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Què val l’aigua?

Poques coses són tant imprescindibles com l’aigua i, alhora, tant 
poc valorades. Catalunya és un país amb dificultats hídriques que, 
periòdicament, passa per èpoques de sequera. Aquest fet s’ha solucionat, 
bàsicament, amb la construcció d’infraestructures d’elevat cost que 
acaben repercutint en tots els usuaris-consumidors. De fet, gran part del 
rebut d’aigua que paguem no correspon al consum estricte d’aigua.

A Palafolls, a més, ens ubiquem en un territori especialment sensible, la 
conca de la Tordera amb dessaladora inclosa,  fet que ens situa en un 
escenari de potencial major despesa. Alhora, un recent estudi realitzat 
per ERC comparant diferents municipis de la comarca, revela que la 
despesa global de Palafolls en consum d’aigua es reparteix de tal manera 
que, la quota fixa, així com el primer tram de consum, conceptes que 
tothom paga, són dels més cars de tots.

Aquest fet, sumat al ja confirmat proper augment d’un 20% del rebut, 
atribuït a l’increment del preu de l’aigua en alta adquirida al Consell 
Comarcal, ens situa davant d’un escenari complicat. Des d’ERC tractarem 
que el repartiment d’aquesta despesa carregui més sobre els majors 
consumidors (segon i tercer tram) i rebaixi el preu de la quota fixa i 
primer tram. Alhora, caldrà que tots plegats comencem a valorar l’aigua 
en la seva correcta mesura i incentivar-ne les polítiques d’estalvi de forma 
prioritària.



Esquerra 
mou el poble

Des d’ERC estem seguint la darrera proposta urbanística de 
l’alcalde. Es tracta de transformar Can Puig per ubicar-hi una 
residència per a gent gran. Per aconseguir aquest projecte, 
valorat inicialment en 500.000€, es proposa aplicar el vell model 
predador del territori: aconseguir qualificar aquesta finca com 
a equipament a base de tacar els turons de Can Pol amb 500 
habitatges nous. 

Sembla que el govern PSC-EUiA son els únics que no s’han 
adonat que existeix un enorme parc d’habitatges nous buits a tot 
el país alhora que un excés de superfície urbanitzada sense edificar 
a Palafolls (zona del nou institut, zona del darrere de Dibamassa, 
etc).

A ERC defensem que aquest model és insostenible, innecessari i 
insensible en un dels àmbits amb major encant paisatgístic i més 
freqüentat pels caminants palafollencs.

En el Ple del febrer del 2012 el grup municipal d’ERC Palafolls va presentar 
una moció en defensa dels afectats per les subordinades i preferents i per 
traslladar a les autoritats econòmiques la necessitat d’actuar per arreglar 
aquesta estafa a gran escala. Després d’un any i mig de molts esforços per part 
de col·lectius d’afectats i de denúncies reiterades al Parlament de Catalunya i 
al Congreso de los Diputados, sembla que es comença a veure la llum al final 
del túnel.

Els processos d’arbitratge entre les entitats financeres i els afectats han 
començat a donar resultats. A Palafolls amb molts afectats per Bankia, s’està 
en plena gestió d’aquest procediment (fins al 30 de juny). En el darrer Ple 
d’aquest mes, hem instat a l’Ajuntament per tal que faciliti als afectats 
l’accés a l’assessorament del Consell Comarcal en aquests temes convidant 
als tècnics del consell a desplaçar-se fins a Palafolls. Les gairebé 300 famílies 
afectades ho agrairan segur.



Darrerament han sorgit diverses friccions entre entitats palafollenques 
degut a la poca claredat en la gestió dels equipament municipals.
Des d’ERC fa mesos que denunciem una gestió sense cap mena de 
rigorositat que es manifesta en concessions d’equipaments clarament 
caducades. 

Tot i tenir un bon parc d’equipaments, el teixit social palafollenc ha 
crescut exponencialment en els darrers anys. Aquest creixement ha 
evidenciat una gestió poc sensible amb les necessitats d’utilització 
d’aquests equipaments, i cada cop és més obsolet l’argument de-
fensat per l’alcalde al voltant de la gestió “tota la vida s’ha funcionat 
així i no cal canviar res”.

Els pisos socials de lloguer finalment es van entregar als seus 
propietaris el passat 3 de maig.  El que hauria de ser un motiu de 
satisfacció per a tothom queda enteranyinat per un cúmul de 
despropòsits al llarg de més de tres anys. El resultat no es pot 
dir que sigui positiu quan aquest enorme retard en l’entrega dels 
habitatges ha fet que el preu dels mateixos, 400€ al mes, sovint 
sigui, fins i tot més car que el preu de lloguer d’habitatge lliure. 
La prova és que encara queden pisos per llogar i que aquestes 
condicions en compliquen l’accés als llogaters. 

ERC Palafolls no tenim cap problema en reconèixer la feina feta, 
però en aquest cas “malgrat la bona intenció inicial” el resultat no 
ha complert amb les expectatives.

El grup municipal d’ERC a l’Ajuntament vam proposar posar en marxa la creació d’horts municipals 
familiars destinats a persones empadronades al poble i preferentment amb risc d’exclusió sòcio-
econòmica, com poden ser aturats de llarga durada que han exhaurit la prestació, famílies amb 
ingressos insuficients, etc. Pensem que la situació actual de crisi econòmica afecta cada vegada 
a més persones i famílies que es troben amb serioses dificultats per cobrir les necessitats més 
bàsiques, alhora que deteriora l’auto estima de les persones afectades. 
Això obliga a aquells que tenen la responsabilitat al capdavant de l’administració local a demostrar 
una especial sensibilitat per aquestes situacions i a posar en marxa noves actuacions per donar-
hi resposta. ERC creiem que es tracta d’una experiència duta a terme a d’altres municipis amb un 
nivell de satisfacció remarcable i que, alhora, es tracta d’una proposta assumible econòmicament 
per a les arques municipals.
ERC ens decantem per un model d’explotació dels horts que impliqui la responsabilització, per part 
dels adjudicataris, cobrint les despeses generades per l’activitat desenvolupada i amb els requisit 
indispensable que els productes obtinguts siguin per l’autoconsum i cultivats de manera ecològica.

ERC demanem que es facin horts municipals de lloguer

Foto: @joseprueda



Nou equipament:
vells problemes
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Portaveu GM
ERC Palafolls
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Felicitats Rodaires!!
Aquest Sant Jordi, La Roda de Palafolls ha organitzat amb 

èxit la II edició del Lletra a lletra, el concurs palafollenc de 
lletrejar, un acte d’afirmació lingüística en un moment difícil 

per la nostra llengua. 

Enguany han estrenat una nova categoria per als pares. Des 
d’aquí volem felicitar a l’Elsa (cicle mitjà), el Marc (cicle 

superior), l’Alba (1r cicle ESO) i l’Eva (pares), guanyadors de 
les 4 categories, i agraïr tothom qui ho va fer possible.

Sovint hem criticat la gestió dels 
equipaments municipals (ex. 
amb la biblioteca i el seu nivell 
d’infrautilització) alhora que, 
hem reconegut l’esforç realitzat 
des del govern municipal per 
millorar la dotació d’aquestes 
infraestructures a Palafolls.

La nova caserna de policia, recentment licitada, i sobre la qual 
ens hem posicionat clarament en contra per la desafortunada 
ubicació escollida, sembla que porta camí de convertir-se en 
un exemple més del que ja vàrem qualificar com, poble de 
postal.

Aquestes Instal·lacions acolliran uns inquilins totalment 
desmotivats i amb un alt nivell de desorientació, vinculat 
al model de policia proposat, fets als que ara cal afegir 
expedients disciplinaris tramitats contra diversos agents.

Així doncs, sembla que pel govern municipal segueix sent 
més important el continent que  no pas el contingut i es 
permeten espolsar-se qualsevol indici de responsabilitat 
sobre la situació actual, adduint total desconeixement. La 
deixadesa i la inacció practicades des de fa força temps, 
davant d’un malestar majoritari del cos de policia, no ha 
millorat la situació amb la incorporació del nou cap de 
policia. Això sí, tindran un “marc incomparable”.

Enguany, el CD Palafolls ha 
ascendit de categoria. Felicitats!

Volem agraïr els esforços que de 
forma altruista fan les entitats 
del poble per tal de que la Festa 
Major Petita sigui tot un èxit. 
Tant el gruix d’activitats que es 
realitzen, com l’alta participació 
dels palafollencs han convertit la 
Festa Major Petita en una festa 
molt gran.
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