PALAFOLLS

PER LA CULTURA
I LES ENTITATS

Les antigues escoles

• NO als capricis visionaris dels qui estan fent de Palafolls un
poble de postal i no un poble per ser viscut.

• Sí a un debat seriós sobre els espais públics, la cultura i els
seus actors principals

• Sí a una descentralització dels equipaments municipals

• Sí a una policia local propera i respectada

• Sí a una nova caserna de la policia local

-És per això que no volem sentir-nos còmplices de la
construcció de la nova caserna i, per tant, diem:

-Vam fer una campanya de sensibilització, explicant
el perquè estàvem en contra de la ubicació d’aquest
equipament, acompanyada d’una recollida de signatures.
En pocs dies vam aconseguir prop de 400 signatures. Vam
traslladar la preocupació a l’equip de govern, un cop més, de
tota aquesta gent. La resposta? Cap debat, cap reflexió, a la
seva.

-En el seu moment vam oferir-nos a l’equip de govern
del PSC i IC-IU a col·laborar per a poder trobar un
emplaçament molt més idoni que permetés dur a terme
l’ineludible trasllat de la policia local, sense necessitat
d’interferir en la vida cultural del poble. Vam plantejar mitja
dotzena de propostes alternatives, algunes a menys de cinc
minuts a peu d’on han decidit construir la nova caserna. La
resposta? Cap debat, cap reflexió, a la seva.

-Des d’ERC defensem que la zona de la plaça del Fòrum
Palatiolo esdevingui l’eix de la Cultura del poble. Un espai
amb el trànsit pacificat i que ja compta amb dos equipaments
culturals de primer ordre com son el MiD i el teatre que,
amb aquest equipament per a les entitats i els comerços
de la zona, podria conformar un triangle cultural en el qual
es potenciï encara més el protagonisme del ciutadà. Aquest
model de poble que defensem, és del tot incompatible amb
la urgència dels accessos d’entrada i sortida que requereix la
caserna policial.

-Estem radicalment en contra de la construcció
d’aquest equipament a les antigues escoles ja que, a la
pràctica, significarà la pèrdua d’una oportunitat per construir
un equipament cultural per les entitats al cor del poble en un
escenari de manca clara d’espais per aquest ús.

Davant l’imminent inici de la construcció de la nova
caserna de la Policia Local a les antigues escoles, ERC
de Palafolls volem dir que:

El cor del poble és per a la
Cultura i les entitats

