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Editorial

L’any 37 aC encara no existia 
Palafolls, però sense saber-ho, 
el poeta romà Virgili (70 aC - 19 
aC) va definir el caràcter de la 
nostra gent en deixar escrit a les 
famoses Geòrgiques aquest vers: 
«Tot ho venç el treball tenaç, i 
l’escassetat, que ens fa afanyar en 
la dissort». 

A punt del primer aniversari, la 
gent de Palafolls no ha oblidat que 
el coronavirus no ha estat l’única 
calamitat que ens ha castigat 
aquest 2020. Els dies 21, 22 i 23 

La Baixa Tordera és una de les 
principals planes deltaiques del 
país, amb un potencial agrícola 
incomparable. Històricament, 
la tenacitat dels pagesos i el 
cooperativisme han estat factors 
clau en l’empenta i l’auge del sector 
agroalimentari de Palafolls i de 
la comarca en general, i aquesta 
emanació és la que ha de reimpulsar 
la pagesia en aquesta cruïlla històrica 
en la qual es troba.

Bufen vents de canvi al sector agrari 
de la Baixa Tordera, i cal que els 
convertim en una oportunitat per 
potenciar aquest sector i que entomi 
els reptes de futur amb les millors 

de gener, un temporal que va 
entrar pel nord de la península 
es va fer fort al llevant català, i 
va portar unes pluges que van 
desbordar la Tordera. El Glòria, 
tal com es va anomenar aquest 
temporal, va augmentar el cabal 
habitual del nostre riu fins a 
puntes de 583 m3/s.

Amb impotència, pagesos i 
Ajuntament vam veure com la 
Tordera arrasava les collites d’un 
dels municipis capdavanters en el 
cultiu d’horta del país. La manca 

d’un manteniment eficient del 
llit del riu per part de l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA) va fer 
del tot insuficients les defenses 
naturals a diversos punts com el 
Pla d’en Bigas. En aquest número 
d’El Ganxet trobaràs la narració 
dels fets d’aquells dies, i l’absoluta 
prioritat que des del minut u 
suposà aquesta causa, tant per 
a l’Ajuntament com per al propi 
sector; una lluita tenaç i afanyada 
en la dissort, com deia Virgili, per 
protegir el futur del camp.

garanties. En aquest sentit l’Espai 
Agrari de la Baixa Tordera és 
l’eina per posar en valor el sector, 
garantir el relleu generacional, 
impulsar la innovació en 
col·laboració entre el sector públic 
i privat, apropar el consumidor 
al productor, projectar la DO i 
garantir la qualitat alimentària 
i les noves tendències de 
consum que s’imposen com, per 
exemple, el consum de productes 
frescos, agroecològics i km0, 
imprescindibles per tal de frenar 
el canvi climàtic. En definitiva, 
una pagesia forta és la millor 
garantia de futur.

La lluita tenaç de Palafolls i la seva pagesia 
contra les conseqüències del Glòria, un 
any després de la catàstrofe

La pagesia, 
garantia de futur

Aleix Freixa Ferrer
Regidor de Promoció Econòmica i consum, 
Medi Ambient, Món rural, Defensa Forestal, 

Patrimoni natural i Arxiu Municipal.
@afreixaferrer
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El 29 d’octubre, l’Ajuntament va aprovar les 
ordenances fiscals (OOFF) per al proper 2021, de 
forma provisional. L’alcalde, Francesc Alemany, va 
apuntar que «el Ple de les ordenances fiscals és 
un dels més importants per al funcionament de 
l’Ajuntament, on podem recollir els aspectes de 
l’evolució tant econòmica com social del municipi». 

El consistori va anunciar una congelació impositiva 
davant l’excepcionalitat actual, així que no 
s’augmentarà ni es modificarà cap taxa ni impost. 
Finalment, cal destacar que l’Ajuntament ha posat 
en marxa una ambiciosa campanya per fer arribar 
a tota la ciutadania del municipi com acollir-se a 
bonificacions i quins són els terminis per fer-ho.

L’Ajuntament ha donat per acabades les obres al camí de la 
Ginesta, després d’un any molt difícil que n’ha anat ajornant el final 
(modificacions del projecte, el pas del Glòria, la Covid-19, interferències 
en els serveis, etc.). El darrer episodi es produïa a finals d’octubre 
quan l’Ajuntament havia d’assumir el relleu en la direcció d’obres i 
en la d’execució del projecte, després de la renúncia de l’empresa 
contractada, per desavinences amb els caps d’obra i l’empresa 
constructora. La reacció del departament d’Urbanisme de l’Ajuntament 
ha evitat que la resolució de l’obra quedés compromesa. El projecte ha 
finalitzat amb la canalització de la xarxa de fibra òptica i l’asfaltat.

Hisenda

Urbanisme

El Ple de Palafolls aprova 
de forma provisional 
les ordenances fiscals 
(OOFF) per al 2021 i 
anuncia una congelació 
d’impostos

Finalitzen les obres al camí de la Ginesta, 
al Polígon Nord, després d’un any ple de 
dificultats sobrevingudes
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El Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), que convoca cada 
quatre anys el Departament de Territori de la Generalitat, ha atorgat 
la subvenció màxima possible a Palafolls: 250 000 €. El municipi va 
presentar un projecte d’impuls del territori de la plana agrícola (zona del 
Pla de la Ginesta) que inclou un circuit circular, camins amables per fer 
en bicicleta o a peu, i alguns indicadors de punts d’interès. El projecte, 
que s’iniciarà el 2021 inclou dues ròtules, l’una destinada a l’aparcament 
que ha de donar servei al veïnat de Santa Maria, i l’altra, encara per 
definir, podria esdevenir un mercat agrari a l’aire lliure i millores a la 
protectora d’animals. L’objectiu del PUOSC és implementar estratègies 
territorials per generar oportunitats i sinergies a cada territori.

Els efectes de la Covid-19 també s’han notat en la campanya 
de vacunació contra la grip. Aquest octubre, l’àrea bàsica de 
salut Malgrat-Palafolls ha treballat en una campanya ciutadana 
anomenada «#CapFred». A la campanya hi participen cares 
conegudes com, en el cas de Palafolls, Pilar Agell, Maria Fontecha i 
Francesc Treserras, que fan una crida a vacunar-se. La crida ha estat 
un èxit, fins al punt que ha calgut ampliar els dies de vacunació 
previstos inicialment (27 i 28 d’octubre i 4 de novembre), afegint-hi 
l’11 de novembre. El total de vacunes administrades a la població de 
risc aquest any ha sigut de 4239.

La regidoria de Gent Gran està treballant en una licitació per 
regularitzar la situació del Centre Respir de Palafolls i de l’empresa 
que el gestiona. També es fa per aconseguir la qualificació de centre 
homologat per la Generalitat. Aquest reconeixement repercutiria 
en descomptes per a les famílies dels usuaris. Per aconseguir 
l’homologació, la regidora de Gent Gran, Sònia Gonzàlez, ha explicat 
que s’han de resoldre tres aspectes. En primer lloc, cal tenir una 
infraestructura adequada. Actualment, al centre, tan sols li manca 
una petita reforma. En segon lloc, cal adaptar l’horari del centre, 
que és de 9 a 17 h, i la Generalitat demana que sigui de 8 a 20 h. En 
tercer lloc, cal contractar una infermera a 10 hores setmanals, com a 
plantilla estructural de l’Ajuntament.

Generalitat

Salut

Gent Gran

Palafolls assoleix la xifra màxima d’ajuts 
del PUOSC: 250 000 €

L’àrea bàsica de salut Malgrat-Palafolls 
enceta una campanya de vacunació de la 
grip atípica

La regidoria de Gent Gran treballa per 
homologar el Centre Respir amb una 
licitació que en regularitzi la situació legal
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Malgrat la dificultat del context actual, el consistori ha sumat forces per reivindicar la importància del 
Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones. A la lectura del manifest, s’hi ha 
afegit com a activitat destacada la representació de l’obra ‘Eva Sublevada’ al Teatre de Palafolls, i altres 
activitats programades. També s’ha decorat el poble amb banderoles reivindicant el 25 de novembre, 
i s’han realitzat altres accions com la confecció de polseres, mascaretes, clauers o bé la difusió del 
manifest que acaba amb: «Les violències masclistes només es poden eliminar des de l’arrel, sigues tu 
també còmplice en la construcció d’aquest món millor».

El passat dissabte 3 d’octubre, la regidora d’Educació, Susanna Pla, 
acompanyava a l’Esplai El Pas de Palafolls en el seu retorn al centre 
del poble, després de tres anys a Can Batlle. Des de l’entitat celebren 
aquesta tornada i es comprometen a continuar treballant pels valors 
de la participació, l’esperit crític, l’empatia, el respecte per la natura 
i el medi ambient, així com per la creativitat. Amb aquest retorn de 
l’esplai al Local d’Entitats, l’equip de govern es referma en la voluntat 
que «el cor de Palafolls torni a ser per a les entitats i esdevingui l’eix 
cultural i vital del municipi, conjuntament amb el Teatre i l’EMMiD», 
tal com ha apuntat Pla.

Entitats

L’Ajuntament reivindica el 25 de novembre: 
Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència 
contra les Dones

L’Esplai El Pas torna a la plaça del 
Fòrum Palatiolo
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Un dels objectius de l’Àrea de Patrimoni de l’Ajuntament de Palafolls 
és preservar un dels béns més valorats del municipi: el Castell de 
Palafolls. Aquests darrers mesos s’han realitzat diverses actuacions 
per arranjar la zona i millorar-ne el manteniment. Principalment, les 
obres han consistit en una millora de l’accessibilitat i les mesures de 
seguretat. En destaca una instal·lació lluminosa i també la col·locació 
d’una barana que ressegueix el camí del castell. El Castell de Palafolls 
és un Bé Cultural d’Interès Nacional i per aquest motiu des del 
consistori hi ha la voluntat ferma de continuar treballant per protegir 
aquest espai.

El passat 8 d’octubre, es va celebrar la vintena edició dels Premis 
Ràdio Associació en un acte reduït, atesa la situació de pandèmia, 
organitzat al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Els Premis Ràdio 
Associació d’aquest any van distingir tant Ràdio Palafolls com també 
les emissores locals de Tordera, Pineda, Calella i Malgrat, amb una 
Menció de Qualitat per la cobertura durant el temporal Glòria el mes 
de gener. L’equip radiofònic palafollenc dirigit per Marc Ferri va alterar 
la programació habitual per poder fer arribar amb molt d’esforç una 
informació actualitzada sobre el que succeïa, tant de dia com de nit.

La regidoria d’Entitats ha impulsat tres tallers de formació que s’han 
celebrat els dies 17 d’octubre, 13 i 20 de novembre, telemàticament. 
La finalitat d’aquests tallers ha estat ajudar el teixit associatiu del 
poble a bastir el seu projecte propi. Han après a potenciar l’impacte 
de l’activitat de l’entitat al municipi i com, consegüentment, 
aquesta activitat dona resposta als canvis de l’entorn. Fins a una 
quinzena d’entitats palafollenques han après també a millorar el seu 
funcionament intern, i a ser capaces de cercar fonts de finançament 
extern per a les seves activitats. Els tres tallers han durat tres hores 
el primer i hora i mitja els altres dos, i han estat impartits per la 
Diputació i per l’expresident del Consell d’Associacions de BCN, 
Alfons Tiñena.

Patrimoni

Cultura

Entitats

El consistori millora la seguretat i 
l’accessibilitat del Castell de Palafolls

Els Premis Ràdio Associació atorguen una 
Menció de Qualitat a Ràdio Palafolls per la 
cobertura del Glòria

Les entitats de Palafolls aprenen a 
elaborar un projecte propi



EL REPORTATGE

8

La matinada del divendres 17 
de gener comencen a saltar les 
alarmes del Servei Meteorològic 
de Catalunya: vent, pluja, neu 
i diversos fenòmens costaners 
marquen el principi d’un temporal 
breu, però que va acabar essent 
tan intens com excepcional. 

Només dos dies després, passada 
la nit del 19 de gener, el temporal 
Glòria arriba a la península entrant 
pel nord, a Santander, com a 
cicló dèbil. Des d’aquí es desplaça 
fins a la costa mediterrània i s’hi 
estanca, fent-s’hi molt fort, fins el 
23 de gener. Al seu pas deixarà 
desastres naturals, desperfectes 
en moltes poblacions, la mort 
de diverses persones i encetarà 
una crisi en el sector agrari del 
país que, per dissort, va deixar a 
Palafolls i als municipis de la Baixa 
Tordera una de les petjades més 
importants, conjuntament amb la 
zona del delta de l’Ebre.

El temporal 
Glòria sacseja 

Palafolls
El gener de 2020 un cicló extratropical recorre mig 
planeta i colpeja el nostre país com no ho havia fet 
cap tempesta des de gener de 1982. Els científics 
l’anomenen Glòria.

El Glòria avisa un 
dia abans amb un 
episodi de fortes 
ventades
A Palafolls, el dia abans del 
Glòria, dilluns 20 de gener, 
encara s’hi respira certa calma, 
que no durarà massa; ja que 
el temporal avisa amb un 
episodi de fortes ventades que 
provoquen desperfectes a, per 
exemple, l’Escola de Mas Prats, 
on hi volen unes plaques solars; 
al poliesportiu de Les Ferreries, 
on s’hi desprenen unes xapes 
de la coberta; o al frontis del 
Palauet, on s’hi produeixen 
despreniments. Tot aquest 
vent fa que el Govern decideixi 
tancar les escoles ja a la tarda, 
amb la previsió de reobrir, si pot 
ser, l’endemà. «El vent no es 
veu, però l’aigua es veu a venir, 
l’altra és que es pugui parar», va 

comentar el regidor de Serveis, 
Jordi Villaret. Aquest només és 
l’adveniment dels fets del dia 
següent, dimarts 21, quan el 
Glòria colpeja amb tota la seva 
força el poble.

Davant les alertes que van 
arribant i que situen Palafolls 
com una de les zones de més 
risc, el govern municipal activa la 
coordinació de protocols amb els 
serveis d’emergència, i debat i 
decideix sobre el tancament tant 
d’equipaments municipals com 
d’escoles. La nit del 21 al 22 de 
gener es farà molt llarga, però 
encara és aviat per saber-ho.

Dimarts 21 comença amb pluges 
que ja no marxen durant tot 
el dia. El cabal de la Tordera 
no para de pujar fins a arribar 
al nivell d’alerta al curs alt 
del riu, més de 65 m3/s. 
Aquestes dades són de l’estació 
d’aforament de Can Simó, a 
Fogars de la Selva, la més 

EL REPORTATGE
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propera a Palafolls. Tanmateix, 
el cabal a Palafolls i la zona 
estrictament deltaica sempre 
és superior, ja que entre Fogars 
i la desembocadura hi han 
molts recs, desaigües i rieres 
que segueixen abocant aigua 
al riu. Al matí, el govern es 
reuneix per analitzar la situació 
i començar a prendre decisions. 
Aquesta reunió durarà hores, 
dies. La tempesta s’accentua 
i acaba deixant el poble sense 
cap alternativa; les classes, 
que s’havien reprès al matí, 
s’aturen definitivament fins 
el dia 23, dia en què s’anirà 
restablint la normalitat. L’Àrea 
de Comunicació de l’Ajuntament 
i Ràdio Palafolls s’activen per 
poder oferir informació completa 
a la ciutadania al minut.

El vespre de dimarts 21, sobre 
les 19 h, la Tordera ja baixa 
amb molta aigua acumulada 
a Palafolls, i frega el límit del 
desbordament, superant el nivell 
de perill en 160 m3/s. El delegat 
del Govern de la Generalitat, 
Juli Fernàndez, es desplaça al 
poble, el primer representant 
de l’Administració que s’acosta 
per oferir suport. La situació 
és molt delicada: al cap d’uns 
instants, el cabal ja comença 
a pujar a sobre del camí, uns 
pocs centímetres. Amb una 
excavadora s’intenta apilar terra 
per fer un petit marge d’uns 40 

centímetres i frenar la força de 
l’aigua. No serà possible.

La nit i el dia més 
intensos: el riu es 
desborda
La nit de dimarts a dimecres, la 
Tordera es desborda finalment 
a diversos punts de Palafolls, 
entre ells el Pla d’en Bigas, 
una zona molt sensible a nivell 
agrari. A les 06:25 h del matí 
del dimecres 22, el cabal de 
la Tordera arriba al màxim 
registrat, 583 m3/s (segons 
l’estació d’aforament situada a 
Fogars de la Selva). En aquest 
moment, l’aigua ja inunda tota 
la carretera que va de Palafolls 

a Blanes. Ni govern, ni Policia 
Local ni tampoc els serveis 
d’emergències han aclucat l’ull, 
però tampoc ho han fet els 
pagesos, uns dels grans afectats 
pel temporal, que veuen amb 
impotència com el riu arrasa 
les collites i s’emporta mesos 
de feina. Per més que sumin 
esforços amb els veïns de la 
zona i els serveis d’emergències 
per frenar l’aigua, tant amb 
màquines com amb murs fets 
per ells, la força del riu se 
sobreposa i, el pitjor de tot, el 
cabal continua augmentant.

Durant aquesta nit i la resta de 
la setmana, el pont de la B-682 
esdevé una estació d’aforament 
improvitzada, ja que s’empra per 
comprovar el nivell del cabal de 
la Tordera, ja que les dades que 
arriben de l’estació d’aforament 
de Fogars són llunyanes. Durant 
els propers dies, es converteix 
en un escenari protagonista que 
rebrà moltes visites per seguir 
l’evolució del desastre. Fins i 
tot, la referència d’aquest pont 
que uneix Palafolls amb Blanes 
servirà per traslladar informació al 
CECAT. El nivell de l’aigua del riu 
va passar de ser, primer, per sota 
del pas de vianants que travessa 
la carretera, després inundant el 
pas, posteriorment superant la 
barana metàl·lica, i finalment va 
arribar a estar a només 50 cm per 
sota del pont de la carretera.
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La situació amb la qual es 
lleva Palafolls el dimecres 22 
és molt preocupant: collites 
perdudes i camps inundats, 
però també diverses activitats 
del municipi afectades (Lloc 9, 
Camp d’aviació, etc.). La riera 
de Reixac es tanca, i la zona del 
Polígon Nord i els accessos a 
Bioibèrica i Menadiona es limiten 
a causa de la inundació. La riera 
de la Burgada també s’inunda. 

Encara és ben d’hora, quan en 
comptes de minuts sembla que 
hagin passat setmanes senceres. 
A l’alba, l’alcalde de Palafolls, 
Francesc Alemany, acompanyat 
de la primera tinent, Susanna 
Pla, el segon tinent, Jordi Villaret 
i el regidor de Medi Ambient, 
Aleix Freixa, baixen a comprovar 
la situació del riu a la zona de 
la potabilitzadora. L’estat de la 
Tordera és amoïnant, però encara 
hi ha esperança.

A quarts de deu del matí, arriba 
el vicepresident del Govern de 
la Generalitat, Pere Aragonès. 
Una mica més tard s’hi afegeix 

el delegat del Govern, Juli 
Fernàndez, que repeteix visita, 
tant sols unes hores després de 
la darrera, per avaluar, de nou, 
la situació.

El vicepresident fa una crida 
a la calma, i sobretot a seguir 
les indicacions de les autoritats 
municipals per evitar així mals 
majors. També, es mostra 
compromès per ajudar les zones 
afectades pel temporal: «Un 
cop feta l’avaluació de danys 
caldrà, per part de totes les 
administracions, també avaluar 
si convé o no la declaració de 
zona catastròfica i quines ajudes 
poden haver-hi».

Palafolls frega el 
límit, el municipi 
es queda 6 hores 
sense aigua
La inundació dels camps no 
va ser l’únic problema que va 

causar el desbordament de la 
Tordera durant la matinada de 
dimarts a dimecres.  

La potabilitzadora de 
Palafolls, situada a tocar de 
la llera de la Tordera, ha de 
tancar per inundació. Amb 
el desbordament, l’aigua del 
riu s’ha barrejat amb la de la 
potabilitzadora i presenta una 
quantitat de sediments superior 
al límit permès que fa que 
quedi inutilitzada. Al migdia, 
l’alcalde de Palafolls, Francesc 
Alemany, explica la situació 
en declaracions en directe al 
programa Els Matins de TV3: 

«Hem estat vetllant durant tota 
la nit per evitar el que al final 
no ha estat possible evitar: que 
és evacuar la potabilitzadora. 
La situació, després d’avaluar-
la amb els tècnics és que ara 
hi ha aigua fins a les dotze 
o la una de la matinada. Si 
tenim en compte l’episodi de 
precipitacions que es preveu per 
a aquesta tarda, i valorant que 
el riu ha contaminat els pous 
que estan a tocar de la llera, 
la nostra voluntat és intentar 
allargar la reserva el màxim 
possible. Cal tenir en compte 
que aquests pous subministren 
aigua a tot l’Alt Maresme. Estem 
parlant d’unes 150.000 persones. 
Veurem quan podem revertir 
aquesta situació, en funció de 
l’evolució de la Tordera». 

Poc abans de les 18 h, 
Protecció Civil anuncia que 
la potabilitzadora de Palafolls 
torna a estar operativa, després 

20 de gener

Episodi de fortes 
ventades, a la tarda 
es tanquen diversos 
equipaments municipals.

22 de gener

El desbordament de la 
Tordera contamina la 
potabilitzadora. Es fa una 
crida a la racionalització 
de l’aigua potable.

23 de gener

Primera valoració dels 
danys: 326 hectàrees 
de conreu afectades a 
la zona, 110 pertanyents 
a Palafolls.

17 de gener

Salten les alarmes del 
Servei Meteorològic de 
Catalunya: Inici Glòria.

21 de gener

Fortes pluges; la Tordera 
comença a desbordar-se superant 
el nivell de perill de 160 m3/s.
Els pagesos intenten construir 
proteccions, a la desesperada.

22 de gener

La Tordera arriba al 
màxim de cabal registrat, 
583 m3/s. Els camps estan 
inundats. Es tanquen els 
accessos al polígon.
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que els treballadors hi hagin 
pogut accedir, i es confirma així 
que es pot garantir, de nou, el 
subministrament d’aigua potable 
a la ciutadania de l’Alt Maresme. 

La nit de dimecres a dijous la 
situació segueix essent greu, 
però el cabal de la Tordera es 
comença a reduir. 

Aquella nit es torna a passar en 
blanc. A les 5:30 h, es convoca 
una reunió de seguiment a la 
qual assisteix tot el govern, 
els serveis d’emergències, la 
policia i Ràdio Palafolls. Poc 
abans de l’alba, el govern, la 
policia i la ràdio es desplacen 
a diversos punts de Palafolls, 
d’on s’han anat rebent alertes 
d’incidències, a banda de les 
que hi ha en zones properes a la 
llera del riu. Aquests indrets són 
a la carretera de Sant Genís, 
que ha patit esfondraments 
en punts concrets, i en alguns 
racons de Ciutat Jardí. 

A primera hora del matí, el 
regidor de Medi Ambient, Aleix 
Freixa, visita de nou la zona 
més propera al riu, la zona zero: 
el Pla d’en Bigas. I mostra el 
compromís del consistori amb 
el sector de l’horta en unes 
declaracions a Ràdio Palafolls: 

«Utilitzarem tots els recursos que 
tinguem disponibles per reflotar 
el sector, sens dubte, perquè 
creiem en el sector i per a 
nosaltres és necessari i prioritari. 
Batallarem també per aconseguir 
ajudes a nivell nacional, i arribar 
fins on faci falta». 
«La zona propera al riu, el Pla 

24 de gener

De bon matí s’obren 
clarianes a Palafolls. 
Es restableixen serveis 
a les instal·lacions 
municipals esportives i 
als centres educatius.

24 de gener

S’activa la 
borsa de 

voluntaris de 
Palafolls

Què ha fet l’Ajuntament amb 
relació al Glòria?
ACCIONS D’EMERGÈNCIA

ACCIONS A CURT TERMINI

ACCIONS DEL 2020

ACCIONS FUTURES

Reconstrucció d’un tram de mota al pla de la Ginesta.

Obertura de la xarxa de camins públics i privats del Pla d’en 
Bigas per accedir a les finques més afectades pel desbordament 
de la Tordera.

Arranjament d’esvorancs.

Campanya de voluntariat amb reforç de la Brigada Municipal per 
tal netejar l’àmbit del Pla d’en Bigas.

Arranjament i consolidació de camins públics del Pla d’en Bigas.

Reunions amb el sector per valorar els danys i exposar les 
accions realitzades i els propers passos a seguir.

Reunions amb administracions: ACA, DARP, delegat del Govern 
de la Generalitat, delegat del Govern central. En tots els casos 
les demandes s’enfoquen en tres eixos principals:

Pla d’ajudes econòmiques als afectats.

Restitució del potencial agrícola dels àmbits més danyats.

Inversions necessàries per evitar danys futurs.

Restabliment de la mota del Pla d’en Bigas per part de l’ACA.

Redacció d’un projecte de reforç de la mota del Pla d’en Bigas 
per contenir futures avingudes.

Gestions per tal de facilitar l’extracció dels sediments acumulats 
al pla d’en Bigas (a través del Gremi d’Àrids de Catalunya, 
contacte amb particulars interessats, valoració del material per 
emprar-lo en futures obres públiques, cerca d’un emplaçament 
provisional proper, etc.).

Desenvolupament del projecte de l’Espai Agrari de 
la Baixa Tordera.

Palafolls suposa el 54,14 % de la superfície 
amb ajut pel temporal Glòria, respecte el 
total del Delta de la Tordera. Rebrà el 
32 % dels imports de l’ajut, respecte el 
total del Delta (88.326 €, de 275.801 €).

Dades del DARP (Departament d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca de la Generalitat de Catalunya)
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GI-682

GI-600

BV-6001

C-32

N-II

Malgrat de Mar

Blanes

Palafolls

Molt greu
Greu
Lleu

Nivell d’afectació

El desbordament de la Tordera

Riu Tordera

Delta de la Tordera

El Delta va guanyar més de 170 
metres cap al mar a causa dels 
sediments que arrossegava el riu

Quant va pujar el cabal?

Potabilitzadora de Palafolls

1 m3/s
Abans del Glòria 

65 m3/s
El 21/01 al matí

160 m3/s
El 21/01 a la tarda

583 m3/s
El 22/01 al matí

d’en Bigas, és la més afectada. 
Pel que fa als voltants del Pla 
de la Ginesta també hi ha hagut 
inundacions, i el riu ha trencat 
en certs punts, però no hi ha 
l’acumulació de terres i canyes 
que hi ha a la zona zero; això és 
el més complicat».

L’excepcionalitat de la situació 
fa que a mig matí, arribi 
la consellera d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca, Teresa 
Jordà. Només arribar, es 
desplaça a la zona zero, visita 
la potabilitzadora i els camps 
arrasats. Des d’allà i envoltada 
dels pagesos de la zona, ofereix 
declaracions als mitjans. Després 
es reuneix a la Cooperativa de 
Palafolls, Conca de la Tordera, 
una de les primeres de Catalunya 
en horta; i mostra diligència 
davant els fets succeïts. A la 
reunió participen la consellera, 
el director de Serveis Territorials, 
la consellera comarcal de 
Mediambient del Maresme, 
el primer tinent d’alcalde de 
Malgrat de Mar, representants 
de Tordera, diversos socis de la 

Cooperativa, pagesos, periodistes 
i el govern palafollenc.

Els pagesos reclamen ajuts, com 
més aviat millor, per fer front al 
desastre. Jordà clou la reunió 
afirmant que «La percepció del 
moment no trenca el cor, sinó 
que trenca l’ànima; estem enmig 
del desastre i ara hem de ser 
molt diligents i eficients».

Aleshores els danys del 
desbordament de la Tordera 
afectaven ja a més de 326 
hectàrees de conreu de la zona 
(englobant així els municipis 
de Blanes, Malgrat, Palafolls 
i Tordera), 110 hectàrees 
pertanyents a Palafolls.

Divendres 24, el dia es desperta 
diferent. Es comencen a obrir 
clarianes a la comarca, i en 
especial a Palafolls. Amb la 
sortida del sol sembla que el 
temporal Glòria ha marxat i la 
normalitat es va recuperant. 
Principalment, es restableixen 
serveis a les instal·lacions 
municipals esportives i als 
centres educatius.

L’endemà del 
desastre
Quan arriba la calma toca avaluar 
de les conseqüències i veure 
com, entre tots, s’ha de tirar 
endavant. És l’única opció sobre 
la taula. L’endemà mateix des 
de l’Ajuntament s’aboquen tots 
els esforços a refer la xarxa de 
camins per donar accés a les 
finques més afectades, i també 
s’actua restablint la mota de la 
zona del camp de vol (sota el 
pont de l’autopista) per aturar 
l’entrada continuada d’aigua cap 
a la zona del Pla de la Ginesta. 
L’actuació sobre la mota es fa 
amb el riu encara desbordat. 
Es refan 50 metres gairebé 
desapareguts.

Del desastre sobrevingut, 
en neix una de les iniciatives 
més solidaries que es 
recorden a Palafolls; una 
iniciativa que provoca un 
gran orgull de poble. És 
l’origen de la xarxa de 
voluntariat, que poc després 
acaba de prendre forma amb 
l’arribada de la Covid-19.

Palafolls solidari
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Com recordes el temporal 
Glòria?

Molt dur. I no només el moment 
en si, sinó també el fet de 
pensar què vindria després. La 
majoria dels companys del sector 
ja tenen una edat, i reformular 
l’explotació en aquest moment 
et fa plantejar-te si val la pena. 
Dels companys que es dediquen 
a l’horta, si més no de Palafolls, 
gairebé tots han tirat endavant. 

Després d’haver patit el 
temporal Glòria i la pandèmia, 

Entrevista i fotografies de Regina Rigau

que encara patim, en quina 
situació us trobeu?

Les terres tornen a estar en 
producció, s’han realitzat 
reparacions d’hivernacles 
i podem considerar que 
les explotacions estan en 
funcionament i actives. El 
sector, però, està tocat. Cal 
recordar que dos mesos abans 
del Glòria ja hi va haver diverses 
inundacions, després va venir 
el temporal i ara finalment la 
pandèmia de la Covid-19… Això 
també ha afectat les vendes. 

Antoni Pla: Si l’ACA no s’ocupa 
del manteniment de la 
Tordera, un nou Glòria ens 
tornaria a afectar greument

Parlem amb l’Antoni Pla, president de la Cooperativa Agrícola de 
Palafolls, sobre com han afectat el Glòria i la Covid-19 a l’horta.

La Cooperativa 
Agrícola de 
Palafolls és una 
de les principals 
cooperatives d’horta. 
Actualment en 
formen part gairebé 
una trentena de 
socis, i engloba 
Palafolls, Blanes i 
Santa Susanna.
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Deies que la Covid-19 ha fet 
variar les vendes. Com ha 
quedat la producció al sector 
de l’horta?

La producció ha baixat, sí. 
Això, però, afecta més o menys 
depenent del mercat al qual 
es dediqui el pagès. Com a 
Cooperativa, nosaltres ens 
dediquem en un 98 % a les 
grans superfícies, i en aquest 
sentit no ens ha afectat tant. A 
nivell individual, els companys 
que treballen en mercats 
sedentaris s’han vist més 
afectats. Tenen sobreproducció, 
i a més els preus han baixat. És 
un problema.

I a la cooperativa, com 
funcioneu?

Nosaltres des de la cooperativa 
intentem programar anualment 
els cultius, de manera que ja 
sabem quina quantitat ens 
proporciona cada pagès i ja 
tenim un acord de venda. Així 
podem garantir que el que es 
produeix es ven. Hi ha socis que 
també treballen pel seu compte.

Abans del Glòria, la Cooperativa 
era un motor fort per als 
pagesos del sector, i això ens 
ha permès ajudar-los en aquests 
moments en què no només ens 
hem quedat sense mercats, sinó 
que també ens hem vist afectats 
per les mesures en relació amb 
la restauració i el turisme.

Quants socis sou, 
aproximadament? 

Som una de les principals 
cooperatives d’horta; ho hem 
de posar en valor. Ara tenim 
gairebé una trentena de socis, 
i englobem, a més, Palafolls, 
Blanes i Santa Susanna (amb la 
qual ens acabem de fusionar).

Es va organitzar alguna xarxa 
de voluntaris o de suport entre 
els pagesos de l’horta de la 
zona? 

La cooperativa ha ajudat els 
pagesos a demanar els ajuts. 
Per tant, la xarxa de suport ja és 
això. A més, cal destacar que, 
gràcies a la situació estable de 
la Cooperativa de Palafolls, hem 
pogut donar un cop de mà als 
socis. La Cooperativa també 
ha pagat una part del producte 
que no ha pogut sortir a causa 
de la situació, i que estava 
programat. D’aquesta manera 
hem intentat també minimitzar 
els danys, ajudar econòmicament 
els nostres socis, i posar-nos a la 
seva disposició. 

Què va comportar el Glòria?

Venim d’anys de sequera, i el 
riu estava deixat; amb la llera 
plena d’arbres, de canyes, etc. 
Això és competència de l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA), que 
no permet treballar de manera 
individual a 15 o 20 metres del 
riu. Per tant, si l’ACA no s’ocupa 
de fer aquest manteniment, 
arribem a aquesta situació. Si 
tornés a venir un temporal com 

el Glòria tornaríem a patir greus 
afectacions. 

També hi ha pressions de grups 
ecologistes perquè abandonem 
els voltants de la Tordera i el 
seu delta. Crec que cal buscar 
l’equilibri i seguir vetllant 
per l’horta de la comarca i 
la continuïtat del sector; per 
això neix l’Espai Agrari, en 
part, i per això es fa un mòdul 
formatiu per assegurar un relleu 
generacional i seguir donant 
vida a l’horta de la Tordera. Les 
condicions meteorològiques són 
incontrolables i no sabem durant 
quant de temps tindrem aquest 
ecosistema que s’ha creat ara.

Com a Cooperativa 
hem intentat 
minimitzar els danys, 
ajudar econòmicament 
els nostres socis, i 
posar-nos a la seva 
disposició
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Hi veieu futur?

Jo veig futur en el projecte 
i, de fet, en tot el sector. 
L’hem de reivindicar i també 
conscienciar la gent. Cal explicar 
la importància del comerç de 
proximitat.

Això que comentes va lligat a 
la percepció de la societat vers 
el món de la pagesia?

Sí. Hem de posar més en valor el 
nostre sector, el futur passa pel 
consum de proximitat. En aquest 
sentit tenim a l’Administració al 
nostre costat, però ara cal fer 
campanyes de conscienciació i 
fer valdre la bona feina. Ens hem 
de mentalitzar que els productes 
són de temporada, és a dir, que 
quan s’acaben els préssecs, i hi 
ha pomes i peres.

Actualment, en quina situació 
us trobeu? 

Gairebé un any després del 
temporal, al Pla d’en Bigas ja 
està tot replantat; la collita torna 
a estar en marxa amb el mateix 
volum de producció. En algunes 
zones, al cap de dos mesos, ja 
s’hi plantava de nou. Els més 
propers a la zona zero han trigat 
més, però ja estan en marxa.

Les tasques de neteja s’han 
fet amb maquinària. Segons 
l’afectació, amb tractors propis 
o bé contractant maquinària 
externa. Aquest és un cost 
afegit. La conseqüència directa 
és que et quedes sense la 
producció i després, fins quatre 
o cinc mesos, no comences a 
recuperar-te a nivell econòmic 
(pèrdua de producció, treballs de 
neteja, hores dels treballadors, 
etc.).

Durant els dies del temporal, 
diverses autoritats van visitar 
el nostre municipi. Aquestes 
visites s’han traduït en suport 
o ajuts? 

L’Ajuntament hi continua 

instint i treballant, estem en 
contacte. Amb el Departament 
d’Agricultura, la relació no és 
tant propera; també és normal. 
Però sembla que mica en mica 
els ajuts van arribant. No obstant 
això, cal recordar que els ajuts 
que es van anunciar (11 milions) 
són per a tota Catalunya. 
Principalment, s’hauran de 
repartir entre el Delta de l’Ebre, 
el Baix Llobregat i la Tordera. No 
sabem quants diners rebrem.

Quin criteri s’ha seguit per 
atorgar els ajuts? N’esteu 
contents?

El criteri ha variat segons 
la ubicació dels camps. Els 
companys que són a la zona 
zero, com ara el Pla d’en Bigas, 
rebran més ajuts. Aquest criteri 
ha vingut donat pel Departament 
d’Agricultura. És la primera 
vegada que la pagesia de l’horta 
rep un ajut d’aquesta magnitud, 
tot i que no cobrirà tots els 
danys. Sempre s’ha considerat 
que el sector de l’horta és ric, i 
això no és així.

Com va ser el tracte amb 
l’Ajuntament?

El tracte amb l’Ajuntament va 
ser bo i proper. Fins i tot hi ha 

companys d’altres poblacions 
que han posat en valor la tasca 
del nostre consistori durant 
aquest any. El Departament 
també es va portar bé; recordo 
que va venir la consellera Teresa 
Jordà, acompanyada del director 
de Serveis Territorials, Josep 
Pena.

Mirant-ho amb perspectiva, 
són suficients les actuacions 
realitzades fins al moment?

En cap cas, cal treballar-hi més.

Què s’hi hauria de fer?

Desenvolupar el projecte que 
té l’Ajuntament per a la zona, 
com a mínim per protegir el 
Pla d’en Bigas. I això ha d’anar 
acompanyat d’actuacions de 
drenatge del riu, a l’alçada de 
la dessaladora. Aquella zona 
és complicada, ja que a l’altra 
banda té aproximadament 2 
metres més d’alçada. 

Consideres que, a nivell 
humà, el món de la pagesia és 
solidari?

Som un sector solidari, sí. Ens 
intentem ajudar i durant el Glòria 
ens vam trobar que tots havíem 
patit.
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L’Espai Agrari de la Baixa Tordera, 
una aposta forta per assegurar el 
futur de la nostra pagesia
Des de fa algunes dècades 
actors vinculats al territori i 
a les administracions de la 
Baixa Tordera coincideixen 
en la necessitat de garantir 
la protecció del sector 
agroalimentari d’aquesta zona 
(o subcomarca). L’actual 
iniciativa va sorgir a la 
Cooperativa Conca de la Tordera 
(amb seu a Palafolls) i responia 
a la voluntat compartida dels 
consistoris de Palafolls, Blanes, 
Tordera, Malgrat de Mar i Santa 
Susanna. La redacció d’una 
primera declaració d’intencions 
justificava l’interès per la 
preservació de la superfície 
agrícola pel seu alt valor agrari i 
el dinamisme socioeconòmic.

Així neix l’Espai Agrari de 
la Baixa Tordera, davant la 
necessitat de buscar una eina 
per impulsar el futur, i també 
el present del sector de l’horta 
d’aquesta regió, la tercera més 
important en l’àmbit d’horta de 
Catalunya. 

Els municipis 
impulsors elaboren 
el Pla de Gestió, una 
eina transversal 
de cooperació 
territorial
El passat mes de novembre, 
la Diputació de Barcelona 
presentava a Palafolls el Pla 
de Gestió de l’Espai Agrari 
de la Baixa Tordera, un treball 
conjunt del sector agrari i els 
cinc municipis impulsors, on es 
van poder acabar de resoldre 
dubtes i definir estratègies per  
assolir els objectius compartits. 
Aquest Pla pretén activar 
diverses línies estratègiques, de 
les quals en depenen diverses 
mesures concretes. Algunes 
d’aquestes mesures ja fa mesos 
que han començat a caminar, 
com ara la formació de joves 
que es volen introduir al món 
de l’horta mitjançant el grau 
mitjà de producció agroecològica 
i que han de ser els qui facin 
el relleu generacional al camp, 

mentre que d’altres s’aniran 
desenvolupant properament, 
com el desenvolupament de 
la marca pròpia, dissenyada a 
través d’un procés de participació 
dels actors que conformen el 
territori de la Baixa Tordera amb 
el sector agroalimentari com 
element troncal.

Aquesta eina ha de permetre 
comprendre l’Espai Agrari de la 
Baixa Tordera com una eina útil 
que doni prestigi i valor afegit 
tant a les produccions agràries 
com al territori. En aquest sentit 
es vol reconèixer el paper 
econòmic, professional i social 
de la pagesia en la seva funció 
productiva, social i ambiental, 
i també el seu arrelament i 
tradició, en el context de les 
economies locals. El Pla també 
contempla l’impuls de programes 
que consolidin la dinàmica 
agroeconòmica i atreguin 
nous emprenedors.

En definitiva, l’Espai Agrari de 
la Baixa Tordera és una aposta 
que neix de la mobilització 
de la pagesia d’aquesta zona 
fa dècades i la confluència de 
voluntats amb el món local. Per a 
l’Ajuntament de Palafolls, aquest 
treball conjunt és una prioritat, 
perquè amb això es potencia i 
dignifica l’evolució, la valentia i 
la gran tasca d’aquest sector tan 
imprescindible pel municipi i la 
Baixa Tordera.
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Les regidories de Participació 
Ciutadana, Transparència, 
Festes i Joventut van presentar, 
davant de les entitats i la 
ciutadania, els resultats de 
l’enquesta de valoració de 
«Gràcies Palafolls 2020». 
L’informe recuperava la iniciativa 
sorgida l’any passat d’aquestes 
àrees per tenir un bon punt 
de partida i poder millorar de 
cara a la preparació de la Festa 
Major del proper 2021.

L’estrella del «Gràcies Palafolls» 
va ser el castell de focs, 
que va ser l’activitat més 
ben valorada per part del 
consistori, les entitats i també 
la ciutadania. Cal destacar 
també la bona rebuda que va 
tenir el documental Gràcies a 
tu, que recull l’experiència dels 
voluntaris palafollencs durant la 
pandèmia. 

Pel que fa a les actuacions 
musicals, molt presents durant 
la Festa Major, n’hi va haver un 
total de 12 i la majoria d’elles 
van estar molt ben valorades. 

Des del consistori s’agraeix la 
col·laboració ciutadana. Gràcies 
a això Palafolls pot celebrar 
que no hi va haver cap rebrot, 
ni nous contagis, després de la 
Festa Major.

El castell de focs, 
l’estrella del 
«Gràcies Palafolls»

Què va costar la Festa Major?

Escaneja el codi QR 
per veure informació 

més detallada del cost 
de la Festa Major:

VIU PALAFOLLS

Concerts 72.494,99 €

Correfoc 4.376,02 €

Càtering 1.522,10 €

Publicitat 8.210,51 €

Xocolatada 999,90 €

Documental 3.743,74 €

Serveis associats 14.209,07 €
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Com sol·licitar-lo?

Truca a RESMAR al 93 
799 62 80, de dilluns a 
divendres de 8 a 15 h, per 
demanar hora pel servei de 
recollida de voluminosos.

Per acollir-se a les bonificacions de la taxa 
d’escombraries, s’han de complir aquests requisits:

Per solicitar la bonificació posa’t en contacte amb:

Termini:  De l’1 de gener a 
l’1 de març de 2021

Escaneja el codi Q
R per tenir m

és 
inform

ació i per veure les altres 
bonificacions que existeixen.

Estar sotmès a una situació de pobresa 
temporal amb el consegüent risc d’exclusió 
social del 90 %.

1. Demana hora

Tingués en compte que el 
volum de l’objecte no pot 
superar el metre cúbic.

2. Prepara l’objecte 
voluminós Una estona abans treu 

l’objecte voluminós al 
carrer, en un lloc on no 
molesti. Atenció: no està 
permès treure’l al carrer la 
nit abans!

Cal demanar cita 
prèvia al telèfon
93 762 00 43

3. Treu-lo al carrer
A l’hora acordada 
passarem a recollir-te els 
objectes que hagis deixat 
al lloc convingut.

4. Te’l recollim!

SERVEI GRATUÏT DE 
RECOLLIDA DE TRASTOS 
VELLS I MOBLES

PLF! FEM TRIA

Com reciclar objectes
voluminosos?

Bonificacions de la taxa 
de les escombraries

A

Ser pensionista de jubilació, invalidesa (a nivell 
contributiu o no contributiu) o viudetat, no tenir 
cap altre bé moble o immoble que l’habitatge on 
vius i complir amb els criteris establerts per 
nivell d’ingressos.

B

OAC

Atenció telefònica a través 
del 93 202 98 02 o el
93 202 98 05

ORGT (Diputació)

Can Batlle continua al costat 
dels joves malgrat la situació 
d’excepcionalitat

L’arbre dels valors 
il·lumina Palafolls 
aquest Nadal 

El local de joves Can Batlle 
és l’espai d’oci referent per 
al jovent de Palafolls. L’equip 
educatiu del centre vetlla per 
oferir activitats de lleure en les 
seves diverses instal·lacions, que 
s’han millorat aquest darrer any. 

L’espai conforma un punt de 
xarxa i acompanyament a 
diferents grups i entitats 

L’excepcionalitat actual no 
ens podia prendre la màgia 
del Nadal que tant menuts com 
grans es mereixen en aquestes 
dates tan assenyalades. 
Enguany el consistori ha 
treballat de valent per mantenir 
l’essència, i per fer que aquest 
Nadal sigui recordat a Palafolls.

Després de l’èxit de l’encesa 
de llums de l’any passat, 
l’estrella de la festa ha estat 
l’arbre més màgic de tots; un 
arbre de llums, reflex del 
treball cooperatiu i transversal 
entre l’Ajuntament, els centres 
educatius i els infants i joves de 
la ciutat. 

juvenils en els seus objectius 
i inquietuds. En aquests últims 
mesos, però, l’excepcionalitat 
de la Covid-19 ha provocat 
que l’equip directiu del local 
s’hagi hagut de reinventar per 
adaptar-se a l’excepcionalitat 
de la situació de pandèmia.  
D’aquesta manera s’ha ajudat al 
jovent a entendre la realitat que 
els ha tocat viure en diferents 

Les llars d’infants hi han 
col·laborat preparant-ne les 
flors, les escoles n’han preparat 
les boles, fetes amb ampolles 
i, finalment, l’Institut ha creat 
la unió dels elements que han 
donat lloc a l’arbre, en el qual 
tothom ha pogut dipositar els 
seus desitjos. 
 
Pel que fa al «Juga Juga» s’ha 
reconvertit enguany en el 
«Casalet de Nadal». L’Ajuntament 
no oblida un altre dels plats 
forts, l’arribada dels Reis 
d’Orient, que preparen una 
sorpresa per a tots els menuts 
que s’hagin portat bé durant 
aquest 2020!

situacions i moments vitals i s’ha 
proporcionat un espai que els 
ha permès expressar-se com a 
individus i col·lectiu. En aquest 
sentit, s’ha treballat des de casa 
i des del propi local, pensant en 
les necessitats d’aquests nois i 
noies i continuant l’atenció i la 
dinamització telemàticament.
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Com sol·licitar-lo?

Truca a RESMAR al 93 
799 62 80, de dilluns a 
divendres de 8 a 15 h, per 
demanar hora pel servei de 
recollida de voluminosos.

Per acollir-se a les bonificacions de la taxa 
d’escombraries, s’han de complir aquests requisits:

Per solicitar la bonificació posa’t en contacte amb:

Termini:  De l’1 de gener a 
l’1 de març de 2021

Escaneja el codi Q
R per tenir m

és 
inform

ació i per veure les altres 
bonificacions que existeixen.

Estar sotmès a una situació de pobresa 
temporal amb el consegüent risc d’exclusió 
social del 90 %.

1. Demana hora

Tingués en compte que el 
volum de l’objecte no pot 
superar el metre cúbic.

2. Prepara l’objecte 
voluminós Una estona abans treu 

l’objecte voluminós al 
carrer, en un lloc on no 
molesti. Atenció: no està 
permès treure’l al carrer la 
nit abans!

Cal demanar cita 
prèvia al telèfon
93 762 00 43

3. Treu-lo al carrer
A l’hora acordada 
passarem a recollir-te els 
objectes que hagis deixat 
al lloc convingut.

4. Te’l recollim!

SERVEI GRATUÏT DE 
RECOLLIDA DE TRASTOS 
VELLS I MOBLES

PLF! FEM TRIA

Com reciclar objectes
voluminosos?

Bonificacions de la taxa 
de les escombraries

A

Ser pensionista de jubilació, invalidesa (a nivell 
contributiu o no contributiu) o viudetat, no tenir 
cap altre bé moble o immoble que l’habitatge on 
vius i complir amb els criteris establerts per 
nivell d’ingressos.

B

OAC

Atenció telefònica a través 
del 93 202 98 02 o el
93 202 98 05

ORGT (Diputació)
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Durant els anys 2008, 2009 i 
2010, l’Ajuntament va iniciar 
un procés d’estabilització de la 
plantilla, aprovant i publicant 
ofertes públiques d’ocupació. 
Aquestes ofertes incloïen les 
places ocupades en aquell 
moment per personal interí, és a 
dir, per treballadors de caràcter 
temporal, aproximadament 
el 60 % del personal de tot 
l’Ajuntament.  

Aprovades i publicades les 
ofertes públiques d’ocupació, 
el termini per a la provisió 
definitiva o, com a mínim, per 
iniciar els processos de selecció 
per ocupar les places amb 
personal fix, era de tres anys; un 
temps que el govern d’aleshores 
va deixar que acabés caducant, 
en contra del procediment legal 
establert. Això vol dir que no es 
van iniciar formalment cap dels 
processos selectius de cap de 
les places aprovades via oferta 
pública d’ocupació, per tal que 
aquestes fossin ocupades per 
empleats fixos.

La crisi econòmica de 2010 va 
conduir l’Estat espanyol, i a totes 

les administracions públiques, 
a paralitzar obligatòriament els 
processos públics d’ocupació 
de personal tant interí com 
temporal per a la provisió o 
cobertura d’aquestes places amb 
caràcter definitiu o fix. Això va 
tancar la porta a la possibilitat 
que l’Ajuntament reprengués els 
processos de selecció que havia 
deixat caducar. 
 
El 2018, la situació va canviar. El 
govern espanyol va aprovar, per 

mitjà de la Llei de pressupostos 
generals de l’Estat, la possibilitat 
que les diferents administracions 
públiques poguessin tornar 
a aprovar i publicar ofertes 
d’ocupació pública. Amb això, 
l’Estat cercava reduir la situació 
d’interinitat (personal que ocupa 
places de forma temporal o 
interina, d’anualitats anteriors, 
des d’una determinada data) 
a les administracions. L’Estat 
va fixar el topall màxim del 
8 % de persones en situació 

Per què l’Ajuntament 
culmina el procés 
d’estabilització de la 
seva plantilla?
El 2021 és la data límit per estabilitzar la plantilla 
i passar a tenir només el 8 % d’interins.
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Es publiquen les 
ofertes públiques, 
però posteriorment 
no es realitzen els 
processos selectius 
corresponents, és a dir, 
no s’executen; només 
es fa un primer pas.

Fins ara un 60 % 
de la plantilla de 
l’Ajuntament de 
Palafolls estava en 
situació d’interinatge 
(contractació per 
procediment d’urgència 
per proveir una plaça 
temporal).

d’interinitat a les plantilles de 
les administracions públiques. 
Aquest és l’origen dels 
processos d’estabilització que 
està duent a terme ara mateix 
l’actual consistori municipal. 

L’equip de Govern del mandat 
2015-2019 va aprovar de nou 
dues ofertes públiques durant 
el primer trimestre dels anys 
2018 i 2019. Aquestes són 
les ofertes públiques que ara 
mateix s’estan executant, és 
a dir, que ara sí que s’estan 
realitzant els processos selectius 
corresponents.

La contractació 
via procediment 
d’urgència no està 
prevista per la llei
La contractació per procediment 
d’urgència té una característica 
que a data d’avui situa tant 
treballadors com Administració 
en una situació alegal, ja 
que no es respecten els 

principis de mèrit i capacitat 
per a l’accés a la condició 
d’empleat públic. Només es pot 
contractar personal mitjançant 
el procediment d’urgència 
per un temps provisional. La 
provisionalitat allargada en el 
temps i multiplicada per tants i 
tants ajuntaments a tot l’Estat, 
és el que condueix a l’interinatge 
permanent de treballadors que 
va dur a l’Estat espanyol a dir 
prou el 2018. El govern central 
va donar un termini de tres anys 
a totes les administracions per 
reduir la situació d’interinatge a, 
com a molt, el 8 %. A Palafolls, 
en aquell moment, les persones 
que es trobaven en aquesta 
situació, arribaven al 60 %.

Subjectes a la Llei espanyola, un 
termini de tres anys suposava 
que els consistoris tenien 
fins l’any 2021 per estabilitzar 
gruixos importants de la 
plantilla, com és el cas de 
Palafolls. Quan va sortir aquesta 
nova normativa, l’anterior equip 
de govern va decidir tornar a 
convocar l’oferta pública; però 
l’adveniment de les eleccions 

municipals, el 2019, va tornar a 
deixar a l’aire el procés i no va 
ser fins al canvi de govern que 
s’entoma el procés i es pacta 
amb el comitè tot un calendari 
d’estabilització del personal 
de l’Ajuntament.

Com s’assoleix 
la condició de 
treballador públic?
Superant la temporalitat i 
l’interinatge dels contractes 
per procediment d’urgència, 
l’única forma d’assolir la 
condició de treballador públic 
és a través d’una prova de 
mèrits i capacitació. Situacuió 
coneguda des de fa més de 2 
anys per part dels treballadors. 
L’objectiu és proveir la plaça 
del treballador en règim fixe. 
Aquesta és l’única manera de 
procedir legalment i situar-
se en el topall del 8 % 
d’interinatge màxim 
que exigeix l’estat. 

Dades clau

2008, 
2009 i 
2010

El govern espanyol 
publica una nova llei 
el 2018 que exigeix 
a les administracions 
públiques rebaixar 
l’interinatge a un 
màxim del 8 %. Dona 
3 anys per fer-ho.

8 %
S’inicia el procés 
d’estabilització de la 
plantilla, publicant 
les ofertes públiques 
corresponents, però 
aquest procés 
s’abandona abans 
de convocar les 
oposicions.

2018 60 %
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En aquests moments difícils que estem 
vivint, més que mai, hem de «Viure 
Palafolls». És moment de descobrir el 
nostre poble, els seus camins, corriols, 
fonts, masies; paisatges desconeguts 
fins ara per a molta gent. 

També és moment de donar suport 
als nostres bars, restaurants, 
centres de serveis, comerços i 
empreses; ells sempre han estat al 
nostre servei amb molta dedicació i 
professionalitat. Moltes gràcies!

Per això, des del PSC de Palafolls, 
us animem a consumir als bars i 
restaurants del poble. També us 
encoratgem perquè aquestes festes 
compreu a les botigues de Palafolls.

Fins ara no érem conscients de la 
importància que tenen els bars i 
restaurants en les nostres vides. 
Els restaurants són un lloc que ens 
convida a celebrar, a compartir bons 
moments amb la família i els amics. I 
en podem dir tantes coses, dels bars; 
quantes confessions entre amics, 
quantes cites de parelles, quantes 
reunions, quants moments especials. 
Ai, si les taules parlessin!

Desitgem que la situació millori cada 
dia i poder trobar-nos fent un cafè o 
compartint un bon àpat. 

I us desitgem un Bon Nadal i que el 
2021 sigui millor per a tots!

Las mayorías absolutas siempre 
son polémicas, tienden a inclinarse 
siempre hacia el mismo lado y 
vender el buen rollito.
Los plenos en Palafolls siempre 
tuvieron su miga.
Antaño eran densos, al más puro 
estilo combate de boxeo, darle duro 
al saco (Gobierno) una y otra vez, 
preguntando, matizando, alargando, 
copando minutos y minutos.
Lo que antes era válido ya no es 
aceptable, ahora hay que acortar el 
tiempo todo lo posible.
Antes se venía cenado de casa y 
ahora hay prisa por ir a cenar.
La mayoría absoluta impone, hay 
que acatar. Pero no por ello callar.
No estamos de acuerdo y lo 
hacemos saber.

Así nos quieren,
Así seremos. 

Orgullosos d’un 
poble que no abaixa 
els braços

Viu Palafolls A nuestro 
antojo y 
conveniencia

Acabem l’any 2020. Un any que sense 
cap mena de dubte ha marcat un 
abans i un després. Des d’ERC no 
voldríem acabar-lo sense mostrar el 
nostre agraïment més sincer a tota la 
ciutadania.

Ho fem començant per les persones 
a qui el Glòria els va passar per sobre, 
però no es van deixar doblegar. La 
continuïtat de la pagesia és una 
prioritat central per a nosaltres, i 
seguirem alçant la veu a les instàncies 
que calgui per fer-nos sentir.

També volem donar les gràcies a tots 
aquells veïns, entitats i empreses 
que han plantat cara al coronavirus 
durant tot aquest 2020. N’estem 
molt orgullosos d’un poble que, 
lluny d’abaixar els braços, ha tornat 
a respondre donant el millor de si 
mateix. I malgrat la incertesa i la 
por, en aquests moments de gran 
adversitat, hem demostrat que com 
a poble estem a l’altura i, amb això 
fem un Palafolls encara millor. Des del 
Govern, seguirem invertint-hi tots els 
esforços i totes les hores registrades i 
no registrades perquè ningú en quedi 
despenjat.

Vols estar al dia de tot? Segueix-nos a les xarxes!
@ajuntamentplf AjuntamentPLF @AjuntamentPLF Canal de Telegram 

Ajuntament de 
Palafolls
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#GanxetPLF
100

Volem apropar-te les noves tecnologies, construir un espai 
participatiu i mostrar dades rellevants sobre els hàbits de 
navegació dels palafollencs a les xarxes. Si tu també vols dir-hi 
la teva, etiqueta amb #GanxetPLF les teves publicacions.

Així és com es visualitzen les afectacions a Palafolls a vista de dron. 
Agraïm les Imatges cedides per Iker Guerrero Moreno. 
#Gloria #Temporalgloria #Palafolls

120 · 14 comentaris · 12,3 m visualitzacions

#desolador
Esperem que el què ha de vindre, no sigui igual. 
#animsatotselspagesos #ConcadelaTordera

Conca de la Tordera · 22 de gener

Xavier @baixatordera Ajuntament de Palafolls Ajuntament de Palafolls

L’estació potabilitzadora de 
#Palafolls s’ha evacuat per 
inundació a causa de #Gloria 
i no es troba operativa. Es 
demana als veïns que limitin 
el consum d’aigua potable per 
no esgotar les reserves d’aigua 
potable abans que es pugui 
tornar a posar en marxa.

@Protecció Civil · 22 de gener

Ajuntament de Palafolls · 22 de gener

Avui recollim la menció de 
qualitat per la cobertura del 
temporal Gloria. 

#PremisRadioAssociacio2020 
#HiSom #ComunicacióLocal

Ràdio Palafolls · 8 d’octubre




