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Editorial

Palafolls ha encetat un dels 
grans reptes de poble que han 
de marcar un abans i després 
al futur del poble. Es tracta del 
projecte de Vila Educadora, un 
pas més enllà en la concepció de 
l’educació clàssica a què estàvem 
acostumats.

En aquest número d’El Ganxet 
descobriràs què és aquest projecte 
de poble viscut que reforça l’orgull 
de poble i que interpel·la diverses 
generacions, estenent la formació 
més enllà dels límits de l’escola.

Per què l’Ajuntament triga tant a 
executar unes obres? Per què no 

Ens ha tocat viure una situació 
d’excepcionalitat que ens ha fet 
aprendre la necessitat de ser 
resilients; cal adaptar-nos i continuar 
per seguir sempre endavant. 

La crisi provocada per la Covid-19 ha 
posat de manifest les desigualtats 
que ja ens acompanyaven, i que ara 
patim més que mai.

Estem davant d’una crisi econòmica 
i social, però també emocional. 
N’estem convençuts que una 
manera de superar-la és amb 
l’acompanyament, generant el 
sentiment de pertinença i d’orgull 

podem evolucionar encara cap a 
un sistema de recollida de residus 
més eficient? El Ganxet també 
ha parlat amb l’Àrea de Territori 
per resoldre, de manera didàctica, 
els dubtes més freqüents que es 
formula la ciutadania en aquesta 
matèria i que no sempre es troba 
l’espai adequat per respondre.

En aquesta edició de la revista 
també t’expliquem com s’està 
coent un projecte molt reivindicat 
per tots: la millora dels accessos 
al geriàtric de Palafolls, al barri 
de Sant Lluís. Es dibuixarà un pas 
de vianants, s’executaran dues 
voreres, i l’Ajuntament arranjarà 

l’aparcament de sorra de la 
Figuerassa.

Un altre tema que ens preocupa 
són les colònies de gats. La 
regidoria de Salut i Benestar 
Animal ha impulsat una campanya 
per gestionar les diverses colònies 
de gats que es troben al municipi. 
Informa-te’n!

En aquest número, a l’apartat de 
xarxes, també hi trobaràs quines 
han estat les publicacions més 
vistes per tots vosaltres des d’inici 
del mandat. Et sorprendrà!

de poble que són un pilar 
important d’aquest projecte 
que anomenem Vila 
Educadora.

Ara, més que mai, ens toca 
cuidar-nos i ajudar-nos perquè 
l’única manera d’avançar és 
que ningú es quedi enrere.

Un poble viscut, un futur resolt

Palafolls, 
orgull de poble

Susanna Pla i Capdevila
1a tinent d’alcalde i regidora de Cultura i Festes, 

Educació, Governació, Joventut i Ocupació

@susanna74_puk
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L’associació palafollenca GreenPala, que treballa pel benestar del nostre entorn, ha guanyat el concurs «Joves 
pel Demà», que organitza la Fundació Catalana de l’Esplai (Fundesplai) amb el suport del Diari ARA. Ho ha fet 
presentant un projecte que ha obtingut la màxima votació. El projecte gira a l’entorn de la recuperació de l’espai 
natural Molí d’en Puigvert de Palafolls.

Des del consistori, i en especial des de la regidoria de Joventut, es vol posar en valor el talent jove del municipi, 
agraint també les ganes, la força i la implicació de l’equip de GreenPala i el seu compromís amb el medi natural.

Tant GreenPala com els altres quatre finalistes gaudiran d’un cap de setmana de formació amb experts sobre 
sostenibilitat, així com també rebran una aportació econòmica de 300 euros per tirar endavant el seu projecte.

Associacions

GreenPala, un projecte palafollenc i 
guanyador dels premis «Joves pel Demà»

La regidoria d’Esports, que encapçala Sònia González, ha coordinat 
la inversió en manteniment a les instal·lacions esportives. A més 
a més, ha hagut de reorganitzar diverses vegades els torns dels 
bidells per poder contribuir a un manteniment més eficient d’aquests 
equipaments. Entre les accions realitzades al Palauet, hi destaquen la 
reposició del sòcol del terra, les tasques de manteniment i pintura de 
més d’una setantena de portes i papereres, millores en l’enllumenat i 
el manteniment de la recepció de l’equipament esportiu i neteja tant 
del pavelló en general com de la pista exterior. També s’ha canviat 
la xarxa de la pista exterior de la Figuerassa. González, ha apuntat 
que «aquests treballs han marcat els primers passos per garantir 
l’arranjament de tots els equipaments esportius del municipi».

Equipaments

El consistori aprofita l’aturada esportiva 
per dur a terme millores a les instal·lacions
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L’objectiu de la revista Vilelles és posar les seves pàgines a disposició 
d’aquells que vulguin escriure sobre el patrimoni (en el sentit més 
ampli del mot) de Palafolls i contribuir a rescatar tant les nostres 
particularitats com les nostres tradicions, així com comprendre els 
orígens d’allò que ens envolta. La investigació de la història local és 
fonamental per contextualitzar el patrimoni de cada poble. Aquest 
patrimoni és el llegat de la història garbellat pel temps. I tenim la 
responsabilitat de preservar-lo per connectar el passat i el present 
amb el futur que construïm dia a dia.

El 14 de febrer van tenir lloc les eleccions al Parlament de Catalunya, 
uns comicis marcats per la pandèmia. El consistori avalua ara els 
esforços i els costos afegits de la realització d’aquestes eleccions. 
D’una banda, es destaca l’augment de 510 € en dietes pel que fa a 
unes eleccions en situació corrent. També es destaca un increment 
de 12.063,14 € en despeses derivades per garantir les mesures de 
prevenció, així com per adaptar diversos equipaments electorals. 
Finalment, es destaquen dos augments pel que fa als costos del 
personal tant laboral (3.741,3 €) com funcionari (2.372,18 €). En aquest 
sentit, les eleccions han suposat una despesa de 18.686,62€ més que 
les eleccions realitzades en una situació de no pandèmia. 

Patrimoni

Economia

Palafolls ha tornat a posar enguany la cultura al centre de les activitats 
de Sant Jordi. En un dia on la cultura i l’amor prenen protagonisme, 
el municipi s’ha engalanat de nou amb flors repartides per tots els 
racons, donant suport també als productors de proximitat. La Diada 
de Sant Jordi ha vingut acompanyada d’un seguit d’activitats que s’han 
desenvolupat entre divendres i dissabte on petits i grans han pogut 
compartir alhora cultura i l’orgull de poble. Contacontes, Poemes 
musicalitzats, cultura popular de la mà dels gegants i els diables, glops 
de vi i la presentació de la revista de patrimoni han estat algunes de les 
activitats destacades de la jornada festiva al municipi.

Cultura

Sant Jordi posa una vegada més la cultura 
al centre

La regidoria de patrimoni presenta Vilelles, 
una revista que posa en valor el patrimoni 
palafollenc

Les eleccions al parlament de Catalunya 
han suposat un increment en el cost 
habitual d’unes eleccions de 18.686,62 € 
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Les àrees de Promoció Econòmica i Comunicació treballen conjuntament des de fa unes setmanes per 
elaborar un directori de comerços del municipi que sigui un punt de referència tant per a la gent del poble 
com per als visitants. Des de Promoció Econòmica, s’està fent una crida a tots els comerços del poble 
per poder recollir les seves dades. I des de Comunicació, es treballa per adaptar la informació al web 
municipal actual. Quan l’espai estigui enllestit, la ciutadania podrà consultar les principals informacions 
(descripció, horaris, adreça, contactes, geolocalització, etc. ) dels comerços de Palafolls. A més, també es 
proporcionarà un formulari per poder comunicar actualitzacions de les informacions. Aquesta col·laboració 
suma en la línia de donar suport al teixit comercial del municipi, després d’impulsar amb l’ACEP la 
campanya Fem Palafolls, en un any tan complicat com el 2020.

El 8 de març, en el marc del Dia Internacional de la 
Dona, l’entitat Acció Feminista de Palafolls va estrenar el 
curtmetratge Ressona; un audiovisual elaborat amb la intenció 
de despertar consciències. L’estrena, que va anar acompanyada 
de taules de debat, va ser una de les activitats destacades de 
les jornades «Palafolls Feminista». El treball cooperatiu de les 
regidories d’Igualtat i Joventut va permetre que la ciutadania 
palafollenca gaudís de l’actuació de les cantautores feministes 
Akelarre, dissabte 6, i del Microteatre Las Fritas, diumenge 7. 
Dilluns, es va dur a terme a Can Florenci la lectura del manifest 
pel Dia Internacional de la Dona.

8M

Promoció Econòmica i Comunicació treballen en 
un directori de comerços

Palafolls estrena el curtmetratge 
Ressona el Dia Internacional de la Dona

Comerç
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L’Ajuntament de Palafolls ha habilitat per a tots els amants de l’art dels 
graffitis la paret exterior de l’INS Font del Ferro, paral·lela a la riera, com 
a espai lliure de creació autogestionat. La notícia de la creació d’aquest 
espai el mes de gener va cridar l’atenció de tres artistes professionals —
un d’ells palafollenc—, que van venir al municipi per homenatjar al raper 
traspassat MF Doom amb un mural espectacular, que de moment el 
consistori conservarà. Per fer ús d’aquest espai, cal saber que:

• l’espai, no professionalitzat, es pintarà de blanc cada 2 mesos aprox.;
• és obligatori respectar tots els murals creats;
• no es permetran les faltes de respecte de cap tipus;
• és un espai de creació lliure per a tota persona que vulgui fer-ne ús;
• caldrà respectar i mantenir net l’entorn natural.

L’incompliment de qualsevol d’aquestes premisses comportarà la 
suspensió d’aquest espai.

Des de mitjans de febrer, la policia local de Palafolls disposa d’un 
nou furgó amb funcions d’unitat mòbil. El vehicle, que ja circula 
pels carrers, està totalment equipat per tal que la policia pugui 
dur a terme la seva tasca diària, però a més també disposa d’una 
oficina al seu interior (una OAC mòbil) on, entre d’altres coses, es 
podran recollir denuncies o solucionar dubtes. D’aquesta manera 
la policia serà encara més accessible i propera, i augmentarà així la 
seva presència continuant l’eficaç tasca acomplerta fins al moment. 
A més, la policia local de Palafolls ha reforçat també en aquestes 
últimes setmanes la visita del menuts del poble al Parc Infantil de 
Trànsit (PIT). Un espai en el qual aprenen sobre senyals, circulació i 
seguretat vial.

El 18 de gener es va posar en marxa el nou servei de taxi a demanda 
(TAD). Aquest servei, que té l’objectiu de facilitar la mobilitat i 
l’accessibilitat als serveis bàsics de tots els residents del municipi, 
és un projecte impulsat per la regidoria de Transports que encapçala 
Helena Carles. Fins ara, el servei ja ha ofert una setantena de viatges.
El servei proporciona un transport públic compartit tant d’anada com 
de tornada, malgrat que el recorregut variï en funció de la demanda 
dels usuaris. El cost és de 2 € per persona i trajecte, i funciona 
de dilluns a divendres (excepte festius) de 7:30 a 20 h. Per a més 
informació, cal consultar el web de l’Ajuntament. Per a reserves cal 
adreçar-se al telèfon gratuït 900 696 566, de 8 a 20 h de dilluns a 
divendres feiners. Cal reservar amb 24 hores d’antelació. 

Cultura

Seguretat

Mobilitat

S’impulsa un espai lliure per fer graffitis

Nova unitat mòbil de trànsit de la policia

La regidoria de Transports posa en marxa 
el taxi a demanda (TAD)
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Quan l’Alisa va arribar a Palafolls 
des d’una ciutat russa de quinze 
milions d’habitants fa més 
d’una dècada, poc s’esperava 
que la gent d’aquest poble li 
descobriria aquesta experiència 
singular que ja forma part 
de l’ADN dels seus fills. «No 
m’esperava gens la rebuda que 
la gent de Palafolls em va donar. 
Palafolls és un poble ple de vida, 
la gent et coneix pel carrer i té 
una Escola de Música i Dansa. 
Tot això fa poble». Per a ella, la 
Vila Educadora també són les 
festes del poble, la cultura, la 
biblioteca i sobretot la interacció 
amb les entitats com l’esplai 
de nens i les escoles. Així, en 
arribar a l’institut, els joves 
no tenen cap problema per 
relacionar-se. «Jo valoro que 
a aquestes primeres edats es 
facin tantes coses, perquè et 
sents acollit i cuidat. Palafolls té 
cura de tu i, sense adonar-te’n, 
passes d’un cicle vital a l’altre. 
Això és la Vila Educadora».

Palafolls, una 
Vila Educadora
Quan algú visita un poble nou, el primer que li ensenyen els seus 
habitants són aquells petits tresors que el defineixen: aquella placeta, 
aquella església, el riu, la torre, el parc, un restaurant, etc. Palafolls 
ofereix, però, una riquesa intangible que viu a l’ànima de cadascun de 
nosaltres i que ens fa únics: l’experiència vital de ser de Palafolls; un 
tresor que s’encomana i que anomenem «Vila Educadora».

Tot comença a la llar d’infants, 
continua a un dels dos centres 
educatius del municipi i potser 
aquesta continuïtat segueix 
fins a l’institut. Entre aquestes 
etapes educatives, passes per 
la Colla Gegantera, els Diables i 
l’Esplai; i ho fas com a alumne, 
monitor i, fins i tot, com a  
membre del voluntariat sorgit de 
les necessitats de la pandèmia 
de la Covid-19. En definitiva, la 
clau de tots aquests cicles que 
ha viscut en Pau rau en sentir-
se de Palafolls, i en veure en el 
municipi el lloc per desenvolupar-
se i ser resilient. Per a ell, la 
Vila Educadora és apostar per 
la unió del poble, i això és el 
que va passar amb el moviment 
de voluntaris, on va participar-
hi de valent: «Aquells dies van 
crear un clima a Palafolls on la 
gent volia oferir el seu granet 
de sorra, on la gent se senti 
orgullosa de ser de Palafolls. 
Això és la Vila Educadora».

Si parlem de la Lola pensem 
també amb la Isabel i la Roser. 
No s’entén parlar d’ella sense 
parlar també de les altres dues. 
Les coneixem perquè són de 
Palafolls. Hi han viscut tota la 
vida. Hi han tingut amistats, 
família i vivències per omplir-ne 
un llibre sencer. Elles afirmen 
que «és molt bonic poder 
veure com creixen els més 
petits, i que ho facin al poble 
i entenent l’educació des de 
tot arreu. Com per exemple 
amb la feina que es fa amb la 
policia i els més menuts». No es 
perden cap de les activitats que 
s’organitzen al municipi, perquè 
diuen que aquestes coses 
«animen a tothom». Destaquen 
la tranquil·litat i la convivència 
que es viu a Palafolls. Al 
poble, tothom hi troba el que 
necessita i això fa que «tots els 
que hi vivim tinguem una cosa 
en comú: que ens estimem 
Palafolls; l’orgull continua, som 
de Palafolls i sempre hi serem; i 
això és la Vila Educadora».

EL REPORTATGE
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Una vila esdevé una «vila 
educadora» quan, més 
enllà del món educatiu, 
determinats valors són 
presents al dia a dia, a 
les polítiques públiques, 
als carrers i places, entre 
els veïns i les veïnes i, en 
definitiva, al poble.

Es considera que una vila 
esdevé una «vila educadora» 
quan l’educació no recau 
només en l’escola, sinó que 
s’entén l’educació com un 
procés d’acompanyament i 
aprenentatge continu, des dels 
valors, però també des de les 
cures i la pertinença.

En definitiva, una vila educadora 
és una vila que vol funcionar 
com a agent transformador i 
busca millorar la qualitat de vida 
de les persones que hi viuen. 

Amb aquestes reflexions inicials, 
és fàcil arribar a la conclusió 
que molt possiblement Palafolls 
ja era una vila educadora 
abans que ningú posés nom al 

concepte. Palafolls ja era un 
poble que creava un nexe entre 
els centres educatius i tot el 
poble. Ja es tractava d’una vila 
en moviment que fomentava el 
sentiment de pertinença al poble 
i els seus valors. 

Davant d’aquest escenari, 
l’Ajuntament de Palafolls 
decideix posar forma a aquesta 
Vila Educadora com a projecte 
amb entitat pròpia acompanyant 
els infants, però també els joves, 
els adults i les persones grans 
en la totalitat dels seus cicles 
vitals. Entendre la importància 
de l’educació, concebuda com el 
nucli d’una vila que es considera 
educadora, passa per entendre 
el futur que es vol crear.
El compromís, la dedicació i el 
conjunt de polítiques realitzades 
per part de l’Administració 
tenen també un impacte 
social i moral per als veïns i 
veïnes de Palafolls. Tenint en 
compte aquesta importància, 
l’Ajuntament decideix treballar 
amb perspectiva de vila 
educadora totes aquelles 
accions del dia a dia que també 
ajuden a construir futur, i poble.

El consistori 
planteja cinc eixos 
principals en els que 
desenvolupar la Vila 
Educadora
1. L’educació 

L’educació és una eina 
transformadora que mitjançant 
l’aprenentatge fomenta el 
desenvolupament humà i moral. 
L’educació és, i ha de ser, l’eix 
principal de la Vila Educadora, 
ja que té la funció de nexe entre 
tots els agents que hi participen. 
I en aquest sentit, cal tenir en 
compte l’educació formal, que 
es duu a terme als centres 
escolars de Palafolls (des de 
la llar d’infants, a les escoles 
Mas Prats i Ferreries, l’Institut 
i també a altres centres com 
l’Escola de Música i Dansa). 
Però també cal que parlem i 
fomentem l’educació informal, 
aquella que té lloc en les 
relacions entre tots i cadascuns 
dels agents del municipi.
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Vila
Educadora

Consistori

Impuls de 
l’anglès

Coneixement 
tecnològic

Foment de
la lectura

Educació

Entitats Entorn
El nexe

Polítiques públiques

Escoles
AFA’s

EMMiD
Biblioteca

Patrimoni
Història

Cultura
Esport
Lleure

2. L’impuls de l’anglès

La llengua és un element de 
cohesió social. Concretament, 
l’anglès és una a eina 
comunicativa internacional que 
relaciona els individus, siguin 
quines siguin les seves creences 
i nacionalitats.

3. El coneixement 
de l’entorn

L’entorn de Palafolls i la seva 
història expliquen com és el 
poble a dia d’avui. Conèixer 
aquesta història ens fa 
entendre les arrels dels qui 
ens han precedit i ens ajuda 
a desenvolupar els valors dels 
qui vindran. Conèixer l’entorn 
és enriquidor també perquè és 
símbol de cuidar-lo, entendre’l i 
reivindicar-lo.

4. El foment de 
la lectura 

La lectura és una eina més 
de coneixement, que a més 
del nivell acadèmic s’extrapola 
al nivell personal. Podem 
considerar que és també una 
eina d’autoconeixement i que, 
en aquest sentit, ens fa més 

rics. Precisament, aquest és 
un dels pilars fonamentals del 
projecte de Vila Educadora. 
Palafolls compta amb una 
biblioteca, la Biblioteca 
Enric Miralles, d’alt nivell 
arquitectònic, però també d’alt 
nivell professional i personal. Per 
això el consistori treballa per 
renova-la i fer-la més accessible i 
atractiva a la ciutadania.

5. El coneixement 
tecnològic

En un escenari social i vital en 
continu moviment i continua 
transformació, el coneixement 
tecnològic s’ha convertit en una 
eina més per continuar construint 
i avançant cap a les societats 
futures. Cal remarcar, però, que 
s’ha d’introduir des de la voluntat 
de trencar qualsevol tipus de 
barrera o segregació, i permetre 
que tothom hi tingui accés.

Vila Educadora 
emmarcada en 
l’educació 360
L’educació 360 és aquella que 
entenem a temps complet. 
Neix fruit d’un treball entre 

la Fundació Jaume Bofill, la 
Federació de Moviments de 
Renovació Pedagògica i la 
Diputació de Barcelona que 
decideixen sumar esforços 
i convidar a ajuntaments, 
centres educatius, entitats, 
equipaments, recursos i 
iniciatives de tot tipus que 
vulguin contribuir -hi, entenent 
que l’educació és cosa de tots. 

La Vila Educadora que construïm 
s’adhereix als set punts 
principals que s’emmarquen en 
el model de l’Educació 360, i per 
això l’Ajuntament de Palafolls és 
centre adherit al seu manifest.
 

L’educació, al 
centre de tot
La Vila Educadora a Palafolls 
no és res més que un projecte 
basat en l’aprenentatge i els 
valors que es forgen a les 
primeres etapes educatives, 
però que ens acaben 
acompanyant durant la resta de 
la nostra vida. Es basa també 
en generar aquest sentiment 
de pertinença de poble, i per 
aconseguir tot això cal donar 
les eines necessàries als 
conciutadans perquè s’estimin 
el seu entorn. No només s’ha 
de cuidar el caràcter educador 
del poble, sinó que també s’ha 
de poder explicar i reivindicar. 
Aquest marc mental busca 
millorar la qualitat de vida dels 
palafollencs i palafollenques 
posant l’educació al centre de 
tot com a nexe transformador 
de la nostra societat. I així 
construïm el futur que volem.

Per això el consistori treballa 
en la creació d’aquesta Vila 
Educadora; per fer de Palafolls 
un poble de tots i per a tots. 
El projecte es troba en fase 
de creació i creixement, i 
s’espera que a llarg termini els 
resultats es basin en l’educació 
que reflexa el sentiment de 
pertinença i estima a Palafolls.
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Els conceptes clau de la Vila Educadora
Aprenentatge transversal: 
aprenentatge que es duu a 
terme en qualsevol àmbit de la 
vida amb l’objectiu d’adquirir 
coneixements, competències i 
aptituds per aplicar-los a tots 
els aspectes de la vida personal, 
social o laboral. 

Resiliència: capacitat per a 
afrontar amb èxit una situació 
desfavorable o de risc, i per 
a recuperar-se, adaptar-se i 

desenvolupar-se positivament 
davant les adversitats.

Xarxa: conjunt de coses o 
persones enllaçades entre elles. 
Xarxa s’entén com a sinònim 
d’una comunitat que s’ajuda 
entre ella. 

Cultura: conjunt de tradicions 
(literàries, historicosocials i 
científiques) i de formes de vida 
(materials i espirituals) d’un 

poble, d’una societat o de tota la 
humanitat.

Pertinença: sentiment 
d’inclinació per formar part 
d’un grup o col·lectiu. Aquest 
sentiment afavoreix les actituds 
participatives i de cooperació 
amb el poble.

Comunitat: grup social amb un 
vincle territorial i de convivència 
o amb afinitat d’interessos i de 
conviccions ideològiques.

Educació: procés d’ensenyament 
i aprenentatge d’una persona.

El manifest educació 360 
destaca set punts bàsics

La Vila Educadora que construïm s’adhereix als set punts principals que s’emmarquen en 
el model de l’Educació 360, i per això l’Ajuntament de Palafolls és centre adherit al 
seu manifest:

Els nois i noies aprenen en tots els espais de la seva vida quotidiana.

Les oportunitats educatives d’arreu són cabdals en l’itinerari personal.

S’eduquen en tots els seus temps. Al llarg i a l’ample de la vida.

1

2

3

L’equitat és el principal repte en l’accés a les noves oportunitats 
educatives.4

Convertir l’educació dels espais i temps no lectius 
en política pública.5

Garantir el procés educatiu és també  
alinear i connectar els aprenentatges.6

El canvi educatiu ha d’incorporar la 
mirada de l’Educació 360.7
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Què és per a vosaltres la Vila 
Educadora? És el punt de 
partida de tot?

Maribel Queralt: Per a mi la 
Vila Educadora no és el punt 
de partida, és el nexe. La Vila 
Educadora és treballar tots a la 
una, des dels centres educatius 

i fins a l’Administració. És un 
treball en conjunt de poble, 
dels centres educatius, encara 
que aquests estiguin a diferent 
nivell. Fer xerrades, sessions, 
activitats, etc. la comunitat 
educativa en conjunt. Un 
exemple més d’aquest treball 
conjunt és també el treball que 
es fa amb la Policia Local. 

Susanna Pla: No parlem només 
de l’escola i l’adolescència, sinó 
que també té presència en altres 
cicles vitals. Tenim l’exemple de 
l’Escola de Pares i Mares. El que 
fas és que sigui un reflex de tot, 
que s’inicia durant les etapes 
educatives i continua després.

Laura Duarte: És evident que 
l’escola i l’institut tenen un 

Taula rodona:
«Vila Educadora per 
construir el futur»

Hem organitzat una taula rodona 
en què han intervingut Maribel 
Queralt, directora de l’Escola 
Les Ferreries; Laura Duarte, 
directora de l’Escola Mas Prats 
i Jordi Busquets, director de 
l’INS Font del Ferro. Hi han 
participat també Anna Rovira, 
tècnica d’Educació i Susanna 
Pla, regidora d’Educació de 
l’Ajuntament de Palafolls.

La base de la Vila 
Educadora és que ens 
importi tota la gent 
que hi ha dins; tothom 
és important i hem de 
creure en les persones.
– Maribel Queralt, directora 
de l’Escola Les Ferreries

paper importantíssim, però 
també hem de tenir clar que no 
podem donar resposta a tot, i 
per això anem més enllà. Tot 
això ens serveix per planificar; 
com ho fem amb el pla 
d’absentisme.

MQ: Hem de tenir objectius i 
criteris comuns, actuar a la una i 
no donar ordres contradictòries. 
Nosaltres, en aquest sentit, 
expressem les necessitats que 
tenim i, per part de l’altra banda, 
rebem ajuda. Tenim un servei de 
logopèdia, de psicologia i més 
serveis que cuiden. Perquè la 
Vila Educadora, al final, també 
és cuidar als qui en formen part. 
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I podem relacionar la Vila 
Educadora amb el sentiment 
de pertinença?

MQ: Exacte, és ser de Palafolls. 

JB: I amb formar xarxa. Des 
de l’institut, per exemple, 
col·laborem també amb els 
altres centres educatius i de 
primària. L’English Day ho 
exemplifica perfectament, i 
també col·laborem amb les 
entitats socials del poble.

LD: Ja tenim projectes i 
connexions amb altres entitats 
més enllà del món educatiu. Hi 
som tots els agents implicats: 
policia, Ajuntament, entitats, 
etc.

MQ: Això, però, també és 
qüestió de trencar barreres. 
Fins ara concebem l’escola com 
un edifici, però realment és 
un servei públic i ha de donar 
un servei informal al poble. És 
important que es pugui donar 
servei no només als alumnes 
d’aquell centre, sinó que estigui 
obert a tothom.

LD: Jo, en part, considero que 
és l’impuls «per a allò públic» 
perquè al final tenim una funció 
social i acabem treballant tots 
amb el mateix objectiu. Ho fem 
per als nens, els joves i les altres 
generacions del poble.. 

JB: Treballem per a tot el poble. 
Perquè al final tothom s’haurà 
format en aquests tres centres 
que nosaltres representem. El 
creixement del poble depèn de 
la formació que nosaltres els 
donem.

LD: Exacte, i no només acaba a 
l’institut. Per exemple, si algun 
jove deixa els estudis, amb 
les eines de la Vila Educadora 
potser podem ajudar a què 
aquesta persona es reenganxi. 

Per què Palafolls necessita la 
Vila Educadora?

LD: Vivim en un context 
favorable pel que fa a les 
famílies, la mida de les escoles, 
que tots els centres siguin 
públics, etc. Això últim fa, 
per exemple, que s’eviti la 
segregació escolar.

MQ: La mida, segurament, 
també hi influeix. Som un poble 
gran, però sense arribar a ser 
una ciutat, i és aquí on resideix 
el nostre encant.

LD: És el contacte amb l’entorn: 
Can Batlle, l’Esplai, el Castell... 
tot crea un sentiment de 
pertinença.

SP: Els referents dels més 
petits són els més grans, 
perquè comparteixen espais. 
És important que cadascú sigui 
independent i tingui el seu 
espai, però que també es puguin 
crear sinergies i hi hagi aquest 
ventall d’oportunitats a oferir 
als diferents infants i joves, 

esdevenint referents els uns per 
als altres.

AR: És un procés continu 
aprenentatge. A vegades 
el lideren uns i els 
altres col·laboren; i així 
successivament.

JB: Amb tot això, però, hem 
de tenir en compte que el 
resultat no és immediat. Sovint 
és a llarg termini. Potser seran 
tres, quatre o cinc anys, però 
els resultats es veuran perquè 
revertiran en molts àmbits.

LD: I això és fruit de treballar 
des de la transversalitat; 
treballar des de diverses àrees: 
des d’educació, medi ambient, 
seguretat, etc.

AR: De fet, ja anem aconseguint 
resultats, gairebé sense 
saber-ho. Un clar exemple 
és una reunió que vam 
realitzar amb el CAP. Allí es va 
explicar que hi havia un índex 
elevat de contagis al poble. 

Som un vaixell 
en el qual anem 
tots: famílies, 
centres educatius, 
Administració, etc. 
Junts remem cap a la 
mateixa direcció.
– Laura Duarte, directora 
de l’Ecola Mas Prats

Educadora per a 
construir el futur, 
i també el present 
immediat.
– Jordi Busquets, director 
de l’INS Font del Ferro
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Posteriorment, els contagis 
van baixar de cop. Per què? En 
aquest escenari, la Laura i la 
Maribel van ser conscients que 
això havia succeït gràcies al 
treball col·laboratiu dels centres 
educatius amb l’Ajuntament 
en detectar la necessitat de 
fer una crida a la consciència i 
al compliment de les mesures 
de prevenció de la Covid-19, 
en el cas de les immediateses 
dels centres educatius. Es va 
treballar en xarxa.

MQ: La clau també és creure-hi. 
Si tu creus en el projecte i hi 
veus la necessitat, t’hi impliques. 
Creure en l’educació és una 
cosa que has de veure i posar 
en valor, independentment de 
formar part d’un centre públic, 
concertat o privat. Has de 
creure en l’educació com la base 
de moltes coses.

AR: També és important que 
una Vila Educadora es basi en 
compartir responsabilitats. Cal 
coresponsabilitzar els agents 
educatius: família, docents, 
administració pública, entitats, 
etc. Cal que això també ho 
visibilitzem. 

MQ: I aquesta coresponsabilitat 
ha d’anar lligada a la previsió 
de necessitats. Nosaltres, per 
exemple, ens trobàvem amb 
casos en què hi ha famílies 
que necessiten serveis de 
traducció, perquè no parlen 
l’idioma. La primera resposta és 
buscar solucions. Vam exposar 
la problemàtica i ja tenim el 
traductor. Això també denota 
que l’Ajuntament hi creu.

JB: Aquest escenari també es 
dona perquè tots hi creiem. 
Seria molt complicat que un sol 
centre ho impulsés tot sol. El 
nucli de tot ja és fer-ho de forma 
conjunta.

LD: A més quan ets director o 
directora, representes l’escola, 
no prens decisions personals i 
el càrrec comporta prendre-les 
en xarxa: amb els altres centres 
i també amb la població. És un 
dret i alhora una obligació fer-
ho.

JB: Hi ha centres diferents, 
però dins de l’aula aquestes 
diferències no es noten; 
simplement hi ha un clima de 
convivència. No hi ha distincions 
de si pertanys a un centre o un 
altre, simplement són infants de 
Palafolls. 

MQ: Els nostres fills, per 
exemple, tenen amics de 
Palafolls, no d’una escola o una 
altra.

LD: No hi ha rivalitats, i és 
important que les famílies tinguin 

també aquesta perspectiva. 

SP: Una cosa que també hem 
fet és aprendre a cuidar molt les 
famílies.

JB: Cal donar la 
coresponsabilitat a les famílies, 
que ara també són molt diverses 
i canviants. I ara hi ha moltes 
coses que venen condicionades 
per la situació actual, però ara 
estem sembrant la base.

MQ: Aquests temps viscuts 
també ens han donat una 
perspectiva diferent del que 
entenem per «famílies». Hem 
deixat de parlar només de 
l’aprenentatge acadèmic, i 
ara posem sobre la taula la 
importància d’aprendre a ser 
més persones. Ens hem hagut 
de posar a la pell de l’altre, i 
d’això n’hem d’aprendre.

LD: Cal entendre que 
l’aprenentatge va relacionat 
també amb l’estat emocional. 
Estem vivint moments 
complicats en què la situació 
emocional juga un paper 
fonamental.

JB: I parlem de la situació 
emocional dels alumnes, però 
també dels pares, la comunitat 
docent i l’entorn. Aquesta base 
condiciona la Vila Educadora 
que volem construir entre tots. 
Entenem aquest any com un any 
d’aprenentatge, però també de 
transformació de futur. 

MQ: La conclusió seria que cal 
quedar-nos amb la part positiva 
per construir, transformar, allò 
negatiu en un aprenentatge i, en 
definitiva, ser resilients. 

L’única manera 
d’avançar és que ningú 
es quedi enrere.
– Susanna Pla, regidora 
d’Educació de l’Ajuntament 
de Palafolls

És el projecte que més 
inversió té, perquè 
amb la Vila Educadora 
invertim en capital 
humà.
– Anna Rovira, tècnica 
d’Educació de l’Ajuntament 
de Palafolls
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Palafolls ha celebrat 
les seves primeres 
jornades d’orientació 
educativa, titulades 
«Forma’t»

Anna Miralles és la 
nova directora de 
la Biblioteca Enric 
Miralles

Aquestes jornades són fruit del treball 
transversal entre l’Ajuntament de Palafolls, 
la Diputació de Barcelona i l’Institut Font del 
Ferro i tenen l’objectiu principal de donar les 
eines necessàries als joves per avançar cap 
al seu futur. Les xerrades i activitats, però, 
també s’han adreçat a la comunitat educativa 
i a pares i mares, que formen part d’aquest 
acompanyament.
 
Des del consistori es valora positivament el 
funcionament de les jornades. Es considera que 
són un pas més per contribuir a què els joves de 
Palafolls puguin continuar construint el futur del 
municipi.

De Pineda i amb experiència en el sector, 
després d’haver estat durant 10 anys 
bibliotecària al seu municipi, l’Anna Miralles ara 
encara aquesta nova oportunitat amb ganes i 
il·lusió.
 
Des del consistori s’agraeix la feina realitzada 
per Josep Maria Simon durant els anys en què 
no només ha estat director de la Biblioteca 
Enric Miralles, sinó que també ha format part 
del projecte i el capital humà del municipi amb 
esforç.

Renovació de la Biblioteca 
Municipal Enric Miralles
 
Des de fa mesos, el consistori treballa en una 
renovació de la Biblioteca Municipal Enric 
Miralles. De la mà de la gerència de la Diputació 
de Barcelona, aquest projecte previst a llarg 
termini està enfocat a la redefinició dels diversos 
espais que formen la biblioteca.
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El pressupost de Palafolls 
per a aquest 2021, dotat amb 
10.509.854,60€, es reflecteix en 
la voluntat de donar resposta a 
les conseqüències derivades de 
la pandèmia de la Covid-19 i de 
garantir tots els serveis que es 
presenten al municipi, partint 
d’una base impositiva.

Congelació dels 
impostos 

Des del govern municipal, s’ha 
considerat que en un moment 
en què la ciutadania ha patit, 
i pateix, les conseqüències 

derivades de la pandèmia de 
la Covid-19 en cap cas podia 
haver-hi un augment dels 
impostos i les taxes que paguen 
els ciutadans. I en aquest 
sentit, entenent la complexitat 
del moment actual que s’està 
vivint, no només s’han congelat 
aquests tributs, sinó que 
també s’han augmentat les 
bonificacions disponibles.

Pressupostos 
netament socials
Des del consistori, s’ha apostat 
per elaborar uns pressupostos 

A causa de la pandèmia, aquest any els següent serveis encara han 
sigut més deficitaris. Tot i així, l’Ajuntament els segueix garantint:

Xifres en euros.

socials. Destaca en aquest 
aspecte que no hi ha davallada 
en les partides socials del 
pressupost, i a més s’ha decidit 
apostar especialment per 
polítiques de joventut, educació 
i cultura. També es preveu tirar 
endavant projectes socials com 
ara el taxi a demanda. 
A més a més, es 
mantenen serveis 
municipals altament 
deficitaris, tot i que 
necessaris.

Palafolls aprova l’avantprojecte del 
pressupost 2021 destinat a pal·liar 
els efectes de la Covid-19

L’ajuntament aposta per 
garantir els serveis, tot i ser 
més deficitaris que mai

Calendari fiscal 2021

L’Ajuntament de 
Palafolls permet 
fraccionar les taxes del 
2021 sense interessos

Amb vigència exclusiva per a 
l’exercici 2021, no s’exigiran 
interessos de demora en les 
sol·licituds d’ajornament i /o 
fraccionaments dels deutes 
tributaris de venciment 
periòdic i notificació col·lectiva 
corresponents a l’any 2021, 
sempre que el fraccionament 
i/o ajornament se sol·liciti 
dintre del període de pagament 
en voluntària, els terminis o 
fraccions sigui igual o superior 
a un mes i la liquidació total 
del deute es realitzi abans del 
16 de desembre de 2021.

1 de juliol
1a fracció IBI

1a fracció escombraries

2020 2021
Ingressos Despeses Ingressos Despeses

Centre Obert Gen Gran 82.000 223.700 30.000 240.500

Escola de Música i Dansa 80.000 266.100 55.000 273.100

Casal d’Estiu 30.000 72.000 20.000 57.000

Escola Bressol 160.000 436.000 100.000 457.300

Piscina 48.000 69.250 20.000 62.000

Protectora Animals 0 59.000 0 72.000

TOTALS 400.000 1.126.050 225.000 1.161.800

BALANÇ -726.050 -936.800
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La regidoria de Salut i Benestar 
Animal inicia una campanya per 
gestionar les diverses colònies 
de gats que es troben al municipi
La presència de colònies de gats 
al carrer és habitual a Palafolls, 
i a molts altres municipis. La 
majoria d’aquests animals són 
gats domèstics abandonats o 
de descendència salvatge, i el 
seu descontrol pot provocar 
problemes de salubritat i de 
convivència al municipi. 
 
És per això que, des del 
consistori, el control exhaustiu 
d’aquestes colònies de gats és 
un dels projectes prioritaris; 
d’una banda per assegurar del 
ben estar d’aquests animals i, 
d’altra banda, per controlar les 
colònies i evitar es facin més 
extensives perquè en algunes 
ocasions causen problemes a 
veïnats concrets.

En aquest sentit, i en el marc 
d’una campanya que durarà 
durant tot l’any, el consistori ha 
realitzat ja la primera formació 
per a la gestió de colònies 
de gats. Fruit d’això s’han 
proporcionat ja els primers 
carnets de gestor de colònia, 
que reconeix oficialment la 
tasca davant la població i dona 
peu a treballar conjuntament 
amb la Protectora, la regidoria 
de Benestar Animal (Salut) i la 
policia local. 

Actualment es gestionen ja en 
aquesta primera etapa més d’una 
desena de colònies de gats.

Campanya «Sóc 
responsable»
El consistori de Palafolls se 
suma a la campanya «Sóc 
responsable» de la Fundació 
per l’Assessorament i l’Acció 
en Defensa dels Animals 
(FAADA), per a la identificació 
i l’esterilització dels animals de 
companyia.

La Regidoria de Benestar Animal 
treballa en una campanya de 
civisme animal, a títol de ‘A 
Palafolls, Cuida’m!’ que es 
realitzarà pròximament.

Des del consistori es demana 
complir la normativa actual 
de l’Ordenança de tinença 
animal, que obliga a tenir els 
animals censats. Cal tenir en 
compte que l’incompliment 
de l’Ordenança suposa 
sancions a la ciutadania. 
També es demana 
col·laboració pel que fa a la 
campanya d’esterilització.

Important

Geriàtric de Palafolls

Aparcament

BV-6002Voreres d’1,5m

Nous punts
de llum
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vegetal), i l’altra, la que recorrerà 
el marge de l’aparcament de 
sorra de la Figuerassa que toca 
amb la carretera. 

La creació d’aquesta darrera 
vorera farà que l’Ajuntament 
arrangi l’aparcament de sorra 
de la Figuerassa (anivellament 
i adequació per a persones 
amb necessitats especials de 
mobilitat). El consistori també 
transformarà les escales actuals 
d’accés a l’aparcament en una 
rampa apta per a persones amb 
dificultats, tenint en compte la 
idiosincràsia de l’equipament 
sanitari. L’execució de les voreres 
també incidirà sobre els accessos 
actuals en vehicle a l’edifici del 
geriàtric (aparcament).

A partir d’aquesta proposta, 
validada per l’Ajuntament i la 
Diputació de Barcelona, el 
projecte entrarà en fase de 
licitació durant els mesos vinents 
perquè aquestes millores siguin 
una realitat com més aviat millor. 
El consistori donarà a conèixer 
l’esforç econòmic que suposa tot 
plegat tan bon punt s’ultimin els 
darrers serrells del projecte.

Garantir un accés digne i segur 
al geriàtric de Palafolls, a Sant 
Lluís, és un dels principals 
reptes d’aquest mandat. Es 
tracta d’una demanda que es 
remunta a l’any 2013, i que ha 
estat sostinguda també per prop 
de 900 signatures ciutadanes. 

Ja s’han fet algunes actuacions 
com la projecció de quatre 
passos de vianants a la carretera 
6001 (d’accés a Malgrat, a la 
zona de la rotonda) durant el 
primer semestre de 2020, i ara 
l’Ajuntament fa un pas més enllà. 

Després d’un llarg període de 
negociació, i la intromissió de 
la pandèmia, el projecte per 
poder dotar d’un pas de vianants 
al geriàtric de Palafolls veurà 
finalment la llum enguany, 
gràcies a un acord entre 
l’Ajuntament de Palafolls i la 
Diputació de Barcelona, que 
es repartiran els costos de les 
actuacions previstes.

Com es reordenarà 
la zona?
Els treballs es desenvoluparan 
a la carretera 6002 (propietat 
de la Diputació), que és la que 
baixa de Marineland, abraçant la 
cara est del barri de Sant Lluís. 
Just a l’alçada de les escales 
que hi ha actualment d’accés 
a l’aparcament de sorra, es 
dibuixarà el pas de vianants, 
que permetrà travessar de 
manera segura la carretera.

L’actuació no es limitarà a pintar 
la calçada i prou. De fet, se’n 
derivaran més intervencions, que 
s’efectuaran al mateix temps.

D’una banda, la necessitat 
d’executar dues voreres: l’una 
que endreci el marge contigu a 
l’edifici del geriàtric (tot eliminant 
les barreres arbòries existents 
com ara arbustos i una tanca 

El Govern de Palafolls 
farà realitat l’accés al 
geriàtric de Palafolls

Geriàtric de Palafolls

Aparcament

BV-6002Voreres d’1,5m

Nous punts
de llum

VIU PALAFOLLS
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Què ha passat amb el contracte de 
jardineria? Perquè fins ara hi havia parcs i 
jardins en què no hi operava cap empresa 
en 3 o 4 mesos?

Fins fa uns mesos, a Palafolls operaven dues 
empreses de jardineria que no renovaven el 
contracte des de feia més de deu anys. Com 
que no es renovava el contracte, tampoc es 
renovaven les tasques ni els espais verds en 
què havien de donar resposta, ni tenien cap 
planificació a l’hora de treballar. L’existència 
de dos proveïdors sense un contracte marc 
implicava una manca de coordinació interna 
que afectava el servei. L’Ajuntament, ara, ha 
regularitzat aquesta situació i s’ha elaborat 
una llista amb les zones verdes i les 
freqüències en què s’han de dur a 
terme les tasques de jardineria.

Anomeneu tres projectes 
en què l’Àrea de Territori 
estigui treballant ara mateix.

Polígon Nord (sectors 27, 14, 36, 19 
i 20). El projecte consisteix a transformar aquest 
espai en un macro polígon (polígon d’activitat 
econòmiques) i unificar els diferents sectors 
amb la millora i formació de nova vialitat (el vial 
de Bershka). El gruix principal del finançament 
prové de quotes urbanístiques, 1,5 milions de la 
Diputació i 1,6 milions de Bershka. Volem que 
esdevingui un espai de referència en activitat 
econòmica a Catalunya.

Espai Agrari. Estem treballant paral·lelament 
amb el projecte Espai Agrari, des de la plana nord 
situada al pla de la Ginesta fins al pla d’en Bigas 
(zona sud). Volem abanderar-lo i comptem també 
amb Malgrat (pla d’en Grau), Tordera, Blanes i 
Santa Susanna. També volem potenciar la nostra 
Cooperativa, intentant ajudar-los a millorar les 
condicions d’espai per tal de poder donar resposta 
a les seves necessitats de creixement potencial.

Ciutat Jardí. Aquest projecte és tot un repte i 
té un cost molt elevat. Fa quatre anys, es van 
asfaltar carrers i es van arreglar voreres amb 
diners dels veïns.  Però els treballs van ser 
molt superficials i ara els carrers tornen a estar 
malament. S’hi van invertir uns 2,8 milions, però 
es calcula que en calen aproximadament uns 7 o 
8. Cal marcar una línia de treball per fer front a la 
situació, i hi estem treballant amb els veïns.

Què costa asfaltar un carrer?

Depèn de l’actuació. Sí que hi ha un preu per metre quadrat, 
però no és el mateix, per exemple, haver de fer un fressat 
i tirar una capa d’aglomerat, que és un procés relativament 
econòmic. Com que en aquest municipi els carrers no s’han 
mantingut com calia, cal començar a tocar bases, perquè estan 
enfonsats, i això ja modifica molt el cost de l’actuació. Sense 
anar més lluny, el cas del carrer Major n’és un exemple. Aquest 
any, destinarem 600.000 € a vialitat (arreglar parcialment 
voreres). Asfaltar és «econòmic», però tocar voreres és 
molt car, i més en un poble amb voreres que no tenen gaire 
accessibilitat (pendents, pals de llum, etc.).

Quants diners caldrien per 
deixar arreglats els carrers?

Només per dignificar els nostres 
carrers caldrien entre 3,5 i 4 
milions d’euros. Amb aquesta 
quantitat s’inclouen tant els 
carrers que cal tornar a asfaltar 
com els carrers en els quals 
cal dur a terme reparacions 
d’asfaltats. Cal tenir en compte 
que no s’inclou el cost dels 
treballs a les voreres.

Com s’explica l’estat dels carrers?

Fins ara, les actuacions als carrers havien 
estat fins a cert punt aleatòries, no es seguia 
un projecte. Nosaltres, en entrar, vam fer 
una auditoria de l’estat de tots els carrers i 
voreres. Aquest document té quatre parts 
que ho inclouen tot menys Ciutat Jardí. 
L’estudi ens permet actuar sobre els carrers 
amb un criteri clar amb els ingressos del Pla 
General d’Inversions de la Generalitat.

Preguntes i respostes
amb els regidors de l’Àrea de Territori

PREGUNTES I RESPOSTES
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Per què van lentes les obres?

Perquè es gestionen volums de feina que sobrepassen les capacitats (a nivell de recursos de 
personal) dels Serveis Tècnics de la casa. A l’Administració pública, no podem disposar dels recursos 
humans tècnics necessaris per gestionar obres del volum que estem gestionant. A banda d’això, hi ha 
dificultats a nivell econòmic, i burocràtic. En realitat, des de l’Ajuntament es fan més coses de les que 
es podrien assumir amb els recursos que es tenen, gràcies a la predisposició i voluntat dels serveis 
implicats en aquestes tasques.

Què ha passat amb el sector 14, a la zona limítrof del 
Polígon amb Tordera?

S’hi han cobrat quotes urbanístiques al llarg dels anys, però 
no s’hi havien fet actuacions. Fins ara no hi havia llum, ni 
clavegueram en condicions. Tot just ara hi estem actuant, amb 
la redefinició del projecte de reparcel·lació i actuacions a vials i 
serveis bàsics dels quals encara a dia d’avui no disposen.

Per què no hi ha tants sobreeiximents de brossa com 
passava mesos enrere?

Per tenir un servei més extens o millor, cal pagar més. La 
tardor passada es va modificar el conveni amb una addenda 
que ascendia a la quantitat de 602.000 € (a efectes de gestió 
i recollida, tractament a part). Amb això s’ha revertit una 
mica la situació de sobreeiximents que hi havia. El sistema 
d’inici era insuficient i no cobria les necessitats que requeria el 
nostre municipi, atès que vam passar de 110 punts de recollida 
a 50 (illes complertes, però amb una dispersió al territori 
amb la corresponent dificultat de controlar els fluxos). Això 
va desbordar moltes illes i motivava que hi haguessin punts 
habituals de recollida amb sobreeiximents per la incapacitat de 
poder absorbir els residus generat a la zona.

Hi ha horaris establerts per a la recollida?

És important entendre que hem de controlar l’abocament 
dels residus per fer front al manteniment de les illes, tant pel 
sobreeiximent i generació de males olors, com per l’impacte 
visual i els efectes que en deriven a nivell de salubritat.

Fins ara, la gent llençava la brossa a qualsevol hora. Com que el 
camió passava a les vuit del matí, cap al migdia ja ens trobàvem 
que teníem una illa sobreeixida. Llavors, què passava? Que 
aquella illa continuava sobreeixida fins a les vuit del matí de 
l’endemà, quan es produïa la recollida següent.

Per tal de poder controlar aquesta situació, que s’agreuja en els 
mesos de més calor, hem d’aconseguir la mínima acumulació 
possible durant el menor temps possible. Si el residu fermenta, 
es generen males olors. En aquests casos, encara que netegem 
els contenidors tant per dins com per fora, no tenim prou 
capacitat per revertir el que es genera en un sol dia.

Què pot fer la ciutadania si 
es troba el contenidor ple?

Cal anar a l’illa següent. Si 
el contenidor és ple, no es 
pot deixar la brossa a fora, 
al costat del contenidor. Cal 
dirigir-se a l’illa més propera.

Quant val cada contenidor?

Cada contenidor costa 1.800 €.

Què més s’hi ha fet?

Hem incrementat neteges 
exteriors, interiors, recollides 
de vorals i freqüències. Per 
què no es desborden les 
illes que es desbordaven 
amb freqüència? Perquè s’hi 
passa dues vegades, i això 
té un cost extra.

Què cal fer a partir d’ara?

Hem de decidir si estem en 
condicions d’implantar el 
model de porta a porta, que 
és on volem arribar.

Ara mateix, estem pagant 
17.000 € al mes (durant 
8 anys) d’amortització de 
maquinària i contenidors, un 
deute que ens condiciona 
—«que ens hipoteca»— 
adquirit pel govern anterior, 
i que ens dificulta avançar 
cap al nou sistema.
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L’esport privat com són, per exemple, 
els gimnasos, piscines o centres 
de ioga i pilates, han patit diversos 
tancaments. Aquests centres tenen 
una doble funció: d’una banda, la 
creació de llocs de treball i, d’altra 
banda, la millora de la salut de les 
persones, que no és pas menys 
important. Molta gent ha patit la 
manca d’exercici durant aquests 
mesos. És veritat que es pot fer 
exercici a casa, però en aquests 
centres hi ha professionals que ens 
assessoren; a més a més, són un lloc 
de trobada.  

En quant a l’esport federat, malgrat 
que és veritat que les diferents 
competicions estan en marxa, ara 
mateix el problema rau en l’accés dels 
pares i mares o acompanyants a les 
instal·lacions esportives.

La gent no entén perquè es poden fer 
activitats al Teatre o concerts a Can 
Batlle i, en canvi, no es pot accedir 
al camp de futbol, al Palauet ni a la 
Figuerassa. I si això costa d’entendre, 
encara costa més acompanyar el 
teu fill o filla a un partit a Malgrat o 
Tordera i veure que allà sí que pots 
accedir a les instal·lacions esportives.

Des del PSC de Palafolls volem donar 
el nostre suport al món de l’esport.

San Luís es un barrio obrero 
cuyos habitantes procedían de la 
inmigración del sur, gente que luchó 
por tener aquí todos los servicios. 
Con la necesidad, llegaron la 
delincuencia y las drogas, lo que 
convirtió al barrio, en el mal llamado 
barrio de «la Puñalá».

Hoy en día, nuestro barrio está 
sucio, lleno de parches en el asfalto 
y comido de malas hierbas. El 
mantenimiento de los jardines es 
pobre y hay farolas sin reparar.

Algunas personas han decidido que 
no quieren ver así sus calles y, tras 
el silencio de nuestro Ayuntamiento, 
han creado una corriente 
espontánea de plantación de flores 
en diferentes puntos del barrio, algo 
que gusta y anima a otros a hacer lo 
mismo. Mayores y jóvenes colaboran 
para hacer de este barrio, a veces 
muy gris, un lugar donde sea grato 
vivir: un barrio lleno de color.

Seguim El món de l’esport, 
un dels sectors 
més afectats per 
la pandèmia

Del barrio de 
«la Puñalá» al 
barrio del color

Des del Govern de Palafolls, ens 
preparem per continuar els reptes 
que ens vam marcar a l’inici del 
mandat, reajustant la brúixola 
a allò que ens ha deixat la crisi 
sanitària. Ras i curt: una important 
baixada d’ingressos, el cost elevat 
del manteniment de serveis 
prioritaris (tot i el dèficit acumulat) 
i la reobertura d’alguns dels 
equipaments tancats fins ara. Un fet 
compartit segurament per molts dels 
municipis del país.

Tenint en compte aquest punt 
de partida, ara que sembla que 
comencem a superar el gruix de la 
crisi sanitària, amb un procés de 
vacunació que segueix el seu curs 
lent al municipi, és el moment de 
reprendre el Pla d’Actuació Municipal 
que presentarem properament i 
que reflecteix el nostre compromís 
adaptat de quatre anys amb 
Palafolls. Ho seguirem fent també 
amb l’experiència de l’exigència 
i la gestió d’una crisi que també 
ens ha posat de manifest les altes 
capacitats que ha demostrat la 
ciutadania de Palafolls per superar 
els pitjors moments.

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.

La regidoria de Benestar Animal, 
i la regidoria de Medi Ambient 
i els serveis de jardineria han 
liderat una operació de neteja 
exhaustiva a la zona del pipican, 
per eliminar les amenaces als 
nostres animals.

La regidoria de Benestar Animal, 
i la regidoria de Medi Ambient 
i els serveis de jardineria han 
liderat una operació de neteja 
exhaustiva a la zona del pipican, 
per eliminar les amenaces als 
nostres animals.

Aquest és el documental que 
hem passat durant el Pregó de 
Palafolls 2020, un treball exquisit i 
molt artesanal, que retrata i deixa 
constància de com la ciutadania 
de Palafolls va escriure una nova 
pàgina de la seva història amb 
l’arribada del coronavirus.

Avui, des del Geriàtric de 
#Palafolls, la regidora 
@soniagonzalezhernndezplf ha 
assistit a un esdeveniment ben 
especial: el 100 aniversari de 
l’Antonia! 
Moltíssimes felicitats per assolir 
aquesta fita!

Així és com es visualitzen les 
afectacions a Palafolls a vista 
de dron.

Agraïm les Imatges cedides per 
Iker Guerrero Moreno.

L’Ajuntament de #Palafolls acaba 
de fer entrega a l’Hospital de 
Calella de: 150 davantals de 
plàstic d’hivernacle i 50 bates 
de material quirúrgic. Seguim 
treballant, junts aturarem el virus!

Aquest 31 de desembre, a les 
23:00 h, connecta’t a la Revetlla 
de Cap d’Any 2021 en línia de 
Palafolls, al nostres Facebook 
Live!

El cap de setmana passat 3 
grafiters de renom, un d’ells 
Palafollenc, van ser al municipi 
fent un mural-homenatge al raper 
MF DOOM

ATENCIÓ️
Ara mateix, la carretera BV682, 
que connecta #Palafolls amb 
#Blanes, està tallada a l’alçada 
del Lloc9 per desbordament de 
la #Tordera. 

Avui han finalitzat les darreres 
actuacions que estàvem fent al 
Castell, i el resultat és de 10!

Felicitats a l’Àrea de Patrimoni 
que hi ha estat treballant!
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Top 5 
publicacions 
a Facebook

22.75k 31/03/2021 548 31/03/2021

16.32k 05/09/2020 435 13/03/2021

16.02k 22/01/2020 410 06/04/2020

15.03k 24/12/2020 404 24/01/2021

12.9k 22/01/2020 378 30/10/2020

Top 5 
publicacions 
a Instagram
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