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Esmena a la totalitat

 És lícit enorgullir-se de la feina feta i més quan 
s’ha aconseguit el recolzament repetit de la gent. 
Igualment, i a la vegada, cap regla indica que un mètode 
funcionarà pel simple fet que ha estat així anteriorment, 
per molt que s’entossudeixin a creure-ho. I això és el que 
passa avui urbanísticament a Palafolls; vivim del passat, 
d’una manera de fer que respon a un escenari inexistent 
i, el més preocupant, sense cap intenció de corregir-ho.

 Durant tres dècades ha calgut dotar a Palafolls 
dels equipaments municipals indispensables i, per fer-
ho, s’ha utilitzat l’eina que la Llei d’Urbanisme permet: 
la requalificació urbanística, que transforma sòl no 
urbanitzable en sòl urbanitzable. Quan s’utilitza, la 
mateixa llei obliga als propietaris del sòl a cedir una part 
per a fer carrers, zones verdes o equipaments públics 
i, d’aquesta manera, els ajuntaments aconsegueixen 
“gratis” el sòl necessari per poder construir-los i tothom 
i guanya.

 El sistema però té perversions. Només funciona 
si la demanda privada per urbanitzar nous sectors i 
construir habitatges es manté constant. En cas contrari, 
la regla del tothom hi guanya es trenca i s’acumulen 
obligacions i expectatives frustrades. I a Palafolls què 
ens passa? Doncs un escenari desencisador. L’equip de 
govern, amb l’alcalde al capdavant, segueix aplicant la 
recepta dels “bons temps” tacant el territori amb nous 
sectors inacabats de futur realment incert tant a curt 
com a mig termini. I lluny de corregir, incompleixen 
directrius de la mateixa llei com la de prioritzar 
l’acabament dels sectors pendents (a Palafolls sectors 
com l’Institut, el dels Habitatges de lloguer social o 

els àmbits de les escoles que signifiquen més de 800 
habitatges nous) abans d’iniciar-ne cap de nou.

 Què decideixen? Activar nous sectors com els 
del turons de Can Pol (500 habitatges nous) o el del 
Barri de Sant Lluís (300 habitatges més). La coartada? 
Construir nous equipaments que, a diferència de 
dècades enrere, de cap manera són prioritaris.
 Cada nou experiment, cada m2 obtingut per 
cessió de propietaris, ens compromet a desenvolupar-lo 
doncs, en cas contrari, comporta una fabulosa hipoteca 
urbanística per les properes generacions. En definitiva, 
cal una esmena a la totalitat d’aquesta estratègia de 
poble de postal que, ni de lluny és la millor, ni molt 
menys l’única possible. Canviem-ho! Som a temps. 

Francesc Alemany
portaveu GM

Sector inacabat dels pisos de lloguer social



Esquerra Republicana mou el poble

Aviat finalitzarà un nou curs escolar de la llar d’infants. 
Esperem que la regidoria d’ensenyament prengui nota 
de tots els desencerts que s’han produït aquests darrers 
mesos: manca de direcció en el millors dels casos, 
malestar per les quotes aplicades als pares, manca de 
voluntat per obrir una aula de nadons... descontrol i 
despropòsits, entre d’altres problemes mal gestionats. 

Errors que han suposat, fins i tot, una intervenció 
contundent des d’inspecció d’Ensenyament de la 
Generalitat. Esperem que en el futur es valori molt més 
la importància que aquest servei té al nostre municipi i 
més si tenim en compte el perfil demogràfic del poble. 

El pressupost municipal del 2014 s’aprovava el passat mes de 
gener amb els vots favorables únicament de l’equip de govern 

del PSC i EUiA. Com ja és habitual, i fins a cert punt comprensible, 
no es poden destinar tots els recursos necessaris a polítiques 

socials degut a les retallades que la falta d’ingressos obliga. 

El que no és admissible és que, com sempre, apareguin partides 
absolutament innecessàries que, en aquests moments, fins i 

tot podrien interpretar-se com un insult. Per exemple: destinar 
15.000 euros en una nova parada de bus (gairebé el mateix que 
es destina al transport sanitari a l’Hospital de Calella), o els prop 

de 100.000 euros que s’han pressupostat en unes lletres per a 
l’entrada del poble. 

La passera (Foto: Blanesaldia)

La llar d’infants

La llar d’infants

Ens sobren els diners



 

 

 ERC ha denunciat el la-
mentable estat en que es troba 
l’asfaltat de molts carrers de Ciutat 
Jardí i també del barri de Sant Lluís.

 En quina fase està el pro-
jecte de l’Skate Park que l’equip 
de govern va dir que posaria en 
funcionament abans de l’estiu?

 Ens hem interessat per 
saber el motiu pel qual diferents 
sectors del poble queden cada nit 
a les fosques. Què està passant?

 Denunciem per enèsima 
vegada el soroll que fa la màquina de 
netejar carrers a cap hora del matí. 

 Què passa amb l’ús 
del bar de can Batlle? Can Ba-
tlle és un local per Joves?

 Quants diners ha cos-
tat arreglar el Parc Fluvial de 
la Tordera i què s’hi ha fet?

 Denunciem el mal estat en 
que es troba la carretera que porta 
a l’ermita de Sant Pere de Vivelles i el 
mal estat en que es troba la capella.

 Ens hem interessat pel con-
flicte, encallat des de fa temps, en-
tre la policia municipal i el govern, 
que està generant malestar en-
tre el cos i els gestors municipals.

 Denunciem el mal estat en 
que es troben les peces que unei-
xen la cúpula del palauet. Pregun-
tem si tenen previst fer-hi algun 
manteniment i quin seria el cost.

 Denunciem també la 
mala ubicació d’algun dels con-
tenidors que tapen la visibilitat 
als conductors de vehicles en al-
gunes cruïlles, i els hi preguntem 
quan tardaran a soterrar els con-
tenidors que encara no ho estan.

 Després de llençar més de 
40.000€ en el lloguer dels terrenys 
de l’antic institut des que es va 
traslladar, preguntem si pensen 
aprofitar-los d’alguna manera o 
seguir gastant sense cap sentit.

 Ens interessem per com 
van les inscripcions del Horts Mu-
nicipals i preguntem si l’equip 
de govern creu en el projecte. Es 
tracta d’una proposta nostra que 
han anat endarrerint durant tot el 
mandat fins al punt de fer-la invia-
ble abans d’acabar-lo. A més, hem 
transmès que el lloc on han triat 
per ubicar-los no és el més adient 
ja que és una zona molt ombrívola.

 Ens hem interessat per 
l’estudi d’apreciació de qualitat   de 
vida i estat de salut (KIDSCREEN) 
que s’ha fet als estudiants d’entre 8 
i 18 anys.   Palafolls donava el perfil 
per a poder realitzar un estudi  on 
els nostres joves s’han autoavaluat 
sobre la seva qualitat de vida, hà-
bits alimentaris, acceptació social...

Susanna Pla
regidora
@susanna74_puk

Imatge del parc fluvial la tardor passada

Terrenys de l’antic institut

al pleprecs i preguntes 



Oriol Jordan
Historiador i periodista
@Suguet

Esquerranet 20

Twitter: @ERCPalafolls
Facebook: www.facebook.com/ERCPalafolls
Web: locals.esquerra.cat/palafolls
mail ERC: palafolls@esquerra.cat
Francesc Alemany (portaveu GM ERC): 
alemanymf@palafolls.cat
Susanna Pla (regidora): placs@palafolls.cat 
@susanna74_puk

 Des del grup municipal d’ERC Palafolls volem agrair, de tot cor, el 
recolzament que hem rebut a les eleccions europees. Es tracta dels millors 
resultats mai obtinguts: 705 vots (24,17%) i primera força al nostres poble 
que demostren el tomb que la societat palafollenca ha experimentat. Si 
fa uns anys era gairebé impensable que la defensa de la independència 
tingués un recolzament d’aquesta índole, ara és visualitzada com una opció 
absolutament central i necessària pel futur del país, fet que ens motiva a 
seguir treballant per construir un poble i un país millor. 

 Alhora, volem destacar, amb majúscules, la normalitat amb la que 
s’estan succeint aquests esdeveniments en una societat madura, pacífica i 
totalment democràtica que desmenteix els auguris pessimistes i interessats 
al voltant del trencament de la societat catalana. Des d’ERC Palafolls hem 
treballat, i seguirem treballant, per defensar amb convicció però amb 
total respecte a la resta d’opcions, un futur lliure per aquest país que s’ha 
caracteritzat històricament per ser inclusiu i acollidor, i que així volem que 
segueixi sent. El Palafolls d’avui i la Catalunya d’avui l’hem fet entre tots i el 
futur també el construirem entre tots.

 Es tracta, sense cap mena de dubte, del repte més important dels 
darrers segles com a societat i, alhora, d’una oportunitat d’or per canviar i 
millorar el funcionament com a col·lectiu. Treballarem per no perdre aquesta 
oportunitat i aprofitar-la per garantir un futur millor i més lliure per les 
generacions que ens succeiran.

 Des d’ERC volem rebutjar la recent 
imposició d’una quota del 25% de castellà 
a cinc centres de Catalunya per part del 
TSJC, amb el vist-i-plau del TC. La sentència 

suposa un atac al model d’immersió lingüística vigent a Catalunya des de 
fa més de 30 anys amb altes quotes d’èxit i reconeixement internacional.

 Aquest nou atac contra la llengua per via judicial suposa una invasió de les 
competències en matèria lingüística que té la Conselleria d’Educació de la Generalitat. 
Malgrat els recursos del govern i de les cinc escoles, l’estat espanyol ha aconseguit un 
retrocés al passat on un sol nen podia imposar la seva llengua al conjunt de la classe.

 Si a Catalunya s’implantés el model de línies que defensen PP, C’s, i 
altres entitats de la ultradreta, els infants que creixen en un ambient on els seus 
referents són castellanoparlants, no tindrien l’oportunitat d’aprendre el català. 

 Per si això fos poc, el govern espanyol està preparant un reial 
decret que obligaria a TV3 a suprimir l’alta definició, dues freqüències 
de ràdio i la reciprocitat reservada per Canal 9 i IB3. Això reduiria encara 
més la presència de la nostra llengua en l’espai audiovisual del país.

 Per tot això, és molt important que ens mobilitzem per l’escola catalana el 
14 de juny a Barcelona. La plataforma vinculada a Òmnium Cultural Som Escola, ha 
organitzat una gran cercavila sota el lema “Per un país de tots, decidim escola catalana”, 
amb la voluntat d’esdevenir multitudinària. Des de Palafolls us convidem a fer-la 
encara més gran, si volem que els nostres fills puguin rebre l’educació en català.

`,

Felicitem a l’Associació La Roda per 
l’èxit de l’edició d’enguany del 3r  

Lletra a Lletra, i pel seu compromís 
en la defensa del català a les escoles

Francesc Alemany
portaveu GM
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Els resultats a Palafolls


