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Les antigues escoles

Esquerra Palafolls vam encetar, a mitjans d’octubre passat, una 
campanya en favor de mantenir les antigues escoles com un espai per 
les activitats culturals i esdevenir juntament amb el MiD i el Teatre, 
part d’una veritable anella cultural al cor del poble.
L’element principal d’aquesta campanya és l’edició d’un Manifest –
que podeu consultar al bloc http://xlesescoles.wordpress.com amb la 
voluntat de que tothom qui vulgui s’hi pugui adherir i que, a dia d’avui, ja 
compta amb prop de 200 adherits. En aquest bloc també s’hi pot trobar 
tota la informació complementària, i un seguiment dels esdeveniments 
que es produeixin al respecte.
En el Manifest expliquem perquè considerem que s’han de mantenir 
els usos culturals a les antigues escoles. Bàsicament creiem que cal 
mantenir els usos que, entitats com l’Esplai o el MiD, hi duen a terme 
i aprofitar la seva capacitat de creixement. També, entre d’altres 
arguments, expliquem que el carrers que envolten la Plaça Fòrum 
Palatiolo configuren una de les poques zones pacificades del poble, 
amb un clar protagonisme del vianant, fet quedaria molt compromès 
amb el trasllat de la policia, un servei que ha de poder respondre a 
l’instant a possibles urgències.
Esquerra Palafolls hem volgut defensar la necessitat de cercar una 
alternativa a la proposta de l’equip de govern de traslladar a aquest 
equipament de forma provisional, i malgrat les actuals dificultats 
econòmiques del consistori, la Policia Municipal i el Jutjat de Pau. 
Volem fer saber també, que entenem i recolzem la necessitat d’un 
equipament digne, llargament reivindicat, per la policia local, i així els 
ho hem fet saber. És per això mateix que ens comprometem a treballar 
per proposar d’altres emplaçaments que no resultin tant problemàtics 
ni trenquin l’espai per vianants que es viu al centre neuràlgic de 
Palafolls, evitant el risc d’anul·lar la vida de la plaça.

PER A LA CULTURA 
I LES ENTITATS!



Esquerra Palafolls vàrem tenir a finals de novembre un segona 
trobada amb una dotzena d’associacions de Palafolls, a l’edifici de 
les antigues escoles de les Ferreries. Una trobada que va servir 
per escoltar i prendre nota de quines són les demandes de les 
entitats que donen vida al nostre poble, i és fruit del compromís 
que vam adquir de tornar-nos a trobar passades les eleccions.

En la trobada es va fer un repàs de tot el que havia sortit en 
l’anterior reunió, i es van tractar temes tant organitzatius com 
pressupostaris. Els dos regidors d’Esquerra, Francesc Alemany 
i Susanna Pla, van exposar el seu punt de vista pel que fa a la 
situació de l’Ajuntament en aquests aspectes, ara que el govern 
municipal presentarà els propers pressupostos, en el que 
es preveuen retallades, tal i com s’està produint en la resta 
d’administracions supramunicipals.

Des d’Esquerra pensem que és molt important saber escoltar les 
inquietuds de la gent del poble, per tal de fer una política pensant 
en i per al poble, i és per això que volem agraïr l’assistència de 
les entitats que varen voler compartir una estona de conversa 
amb nosaltres.

Esquerra vam fer el passat novembre una jornada 
de promoció del fesol del ganxet en la darrera Fira 
d’Artesania de Palafolls.  Amb una paradeta (foto), 
que va ser tot un èxit, es van repartir 500 tastets 
gratuïtament i més de 1000 fulletons informatius.

Esquerra considerem que el nostre territori és 
un bé valuós i, fent  promoció del fesol del ganxet 
contribuïm a generar riquesa i ocupació en els 
sectors agrícola, la restauració i el comerç local i, al 
mateix temps, ajudem a mantenir la zona agrícola 
del poble com un bé mediambiental i paisatgístic, 
obtenint-ne un profit tota la població en general.

Coincidint amb aquest acte es va conèixer que la 
Comissió Europea ha decidit incloure la Mongeta 
del Ganxet a la llista de productes europeus amb 
denominació d’origen protegida (DOP), aspecte 
que valorem molt positivament i que contribueix 
encara més a difondre i valorar la qualitat d’aquest 
producte que es conrea a Palafolls.

Fesol del Ganxet de Palafolls, 
amb molt de gust!

Trobada amb les entitats

Susanna Pla i Francesc Alemany, regidors d’ERC, amb d’altres companys, a la Fira d’Artesania

Francesc Alemany, regidor d’ERC Palafolls



Esquerra mou el poble

Després de ser un municipi capdavanter pel que fa a les promocions 
d’habitatge social és totalment lícit sentir-se decebut amb el darrer 
fulletó informatiu editat per l’Ajuntament, publicitant la finalització dels 
“d’habitatges socials de lloguer”.

Limitar l’accés a aquests habitatges a aquelles persones que poguessin 
garantir uns ingressos nets d’entre 12.500€ i 45.200€ era, com a poc, 
una bufetada a totes aquelles persones que necessiten un habitatge 
d’aquestes característiques i a les que, teòricament, està dirigida aquesta 
promoció. Afortunadament, l’evidència i la manca de demanda inicial han 
provocat una correcció rebaixant a 8.000 € anuals els ingressos exigits 
que, tot i ser una millora, segueix sent insuficient tenint en compte el preu 
del lloguer exigit.

Sembla que no es té en compte les moltes persones tenen greus dificultats 
per subsistir amb pensions de 600 € mensuals, o subsidis o ajudes d’encara 
menor quantia, i es fa difícil pensar que paguin lloguers mensuals de, com 
a mínim, 390€  . De quin tipus de lloguer social parlem?

A Palafolls mateix, ha existit una oferta “d’habitatges de lloguer solidari” 
amb condicions molt més favorables: 150 € de lloguer mensual i 
oberts a persones amb uns ingressos mínims de 6.000 € anuals i no 
superiors a 18.600 € anuals. Són doncs, condicions molt més lògiques, 
independentment de qui ho proposi i de les seves motivacions.

Esperem que aquesta promoció acabi sent aprofitada però no oblidem 
que seguirà existint un col·lectiu de ciutadans, aquells als que anava 
dirigida aquesta promoció originàriament, que seguiran quedant fora i en 
condicions clarament desfavorables.

Els habitatges socials de lloguer s’han 
acabat! I tant que s’han acabat!

Francesc Alemany, regidor d’ERC Palafolls

Els nous pisos



El nou Pla Local de Joventut
El nou Pla Local de Joventut (PLJ) que haurà de definir 
les polítiques pel joves pels propers quatre anys ja està en 
marxa. Per Esquerra de Palafolls les polítiques de joventut 
son absolutament prioritàries, sobretot per la nostra 
població on la mitjana de joves està molt per sobre de la 
resta de poblacions de la comarca. Tenim molt clar que el 
nou PLJ ha de tenir uns objectius prioritaris com són donar 
resposta a l’ocupació i emprenedoria, treballar tots els 
aspectes relacionats amb la formació, ja sigui formal, no 
formal e informal i ha de contemplar les eines perquè hi hagi 
un veritable diàleg entre joves i Ajuntament, utilitzant totes 
les xarxes socials, fòrums, blogs, webs...

Al mateix temps treballarem perquè el PLJ tingui en 
compte sobretot la participació dels joves, que han de ser 
corresponsables dels projectes i que aquests han de lluitar 
contra les desigualtats. Valorarem també que els projectes 
que inclogui el PLJ siguin transversals i incloguin totes les 
àrees de l’Ajuntament. 

Necessitem respostes per als joves de Palafolls d’avui però 
sobretot hem de marcar les línies per tal que aquests joves 
siguin d’aquí a uns anys preparats, actius i implicats, i és per 
això que hem de ser molt ambiciosos amb aquest nou PLJ. 
Esquerra de Palafolls hi apostem!

Twitter: @ERCPalafolls
Facebook: www.facebook.com/ERCPalafolls
Web: www.esquerra.cat/palafolls
mail ERC: palafolls@esquerra.cat
mail Francesc Alemany (portaveu GM ERC): alemanymf@palafolls.cat
mail Susanna Pla (regidora): placs@palafolls.cat

Contacta’ns

“Errar és humà, però preservar en 
l’error, és diabòlic” Sentència escolàstica.

CALÇOTADA 2012
CALÇOTADA 2012

Diumenge 11 de març 
a la plaça del Fòrum Palatiolo

A les 10:00: Inscripció per equips (de 4 persones) a la tirada popular de bitlles catalanes.
A les 11:00: Tirada popular de bitlles catalanes. Els guanyadors serà convidat a la calçotada.

Local de joves de Can Batlle


