
� Les Joventuts d'Esquerra Republicana seguim al

capdavant de la lluita juvenil dels Països Catalans. Aquest

moment d'excepcionalitat ens demana una nova estratè-

gia, coherent, valenta i efectiva.

Per això els dies 7 i 8 d'abril vam celebrar una Conferència

Nacional a Vilafranca del Penedès. Més de 300 militants

vam debatre l'estratègia política de l'organització i ens

vam comprometre amb una societat justa, igualitària i

democràtica per desemmascarar l'Estat spanyol.e

Cal que ens organitzem i ens mobilitzem mitjançant la

resistència no violenta per recuperar el govern. Hem

d'arribar a consensos per assolir l'hegemonia al moviment

estudiantil, al moviment sindical i als municipis.

Som la llavor de totes les victòries. Que germini arreu la

#LlavorRepublicana.

El Jovent Republicà al capdavant de
la lluita juvenil dels Països Catalans

� El servei d'ocupació de l'Ajuntament de Palamós ha
atès 160 persones durant el 2017. 98 han trobat feina.

Hem atès 102 persones en situació d'atur que volien
millorar els seus itineraris formatius i competències
laborals.

Hem facilitat pràctiques professionals en empreses del
municipi a 52 persones: pràctiques de cambrer de sala, bar
i cafeteria; peixateria; neteja hotelera i sociosanitària; i
ajudants de cuina.

� Pressupostos participatius: per primera vegada hem

posat a votació propostes d'inversió fetes per la ciutadania
per import de 85.000 euros. Vam rebre 258 propostes; 20
van passar a votació popular. Van votar 971 persones. Els
projectes guanyadors: equipament d'un espai jove, zona
de pícnic al parc de la Bassa, millora de la seguretat de
vianants a l'aparcament Cervantes, accés a l'aparcament
de c/Riera, equipament de la plaça Sota Pedró, lloc
d'esbarjo per a gossos i instal·lació de fonts.

� Qui Aprèn més? QA+ per afavorir la integració i el
desenvolupament social d'alumnes de secund ria.à

� Integrals, durant el 2017, ha atès 19 joves. D'aquests, 16
han trobat feina, 1 ha continuat estudis i 2 s'han derivat al
SOC.

� Situa't per joves entre 16 i 29 anys. Assessorament actiu
en la recerca de feina i l'adquisició de competències
professionals i personals.

� Suport als estudiants de batxillerat per a l'elaboració del
Treball de recerca.

� La millora de carrers, places i mobiliari urbà són una
prioritat. Recentment hem actuat en carrers a la zona de
Palamós Gent Gran, carretera de Castell, vial del port;
reforma integral del Palmar; 117 escocells.

En marxa la reforma del Passeig de les Pites.

Properament s'iniciarà millora de voreres a c/ Xaloc,la
Joan B. de la Salle, Josep Joan, Av. Catalunya i Nàpols, i
s'iniciaran tràmits del projecte integral de l'Eixampleels
(Vincke-Indústria-President Macià) i millora de la plaçala
des Pla.

@ERC_Palamosfacebook.com/ERCPalamos
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� Castell és una de les poques platges de la Costa Brava
que s'ha salvat de l'especulació urbanística i ha pogut
mantenir el seu aspecte natural gràcies a la pressió social,
que va aconseguir la seva preservació a través d'un
referèndum l'any 1994.

La singularitat de l'espai ha incrementat l'interès turístic
per la zona i, en conseqüència, la pressió humana sobre
l'entorn posa en risc la seva conservació. És per això que
considerem que calia actuar-hi a temps per evitar  la
degradació i, d'altra banda, per potenciar-ne els valors
naturals.

Les actuacions programades, que ja es troben en fase
d'execució,  són: regeneració de la zona de darrera de la
platja, de l'alzinar i de la riera (eliminació de plantes
invasores i  repoblació amb vegetació autòctona);

ampliació del bosc cap a la zona de l'actual aparcament i
creació d'un espai d'acollida amb places d'aparcament per
a serveis i persones amb mobilitat reduïda; construcció
d'una canonada d'aigua des de la Fosca i instal·lació
d'hidrants operatius en cas d'incendi; trasllat de
l'aparcament fins a tocar de l'actual carretera asfaltada i
construcció d'un camí paral·lel a la riera per facilitar l'accés
dels vianants a la platja; construcció d'una caseta de
serveis, lavabos i punt d'informació.

El pressupost global del projecte és de 743.000 euros. La
meitat d'aquest import prové d'una subvenció del Pla de
foment territorial de Turisme de la Generalitat (finançat
amb la taxa turística) i la resta es pagarà amb els
beneficis de l'explotació de l'aparcament, que
obligatòriament s'han d'invertir en aquest entorn. És, per
tant, una millora necessària que, a més, no grava el
pressupost municipal. No s'ajusten a la veritat les versions
que diuen que es podien destinar els diners a qüestions
més prioritàries. La rehabilitació de Castell és una
prioritat i, a més, no suposa cap despesa extra pel
municipi.
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� El projecte Castell-camí de ronda és un pla ambiciós
de millora ambiental i paisatgística de la façana
marítima de Palamós. A part de les actuacions ja
iniciades a Castell, amb projecte específic, aviat
s'iniciaran els treballs de millora del camí de ronda des
de Castell fins a la vila. Es tracta de potenciar un
itinerari litoral, accessible per a tothom, que posi en
valor els aspectes naturals i culturals al llarg del
recorregut i constitueixi un nou eix estratègic basat en
l'oci actiu. Ha de ser un camí que convidi a passejar i
aporti la idea de conjunt al trajecte de Castell a
Palamós tot creant una sin rgia que multipliquie
l'atracció que exerceixen cadascun d'aquests elements
per separat.

Amb aquest projecte donem compliment al punt del
programa electoral que proposava potenciar les
possibilitats que ens ofereix l'entorn com a mesura de
protecció de la natura i també com a eina de dinamitza-
ció econòmica del municipi. El pressupost és
d'1.183.000 euros, finançats en un 50 per cent amb
ajuts europeus FEDER. La resta a càrrec de
l'Ajuntament. Esperem poder fer les obres en el
període 2018-2020.

Volem posar en valor la cara positiva del futur de la Pineda d'en Gori. Com a
resultat de les negociacions de l'Ajuntament amb la propietat, l'espai anomenat
pròpiament Pineda d'en Gori, va passar a ser públic i ara, dins el marc del projecte
Castell-camí de ronda, serà un dels punts importants d'actuació per potenciar el
seu valor natural.

S'hi preveu regenerar la vegetació en els llocs on ha estat malmenada, especial-
ment a l'aparcament que ara trobem a sobre mateix de s'Alguer i que es traslla-
darà cap a la zona urbana. La plaça es transformarà en un espai arbrat, recuperant
l'aspecte natural. Es marcaran camins de pas per als visitants i s'hi faran miradors
per poder contemplar un dels paisatges més emblemàtics de la costa.

Una pedra a la sabata

Davant la inquietud generada per l'edificació de la part posterior de la Pineda d'en
Gori, contextualitzem:

Partim d'una situació inicial (POUM de 1959) que permetia l'edificació de tot
l'espai de la pineda. Els plans urbanístics posteriors han anat limitant el sòl
edificable però no han protegit l'espai en la seva totalitat. Han estat ocasions
perdudes la creació del PEIN Castell-Cap Roig i la declaració de s'Alguer com a Bé
Cultural d'Interès Nacional (BCIN), que també van deixar la part privada fora dels
límits de protecció.

A partir de 2002, ERC va treballar intensament des de l'Ajuntament i des del
Parlament de Catalunya per recuperar la qualificació de BCIN de l'entorn de
s'Alguer i ara, des del govern, hem treballat per minimitzar l'impacte de
l'edificació que permet la normativa urbanística actual. No hem tingut, però, la
capacitat de revertir els drets d'edificació que els plans urbanístics han consolidat
ja que això tindria un cost econòmic que les finances municipals no poden
afrontar.

Pineda d’en Gori:
regeneració d’un espai públic

1. Doble Camí de ronda

2. Construcció de passeres per salvar
desnivells

3. Creació de miradors, portes d’entrada i
d’informació

CAP GROS

1. Restauració de la pineda amb noves
plantacions

2. Enre�rada de l’aparcament existent a
1a línia de mar cap a la zona més urbana

3. Restauració de l’espai an�c aparcament

4. Creació de 3 miradors

PINEDA D’EN GORI

1. Enre�rada de l’aparcament d’es�u i
creació de l’aparcament dissuasiu més
allunyat

2. Creació de l’espai d’acollida a la platja

3. Restauració de l’alzinar i riera d’Aubi

4. Restauració de l’espai rera platja

CASTELL

Cronologia

1959 - El POUM classifica la zona com "espai rural reservat". Això permetia
la urbanització total a través d'un pla parcial. Així es van urbanitzar Puig
Cargol, Mas Antoniet, Balitrà i St Esteve de la Fosca.

1986 - 1992 - El POUM classifica la Pineda com a sòl urbà. Deixa la part
més propera al mar com a espai lliure públic.

2002 - La propietat presenta un projecte d'urbanització que no s'arriba a
desenvolupar. Arran d'això s'engega la reclamació de BCIN de s'Alguer.

2004 - La Generalitat declara s'Alguer Bé Cultural d'Interès Nacional i
estableix una franja de protecció al seu entorn.

2005 - L'Ajuntament arriba a un acord amb la propietat per traslladar
metres edificables a una altra zona del municipi (antic càmping Vila-romà).

2007 - El nou pla general recull les millores de protecció i els acords per
permutar els metres edificables.

2013 - La Junta de Govern Local aprova el projecte d'urbanització i
reparcel·lació en funció del que marca el pla general de 2007.

2017 - La propietat sol·licita permís d'obres. L'Ajuntament demana un
informe paisatgístic a la Generalitat abans de concedir la llicència.

2018 - La Generalitat expedeix un informe paisatgístic favorable i
l'Ajuntament atorga la llicència.
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