
Esquerranet
23

Butlletí d’Informació Municipal
d’Esquerra Republicana de Palafolls

Maig 2016
esquerra.cat/palafolls

Fibra òptica:
ciutadans de primera 

i de segona
Recentment ha entrat a l’Ajuntament el projecte 
de desplegament de l’anhelada Fibra Òptica a 
Palafolls, que representa una oportunitat essencial 
ja que, com bé indiquen en el Pla de Desplegament 
presentat per Telefònica, implica la reducció de 
l’esquerda digital existent entre els ciutadans, noves 
oportunitats d’activitats associades a la Societat de 
la Informació i una opció irrenunciable d’acostament 
del ciutadà a l’administració pública.

Sembla doncs que es tracta d’una oportunitat 
que no es pot desaprofitar, i encara més tenint en 
compte que es durà a terme sense costos econòmics 
per l’Ajuntament, ja que forma part del compliment 
del mandat recollit a la llei 9/2014 General de 
Telecomunicacions.

El Pla de Desplegament presentat segueix criteris 
de mínima despesa i inclou només els nuclis de les 
Ferreries i de Santa Maria i, per tant, en queden 
exclosos Sant Lluís, Mas Carbó, Mas Reixac, Sant 
Genís i Ciutat Jardí, a banda de tots els disseminats 
i d’altres petits nuclis com Mas Prats o la Ciutadella. 
I l’Ajuntament? Quin paper juga en tot plegat? Té 
algun tipus de responsabilitat? 

Des d’ERC Palafolls fa molt de temps que creiem 
que l’equip de govern del PSC-EUiA no té cap mena 
de model pel futur del municipi que no passi per 
seguir esprement l’esgotat model de requalificació 
urbanístic i, aquest projecte, no deixa de ser un 
exemple clar.

Apostar decididament per la implantació total 
de la fibra òptica permetria, per exemple, acostar 
l’administració a aquells que precisament són més 
lluny físicament i més la necessiten (urbanitzacions, 
barris, etc.) o donar l’oportunitat que activitats 
vinculades a la societat de la informació puguin 
desenvolupar-se des de qualsevol àmbit del 
territori, apostant per la creació de llocs de treball 
i per un model d’activitat molt més proper i  menys 
contaminant. I tot plegat, sense oblidar que polígons 
d’activitat econòmica com el de Can Baltassar 
queda directament fora de l’actual proposta, o que 
situacions com les obres de reurbanització de Ciutat 
Jardí seran una oportunitat desaprofitada per passar 
aquest tipus de xarxa. No fer aquest esforç és, ras 
i curt, un enorme error i, de passada, condemnar 
a dividir la gent entre ciutadans de primera i de 
segona categoria.

PALAFOLLS



En breu s’iniciaran les obres de la Urbanització 
de Ciutat Jardí. Des d’ERC Palafolls indiquem 

els aspectes que, al nostre entendre, han marcat un 
procediment envoltat de mancances notables, que 
ens poden fer esdevenir un més que probable futur 
poc esperançador en els resultats que en derivaran 
de l’actuació; en contraposició del que n’esperen uns 
veïns que han vist com es deteriorava l’entorn en el 
qual residien davant la deixadesa sistemàtica i con-
tinuada de més de trenta anys per part del Consis-
tori.
Per anar puntualitzant, cal començar pel que ente-
nem que és el primer a efectes de prioritat per ser el 
que marca l’inici del procés: la inversió realitzada per 
valor aproximat de 2,3 milions d’euros sufragada pels 
veïns amb el pagament de quotes d’urbanització, 
que suposa una quantitat molt menor a la neces-
sària per assolir de forma mínimament satisfactòria 
el condicionament que requereix l’elevat estat de 
deteriorament actual.
Aquestes valoracions sorgeixen del projecte 
d’urbanització parcial redactat, en el que es pre-
veuen actuacions només en una part del conjunt, 
corresponent principalment a l’arranjament de la 
pavimentació dels carrers, substitució de voreres 
existents que presenten un mal estat, deixant sense 
voreres allà on actualment no n’hi ha, i on a nivell 
d’instal·lacions de subministrament bàsiques s’actua 
únicament en l’elèctrica, retornant a la normativa de 
l’any 1973 de fa més de 40 anys sense  preveure cap 
actuació en la malmesa instal·lació d’aigua.
Cal afegir el que considerem un agreujant més i 
un error comès per l’equip de Govern de fer pre-
valdre com a aspecte principal per a determinar 

l’adjudicatari, la rebaixa en el preu d’execució ma-
terial de les obres, suposant una rebaixa en la ja es-
cassa inversió inicial de més de 400.000€.
Des d’ERC Palafolls ens hi hem oposat en reitera-
des ocasions i hem exposat que les actuacions i la 
inversió les considerem insuficients i que els crite-
ris d’adjudicació haurien de prioritzar aspectes de 
millora per tal de garantir poder assolir un resultat 
mínimament òptim. Una vegada més L’equip de Go-
vern han fet cas omís a les nostres indicacions, al 
considerar-les únicament com una mostra de mals 
auguris per part de l’oposició.
I per últim però no menys important, sinó per situa-
ció temporal, des d’ERC Palafolls hem preguntat si 
un cop finalitzades les obres, prendran el compro-
mís de recepcionar la urbanització.
La resposta rebuda juga amb dos aspectes, res-
ponen afirmativament que ho faran de les obres 
d’urbanització, fet habitual un cop finalitzat qualse-
vol tipus d’obra, però amb evasives, de si considera-
ran que Ciutat Jardí un cop finalitzat aquest proce-
diment ja disposarà dels serveis necessaris per ser 
gestionada com a qualsevol zona consolidada pel 
Consistori. I de ser així, si després de l’esforç realit-
zat pels veïns, se’ls tornarà a demanar que afrontin 
previsibles despeses, aquest cop en concepte de 
contribucions especials, o aquestes seran a càrrec 
de l’Ajuntament?
En ambdós casos preveiem que serà necessari co-
mençar a preparar una bona guardiola per poder fer 
front al què de totes, totes, es pot considerar una 
actuació de caràcter superficial per a quelcom que 
té necessitats molt més profundes.

CIUTAT JARDÍ. Obres 
d’urbanització parcial i la seva 

recepció. Solució definitiva?



1. Primer de tot s’ha de creure en aquest servei.
2. S’han de buscar uns horaris d’acord amb els 
horaris de l’Institut.
3. Augmentar la freqüència per tal de poder ser 
utilitzat com a transport a les extraescolars i a 
les diferents activitats que porten a terme els 
clubs esportius de Palafolls.
4. Fer una bona campanya de sensibilització.
5. Els alumnes de fins a 14 anys poden utilitzar la 
T-12, té un cost únic de 35,00€, es paga una sola 

vegada dels 4 als 12 anys, se sol·licita per internet 
i es pot fer servir tantes vegades com calgui. 
S’hauria de buscar algun tipus d’abonament per 
als alumnes de 14 anys en endavant.
6. Corregir l’actual díptic amb els nous horaris.
7. Per tal que el servei sigui més sostenible 
econòmicament, caldria treure algun viatge de 
l’horari dels matins.
8. Caldria afegir una parada a Mas Carbó i una 
parada a ciutat Jardí.

Les mesures que proposa ERC

La L5, la línia de bus desaprofitada

Què és?

La L5 és una línia de bus interurbana, creada i pen-
sada per comunicar les urbanitzacions 
entre elles i per donar un servei als 
alumnes de l’Institut que viuen 
als barris i urbanitzacions de 
Palafolls, perquè puguin fer 
servir el transport públic 
per arribar-hi. Actual-
ment, només dóna 
servei els dies lectius.

Els avantatges de la 
L5 són molt clars:

1. Més autonomia pels 
joves.
2. Millora de la comunica-
ció entre urbanitzacions.
3. Millora de la mobilitat a la 
zona de l’institut.
4. Donar servei als clubs esportius.

Pel que fa al transport escolar a les escoles de 
primària, el servei queda cobert pel Consell Comar-
cal, però cal tenir en compte que els joves només hi 
poden viatjar sols a partir dels 12 anys.

Des d’ERC Palafolls volem deixar constància de la 
manca de coordinació de les diferents regidories, la 
qual cosa ara mateix impedeix que la línia L5 doni 

el servei que la ciutadania espera. És per 
això que proposem una sèrie de 

mesures per millorar-la, des del 
convenciment que actualment 

és la millor alternativa de 
transport interurbà que té 

a l’abast Palafolls.

El benefici d’una bona 
gestió i de creure en el 
servei enriqueix totes 
les àrees del consistori: 
Urbanisme comunica les 

urbanitzacions amb el 
poble, Ensenyament dóna 

serveis als alumnes, Medi 
Ambient fa més sostenible 

el transport, Governació acon-
segueix disminuir el nombre de 

vehicles que hi ha a les hores puntes 
a l’institut, millorant considerablement els 

problemes de mobilitat que hi ha a l’actualitat i, fi-
nalment, la regidoria d’esports, podria donar servei 
a les entitats esportives i a l’ús dels equipaments 
esportius que té Palafolls. Només cal creure-hi.
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3,31**

2,53*

*Dada segons l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Palafolls
**Dada proporcionada per l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 

Lloret Blanes

Preu: €/m3

Tordera Malgrat Tossa PALAFOLLS

ERC Palafolls demanarem reunir-nos amb 
responsables de l’empresa adjudicatària de l’aigua 
de Palafolls SOREA així com amb l’ACA per intentar 
aclarir quin és realment el preu de l’aigua a Palafolls.

L’Agència Catalana de l’Aigua, l’empresa pública 
encarregada de planificar i gestionar el cicle integral 
de l’aigua a Catalunya, va publicar el mes de gener 
un informe comparatiu del preu del servei de l’aigua 
en municipis de més de cinc mil habitants. En aquest 
informe, que es pot consultar a la seva pàgina web, 
s’hi explica que Palafolls és el segon municipi amb 
l’aigua més cara de Catalunya, un cop sumats els tres 
conceptes que el composen (el subministrament, el 
cànon de l’aigua i el clavegueram i depuració). Preus 
segons les tarifes vigents en aquests municipis a 1 
de gener de 2015. 

En el Ple ordinari del passat divendres, el regidor 
Josep Rueda va desmentir l’informe de l’ACA 
afirmant que es va fer amb uns preus que no són 
els que realment s’utilitzen al nostre municipi i que, 
a més, l’ens de la Generalitat no aplica la mateixa 
fórmula a cada municipi. El regidor del PSC situava 
el preu real, segons els seus càlculs, en 2,53 euros 
per m3 en lloc dels 3,31 euros que consten a l’informe 
de l’ACA. 

Malgrat aquesta sensible rebaixa, Palafolls continua 
tenint un preu de l’aigua molt més car que els pobles 
del nostre voltant segons una senzilla comparativa 
amb els preus vigents a les poblacions veïnes. 
Utilitzant el preu de Palafolls calculat per l’equip 
de govern (2,53 euros) representa un 17% més car 
que a Malgrat de Mar (2,17 euros), un 32% més car 
que a Tordera (1,92 euros), un 52 % més car que a 
Blanes (1,66 euros) o un 76% més car que a Lloret 
(1,44 euros). 

ERC Palafolls veiem aquestes xifres amb 
preocupació perquè creiem que el rebut de l’aigua és 
una despesa bàsica per a les famílies i no entenem 
aquesta aparent situació tan desfavorable pel nostre 
municipi. Cal recordar que a Palafolls s’hi fa bona 
part de l’extracció de l’aigua potable que després es 
distribueix a molts pobles del voltant. Concretament 
existeixen vuit pous de captació d’aigua potable, 
l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) de 
l’empresa Sorea, així com també els pous de captació 
d’Aigües de Blanes. 
 
Creiem, per tant, que convé aclarir la situació en la 
qual es troben els veïns i les veïnes del nostre poble 
que sembla, com a poc, ben injusta.

Palafolls, l’aigua més cara

http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P54000240131436518669343


Com toca al segle XXI, l’alcalde de Palafolls ens 
comunica, via piulada, que la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona ha aprovat definitivament 
la modificació de planejament urbanístic del sector 
36, més conegut com l’àmbit de la planta de Bershka. 
Es tracta, se’ns dubte, d’un fet absolutament 
remarcable i, si no, que els ho preguntin als serveis 
tècnics de l’ajuntament; 
des de l’aprovació inicial, 
passant per la provisional 
i fins la definitiva.... ni dos 
mesos!!!

Pels que siguin inexperts en 
temes d’urbanisme, que som 
la majoria, cal que sapiguem 
que una modificació de 
planejament urbanístic 
s’aprova, amb sort, amb un 
termini de mig any si no 
sorgeix cap impediment 
tècnic o jurídic, fet que sol 
ser força habitual. Seria 
lògic pensar doncs que 
es tracta d’una d’aquelles 
mítiques situacions en què 
tot és tan clar que tots els 
protagonistes de l’equació 
hi surten guanyant, 
començant pel territori. I no 
cal dedicar-hi ni un minut 
més de l’absolutament 
necessari. O no?

Des del Grup Municipal 
d’ERC sempre hem 
expressat la nostra incomoditat als canvis de 
planejament urbanístic quan es realitzen a demanda. 
El principi d’equitat, que garanteix que tots plegats 
tenim el mateix tracte davant la llei, queda vulnerat 
quan, segons els interessos particulars, canviem una 
regla que afecta a la resta i és per això mateix que 
cal anar amb molta cura quan es duu a terme.
El canvi de rècord que s’acaba d’aprovar, permetre 

augmentar de 20 a 30 metres l’alçada límit de 
construcció en aquell àmbit  implica una sèrie d’efectes 
sobre el territori. Alguns poden interpretar-se com a 
positius (ingressos per llicències urbanístiques, IBI, 
augment d’activitat a la zona, potencial contractació 
de personal, etc.) però, d’igual manera també se’n 
deriven de negatius (sobresaturació d’un àmbit ja 

de per sí col·lapsat a nivell 
de mobilitat, increment del 
desgast i de les despeses de 
manteniment, precarització 
laboral dels potencials llocs 
de treball que es creïn o 
l’impacte visual i paisatgístic 
que representa un volum de 
30 metres d’alçada i 80 de 
llargada).

Durant la poca discussió 
que s’ha pogut fer (no hi ha 
hagut ni temps material, ni 
interès per part de l’equip 
de govern del PSC-EUiA) 
no hem obtingut respostes 
a molts dubtes; és aquest el 
model de desenvolupament 
econòmic i urbanístic que 
necessita Palafolls? Estan 
previstes mesures per 
minimitzar els impactes 
negatius que també implica 
una decisió d’aquest 
tipus? L’empresa que es 
beneficia d’aquest canvi 
es corresponsabilitzarà 
de les despeses que es 

generaran a nivell municipal? N’obtindrem, encara 
que sigui a nivell d’intenció verbal, un compromís 
per mirar d’afavorir la contractació de palafollencs i 
palafollenques que estiguin a l’atur?

No ha estat possible parlar de res d’això. Fèiem nosa 
i hi havia pressa, molta pressa! No fos que algú es 
pogués molestar...

Una satisfacció de rècord



Per Xavier Salicrú

Membre de l’Associació Cultural La Roda 
de Palafolls i activista cultural.

Porto a terme diferents recerques, moltes d’elles 
reflectides en un modest blog valldebossagay.
blogspot.com, on periòdicament vaig escrivint 
petits articles amb diferents temàtiques sobre el 
passat de  Palafolls, com ara  reconstruir  el procés 
de formació dels diferents nuclis urbans que han 
donat peu a l’actual Palafolls.

Aquestes recerques em porten a consultar diferents 
arxius:  notarials, eclesiàstics, municipals... inclòs 
l’Arxiu Municipal de Palafolls, arxiu que allotja la 
documentació  generada per l’Ajuntament. És un 
arxiu que   gestiona  els documents que genera 
diàriament, feina ben necessària, però Palafolls 
ha de tenir un arxiu més  ambiciós, el nostre arxiu 
necessita la figura d’un arxiver i unes instal·lacions 
adequades a la consulta de la documentació i a la 
seva conservació.

Un coneixedor i gestor de  la documentació és el 
que seria la figura d’un arxiver. Aquest  agilitzaria la 
consulta  de documents necessaris pel funcionament 
diari de l’Ajuntament, però alhora podria encapçalar 
projectes de difusió i recerca del nostre passat. Es 
podria tirar endavant una associació d’amics de 
l’arxiu històric, que de ben segur donaria els seus 
fruits, i un fet important, acostaria molts arxius 
particulars, que he tingut la sort de consultar i 
descobrir, davant la meva sorpresa de la quantitat 
de documents que  hi conserven, i molt d’altres que 
la seva creació faria aflorar.

Un exemple del que es conserva en cases particulars:  
una còpia resum manuscrita  d’un padró municipal, 
el més antic del qual tinc coneixement, copiat abans 
de la catalogació; amb la sorpresa que a l’actualitat 
no es conserva a l’Ajuntament. Una altra curiositat 
de documentació dispersa ens la trobem a l’Arxiu 
Municipal de Sils, on tenen legítimament  diversos 
capbreus del terme de Palafolls, segles XVI, XVII, 

XVIII. Llibres fonamentals per conèixer el nostre 
passat. El motiu pel qual són allà és tot un relat 
apassionant. La meva consulta a aquest fons de Sils 
està sent fonamental per aquest gran projecte que 
tinc en marxa.

No parlo d’haver de donar res a l’administració en 
el cas d’arxius particulars,  ni començar creuades 
per demanar documents, hi ha moltes fórmules 
que de ben segur podrien satisfer els seus legítims 
propietaris, cessions en dipòsits, mantenint-ne 

la propietat, o fins i tot la cessió temporal per a 
la transcripció dels documents, o la digitalització 
i obtenció de còpies per al nostre arxiu, cosa que  
ajudaria a transcriure’ls i a treure’n la informació.

Arxius dels municipis del nostre entorn, que 
disposen ja de la plaça d’arxiver, s’han convertit en 
centres de difusió històrica i cultural; això és el que 
volem també per Palafolls, el futur que vol la gent 
d’Esquerra passa per aquí també.

Scriniarii (arxius i arxivers)



Aquestes són algunes de les qüestions més des-
tacades que hem dirigit a l’equip de govern en els 
darrers plens

Serveis/ Equipaments/Infraestructures

-Ens hem queixat pel soroll que fa l’Escombrafolls.
-Quan tindrem Fibra òptica a Palafolls? 
-Quin serà el termini d’execució de l’arranjament de 
l’aparcament de la zona comercial de Pau Casals i 
del nou pont cap a l’IES?

-Hem demanat que s’arregli el camí de darrera del 
súper Spar que connecta amb el carrer de Baix.
-Han arribat a l’acord amb la Corporació per servei  
i com estan els pagaments de personal i CAP?
-Tenen pensat algun projecte per dotar d’il·luminació 
el camí ZEN, al Parc Fluvial de la Tordera?

Cultura/Festes

-Hem preguntat sobre la vigència del model de la 
Festa Major petita, pel suport de la brigada munici-
pal a les entitats, veritable ànima de la festa.
-Quina és la valoració que en fan de la Festa major 
petita? 
-Quin ha estat el suport de la brigada envers les 

entitats que han dut a terme la festa? 
Per què no s’han netejat els carrers un cop ha aca-
bat un acte com el correfoc o qualsevol altre acte?

Urbanisme/Obres Adjudicació

-Interinitat i calendari previst de l’ocupació del carrer 
Farigola a Mas Reixac.
-Impacte previst en l’agermanament amb Poppi per 
la baixa del Sr. Rolando Piantini. Disponibilitat pú-
blica dels ingressos i despeses vinculats als ager-
manaments?

Serveis socials

-Els hem demanat més informació sobre la nova llei 
d’habitatge.

Altres

-Hem traslladat queixes de veïns del barri Sta Ma-
ria sobre l’estat de neteja de les voreres, així com la 
possibilitat d’habilitar una zona d’aparcament per a 
motos en el carrer Puríssima, Xon Comas.... 
-Hem demanat que estudiïn la possibilitat d’adaptar 
un carril per millorar l’accés a l’estació de Blanes ti-
pus el carril bici Blanes-Tordera.
-Hem demanat que s’augmenti la subvenció a la 
gossera i que intentin gestionar un conveni de 
col·laboració amb la facultat de veterinària, així com 
que es plantegin la possibilitat d’aprofitar perso-
nes, en serveis comunitaris, que poguessin ajudar a 
aquest projecte.

Segons tenim entès, l’Ajuntament de Palafolls es 
troba immers en un procés de negociació de l’acord 
laboral vigent, si més no existeix una reclamació per 
part dels treballadors, corresponent a conceptes di-
versos. Ens podrien informar de com està aquesta 
reclamació i quin és l’objectiu que vol aconseguir 
l’equip de govern? Fons social 2012, 2013, 2014 i 
2015. La productivitat dels treballadors com es dis-
tribueix, quins criteris fan servir per repartir-la? S’ha 
pagat el 2014 i el 2015?

Recull de les preguntes al ple

Arxiu de Sils



Palafolls no és un poble “normal”. Aquest és un 
fet ben sabut per molta gent, i és que a Pa-
lafolls ens agrada destacar per l’originalitat 

arquitectònica o pel nom amb el qual anomenem els 
nostres equipaments esportius. Fins aquí podríem 
dir que Palafolls “no és un poble normal” en el bon 
sentit de l’expressió. Però, per desgràcia, quan afir-
mem que Palafolls no és un poble normal no tan sols 
podem fer referència a aquests fets. A Palafolls sem-
bla que es temi la democràcia, sembla que el dret a 
fer política sigui perillós. Això ens ho han reafirmat 
en denegar-nos la petició que havíem fet per posar 
una parada el dia de Sant Jordi amb la finalitat de 
poder finançar els projectes que tenim pensats de 

cara a l’any 2016. Han al·legat que “està prohibit” 
que les entitats polítiques posin parada. Això ens va 
sobtar, ja que veiem que els partits polítics i tots els 
nostres companys de les JERC posen parades a tots 
els pobles i no tenen pas problemes. El fet és que, 
a més a més, ni tan sols hi ha una ordenança mu-
nicipal en què això estigui regulat; simplement po-
dem pensar que ens ho prohibeixen per una qüestió 
d’ideologia política. Encara que sembli una qüestió 
banal, no deixar que els partits polítics contraris al 
govern s’expressin als carrers és un insult a la de-
mocràcia i, en el nostre cas, ara limiten i frustren els 
joves que ens interessem per la política i per millorar 
el nostre poble.

En compliment dels compromisos electorals, 
ERC Palafolls va organitzar la 2a Audiència 
Pública, aquesta vegada a Ciutat Jardí. Allà, 

els nostres regidors van tractar el tema del projecte 
d’urbanització parcial que s’ha d’iniciar en breu i 
van poder copsar la decepció i la desconfiança de 
la seixantena de veïns de la urbanització que es 
van acostar per transmetre les seves inquietuds 
respecte aquest tema.

Des d’ERC sempre hem intentat exercir la 
transparència des de la responsabilitat, i en aquesta 
2a Audiència Pública vam poder comprovar el 

nivell de necessitat d’accions d’aquest tipus davant 
la desinformació i els errors repetits de gestió i 
tergiversació de la informació que s’han comès des 
de l’equip de govern del PSC-EUiA.

D’altra banda, el passat diumenge 13 de març, 
unes 250 persones van omplir la Plaça del Fòrum 
Palatiolo en la nova edició de la Calçotada Popular 
que organitzen ERC i les JERC, un esdeveniment 
que ja ha transcendit l’espectre de la festivitat del 
partit, i s’ha transformat en una diada de referència 
en el calendari de molts palafollencs.

Palafolls no és un poble normal

Èxit de la 2a Audiència Pública a Ciutat Jardí


