
El medi ambient i la participació ciutadana
Argumentava el Sr. Alcalde durant la recent discussió 
de la moció sobre el recolzament a la consulta popular 
sobiranista, presentada des del grup municipal d'ERC, 
que una de les raons per les que no votava a favor 
era que no creia en el model de consulta als ciutadans. 
Comentava que per saber l'opinió dels palafollencs 
ja se'ls convoca un cop cada quatre anys i era aquesta 
la seva oportunitat per poder-se expressar.

Segurament deuen ser els 26 anys seguits en el 
càrrec el que deuen haver-lo insensibilitzat o, fins i 
tot convençut, que donar la paraula i la possibilitat 
d'expressar-se d'una manera vinculant, significa un 
augment de les explicacions a donar i, en general, 
un mal negoci pel que mana. 

Recentment en tenim un exemple de llibre amb 
l'elaboració de l'Agenda 21 de Palafolls, perquè, 
encara que no ho sembli, actualment s'està redactant 
aquest document estratègic pel desenvolupament 
sostenible del municipi. Aquest projecte es tracta, si 
més no inicialment, d'un intent molt interessant 
d'analitzar, avaluar i proposar tot una sèrie d'accions 
concretes per tal de millorar aquells punts febles i 
potenciar els punts forts d'un territori. Tot plegat s'ha 
de dur a terme a partir de l'aplicació d'un procés de 
participació ciutadana oberta i transparent que cerca 
un concens que ha de facilitar que les accions 
decidides es duguin a terme.
Durant les diverses fases del procés (la presentació 
inicial, la discussió de la diagnosi territorial i la posta 
en comú de les accions proposades, anomenat Pla 
d'Acció Local de Sostenibilitat), és absolutament 

prioritari el contacte continu amb la ciutadania per 
tal de poder recollir les seves inquietuds i adaptar les 
propostes a la realitat dels que viuen al municipi. En 
resum, es tracte d'una nova manera de fer gestió 
territorial, molt més transparent i, sens dubte, més 
laboriosa que el model poc transparent i gens 
participatiu al que ens tenen acostumats. 

És realment curiós que pràcticament cap palafollenc 
sàpiga res d'aquesta Agenda 21, fet que incompleix 
un dels preceptes bàsics de la filosofia d'aquest 
document. Sembla doncs que l'opacitat i, no ens 
enganyem, el més que reiterat desinterès pel medi 
ambient a Palafolls encapçalat pel mateix regidor, 
tindran com a resultat la pèrdua d'una oportunitat 
per acostar la ciutadania a la gestió municipal i millorar 
així, i encara que sigui de retruc, la pobra imatge de 
la política municipal. I és que una cosa és ben clara: 
si no preguntes, no hi ha perill que ningú pugui 
plantejar opcions que no interessen.



ARA FARÀ dos anys que es va inaugurar la coberta 
de  la pista poliesportiva de la Figuerassa, però la 
promesa que es va fer als seus usuaris (alguns d'ells 
desplaçats del Palauet amb el compromís de tenir 
les mateixes instal·lacions al nou emplaçament) 
encara està per complir. Ens referim a la promesa 
de començar  la construcció d'uns vestuaris i lavabos 
adients al que mereixen els esportistes. Sembla 
que tenim esportistes de primera al Palauet i 
esportistes de segona a la Figuerassa, amb goteres 
incloses, un problema també no resolt, fruït de la 
mala construcció de la coberta.

A ESCASSOSmetres de l'església romànica de Sant 
Genís hi trobem en un solar de 8000 metres 
quadrats, un cementiri  de material de la construcció. 
Parlem de la finca coneguda com a Can Dalmau, 
finca que fa temps s'hi ha de executar un pla parcial 
i ara es troba en un lamentable estat de degradació 
per la inoperància de l'Ajuntament, ja que tot i tenir 
constància dels fets, miren cap un altre banda. 
Mentre els veïns veuen com es degrada l'entorn del 
poble tot esperant a que els propietaris es decideixin 
a construir, fent més de cinc anys, que conviuen 
amb el cementiri.

LA REGIDORIA de medi ambient no està per la feina, 
fa anys que es va fer el clavegueram a Sant Genís 
i tot un veí amb recursos com és el Bisbat de Girona 
segueix abocant les aigües fecals de la rectoria al 
costat d'un camí, per indignació dels seus usuaris. 
L'Ajuntament és passeja per la finca on es fa 
l'abocament, tot planejant nous carrers i noves 
cases,  però sembla que ni veuen ni oloren res.

EL PAS de vianants que hi ha davant de la caseta 
del venedor de cupons de la ONCE que creua el 
carrer Francesc Macià té instal·lades dues enormes 
jardineres que en dificulten el pas. Això fa que els 
vianants que en moments puntuals s'hi congreguen 
en un nombre molt elevat hagin de buscar 
alternatives al pas ja que és fà molt complicat creuar-
hi amb cotxets infantils amb les dues jardineres 
que s'hi han instal·lats. Aquest fet ja ha estat 
denunciat pel regidor d'Esquerra Jordi Pedemonte 
a la regidora de Governanció en el ple municipal 
però fins al moment veiem que no s'hi ha trobat 
cap  sol·lució. Continuarem esperant. 

LAMENTEM la falta de previsió de la regidoria 
d'Ensenyament en l'inici del curs escolar pel que fa 
als canvis del sistema de circul·lació que es van dur 
a terme a la zona de les escoles de primària, i que 
posteriorment es van restituir al seu estadi inicial. 
Tot i això pensem que mesures com la que es 
proposàven són necessàries per pal·liar el col·lapse 
circul·latori que es produeix en les hores de màxima 
afluència. Esperem doncs  més determinació i 
previsió a fi de millorar l'accés a les escoles de
primària del municipi.

Els palafollencs ens han dit que els emprenya



Cultura popular & Cultura elitista

Provablement, una de les converses de carrer més 
usuals a Palafolls gira al voltant de la sensació de 
brutícia al nostre municipi. Depèn però, del carrer en 
qüestió, els punts de vista poden ser força diferents.
Així doncs, si som a una cantonada amb concentració 
de contenidors de recollida selectiva, punt de trobada 
de tots aquells que intentem complir amb els deures 
de ciutadans compromesos amb el medi ambient, el 
més provable és que ens mostrem queixosos per les 
reiterades ocasions en que hem de deixar la nostra 
brossa a terra per la manca d'espai en els contenidors.
Si la conversa però, s'esdevé a alguns d'aquests 
carrers afortunats que reben la visita periòdica de 
l'Escombrafolls, és possible que el comentari giri al 
voltant del desafortunat costum de realitzar la seva 
tasca a horaris intempestius, tot pertorbant les hores 
de son dels veïns ( encara ara se'ns fa difícil entendre 
perquè no es pot realitzar aquesta tasca de neteja a 
partir de les vuit del matí, però...).
Si la xerrada és al poble de Sant Genís, els veïns es 

faran un tip de riure de la ruta del mateix 
Escombrafolls, donat que no tenen el gust de veure'l 
massa sovint i, per acabar-ho d'adobar, la primera 
imatge que s'endú el visitant d'aquest veïnat és la 
concentració de brossa que supera, de molt, la 
capacitat dels contenidors situats a l'entrada de la 
carretera d'accés al poble. Finalment, si la trobada 
fortuïta passa a qualsevol dels barris, i d'una forma 
generalitzada, la sensació de brutícia serà, sempre 
després del comentari sobre el temps, el tema estrella.
Cal però no oblidar que la qüestió rau, 
fonamentalment, en els hàbits i el comportament 
dels palafollencs i posar solució a això són ja paraules 
majors. Els valors relacionats amb la responsabilitat 
com a ciutadans i el civisme són l'actiu més devaluat 
que cal treballar des d'un bon principi, donat que 
constantment la realitat evidencia que la utilització 
de les tàctiques sancionadores, com a única 
estratègia, es demostra gairebé sempre del tot 
insuficient.

Avisa una vella dita dels perills d'estirar més el braç 
que la màniga i, en l'àmbit cultural palafollenc, una 
de les ninetes del nostre benvolgut alcalde, ha estat 
gairebé sempre així. Actes de "gran transcendència 
intel·lectual", amb assistència més aviat discreta de 
palafollencs que, finalment, són reflex d'un esnobisme 
malentès.
Ara però, les notícies són bones, si més no pel comú 
dels mortals que no tenim la sort de gaudir únicament 
del caviar intel·lectual al que ens tenen acostumats 
de primer, segon i tercer plat. Tots aquells que també 
gaudim de les activitats culturals que es poden fer 
en família i que, a més, tenen a veure amb els costums 
i tradicions de la nostra terra, estem d'enhorabona: 
ja tenim colla de geganters i colla de diables!
A banda de les activitats culturals que s'acostumaven 
a programar fins ara, i que com a tals sempre són 
interessants, volem felicitar des d'aquestes pàgines 
la iniciativa popular que ha donat com a resultat 
aquestes colles i, per extensió, al regidor de cultura 
pels esforços realitzats en aquesta direcció.

Palafolls i la neteja

Imatge d'una component de la Colla de Diables durant la celebració de 
la festa de les Verges Trobades. A darrere, la geganta Guiomar.



Josep Rueda i el dret a decidir

Josep Rueda és, a banda d'un mal polític i gestor -
fet que ha demostrat en moltes de les seves 
regidories- un gran mentider i manipulador. La 
intervenció que va fer el regidor socialista  en relació 
al suport a les consultes va estar farcida de mentides, 
i algunes d'una mala fe que diuen molt poc d'un 
polític amb segons sembla, tantes aspiracions. Si 
una cosa van voler deixar clar els organitzadors de 
la consulta d'Arenys de Munt va ser donar una 
imatge de seriositat i transparència, per tal d'evitar 
comentaris com els que d'una manera tant 
lamentable va fer Rueda en darrer ple. Tothom qui 
va voler votar ho va poder fer lliurement amb el 
requisit però d'estar empadronat al municipi, ser 
major de 16 anys i amb l'inconvenient per als 
organitzadors - Arenys de Munt 2000,CiU, la CUP i 
Esquerra- però, de no poder-se utilitzar el cens públic 
donat que no era impulsada per un ens de 
l'administració pública. Per tal de validar que tot el 
procés va ser el màxim de clar, transparent i fiable 
hi havia personalitats supervisant el procés com 
juristes, economistes i diputats.
Fins aquí el que denotava la seva intervenció era 
un desconeixement absolut dels fets duts a terme 
el 13 de setembre a Arenys de Munt,cosa que per 
un polític involucrat en el municipalisme és bastant 

lamentable, ni que sigui per el ressó mediàtic que 
va generar.
El que és més intolerable de la seva intervenció és 
la mala fe amb la que va qualificar el paper 
d'Esquerra a Arenys de Munt, a qui va acusar de 
poc més que de "ser el culpable de dur a l'Ajuntament 
a la ruïna i a una suspensió de pagaments".Josep 
Rueda el seu sectarisme l'ha dut a cometre un error 
imperdonable. Esquerra no forma part de l'equip de 
govern d'Arenys de Munt, però sí que en forma, 
curiosament  dos companys del seu partit PSC-
PSOE. Per tant a ells li ha de demanar explicacions 
sobre la situació econòmica de l'Ajuntament d'Arenys 
de Munt. Potser vostè va sortir del ple pensant que 
havia fet mèrits dins del seu partit per anar escalant 
posicions, però per a nosaltres i per a molta gent 
que el va escoltar va ser una vegonya històrica. 
El fet que un ajuntament estigui en crisi no depèn 
del partit polític que el governa i és d'una baixesa 
moral enorme associar Esquerra amb mala gestió 
econòmica. Sr Rueda podem entendre però no 
compartir que el seu partit així com el PP votin en 
contra d'un procés democràtic que ens dugui a la 
independència però la seva intervenció és un molt 
mal exemple pel que encara creiem en la política i 
en els ponts de diàleg.

"ERC vol distreure la situació actual que és la d'una crisi molt forta sobretot en els Ajuntaments on governa Esquerra"
"No m'agradaria felicitar a l'Ajuntament, sí però a la ciutadania, que va ser la que finalment va decidir anar a votar, tot i que 
hem de ser rigurosos, van votar menors de 14 anys, gent que no estava empadronadah al poble una setmana abans, sense 
DNI, sense cap tipus de rigorositat, .... va ser una festa com diu la moció més que un acte de certa serietat...està bé...jo 
reconeixo el civisme de la gent d'Arenys de Munt"
"Però no puc respectar un ajuntament, que el govern d'ERC ha portat a la ruïna des de 2008, i és un dels pocs ajuntament 
que està a punt de fer suspensió de pagaments a Catalunya ..... (correcció del seus companys de partit) .... dispensi'm ha 
estat un gran lapsus"

Josep Rueda Garcia
Primer Secretari Agrupació del PSC de Palafolls, Secretari de Salut Federació del PSC del Maresme
Conseller Comarcal, Regidor d' Agricultura i Ramaderia, Consum, Medi Ambient, Salut, Vies i Camins Rurals de l'Ajuntament 
de Palafolls 

Intervenció de Josep Rueda  el passat 30 d'octubre en el ple municipal en el punt on es debatia la moció presentada per 
Esquerra per donar suport a les consultes populars per la Independència com la que es va fer a Arenys de Munt

Ens agrada la campanya de recollida de joguines per Nadal organitzada un any més per Amics de San 
Isidro i Palafolls (ASIPA) i l'àrea de Serveis Socials.

No ens agrada 848 són els palafollencs aturats segons les dades publicades corresponents al novembre. 
Això fa que la nostra sigui la cinquena població de la cormarca amb un índex percentual més elevat d'atur.


