
Castell, model de restauració paisatgística

Les obres de restauració ambiental i paisatgística de la 
platja i de la plana de Castell, que es van acabar el mes 
de setembre passat, han despertat l'interès de la Univer-
sitat de Barcelona, que les ha considerat un model digne 
d'estudi i un punt de referència per a per a l'elaboració 
de projectes de  preservació del patrimoni cultural i 
natural. És per aquest motiu que un grup d'estudiants 
d'aquesta universitat es va desplaçar, fa pocs dies, fins a 
Castell per rebre una classe pràctica de les assignatures 
de geografia i ordenació del territori. 

Fons europeus i de la Generalitat per al camí 
de ronda

Acabades les obres de restauració de Castell, arriba el 
moment de tirar endavant el projecte d'adequació del 
camí de ronda que uneix Castell amb la vila. Un projecte 
ambiciós que ordena bona part de la façana marítima 
del municipi i posa en valor el patrimoni natural, cultural 
i paisatgístic. Aquest projecte compta amb una aporta-
ció de 600 mil euros dels fons europeus FEDER i de 350 
mil dels Plans de Foment del Turisme de la Generalitat. 
L'Ajuntament de Palamós ha fet les reserves necess-
àries per poder executar el projecte de forma immedia-
ta.

Programa de millora de l'ocupabilitat

L'Ajuntament de Palamós destinarà, durant el 2019, cent 
vuitanta mil euros en programes d'inserció laboral. 
Aquests programes consistiran en cursos d'orientació i 
de formació laboral i en pràctiques en empreses. 
L'objectiu és fomentar la igualtat d'oportunitats i la no 
discriminació en el treball de les persones amb dificul-
tats especials. Els fons que es destinen a aquests pro-
grames procedeixen, en la seva major part, de subven-
cions dels Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC).

La participació, eix transversal de l'acció de 
govern 

La participació ha esdevingut una forma de treballar 
l'acció de govern. Progressivament, la interlocució amb 
la ciutadania adquireix més pes a l'hora de prioritzar 
actuacions o d'incorporar propostes. En són exemples la 
participació en el pressupost, que ha crescut en import i 
capacitat de decisió de la ciutadania o la redacció de 
l'ordenança d'animals. Els joves han decidit l'equipament 
de l'espai jove i, a proposta del Consell de Participació, 
la ciutadania tindrà un paper rellevant en la redacció del 
Pla especial del port.    

Al programa electoral de 2015, ja vam posar de mani-
fest que un dels objectius del mandat seria la millora 
de l'espai públic urbà i, en conseqüència, així ho hem 
anat desenvolupant a través de l'asfaltatge de carrers, 
la renovació voreres, la millora de places i jardins i 
d'espais d'esbarjo infantil, l'execució de reformes inte-
grals com la del Palmar i la programació de noves 
reformes com la de l'eixample, etc.

Tenir cura de l'espai públic en el conjunt del municipi 
és una de les funcions bàsiques d'un govern municipal 
que, en aquest mandat, hem considerat prioritària. Més 
quan, en mandats anteriors, aquesta qüestió havia 
quedat en un segon terme. Per això vam considerar 
que calia un pla de millora urbana que ajudés a tenir 
un poble més endreçat per a gaudi dels vilatans i de 
tots aquells que ens visiten. És, per tant, també, una 
aposta que forma part de la idea de promoció de la 
vila.

Volem remarcar que, al nucli de tota aquesta actuació 
municipal, hi ha una idea bàsica: la millora de l'espai 
públic té com a darrer objectiu facilitar la convivència 
entre els vilatans. És amb aquesta idea de fons que es 
porten a terme actuacions que poden passar desaper-
cebudes, però que volen contribuir a configurar un 
espai públic més confortable, sense obstacles, on pas-
sejar o fer activitats sigui més fàcil, de manera que 
acabin contribuint en una millor convivència.

Aquestes actuacions en l'espai públic urbà van de bra-
cet amb les actuacions de conservació i millora de 
l'entorn natural. Ja hem explicat en un altre butlletí les 
actuacions en l'entorn de Castell, que ja s'han dut a 
terme, i les que estan a punt de començar per millorar 
el camí de ronda.

Fem poble!

Els tres regidors del Grup Municipal d’ERC

Espai públic, 
espai de convivència

Fidels al mandat de l'1 d'octubre

El passat 30 de setembre vam inaugurar la placa que 
dona el nom de Jardins 1 d'Octubre a la zona enjardina-
da del Passeig del Mar. Aquesta designació, aprovada 
pel Ple municipal, va sorgir d'una pro-
posta presentada per Òmnium Cultural, 
l'ANC i el CDR per reconèixer la capaci-
tat d'organització i de lluita mostrada 
per la població el dia 1 d'octubre de 
2017 i per denunciarla repressió de 
l'Estat contra la població que exercia 
pacíficament el seu dret de vot.

L'1-O va ser possible gràcies a la com-
plicitat d'institucions i ciutadania. En 
paraules de Marta Rovira “l'1-O és una 
lliçó de país, el 3-O és l'horitzó.” Ara que 
estem a les portes del judici contra 
l'independentisme, caldrà la mobilitza-
ció per reclamar la seva llibertat i el 
retorn dels exiliats, però també per 
defensar la llibertat d'expressió i els 
drets civils i polítics.
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Fem poble!
Plaça dels Arbres, de carrer a plaça

En la línia d'aconseguir uns espais urbans més amables, 
que afavoreixin la convivència entre les persones, s'ha 
procedit a la retirada d'elements de mobiliari urbà 
sobrants a la plaça dels Arbres. L'objectiu és obtenir un 
espai més obert i diàfan, que pugui funcionar com a 
plaça apta per dur-hi a terme activitats puntuals. Això 
ha comportat la necessitat de proveir l'entrada de Dídac 
Garrell d'un sistema de tancament controlat que per-
metrà prioritzar la zona de vianants durant les hores de 
més activitat comercial, sense afectar el transport públic 
ni la mobilitat dels veïns. 

Millorem la jardineria

La jardineria és un dels elements que contribueix a 
donar un aspecte amable a la via pública que requereix 
una atenció continuada. És per això que hem impulsat 
un seguit d'estratègies perquè el seu manteniment sigui 
més eficient i més continuat. Aquestes estratègies van 
des de la tria de les plantes a la instal·lació de més recs 
artificials que permetin mantenir més zones enjardina-
des sense incrementar-ne el cost.Paral·lelament s'està 
portant a terme un tractament als escocells dels arbres 
per evitar la crescuda d'herbes sense haver de recórrer 
a tractaments químics.

Posem en valor elements patrimonials

Dins l'espai públic ens trobem amb elements patrimo-
nials que contribueixen a donar personalitat al municipi 
i reforcen el sentit d'identitat dels ciutadans. Convé tenir 
cura d'aquests elements i donar-los el relleu necessari. 
Per això hem procedit a la il·luminació del castell de 
Sant Esteve de la Fosca, de l'escultura la Dama del Vent 
o del pont Ei�el. En el cas del pont, se n'ha fet la restau-
ració, se li ha retornat el color original i, a més de la seva 
funció habitual, servirà de  punt de connexió del carril 
bici que ve de Sant Joan i la seva prolongació fins al 
Passeig del Mar.

Millora de la Plaça des Pla 

La idea de millora de la Plaça des Pla (el Tennis) sorgeix 
d'una proposta feta a través de la participació al pressu-
post de 2017.El projecte concret, però, s'ha definit a 
partir de la consulta amb el veïns, que han tingut 
l'oportunitat de manifestar les seves preferències en 
relació a les actuacions que s'hi havia de fer. La reforma, 
que es portarà a terme de manera immediata, té com a 
prioritats millorar la seguretat, fer compatibles els dife-
rents usos que s'hi porten a terme i aconseguir que un 
espai molt utilitzat pels veïns sigui un espai confortable.

Nova estació d'autobusos
L'obertura del carrer Vincke  proporcionarà a la vila un 
espai per a la construcció de l'estació d'autobusos, una 
infraestructura llargament esperada, tant pel servei que 
presta com per descongestionar la plaça de Catalunya. 
La Generalitat ja està treballant en el projecte d'estació 
perquè es pugui portar a terme tan aviat com s'obri el 
carrer. El trasllat de la parada de la Sarfa obrirà, també, 
la possibilitat de redissenyar la plaça de Catalunya. 

Centralitat de l'Aula d'Aprenentatge  i de 
l'Escola Vila-romà
La prolongació del carrer Vincke millorarà considerable-
ment la comunicació de l'Aula d'Aprenentatge i  de 
l'Escola Vila-romà amb el centre de la vila. El nou vial, 
proveït de passeig per a vianants i de carril bici, propor-
cionarà a aquest serveis un accés fàcil i agradable, una 
connexió ordenada  amb la vila i, en conseqüència,  una 
major centralitat.

Nova regulació del trànsit
Una altra de les oportunitats que proporciona l'obertura 
del carrer Vincke és una nova regulació del trànsit que 
permetrà reduir la congestió que ocasiona, sobretot a 
l'estiu, el mercat setmanal a l'Avinguda de Catalunya. El 
trànsit pel carrer Vincke no quedarà interromput pel 
mercat setmanal sinó que, amb les precaucions oportu-
nes, serà transitable fins i tot en horari de mercat. 

Aigües pluvials a la riera Aubi
Una de les preocupacions al moment de desenvolupar  
creixements urbanístics a l'àrea del pla és la conducció 
de les aigües plujanes cap al mar per tal de prevenir 
inundacions. La nova urbanització preveu la separació 
de les aigües pluvials de les aigües grises i la canalitza-
ció de les aigües plujanes cap a la riera Aubi. 

Nous espais urbans
La prolongació del carrer Vincke,que ara mateix s'està portant a terme, obrirà nous 
espais urbans que permetran un seguit de millores a la població. El nou tram de 
carrer, que tindrà una amplada de vint metres i comptarà amb un passeig 
arbrat i carril bici, arribarà fins al carrer de la Riera. Quedarà pendent la 
seva prolongació fins a la rotonda del carrer Arnau sa Bruguera per 
poder connectar directament amb la variant. L'obertura de Vincke 
és fruit de la urbanització de la zona compresa entre aquest 
carrer i l'Avinguda de la Llibertat, és a dir, l'entorn del carrer 
de la Font. Aquesta urbanització és d'iniciativa privada i 
respon a les previsions del Pla General d'Urbanisme de 
2007. Les possibilitats que genera aquest nou carrer 
són les següents:

Espai per a la futura
estació d’autobusos

Plànol de l’ordenació urbana del Pla de Sant Joan i Vila-romà prevista 
en el Pla General. En blanc, la zona que s’urbanitza actualment.
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