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Repassem com Palafolls ha afrontat la crisi de la Covid-19

Palafolls combat el coronavirus

Aquesta revista que teniu a les 
mans neix en el moment actual i 
en conté l’essència. La singularitat 
que representa l’afectació 
de la pandèmia ha generat, 
entre altres coses, que aquest 
Ajuntament hagi desenvolupat 
projectes i tasques que resultaven 
impossibles d’imaginar mig any 
enrere, quan aprovàvem el 
pressupost que dona cobertura 
també a aquest projecte.

Amb tot, però, ens hem de 
felicitar per poder-nos tornar 

Des del darrer Xàfec, ha plogut molt. 
A Palafolls sempre hi ha hagut la 
inquietud manifesta per expressar-se 
com a col·lectiu a través d’iniciatives 
privades o associatives que s’han anat 
traduint en diverses publicacions.

Aquesta llavor plantada amb el Xàfec 
fa néixer avui El Ganxet, el primer 
butlletí municipal de l’Ajuntament 
de Palafolls. Des de l’Àrea de 
Comunicació l’hem elaborat, amb cura 
i professionalitat, perquè el resultat 
final sigui una publicació que interpel·li  
la ciutadania tractant-la com a adulta, 
tot allunyant-nos de la propaganda 
convencional que trobem en el gran 
gruix de revistes municipals.

a posar a les mans un mitjà 
de comunicació que apropa 
l’Administració pública a la 
ciutadania, que dona veu a 
tothom i que treballa per donar 
a conèixer millor el nostre 
Ajuntament i per fer-ho amb més 
transparència. El fet que ho fem 
en un moment com l’actual és 
la demostració evident que no 
només no parem, sinó que com 
a societat avancem cap a un 
futur en el qual la ciutadania és el 
centre i la clau de volta.

En aquest sentit hi trobareu continguts 
de tota mena, des de píndoles 
d’actualitat, com les opinions dels 
diferents grups municipals, i reportatges 
especialitzats dignes d’una revista de 
divulgació. També hi trobareu diversos 
espais de participació i xarxes i un 
bloc d’entrevistes, en el qual anirem 
conversant amb persones, 
entitats, col·lectius, empreses, 
etc. que tinguin alguna cosa 
a dir. Esperem que gaudeixis 
molt El Ganxet, una 
revista amb «denominació 
d’origen»!

Francesc Alemany i Martínez
Alcalde de PalafollsAvancem cap a un futur en el 

qual la ciutadania és el centre

El Ganxet, una revista amb 
«denominació d’origen»!

Oriol Jordan
Regidor de Comunicació, 

Transparència i TIC

@suguet

Ajuntament de Palafolls
Plaça Major, 11
937 62 00 43

palafolls@palafolls.cat
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Wuhan (Xina), aproximadament 
desembre de 2019. En un dels 
famosos mercats d’aquesta ciutat 
de més d’11 milions d’habitants, 
el mercat majorista de marisc 
de Huanan, on es venen animals 
vius, algú adquireix un ratpenat —
segons les fonts més acceptades, 
ja que n’hi ha que parlen d’altres 
animals—, que és portador d’un 
virus que finalment acabarà 
infectant la persona que l’ha 
comprat. Malgrat l’alerta posterior 
de l’Organització Mundial de 
la Salut (OMS), que provoca el 
tancament del mercat xinès l’1 de 
gener de 2020, ja és massa tard; 
el virus s’ha escampat, i el 9 de 
gener causa la primera mort.

En aquell moment, les 
informacions que arribaven 
a Europa eren confuses i no 
preocupaven ningú. La Xina 
quedava lluny i aquí es celebrava 
l’arribada de l’any nou, l’entrada 
als «Feliços anys vint». Però a 
Catalunya, i molt concretament 
també a Palafolls, acabava 
de començar un any nou que 

motxilla, decideix activar tots 
els mecanismes de resposta. 
Malauradament, el primer que 
observa l’alcalde de la vila, 
Francesc Alemany, és que a 
Palafolls no hi ha constituït 
cap Comitè Municipal 
d’Emergències; ningú no se 
n’havia preocupat mai abans. 
Es constitueix aquest òrgan, 
denominat DUPROCIM, 
que comandarà i coordinarà 
l’aplicació de totes les decisions 
que es prenguin des de la 
declaració de l’estat d’alarma, 
que finalment s’acaba produint 
el 15 de març i que arriba 
acompanyada del confinament 
de la població, excepte dels 
serveis essencials. 

El DUPROCIM està format 
per l’alcalde de Palafolls, el 
govern municipal, Secretaria, 
Recursos Humans, Informàtica 
i la policia local. Els membres 
que en formen part hauran 
d’estar disponibles per poder-se 
reunir (ara ja telemàticament) en 
qualsevol moment de la setmana, 
per anticipar-se al màxim a tot 
allò que pugui ocórrer.

Assegurar el 
teletreball i els 
serveis essencials, 
la primera prioritat
Les tres primeres setmanes de 
pandèmia seran les més dures. 
El virus no dona pràcticament 

cap treva, i això obliga a 
Secretaria a redoblar hores 
per aconseguir superar, en la 
mesura del possible, els límits 
de la burocràcia i fer-la tan àgil 
com sigui possible. Aleshores 
és quan es decideix revocar 
temporalment les funcions de 
la Junta de Govern Local, que 
es concentraran en la figura 
de l’alcalde fins que acabi 
aquest període. Mentrestant, 
s’han de prendre decisions 
doloroses com anul·lar la Trail 
Senyor del Castell o deixar en 
suspens la campanya «Aparca 
l’Incivisme». Les obres que ja 
estaven avançades al carrer 
Roig i Jalpí acabaran patint un 
altre endarreriment, després del 
sotrac del Glòria.

El departament d’informàtica 
(TIC) de l’Ajuntament,  que fa 
uns mesos que treballa en una 
anàlisi del seu estat per poder 
actualitzar les estructures 
l’any 2020 i optimitzar tots els 
recursos, es multiplica per tal 
d’assegurar que la plantilla 
del consistori pugui 
teletreballar i seguir 
prestant serveis a 
la ciutadania, una 
fita impensable 
mesos enrere. Això 
no hagués estat 
possible sense 
la coordinació i 
la implicació en 
tot moment del 
departament 

La denominació coronavirus 
(que ve del terme grec 
«corona» per la forma de la 
seva superfície) correspon a 
una extensa família de virus 
que poden provocar malalties 
en animals i humans. D’aquí 
en poden sortir dos tipus de 
malalties de caràcter greu: 

MERS (que ve de la 
denominació anglesa Middle 
East Respiratory Syndrome, 
i que en català es tradueix 
per síndrome respiratòria 
de l’Orient Mitjà o «grip del 
camell»);

SARS (Severe Acute 
Respiratory Syndrome, en 
català: síndrome respiratòria 
aguda greu).

Per tant, la SARS-CoV-2 és 
un d’aquests dos tipus de 

malalties que es va detectar 
el 2019 a la ciutat de 

Wuhan (11,08 milions 
d’habitants), a la 
Xina.

La Covid-19 és la malaltia 
que causa el SARS-
CoV-2. Es calcula que el 

període d’incubació és 
d’entre 5 i 6 dies, entre 
un rang que pot anar 
d’1 a 14 dies. Entre els 
símptomes que poden 
servir d’indicadors de la 
malaltia, hi ha la febre, 
la tos i l’ofec (dispnea). 

En canvi, es consideren 
signes atípics de la 
Covid-19 el cansament, 
les caigudes, els vòmits i 
les diarrees, la pèrdua de 
gana, la desorientació, la 
somnolència i les lesions 

cutànies.

Palafolls combat el

Poques setmanes després del sotrac del Glòria, 
el poble es torna a veure sotmès a una gran 
pressió a causa de l’aparició d’un virus que 
acaba aturant l’activitat a tot el país

CORONAVIRUS

seria terrible: el 20 de gener 
esclata la crisi provocada pel 
temporal Glòria (en parlarem al 
proper número de la revista), i 
el desbordament de la Tordera 
provoca pèrdues importants, 
sobretot al sector agrari del 
municipi, i destrosses naturals en 
diversos punts.

Mentre el municipi estava abocat 
a superar la crisi del Glòria, la 
Covid-19 finalment comença a 
atansar-se al continent europeu. 
La presa de mesures dràstiques 
el mes de febrer a Itàlia posa 
finalment en alerta tot el vell 
continent, i els governs comencen 
a pensar que potser sí, que la 
pandèmia també ens arribarà. 

La idea del confinament total 
i el decret d’alarma encara 
són lluny… El mes de març, 
l’actualitat es precipita, i la 
setmana abans del 13 de març 
el tema és a totes les taules de 
debat.

Primera dificultat: la 
manca d’un comitè 
de crisi
Palafolls assumeix que el virus 
arribarà, malgrat l’optimisme 
dels mitjans i l’«això s’allargarà 
com a màxim un mes». El 
govern palafollenc, amb 
l’experiència del Glòria a la 

Què és el 
coronavirus?

Cronologia dels fets

Continua a la 
següent pàgina

30 de gener

L’OMS declara el 
brot «emergència 
de salut pública a 
nivell mundial»

11 de març

L’OMS declara 
la pandèmia 
per coronavirus

12 de març

La Generalitat confina 
la Conca d’Òdena. 
Palafolls decreta la 
suspensió de diversos 
serveis municipals

31 de gener

Primer cas a 
Itàlia i a l’estat 

espanyol

9 de gener

Primera mort 
per coronavirus 

a la Xina

25 de febrer

Primer cas de 
coronavirus a 
Catalunya

6 de març

Primera mort 
per coronavirus 

a Catalunya
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Can Florenci, la sala annexa 
de l’ambulatori, el Forroll, el 
Molí d’en Puigvert, Can Batlle, 
el Teatre, el Casal d’Avis, la 
Ràdio (que es redueix a la 
mínima expressió), el Respir i 
els centres educatius. També 
s’anul·la la línia 5 d’autobús, 
se suspèn el servei de recollida 
de voluminosos, es tanquen 
parcs i jardins i el cementiri. A 
nivell municipal, l’OAC passa 
a funcionar telemàticament 
excepte per a les urgències, i 
ho fa amb cita prèvia. D’aquesta 
manera Palafolls és converteix 
en un dels pocs Ajuntaments 
del país en els quals l’OAC 
no deixarà de prestar servei 
en cap moment. La resta de 
l’Ajuntament es tanca al públic, i 
l’activitat passa a ser telemàtica. 

Des de l’Ajuntament s’agraeix 
profundament l’esforç de tots 
els treballadors de la casa per 
haver mantingut la institució 
viva i com a referent de la 
ciutadania.

El Govern flexibilitza 
el cobrament dels 
impostos i les taxes 
municipals
En l’àmbit de les mesures 
econòmiques i socials, el 
Govern pren una sèrie de 
determinacions, conscient 
de les dificultats per les que 
poden passar moltes famílies 
que pateixin les conseqüències 

del virus en l’àmbit laboral. 
Es posposa el cobrament de 
la taxa de guals, l’impost de 
vehicles de tracció mecànica 
i la primera fracció de l’IBI. El 
rebut de la Llar d’Infants i de 
l’Escola Municipal de Música i 
Dansa només es cobra fins el 
12 de març. L’Ajuntament també 
aprova una partida per avançar 
pagaments a proveïdors.

La represa: el 
pla d’ajuts més 
important de la 
història de Palafolls
El 28 d’abril, el Govern 
espanyol presenta el pla de 
desconfinament, que inclou 
quatre fases que han de conduir 
l’Estat a una «nova normalitat». 
El Palafolls desèrtic (com si fos 
l’Apocalipsi) obre pas a la sortida 
gradual i per franges horàries de 
la gent al carrer. 

El govern municipal reflexiona 
sobre com pot ajudar les famílies 
i el teixit econòmic del municipi 
a sortir d’aquesta crisi, malgrat 
que els recursos d’un ajuntament 
són limitats. Finalment, via Ple 
municipal, s’acaba aprovant per 
unanimitat el pla d’ajuts més 
important que s’ha elaborat 
mai a Palafolls: 200.000 € 
que aniran destinats a Serveis 
Socials i 100.000 € més per a 
Promoció Econòmica, per ajudar 
a la reactivació dels establiments 

comercials. En total, 300.000 € 
per a la recuperació del 
municipi, a fons perdut.

Malgrat la represa gradual, 
l’entrada del municipi a la «nova 
normalitat» no serà l’esperada. 
Les mesures de seguretat a les 
que està obligada l’Administració 
pública i la ciutadania obliguen 
la casa consistorial a fer una 
despesa econòmica important 
en prevenció i seguretat cada 
vegada que es vulgui fer ús d’un 
equipament públic. La situació 
demana al govern municipal, 
doncs, ser absolutament cautelós 
amb tots aquells equipaments que 
vulgui reobrir. Així, els recursos 
s’esmercen en allò més necessari 
i essencial per funcionar. Sorgiran 
iniciatives com, per exemple, 
habilitar les antigues escoles (a 
la Plaça Fòrum Palatiolo) com 
a local perquè les entitats es 
puguin reunir (en funció de les 
restriccions vigents), demanant-ho 
prèviament. 

La situació a finals de juliol torna 
a complicar-se amb la por a nous 
rebrots a l’àrea de Palafolls i posa 
en una situació difícil el gran 
esdeveniment de l’any: la Festa 
Major. Durant el mes de juliol, 
Cultura programa quatre sessions 
de cinema a la fresca i el Melodies 
d’Estiu, un cicle de tres concerts 
al Teatre, que és un gran èxit. 
Però la normalitat, entesa com 
la vida que portàvem abans de 
la Covid-19, es posarà en dubte 
durant molt de temps.

Palafolls aconsegueix 
ser un dels primers 
municipis a abastir de 
material tot l’alumnat 
del poble.

de Secretaria de l’Ajuntament 
ni tampoc sense la feina de 
Recursos Humans a l’hora de 
reubicar treballadors municipals 
a altres posicions de primera 
necessitat. Des de l’Àrea 
d’Educació, una de les prioritats 
més clares és garantir des del 
primer moment que tots els 
alumnes puguin seguir les 
classes a distància. Palafolls 
s’acaba convertint en un dels 
primers municipis a abastir tot 
l’alumnat de la vila del material 
necessari per poder fer-ho, 
gràcies també a la col·laboració 
d’algunes empreses del municipi.
 
Els dos primers casos positius 
de coronavirus detectats a 
Palafolls, els dies 16 i 17 de 
març, posen més pressió a un 
govern que ja força els ritmes 
de la burocràcia i exprimeix 
l’administració electrònica, 
publicant de dos a tres 
decrets de mesures al dia. 
A finals de mes, el poble 
quedarà commocionat en rebre 
la notícia dels dos primers 
decessos. Durant els primers 
dies es tanquen tots els 
equipaments: els esportius, la 
biblioteca, els locals socials de 
les diferents àrees de Palafolls, 
la nau d’entitats, la masia de 

Palafolls ha transitat, amb la 
resta del país, pels diversos 
episodis epidèmics que s’han 
anat succeint. L’episodi més 
emblemàtic va ser el de la pesta 
de 1652.

El primer de desembre d’aquell 
any, la universitat (o comú) i la 
parròquia de Sant Genís van 
promoure un acord conjunt. 
L’objectiu era fer un vot solemne 
a Sant Fabià i Sant Sebastià 
perquè aquests sants protegissin 
tot el terme del castell, i la resta 
del país, de la pesta.

L’acte de sacrifici que es va decidir 
fer va ser el de celebrar un ofici 
solemne per la festivitat d’aquests 
sants, i una processó. El 1681, un 
manament del bisbat va establir 
de manera perpètua la renovació 
del vot i, malgrat que ens hem 
anat oblidant de Sant Fabià, la 
tradició ha acabat arribant als 
nostres dies. Amb la construcció 
de l’Església de Santa Maria 

(1908) i la constitució com a 
parròquia (1929), al Centre, la 

festivitatquedarà relegada 
només a Sant Genís, sota 
la denominació popular 
de la Festa Petita de 
Sant Genís.

«Sant Sebastià 
gloriós, lliura’ns 
de pestes i mals 
dolors»
– diu la saviesa popular 
de Sant Genís

La pesta de 
Sant Genís, 
l’episodi 
històric més 
emblemàtic

14 de març

El Consell de Ministres aprova 
el decret d’estat d’alarma quan 
a tot l’Estat ja se superen els 
5.700 casos i hi ha 136 morts. 
Es decreta el confinament 
domiciliari. Palafolls tanca tots 
els parcs i jardins

21 d’abril

L’Àrea d’Educació 
de l’Ajuntament 
comença a pal·liar 
la bretxa digital a 
les escoles

23 d’abril

Palafolls celebra el 
primer Ple telemàtic 
de la història, durant 
una atípica Diada de 
Sant Jordi confinada

21 de maig

L’Ajuntament de Palafolls 
aprova el major pla d’ajuts de 
la seva història: 200.000 € per 
a Serveis Socials i 100.000 € 
per a Promoció Econòmica

4 de juny

Comença el procés 
d’obertura i de restabliment 
d’alguns serveis municipals

13 de març

Tanquen les escoles, els 
instituts i les universitats a 
Catalunya. Palafolls decreta 
la suspensió d’activitats i 
cessions d’espais

16 de març

Primer cas 
de Covid-19 a 

Palafolls

17 de març

L’Ajuntament suspèn els 
processos de licitació i 
revoca les competències 
de la Junta Local 
temporalment

18 de maig

Palafolls entra 
a la fase 1 de 

desconfinament

1 de juny

Palafolls entra a 
la fase 2

15 de juny

Palafolls passa 
a la fase 3 No

va
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19 de juny Fo
to

 d
e 

Ca
rlo

s 
Pi

no
 A

nd
új

ar



ACTUALITAT ACTUALITAT

8 9

Palafolls ja ha repartit, en una primera onada que 
va finalitzar el 15 d’agost, 50.204 € en ajuts, tant a 
famílies com al teixit comercial del municipi. Aquesta 
iniciativa prové del pla d’ajuts dotat amb 300.000 € a 
fons perdut que es va aprovar el mes de maig.

Es tracta del major pla d’ajuts que s’ha elaborat mai 
a Palafolls: 200.000 € destinats a Serveis Socials i 
100.000 € a la reactivació del comerç. Els criteris van 
establir atorgar un màxim de 1.000 € a comerços, 
pimes i autònoms del municipi. Pel que fa a les 
famílies, l’import màxim és de 600 €. L’Ajuntament 
preveu tirar endavant una segona onada d’ajuts 
durant la tardor.

El departament d’Urbanisme ha enllestit durant el primer semestre 
de 2020 la reforma del carrer Roig i Jalpí, una obra que s’ha allargat 
necessàriament a causa dels imprevistos causats pel temporal Glòria 
i la pandèmia del coronavirus. Els treballs, que han estat dotats amb 
un pressupost de 360.000 € i una subvenció de la Diputació, han 
permès reurbanitzar el carrer tant per millorar-ne l’estat i la usabilitat, 
com també per fer-hi passar una canonada d’aigua que ha d’arribar 
fins a la zona industrial. 

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va atorgar una subvenció el 
mes de juliol de 38.459 € pels treballs ja executats que va avançar 
l’Ajuntament per fer front de manera ràpida a les incidències 
ocasionades pel Glòria a la zona del Pla d’en Bigas. Tal com ha 
explicat l’alcalde Francesc Alemany, «es tracta d’una bona notícia 
perquè permetrà augmentar de metre a metre i mig tot l’àmbit 
més exposat d’aquesta zona». Els ajuts responen a les reiterades 
exigències del govern Palafollenc perquè l’ACA actuï en una de les 
poblacions més afectades pel pas del Glòria el mes de gener i que ha 
deixat en una situació precària la pagesia de l’entorn.

Fruit d’una iniciativa conjunta entre Governació i Obres i Serveis, ja 
s’ha enllestit el Parc Viari, situat al carrer Francesc Ferrer i Guàrdia, 
a la confluència entre les escoles de Les Ferreries i Mas Prats. Es 
tracta d’un circuit viari de 400 m2 per a infants a l’aire lliure pensat 
perquè adquireixin els coneixements necessaris d’educació viària i 
mobilitat sostenible. La primera tinent d’alcalde, Susanna Pla, ha 
afirmat que «és la primera de les accions que es durà a terme al 
campus de primària», i afegeix que l’acció té «la finalitat d’ordenar tot 
aquest espai».

A partir d’aquest mandat, les entitats de Palafolls poden desenvolupar 
millor la seva relació amb l’Ajuntament gràcies al nomenament d’una 
tècnica d’entitats. Entre les tasques assignades a aquesta nova figura, 
s’hi troben «l’assessorament en aspectes legals com ara la gestió de la 
documentació, la reserva d’equipaments, la sol·licitud de subvencions, 
etc.», tal com explica la regidora d’Entitats, Helena Carles. La tècnica 
dedicarà a aquestes tasques el 40 % de la seva jornada laboral des 
dels despatxos de l’EMMiD, l’Escola Municipal de Música i Dansa. Per 
reunir-s’hi, cal demanar cita prèvia al 93 762 06 11.

Palafolls després de la Covid-19

Urbanisme

Temporal Glòria

Educació

Entitats

L’Ajuntament reparteix 
50.204 € del pla d’ajuts 
més important de la 
història de Palafolls: 
300.000 € per a la 
reactivació del municipi

Finalitzen les obres a Roig i Jalpí, després 
de les interrupcions del Glòria i la Covid-19

L’Agència Catalana de l’Aigua destinarà 
38.459 € per començar a reparar els danys 
produïts pel temporal Glòria a Palafolls

L’Ajuntament estrena el Parc Viari a la zona 
de les escoles

El Govern crea la figura de tècnic/a 
dinamitzador/a i de suport a les entitats
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L’Àrea de Promoció Econòmica va estrenar el mes de juny la 
campanya per donar suport al comerç de proximitat. «Fem Palafolls» 
ha tingut un objectiu ben clar: incentivar el comerç local com a 
resposta a la crisi que ha originat la Covid-19 i que ha obligat a tancar 
els establiments de Palafolls durant més de dos mesos. La campanya, 
amb un espot promocional, cartelleria i una bossa per comprar 
que s’ha regalat des dels comerços, també ha apostat perquè la 
ciutadania faci un esforç i pensi si allò que ha de menester ho pot 
trobar a Palafolls abans de sortir a buscar-ho fora.

El passat 10 de juliol, el Teatre de Palafolls va ser l’escenari del 
lliurament del XIII Premi de Treballs de Recerca. En la categoria 
dedicada a l’àmbit social, les guanyadores van ser Inés Méndez 
(primer premi), Mar Vergés (segon premi) i Clàudia Vallés (tercer 
premi). En l’àmbit científic, els guanyadors van ser Miquel Salicrú 
(primer premi), Júlia Soler (segon premi) i Marta Fontseca (tercer 
premi). L’acte va acabar amb un homenatge a la directora de l’Institut, 
Rosa Martínez, per la seva trajectòria i implicació els darrers anys.

Des de l’Ajuntament de Palafolls s’ha iniciat una col·laboració amb 
un equip de científics del Centre d’Estudis Avançats de Blanes 
(CEAB-CSIC) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF). L’objectiu de la 
col·laboració és conèixer millor la distribució i estacionalitat de les 
poblacions de mosquits al municipi, especialment la del mosquit 
tigre, especie invasora i portadora de malalties com el dengue, zika 
o chikungunya, i avaluar possibles accions de gestió futures. L’estudi 
integra la ciència ciutadana amb mostreigs científics, instal·lant 
trampes professionals de captura de mosquits en espais que són 
propietat de l’Ajuntament.

Palafolls després de la Covid-19

Educació

Media ambient

Palafolls estrena la campanya per donar 
suport al comerç local «Fem Palafolls»

Palafolls distingeix els guanyadors del XIII 
Premi de Treballs de Recerca

Palafolls inicia una col·laboració amb 
científics del CEAB-CSIC de Blanes i la UPF 
per combatre el mosquit tigre

L’Àrea de Comunicació de l’Ajuntament ha impulsat aquest segon 
semestre de 2020 la revista El Ganxet. Es tracta d’una publicació 
amb vocació trimestral inèdita fins ara, atès que aquest Ajuntament 
no havia editat mai cap revista pròpia.

El Ganxet neix amb la voluntat d’informar amb qualitat, 
responsabilitat i respecte els ciutadans de Palafolls, fugint de la 
propaganda convencional de la majoria de revistes municipals i amb 
un disseny innovador.

Hi trobareu informació d’actualitat, reportatges especialitzats 
d’interès general i altres continguts diversos. També hi haurà 
entrevistes que aniran donant veu a tot Palafolls en els successius 
números. El nom de «ganxet» respon al nostre fesol amb DO, el 
segell de prestigi d’un projecte singular.

En els darrers mesos, dues iniciatives veïnals han iniciat els tràmits 
per constituir-se com a associacions de veïns, concretament les que 
corresponen al barri de Santa Maria i el Centre. Totes dues es troben 
ara mateix en procés de tramitar l’alta al Registre municipal. Palafolls 
té una llarga tradició d’associacionisme municipal, tant d’entitats amb 
molta tradició com més novelles: l’AAVV de Sant Lluís (1977, període 
d’inactivitat i represa el 2019), Mas Carbó (1978), Sant Genís (1982), 
Mas Reixac (2000) i Ciutat Jardí (2015). La regidora d’Urbanitzacions 
i Entitats, Helena Carles, en destaca que «des de l’Ajuntament tenim 
en compte les aportacions de les associacions de veïns. Desitgem 
que siguin actives i participatives per poder tenir una radiografia dels 
diferents territoris del poble. Estarem en contacte amb els presidents 
i presidentes per fer actuacions conjuntes».

Ciutadania

El Ganxet, la 
primera revista 
de l’Ajuntament 
de Palafolls

El mapa d’associacions de veïns de 
Palafolls agafa forma
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Escola Les Ferreries

Escola Mas Prats

Cam’ de Sant Gen’s

Mobilitat

El curs escolar 2020-21 arrencarà amb mesures 
per descongestionar el trànsit en hora punta i 
estrenarà una zona de «petó i adéu»

El Govern de Palafolls, 
conjuntament amb la comunitat 
educativa del municipi, ha 
estat treballant durant les 
darreres setmanes per oferir 
una alternativa a la tradicional 
situació de col·lapse circulatori 
que es produeix a l’hora punta 
a les àrees de les escoles i 
l’institut. Aquesta situació suposa 
un perill per a la seguretat 
dels nostres infants i joves. La 
implantació d’aquest projecte ha 
tingut un cost total de 120.000 €.

Com serà la 
circulació a la zona 
de les escoles?
Educació ha marcat un horari 
durant el qual s’aplicaran 
restriccions en la circulació a 
l’àrea de les escoles de Mas Prats 
i Les Ferreries, i també a l’àrea 
de l’Institut. L’horari d’aquestes 
restriccions és el següent:

Escoles Mas Prats i Les Ferreries
Matí: 8:30 h a 9:15 h
Tarda: 16 h a 17 h

Institut Font del Ferro
Matí: 7:30 h a 8:10 h
Tarda: 14 h a 14:50 h

Què són les zones 
de «petó i adéu»?
Hi haurà una novetat important: 
l’estrena de les zones de «petó 
i adéu» (o «P+A»). Aquestes 
zones, properes a les escoles, 
serviran perquè les famílies 
s’aturin un moment, s’acomiadin 
de l’infant i marxin tot seguit.

El mapa marca un seguit de 
zones que queden pacificades 
al trànsit per tal de poder 
habilitar espais segurs de pas 
per a les persones. En aquest 
sentit, també es repintaran 
les cruïlles que envolten els 
centres educatius i els passos 

de vianants de color vermell; 
l’objectiu és reforçar el missatge 
als conductors que cal extremar 
les precaucions en aquella zona.

Una altra novetat que ha 
impulsat l’àrea d’Educació de 
l’Ajuntament és la senyalització 
dels passos de vianants de la 
zona. Ho ha fet mitjançant la 
introducció de pictogrames 
intuïtius per afavorir la inclusió 
de tot l’alumnat i l’eliminació 
de barreres arquitectòniques, 
elevant els passos de vianants 
de forma única.

És important assenyalar, però, 
que l’activitat a les escoles 
en aquest nou curs 2020-
21 estarà condicionada per 
l’evolució de la Covid-19, i que 
des de l’Ajuntament se segueix 
treballant per poder adaptar 
al màxim les infraestructures, 
sempre en consonància amb 
tota la comunitat educativa.

13
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Quina era la vostra situació 
laboral abans d’emprendre 
aquest projecte?

Laura: Jo tinc dues 
diplomatures, una en Turisme 
i l’altra en Relacions Laborals. 
Les feines que havia exercit 
fins ara havien estat molt 
diverses, des de tasques 
turístiques a Marineland fins a 
treballs de botiguera o d’òptica 
optometrista.

Blas: En el meu cas, vinc del 
sector dels transports. Jo era 

Entrevista de Lupe Jiménez · Fotografíes de Marc Puig

conductor d’autobús abans 
d’iniciar aquest projecte, però 
un dia vaig descobrir el món del 
pa artesà i me’n vaig enamorar. 
Aleshores, feia formacions 
periòdiques com aficionat, fins 
que amics i companys varen 
començar a tastar el meu pa i a 
demanar-me que en fes també 
per a ells. Veure aquell gran 
interès em va fer plantejar la 
possibilitat d’obrir un negoci.

Iniciar un negoci resulta 
engrescador, però també pot 
ser una capsa de sorpreses. 

Quina repercussió ha tingut 
l’obertura de l’obrador en la 
vostra vida laboral i familiar?

L: En el nostre cas, hem notat 
diversos canvis. Ara compartim 
molt més temps junts i coincidim 
els dies de tancament o períodes 
de vacances, però també 
treballem moltes més hores que 
quan ho fèiem per compte aliè.

Perquè vàreu triar Palafolls 
com a emplaçament per al 
vostre negoci?

L: L’emplaçament va ser una 
decisió molt meditada. En primer 
lloc perquè Palafolls és un poble 
molt tranquil on ens sentim molt 
a gust, i volíem tenir el negoci a 
prop de casa. En Blas ja hi vivia 
des de feia temps i a mi, tot i ser 
de Pineda de Mar, m’agradava 
molt. Ens va semblar un lloc ideal 
per començar el nostre projecte 
junts. 

B: Sí, d’altra banda vàrem 
analitzar més factors. Sabíem 
que Palafolls havia tingut un 
altre obrador artesà que havia 
tancat feia poc per jubilació dels 
propietaris i ens semblava que hi 
havia una demanda que podíem 
absorbir. Tanmateix, el tipus de 
client i el nivell de vida de la 
població ens semblava que podia 
encaixar amb el nostre projecte.

Quin és el vostre producte 
estrella?

B: Si parlem de pa, el pa de 
coca, sense cap mena de dubte!

L: Pel que fa a la rebosteria, 
l’èxit dels productes ha anat 

canviant segons la temporada i 
és més variat. Però destacaria 
el juriassanne, el brownie i el 
bollyxoc.

Què és el que més us agrada 
de tenir l’obrador?

B: Poder dedicar-me a la meva 
vocació i fer el que m’apassiona. 
D’altra banda, el sentiment de 
realització i la relació que es va 
formant dia a dia amb els veïns, 
que tenen detalls tant espontanis 
com emocionants.

L: Hi coincideixo, i afegiria 
poder prendre les meves pròpies 
decisions i tenir la possibilitat 
d’anar creixent i evolucionant 
juntament amb el negoci.

I va arribar la 
temuda Covid-19
Quant de temps portaveu 
oberts quan va esclatar la 
pandèmia?

Laura Sagrera: «El 
nostre major neguit és 
emmalaltir»

Entrevistem a en Blas Cantero i la Laura Sagrera, els propietaris de 
l’obrador Panacea de Palafolls, un dels darrers negocis establerts a 
Palafolls, amb molta il·lusió fa poc més de dos anys.

Ells, com la majoria 
de comerciants locals, 
són un exemple de la 
supervivència del teixit 
productiu, després de 
patir les conseqüències 
de la Covid-19. En aquesta 
entrevista, en Blas i la 
Laura ens apropen la seva 
experiència, fan un balanç 
de la situació del seu 
negoci i ens expliquen 
com projecten el futur 
de Panacea.

L: Ens faltaven pocs dies per fer 
els dos anys d’obertura. 

Com va afectar aquesta 
situació al vostre negoci?

B: Radicalment. La pandèmia 
ens va obligar a reinventar-
nos i adaptar-nos a un nou 
context per poder subsistir. 
Encara estem fent front a la 
inversió que vàrem menester 
per a l’obertura i no ens podíem 
permetre no facturar, ja que 
les despeses del negoci són 
elevades. En veure disminuïts 
els ingressos dramàticament, 
vàrem haver de ser creatius 
i implementar un sistema de 
comandes i repartiments a 
diferents municipis. 

Com a comerciants, quin era 
el vostre major neguit?

L: Hem tingut diverses dificultats 
i hem hagut de reinvertir en 
alguns elements, però sense 
dubte el nostre major neguit és 
emmalaltir, ja que la subsistència 

El millor de tenir un negoci 
és poder prendre les meves 

pròpies decisions i tenir la 
possibilitat d’anar creixent 
i evolucionant juntament 

amb el projecte.
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del negoci depèn únicament i 
exclusiva de nosaltres. A més, 
com que som parella suposaria 
haver de tancar temporalment 
per quarantena. Si això passés, 
no podríem fer front a les 
despeses fixes mensuals. 

Quins inconvenients us vàreu 
trobar al llarg d’aquest període 
de crisi sanitària?

B: Molts i molts diversos. 
Ens han hagut de prestar el 
vehicle de repartiment, hem 
hagut d’invertir una mitjana de 
500 € addicionals en material 
sanitari, han augmentat les 
nostres despeses derivades del 
repartiment a domicili i hem 
hagut de fer front a la por a 
emmalaltir. 

Vàreu notar canvis en les 
vendes, la producció o els 
hàbits de consum dels vostres 
clients? 

L: Sí, les vendes varen disminuir 
dràsticament, especialment 
durant els primers mesos de 
la pandèmia, ja que la gent 
centralitzava les compres al 
supermercat. Pel que fa als 
hàbits de consum, hem venut 
més pa en formats grans com el 
pagès de quilo en detriment dels 
formats més petits. 

Com ha repercutit la Covid-19 
en la vostra rutina de treball?

B: En realitat la nostra rutina 
de treball no s’ha vist massa 
afectada, en ser un negoci 
alimentari sempre hem extremat 
molt la higiene. Tot i això, ara 
per ara no deixem passar ningú 
extern a l’interior del local. Hem 
adaptat el sistema de venda 
al públic perquè els clients 
demanin els productes des de 
l’exterior del local.

Quines estratègies heu seguit 
per poder afrontar aquesta 
situació?

L: Ens hem recolzat molt en 
les xarxes socials i en Internet. 

Hem comprovat la seva gran 
potencialitat com a eina 
comercial i estem estudiant 
la futura implementació d’una 
aplicació per realitzar comandes.

Com creieu que pot afectar 
aquesta crisi sanitària al futur 
del vostre negoci?

B: Ens sentim afortunats de ser 
un negoci de primera necessitat, 
ja que tenim la tranquil·litat de 
saber que la nostra feina queda 
garantida. Però som conscients 
que vindran temps difícils. 
Malauradament la crisi sanitària 
no s’ha acabat i això seguirà 
reflectint-se en l’economia.
 
Què heu après d’aquesta 
situació?

L: Sobretot ens ha ensenyat el 
valor de ser previsors, estalviar i 
restar preparats per tot allò que 
pugui esdevenir. 

Quin missatge o consell faríeu 
arribar a altres comerciants en 
la vostra situació?

B: M’agradaria transmetre un 
missatge de recolzament i 
fer-los saber que la creativitat, 
la capacitat de reacció i 
l’adaptabilitat són la clau per 
superar qualsevol obstacle. 

Us heu sentit recolzats per 
part de l’Ajuntament? 

B: Sentim que els ajuts per 
part de les administracions 
son insuficients, però som 
conscients que el poder de les 
administracions locals és limitat.
 
L: Tot i això, ens sentim 
molt agraïts de les iniciatives 

engegades per l’Ajuntament. El 
projecte del voluntariat va ser 
emocionant i la campanya de 
comerç local ha sigut de gran 
ajut per transmetre el valor del 
servei dels petits comerciants. 

Moltes gràcies Laura i Blas!

La creativitat, la 
capacitat de reacció 
i l’adaptabilitat són la 
clau per poder superar 
qualsevol obstacle.

Panacea 
Obrador

Plaça de les Valls d’Ax, 3, Palafolls
666 35 50 22
De dimarts a divendres de 7 a 15 h 
Dissabte i diumenge de 8 a 14 h
@panacea_obrador

A partir del mes de març de 
2020, el poble de Palafolls va 
decidir alçar-se dempeus davant 
d’una malaltia que pretenia 
que la ciutadania clavés el 
genoll a terra, aprofitant el 
rebuf del temporal Glòria. La 
devastadora tempesta va arrasar 
molts cultius, però va plantar 
una llavor: la del voluntariat 
civil. L’experiència de les dues 
jornades de voluntaris que es 
van fer per ajudar a netejar 
diverses zones de l’àmbit més 
agrícola del municipi van servir 
per conformar una primera 
bossa amb un centenar de 
voluntaris que ningú no pensava 
d’antuvi que seria necessària dos 
mesos després. Però el projecte 
de voluntariat a Palafolls no 
comença aquí.

Una base de dades 
de persones 
vulnerables de 
Palafolls, l’inici de tot
El 25 de juny de 2019, poc 
després d’haver superat el solstici 
d’estiu, arriba una onada de calor 
a Palafolls que posa en risc els 
col·lectius més vulnerables. El 
punt més àlgid de calor extrema 
es produeix divendres 28 de juny, 
moment en què es freguen els 
40 graus al poble (a Alcarràs, al 
Segrià, es va registrar el rècord 
català: 43,8 graus). Des de l’Àrea 
de les Persones s’identifica la 
necessitat de tenir un llistat de 
ciutadans en situació de risc; 

cosa que no existia fins aleshores. 
Hi comencen a treballar amb la 
policia local i Serveis Socials, però 
les dificultats per elaborar el llistat 
són grans, i la tasca es fa feixuga. 
Després de l’onada, el projecte 
queda en segon pla.

El confinament domiciliari a 
causa del coronavirus obligarà 
tothom a quedar-se a casa, 
i la preocupació creixent per 
la gent gran desbloquejarà la 
qüestió molt ràpidament. Fent 
ús també del padró municipal, 
s’hi abocaran tots els esforços  
possibles. La incertesa de la 
situació que es produirà al poble 
i al país començarà a omplir 
de trucades el número del 
voluntariat de Palafolls. Però 
com s’arriba fins aquí?

La ciutadania i l’Ajuntament desenvolupen 
un projecte de voluntariat que transforma el 
municipi en una veritable xarxa de solidaritat 
envers la crisi sanitària.

Palafolls, un poble 
entrenat contra la 
Covid-19
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corresponents i s’introdueixen 
a la base de dades de la llista 
de necessitats, arriba l’hora 
d’atendre-les amb un voluntari 
o voluntària, la persona 
encarregada d’atendre un 
determinat número de persones, 
(sempre les mateixes). D’aquesta 
manera s’estableix un vincle de 
confiança amb els ciutadans. 
L’Ajuntament es va posant 
en contacte amb la persona 
sol·licitant a través d’una trucada 
oficial per comunicar-li que 
se li ha assignat un voluntari 
mentre duri l’estat d’alarma, 
i que aquella persona serà la 
seva referència a l’hora de fer 
les gestions necessàries dins 
d’un horari pactat. Si no fos per 
aquest contacte personal, no 
hauria acabat naixent l’altre gran 
projecte: «Ningú sol a casa».

La gent gran es 
queda a casa
Des de la regidoria de la Gent 
Gran, Sònia González es posa 
al capdavant d’una estructura 

organitzativa primigènia que 
situa una persona, la Marta dels 
joves de Can Batlle, a atendre 
el telèfon del voluntariat. Per 
donar a conèixer aquesta 
figura, es parteix de la base 
que hi ha gent que no segueix 
les comunicacions, ni de 
l’Ajuntament ni de Ràdio 
Palafolls; així que es fa una 
bustiada per informar de 
l’existència del número del 
voluntariat.

Des de l’OAC, la Lourdes va 
introduint tota la informació 
de les trucades en una base 
de dades. Tal com explica la 
regidora Sònia González, en 
un mes la base de dades creix 
enormement i s’hi registren més 
de 800 persones.

D’aquesta manera s’elaboren 
dos llistats: el de demandes, 
i el de voluntaris disposats a 
cobrir-les. Aquest és l’origen 
dels projectes «La gent gran 
es queda a casa» i «Ningú sol 
a casa». La voluntat és ben 
clara: hi ha molta gent gran 
a Palafolls que necessita que 
algú li baixi les escombraries, li 
porti la compra o li faci algun 

encàrrec especial. Cal recordar 
que l’estat d’alarma només 
permetia a la gent sortir de 
casa per qüestions essencials, 
com ara fer la compra (amb 
totes les restriccions incloses); 
menys als col·lectius de risc, que 
incloïa la gent gran. Cal destacar 
que, a Palafolls, la situació 
de mortalitat als geriàtrics es 
va evitar gràcies a la cura i la 
col·laboració de tots els que hi 
van intervenir fent prevenció.

Ningú sol a Palafolls
Del contacte permanent 
amb els centres hospitalaris 
i, en especial, també amb la 
doctora Terrades, es detecta la 
necessitat de moltes persones, 
passats els primers quinze dies 
de confinament, d’expressar-se 
i parlar. Aquesta és la base del 
projecte «Ningú sol a casa» que 
consisteix a trucar als majors de 
65 anys per saber com estan. 
El projecte també inclou que la 
gent tingui cura dels veïns que 
sàpiguen que viuen sols. «Per a 
moltes persones autosuficients 
fins a aquell moment, estar 
tancades i haver de recórrer 
a l’ajuda d’algú va ser una 
dificultat afegida», explica la 
regidora Susanna Pla.

Fins a cinc treballadors de 
l’Ajuntament, en Ricard, la 
Liliana, la Rosi, la Joana i la 
Mònica, modifiquen el seu lloc 
de treball per dedicar-se només 

a fer torns de trucades. Per a 
moltes persones del municipi, 
aquell servei s’acaba convertint 
en un veritable «telèfon de 
l’esperança»; un baló d’oxigen 
per poder canalitzar la solitud 
i l’angoixa. Fins i tot es 
detecten alguns casos que es 
deriven a Serveis Socials. Per 
a aquests cinc treballadors de 
l’Ajuntament, la implicació en 
aquest projecte va ser una de 
les experiències més intenses de 
tot el confinament.

El projecte 
evoluciona i la seu 
de l’Ajuntament es 
transforma en un 
centre logístic
El consistori va treballant 
en aquests projectes i es va 
adaptant a les necessitats que 
van sorgint. Quan els projectes 
de voluntariat ja estan a ple 
rendiment, la mala previsió 
dels governs estatals europeus 
desemboca en un veritable ball 
de bastons al vell continent per 
adquirir mascaretes esgotades 
arreu, tot just després del curiós 
episodi de consum massiu de 
rotllos de paper de vàter.
Un dia, un grup de quatre 
o cinc cosidores es posa en 
contacte amb l’Ajuntament i 
mostra la seva voluntat de cosir 

mascaretes, però no tenen 
material. De seguida, el Govern 
comença a fer contactes amb 
empreses de retalls de roba, 
filtres i gomes; i es consulten 
experts per saber quin és el 
millor model de mascareta 
que es pot fer amb aquests 
materials. Al final s’acaba optant 
per un teixit que es diu «no 
teixit». Per donar més cobertura 
a aquest grup de cosidores, des 
de l’Àrea de Comunicació es fa 
una crida a les xarxes perquè 
si hi ha algú amb coneixements 
sobre costura, s’animi a 
sumar-se a aquesta iniciativa 
voluntària, si ho vol.
 
L’Ajuntament s’endú una 
sorpresa; no se’n sap avenir 
quan comença a observar la 
resposta de la ciutadania. L’allau 
de persones amb coneixements 
sobre costura i amb ganes 
d’implicar-se desborda qualsevol 
previsió inicial i el projecte creix 
a un ritme vertiginós. La primera 
en adonar-se’n és la Marta, des 
del telèfon del voluntariat: «Què 
està passant amb el tema del 
cosir?», exclama.
 
En aquest moment, la primera 
tinent d’alcalde comença 
a moure contactes a nivell 
empresarial per aconseguir 
els recursos necessaris per 
abastir aquest nou projecte. 
La Sabina de la Biblioteca, la 
Maria Àngels de la Policia i la 
Isabel de l’OAC s’estableixen 
a la seu de l’Ajuntament i des 
d’allà comencen a centralitzar 
tot el material que arriba per 
poder-lo distribuir entre les 
persones amb coneixements 
de costura que s’han animat 
a participar al projecte. A poc 
a poc, l’Ajuntament passa a 
semblar més aviat un centre 
logístic que no pas una casa 
consistorial. Amb l’activitat 
administrativa concentrada en 
l’alcalde i els plens telemàtics, 
s’aprofita qualsevol esforç 
perquè la lluita contra el 
coronavirus sigui tan efectiva 
com sigui possible. I això inclou 

Durant els primers dies de 
pandèmia, mentre Serveis 
Socials, amb la regidora Helena 
Carles al capdavant, realitzava 
tot un seguit de trucades de 
seguiment de tots els usuaris 
(Respir, atenció domiciliària, 
etc.), en paral·lel s’iniciava la 
tasca d’elaboració del llistat de 
ciutadans majors de 80 anys i de 
col·lectius de major vulnerabilitat 
per tal de garantir-ne l’atenció i 
l’accés als serveis bàsics.

Amb aquest llistat sobre la taula, 
es posa en marxa el projecte 
de voluntariat que inclou tant 
el repartiment de les targetes 
moneder per llar com l’atenció 
personalitzada i acompanyament 
de tots els col·lectius més 
sensibles.

Com s’organitza el 
voluntariat a través 
de les trucades?
Un cop es van rebent les 
trucades amb les necessitats 

L’anècdota

La cosidora influenciadora
D’entre totes les cosidores, la 
Maria era una de les més avesades 
a la comunicació. Des del grup de 
WhatsApp que tenien difonia vídeos 
casolans elaborats per ella mateixa, 
que esdevenien veritables tutorials 
de com cosir.

Com que no sortien de casa, la 
comunicació entre elles i amb 
l’Ajuntament es feia per telèfon 
o a través de la Policia. Després 
de tres mesos d’intensa relació 
des de la distància, el dia que 
l’Ajuntament va anar a entregar els 

1.000 barrets amb decoració infantil 
a l’Hospital de Calella amb l’alcalde 
i una representació del govern 
municipal i el voluntariat, la Maria va 
tenir l’oportunitat de ser-hi. Allà va 
experimentar l’emoció de rebre, 
també, el reconeixement que va fer 
el personal hospitalari a la feina de 
les cosidores de Palafolls.

Després de l’acte protocol·lari, la 
Maria va parlar amb la Susanna, que 
era la responsable de l’Hospital de 
recollir el material que es rebia. La 
Susanna li va traslladar l’agraïment 

de l’Hospital, però la sorpresa se la 
va acabar enduent ella quan la Maria 
li va explicar, entre llàgrimes, que 
les cosidores encara estaven més 
agraïdes per haver pogut ser útils 
a la causa. Aleshores, la Susanna 
li va respondre, «Maria, no em facis 
això, que no et puc abraçar». Tot i 
la humanitat que desprenia aquell 
moment, i les ganes 
d’emocionar-se amb la Maria, 
la Susanna no podia deixar 
de banda el sentit 
de responsabilitat: 
el virus seguia viu.

18
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Cronologia dels fets

24 de març

La Generalitat 
reparteix targetes 
moneder a una 
vuitantena de 
famílies del poble.

31 de març

Es posa en marxa 
el projecte «Ningú 
sol a Palafolls».

15 d’abril

S’inicia el repartiment de 
mascaretes a totes les llars 
del poble i establiments 
comercials.

22 de maig

Palafolls inaugura l’Oficina 
del Voluntariat.

30 de juny

Se celebra l’acte 
d’agraïment al 
voluntariat palafollenc 
i als treballadors de 
l’Ajuntament.

17 d’abril

Palafolls inicia una 
campanya d’elaboració 
de barrets hospitalaris 
amb els infants com a 
protagonistes.

19 de març

L’Ajuntament aprova 
el primer Decret del 
voluntariat, pensat 
per oferir assistència 
a les persones més 
vulnerables.

16 d’abril

El consistori aprova 
el segon Decret del 
voluntariat, que dona 
lloc a l’inici d’una 
veritable indústria de 
producció de material 
de protecció al poble.

14 de maig

Palafolls entrega 
un miler de barrets 
sanitaris dissenyats 
pels infants del municipi 
a l’Hospital de Calella.

9 d’abril

S’inicia el projecte 
«Mascaretes x 
tothom».

11 de maig

S’inicia el 
repartiment de 
mascaretes 
infantils.

a tothom qui vulgui implicar-s’hi, 
sigui del color polític que sigui. 
S’aconsegueixen robes, filtres 
i la col·laboració per fer els 
patrons i tallar la roba. De tot 
el que s’acaba produint, primer 
es fa un patró que s’aprova i a 
partir d’aquell moment comença 
la producció. Palafolls acaba 
organitzant així una veritable 
cadena de muntatge que 
transcendeix fins i tot en alguns 
mitjans de comunicació de 
l’àmbit estatal. La policia local i 
Protecció Civil col·laboren en les 
tasques de repartiment.

En aquest moment és quan 
des del govern municipal es 
planteja la possibilitat de fer 
una mascareta per a cada 
ciutadà del poble, un projecte 
que s’anomenarà «Mascaretes 
x tothom». S’arriben a 
confeccionar 30.000 mascaretes 
i es fan dos repartiments, una 
fita espectacular de difícil abast 
per a un poble de la mida de 
Palafolls. Per fer això possible, hi 
conflueixen dues necessitats: les 
ganes de sortir de la crisi i l’ànim 
dels voluntaris de sentir-se útils 
per fer-ho possible. Una mostra 
de la bona organització d’aquest 
projecte és que fins i tot es 
té cura del detall de rentar les 
mascaretes a través d’un grup 
de rentadores per entregar-les 
ben netes i embossades als 
palafollencs i palafollenques. 
El circuit de producció, doncs, 
funciona a la perfecció.

Com s’organitza el 
repartiment?
El repartiment es fa, 
principalment, mitjançant la 
brigada, els bidells i alguns 
membres del govern. Es treballa 
amb un plànol del poble, tot 
delimitant diverses zones. En 
una reunió de logística, i amb les 
mascaretes embossades, s’inicia 
el repartiment i s’estableix 
un sistema mitjançant el qual 
es segueix un registre dels 

habitatges que s’han visitat, per 
tal d’evitar passar dues vegades 
per la mateixa casa i que hi 
hagi veïns que es quedin sense 
mascareta.

En el registre s’especifica 
quantes mascaretes es deixen 
a cada casa, i no pas quanta 
gent hi viu, així el recompte 
final és més exacte. La regidora 
Sònia González, encarregada 
de coordinar els repartiments, 
assenyala que es va tenir en 
compte la gent que hi havia en 
aquell moment als habitatges 
on es picava a la porta. «Si a 
casa som normalment tres, 
però durant el confinament hi 
havia, posem per cas, els meus 
pares, i érem un total de cinc, 
es registrava que hi havia cinc 
persones, sense tenir en compte 
el padró». Això és així en el 
cas de les mascaretes d’adults, 
perquè les existències són 
suficients.

Pel que fa al repartiment de 
mascaretes infantils, sí que es 
té en compte el padró, atès 
que es disposa d’una quantitat 
inferior d’unitats. En aquest 
cas, és Protecció Civil que 
col·labora amb el repartiment 
d’acord amb aquestes dades, 
sense que cap nen es quedi 
sense mascareta. En aquest cas, 
hi ha talles i models diversos. 
L’ordre de repartiment respon 
a què els nens no poden 
sortir de casa durant l’estat 

• 30.000 mascaretes
• 200 bates sanitàries
• 600 davantals tipus hivernacle
• 180 bates de plàstic negre
• 2.500 barrets

• 52 persones per cobrir 
necessitats bàsiques

• 5 persones al projecte «Ningú 
sol a casa»

• 97 cosidores
• 15 rentadores
• 10 persones encarregades de 

la logística

• 60 ordinadors a les escoles 
i a l’institut

• 12 connexions (SIM) a primària
• 10 connexions (SIM) a l’institut

Material elaborat

Voluntaris

Escoles

I... les hores dedicades pels 
treballadors i treballadores 
municipals.

El voluntariat 
en números

d’alarma, però els adults, sí; 
són els autoritzats per anar 
a comprar. Així, cal assegurar 
primer que els adults surtin de 
casa protegits. Aleshores, més 
tard es fa un repartiment de 
mascaretes infantils, aquesta 
vegada amb carpes instal·lades 
a diversos punts del poble, i 
seguint el registre del padró. 
Gràcies a aquestes carpes 
també es reparteix l’excedent 
de mascaretes d’adults a les 
persones que en necessiten i 
que s’acosten a les paradetes.

De Palafolls a 
les corporacions 
sanitàries
 
La producció de materials és tan 
gran que el municipi s’ofereix 
als centres hospitalaris de la 
zona. A l’àrea de Palafolls hi 
opera la Corporació de Salut 
del Maresme i la Selva, amb 
els hospitals comarcals de 

Calella i Blanes com a referents. 
Precisament del contacte 
amb aquests centres en surt 
la necessitat de produir més 
materials: davantals, bates i... 
barrets.

Aquesta necessitat marcarà 
l’inici del darrer projecte que 
es duu a terme durant l’estat 
d’alarma: la confecció de barrets 
sanitaris. La tela que es fa 
servir per confeccionar-los és 
blanca i tan bon punt comencen 
a produir-se els primers 
barrets, plana la sensació que 
són correctes, però que no 
transmeten aquesta càrrega 
humana, aquest segell Palafolls 
que ha acompanyat durant tot 
aquest període cadascuna de les 
coses que s’han fet. I aleshores 
sorgeix la idea de pintar-los amb 
retoladors tèxtils. En aquesta 
empresa, des de l’Ajuntament 
es tria un parell d’infants perquè 
decorin un parell de barrets, 
i la regidora Susanna Pla els 
renta a casa seva. Els barrets 
passen la prova del cotó: sortits 
de la rentadora, no han perdut 
el color i llueixen plens de la 
vida que li han donat les dues 
criatures.

Dit i fet, com en les altres 
ocasions, el govern municipal 
torna a engegar la maquinària 
participativa i es fa una 
convocatòria entre els joves del 
poble perquè s’animin a pintar. 
Paral·lelament, es contacta amb 
una empresa subministradora 
de retoladors tèxtils i una altra 
de cintes, i s’acaba repartint 
un kit per a cada infant que hi 
participa. De resultes de tot 

aquest procés en surten 1.500 
barrets sanitaris, dels quals se 
n’entreguen 1.000 a l’Hospital de 
Calella, en un acte molt emotiu, 
el 14 de maig. Els motius dels 
dibuixos no només reflecteixen 
la creativitat de cada infant, 
sinó també l’agraïment de tot un 
poble al col·lectiu de sanitaris 
en general.

El mes de juny, Palafolls 
entra en aquesta nova fase 
de represa, en la qual la 
gent té finalment el goig de 
poder tornar a sortir al carrer, 
malgrat totes les restriccions 
i el desconfinament per fases. 
És el moment d’agrair la feina 
feta, tant a la ciutadania, com 
als voluntaris, però també als 
treballadors de l’Ajuntament 
per tot el sobreesforç. També a 
altres departaments com, per 
exemple, la policia local. Durant 
aquests mesos, els seus i les 
seves agents —a banda de 
les tasques pròpies com a cos 
policial—han fet de repartidors, 
d’acompanyants, de taxistes, 
de repartidors de diplomes als 
infants i de dinamitzadors de 
festa quan ha fet falta. També 
cal destacar el paper de l’equip 
de Ràdio Palafolls, que amb la 
redistribució de la programació 
matinal i l’animació als balcons 
del poble ha fet més humana 
una veritable crisi mundial 
al nostre municipi. L’acte 
d’agraïment a totes aquestes 
persones se celebra el 30 
de juny a la plaça del Fòrum 
Palatiolo, amb la inauguració 
de l’exposició «Gràcies a tu» a 
l’EMMiD.
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L’estat d’alarma i el confinament 
domiciliari ens han obligat 
a buscar altres formes de 
relacionar-nos amb l’Administració 
pública davant la impossibilitat de 
fer-ho presencialment (excepte 
en els casos estrictament 
necessaris).

La Seu Electrònica 
de l’Ajuntament, 
l’eina clau per fer 
tràmits telemàtics 
durant la Covid-19
El portal de tràmits de la Seu 
Electrònica de l’Ajuntament 
és l’eina que dona resposta 

a aquesta necessitat, que 
sorgeix amb el mandat de fer 
accessible de manera virtual 
la relació entre la ciutadania i 
l’Ajuntament. Aquesta eina fa 
possible la disponibilitat, l’accés, 
la integritat, l’autenticitat, la 
confidencialitat i la conservació 
de les dades que s’hi gestionen.
Si es torna a donar una 
situació en la qual es fa 
necessari el confinament, cal 
tenir en compte que per tal 
de realitzar qualsevol tràmit 
amb l’Ajuntament s’ha de 
disposar d’una identificació o 
un certificat digital vàlid. Si no 
en teniu cap, podeu sol·licitar 
l’idCAT a l’Oficina d’Atenció a la 
Ciutadania.

Com demanar 
assistència 
presencial?
 
Per a l’assistència presencial, 
cal demanar cita prèvia (l’horari 
d’atenció és de dilluns a 
divendres de 9 a 14 h); es pot 
fer per telèfon (937 620 043) 
o bé per correu electrònic 
(palafolls@palafolls.cat), i des de 
l’Ajuntament s’atendrà la petició 
tan aviat com sigui possible.

Del 15 de març a l’1 de juny, 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
(OAC) ha gestionat:

500
50

 registres d’entrada

certificats digitals de mitjana al 
mes (aquesta xifra suposa el triple 
de l’emissió regular de certificats)

Com puc accedir-hi des de casa?

I quins tràmits podré fer-hi?

Com relacionar-nos 
electrònicament amb 
l’Ajuntament?

Accés a la Seu Electrònica 
de l’Ajuntament
Per realitzar un tràmit a l’Ajuntament 
primer cal presentar la sol·licitud al registre 
d’entrada telemàtic. S’hi pot accedir 
mitjançant el següent codi QR:

Escaneja el 
codi QR!

Queixes i
suggeriments

Cens
d’animals

Preinscripció a
la llar d’infants

Aquests són alguns exemples de tràmits que podràs fer a la Seu Electrònica:

Sol·licitud de
certificats

Les dades



VIU PALAFOLLS VIU PALAFOLLS

24 25

L’Ajuntament de Palafolls acaba 
d’estrenar la nova imatge 
corporativa de l’ens municipal 
que a partir d’ara s’emprarà 
a totes les comunicacions 
que surtin del consistori 
(mitjans digitals, informes, 
cartelleres, etc.), a mesura 
que es vagi implantant a tots 
els departaments. Aquest 
pas endavant té l’objectiu 
d’homogeneïtzar totes les 
representacions del logotip 
que s’han estat utilitzant fins 

Sabies que en heràldica el color 
vermell de l’escut de Palafolls 
es coneix com a «gules» i el 
color blau com a «atzur»?

Al llarg de la història, Palafolls ha estat representat 
per diferents escuts. Aquest és l’escut heràldic 
actual, aprovat el 1983. L’escut té com a timbre el 
que s’anomena «corona de baró» amb les quatre 
perles, la insígnia representativa dels barons.

ara en una representació única 
i aconseguir que la institució 
transmeti més ordre, serietat i 
modernitat.

El símbol i la tipografia que 
l’acompanya componen la nova 
marca. El referent del símbol 
és l’escut heràldic del poble, 
aprovat l’any 1983 pel Ple del 
municipi, i posteriorment per 
la Generalitat de Catalunya. A 
partir de les gules, les creuetes 
d’atzur i la corona de baró de 
l’escut oficial, n’ha sortit una 
composició moderna amb un 
símbol de forma caironada 
en què els dos elements 
protagonistes són una faixa 

de gula i una creu d’atzur. La 
marca no substitueix l’escut 
registrat oficialment, però ajuda 
al consistori a treballar amb 
una identitat moderna, actual i 
menys extravagant que posa una 
base molt sòlida per començar 
a desenvolupar altres projectes 
com, per exemple, aquesta revista 
i també el futur lloc web nou.

Des de l’Àrea de Comunicació, 
el regidor Oriol Jordan ha 
assenyalat que «s’ha apostat per 
defugir les formes arrodonides 
que caracteritzen moltes de 

les marques corporatives 
d’ajuntaments que tot just ara 
s’estan actualitzant» i afegeix 
que aquesta decisió es basa 
en la voluntat de «cercar la 
singularitat i impregnar de 
personalitat pròpia la imatge 
que representarà Palafolls». 
Això mateix s’aconsegueix 
també amb la combinació de 
colors primaris (Pantone 2380 C, 
2129 C i 185 C) i amb un tipus 
de lletra (Anton) de traç gruixut, 
que també serà útil per a moltes 
altres publicacions.

El nou logotip

La nova marca corporativa 
estarà disponible al lloc web 
de l’Ajuntament. Des d’allà 
totes les entitats, treballadors 
municipals o qualsevol altra 
persona interessada en utilitzar-
la se la podrà descarregar sense 
dificultats.

Palafolls estrena una 
nova marca corporativa 
singular i plena de 
personalitat pròpia
L’Ajuntament de Palafolls acaba d’estrenar la 
nova imatge corporativa de l’ens municipal

Una renovació que 
té l’objectiu de 
transmetre més 
ordre, serietat i 
modernitat.

Per saber-ne més...
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El primer any de govern d’ERC 
es caracteritza per una pujada 
generalitzada d’impostos. Han 
augmentat pràcticament tots 
els impostos que depenen de 
l’Ajuntament (l’IBI, els residus i els 
vehicles), malgrat que l’anterior 
govern del PSC va deixar 4 milions 
d’euros al banc. A més a més, han 
incomplert la Llei de la regla de la 
despesa en 300.000 € per poder 
gastar més diners. Per fer què? Amb 
quin resultat? 

Més diners cobrats a la ciutadania, 
i en canvi el poble es troba en un 
estat d’abandonament considerable: 
els carrers i els parcs estan molt 
bruts, hi ha herbes per tot arreu, 
els camins estan fatal per la falta 
de manteniment, hi ha grafits a les 
parets i desbordaments sistemàtics 
dels contenidors dels residus, etc. Tot 
això passa en plena pandèmia de la 
Covid-19, un moment en què la neteja 
hauria de ser primordial i prioritària. 

Des del PSC considerem que aquest 
primer any de govern d’ERC ha estat 
un bluf. Un any «nefast i perdut» per 
a Palafolls.

Nos llega un correo electrónico 
en el que nos piden que en 140 
palabras hagamos un escrito para 
la revista municipal. En tan pocos 
caracteres es difícil definir lo que 
hemos vivido en este año escaso del 
nuevo gobierno municipal. Llegaron 
con el aura de «un nuevo modelo 
de Palafolls» y «estem preparats». 
Pues no, estimados conciudadanos; 
no hay nada de eso.

Hay una nueva estética con cambio 
de muebles en el Ayuntamiento, 
muchas más fotos en las redes, 
palabras vacías, falta de diálogo y 
comunicación, prepotencia y poco 
respeto por la oposición; esto es 
lo que hemos vivido hasta ahora. 
No nos callarán porque en nuestras 
cabezas solo hay una cosa: lo mejor 
para Palafolls. El éxito de la vida no 
está en vencer siempre, sino en no 
rendirse nunca.

Els impostos dels 
palafollencs, per a 
Palafolls

Pujada d’impostos 
i abandonament 
del poble

Lo que 
prometieron y 
lo que es

Des de Palafolls, i de manera 
unànime entre totes les forces 
representades al nostre Ple, ens 
unim al clam dels ajuntaments per 
fer front a la proposició del Govern 
espanyol (PSOE i UP) de manllevar 
els superàvits dels ajuntaments (un 
total de 17.000 milions d’euros) amb 
el pretext de «superar la crisi del 
coronavirus» i retornar-los al llarg 
dels anys, amb condicions. Darrere 
d’aquesta argúcia, s’hi amaga la 
necessitat —desesperada— de l’Estat 
de complir amb les promeses que 
han fet a Europa, i a les quals no 
arribaran per la gestió econòmica 
pèssima de sempre; no oblidem les 
retallades de Zapatero i Rajoy. Ara, la 
història es repeteix amb el PSOE i UP 
al capdavant.

La crisi del 2008 va provocar que 
es publiquéssin lleis d’estabilitat 
pressupostària que han acabat 
dificultant l’accés a una part dels 
pressupostos municipals, fins al punt 
que s’han anat generant romanents 
acumulats gairebé inaccessibles. Uns 
diners que ara hem de menester, però 
que ens volen prendre per fer-nos 
pagar els plats trencats de la mala 
gestió econòmica d’un Estat que va 
en contra nostra.

#GanxetPLF
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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.

54º️ día de #confinamiento y mi pobre 
@singerespana echa humo... Acabado 
el último montón de #mascarillas. 
Esta vez 95 mascarillas para los 
pequeños del pueblo de #Palafolls 
y yo encantada de haber podido 
colaborar una vez más.

@cocinaconalbamar

L’@AjuntamentPLF ens ha 
entregat avui 1.000 barrets de 
roba elaborats per voluntaris 
del poble i decorats pels nens 
i joves de Palafolls. Aquests 
barrets els repartirem als nostres 
professionals dels diferents 
centres. Moltes gràcies per la 
vostra solidaritat!

Corporació de Salut del Maresme i la Selva

Segur que aquests dies heu pogut sentir a la Policia 
Local de Palafolls animant els carrers, centres 
assistencials i residències del nostre municipi.

Potser també els haureu vist repartint diplomes als 
infants que fan anys!

Des de l’Ajuntament volem agrair la seva dedicació i 
vocació com a servei públic.

Ajuntament de Palafolls

Ajuntament de Palafolls Ajuntament de Palafolls Ajuntament de Palafolls

Palafolls exporta material 
para paliar el coronavirus

@MaresmeLV

Estadístiques del compte de 
Facebook de l’Ajuntament
Qui ens segueix?

Top països visitants
Espanya · França · Itàlia 
Regne Unit · EUA

35-44 anys

25-34 anys

45-54 anys

55-64 anys

65+ anys

67 % dones

33 % homes

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

Ajuntament de 
Palafolls
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