos i feina per Internet.
Ha vingut gent de totes les edats perquè qualsevol edat és
bona per aprendre.
Vine, seu davant de l’ordinador, remena i
pregunta!!
Àngels Villar
Dinamitzadora Espai d’Assessorament Informàtic
laprofedinformatica@gmail.com
Punt Jove. C/ Santa Marta, 6
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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
De dilluns a divendres de 16 a 18 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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Unió Europea

SOC

Servei d'Ocupació de Catalunya

Fons Europeu
de Desenvolupament
Regional
“Una manera de fer Europa”

