
 

Antecedents  

El 06.02.15 una veïna de Palamós presentava una queixa contra el sentit circulatori del Carrer 

Empordà. Aquesta era la primera queixa d’un seguit que més tard reiteraven la mateixa 

petició. Val a dir que totes insistiren de forma  vehement i repetida en la seva petició cosa que 

significa una especial dedicació per part d’aquest Síndic. 

El fet és que l’esmentat carrer ha canviat moltes vegades de sentit ascendent o descendent, 

canvis que s’han originat algunes vegades de manera provisional,  degut a les obres de 

l’entorn, i canvis que han desorientat els veïns que argüeixen tot tipus d’arguments per 

defensar, legítimament, qualsevol dels dos sentits,  segons les seves conveniències. 

Aquest síndic ha sovintejat les entrevistes amb els responsables directes i últims els qui ha 

traslladat únicament l’argumentari dels partidaris de que fos ascendent, atès que són els 

últims perjudicats i els únics que se li han adreçat. 

La resposta obtinguda, tant pels veïns com pel síndic,  ha estat sempre negativa, fonamentada 

en que hi havia, segons els responsables,  raons per defensar qualsevulla de les dues posicions, 

que tant uns com altres avalaven la seva demanda amb un seguit de signatures i que un noum 

canvi o senzillament el plantejament de la situació provocaria un nou conflicte entre veïns, 

fora quina fora la decisió.  

Per part dels responsables, també,  suportaven la seva voluntat de no canviar en l’existència 

d’un estudi que avalava la direcció actual. Els contraris a la direcció actual han demanat aquest 

estudi i encara no l’han rebut. 

El Síndic ha tramès als veïns aquest posicionament dels responsables indicant que formava 

part de l’assumpció de la responsabilitat de govern prendre decisions, a vegades polèmiques, 

que es concretaven amb l’enuig d’una part i la satisfacció de l’altra. 

Consideracions 

Aquesta situació està enquistada i convindria sortir-ne atès que sembla poc raonable al·ludir al  

costum, a la por d’una reacció veïnal o l’existència d’un estudi,  no exposat, per defensar una 

postura  que enfronta als veïns directament afectats. 

Tampoc és raonable mantenir un conflicte latent, amb la sensació de que mai s’ha arribat al 

fons de la qüestió. 

Per tot això, aquest Síndic fa la següent RECOMANACIO: 

Que es busqui una autoritat reconeguda i acceptada per les dues parts, que  escolti 

respectuosament els   arguments de les dues posicions, que analitzi objectivament la situació 

i que sigui ella qui decideixi quin és el sentit circulatori més adequat en aquest context. 
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