
Acta - Palafolls, participa! - Barri de Sant Lluís

Lloc: Casal de l’avi de Sant Lluís
Hora: De 18h a 20h
Nombre d’assistents: 27
Dinamitzadors:Marta Contreras i Biel Merino
Per part de l’ajuntament: Francesc Alemany (alcalde) i Sónia González (regidora de
participació ciutadana).

Estructura de la sessió:

1. Presentació del projecte Palafolls, participa!
2. Fase de treball individual
3. Fase de treball en grup
4. Fase de posada en comú

1. PRESENTACIÓ DEL PROJECTE PALAFOLLS, PARTICIPA!

Objectiu del projecte:

 Copsar la voluntat i les necessitats del veïnat del barri de Sant Lluís, així com
formular propostes de millora.

2. DINÀMICA DE LA SESSIÓ

El projecte de “Palafolls, Participa!” s’impulsa des de la regidora de participació
ciutadana de l’Ajuntament de Palafolls amb l’objectiu d’impulsar, en un espai de
debat, trobades amb tots els veïns i veïnes de les diferents zones del municipi.
Aquest projecte és un aposta de l’Ajuntament de Palafolls per fomentar la
participació ciutadana i incentivar la democràcia participativa. L’objectiu és posar
sobre la taula tot allò que afecti la vida quotidiana dels veïns i buscar solucions
consensuades.

Aquestes sessions no tenen per objectiu ser un canal de queixa, sinó un espai
d’entesa, proposta i construcció de millores per a la situació en la que es troba la
ciutadania d'una mateixa zona.

En aquestes sessions es comptarà amb la presència de dues persones
dinamitzadores de l'espai, les quals vetllaran pel correcte acompanyament dels veïns
i veïnes en l'elaboració de propostes, per facilitar un espai de foment del debat i
d'entesa, i finalment, per què la voluntat de la ciutadania quedi reflectida en una
proposta que es presentarà a l'Ajuntament.

En aquest espai web s’hi recollirà tota la informació i documentació que es generi
durant els processos participatius. D’aquesta manera hi podreu trobar fotografies,
actes i documents de treball.



El resultat de les sessions serà un document amb una anàlisi de la situació en què es
troba el barri o la zona en concret, un diagnòstic de les necessitats que té i finalment
un llistat de propostes que solucionin aquestes problemàtiques. Aquest document es
penjarà al web perquè tothom hi pugui tenir accés i es pugui consultar.

Un cop estudiat pels tècnics i polítics de l’ajuntament, s’elaborarà un document de
retorn que es presentarà en sessió presencial i que també es penjarà en aquest espai
web.

Metodologia de la sessió:
 Rebuda dels veïns i veïnes al casal de l’avi de Sant Lluís i distribució en 5 taules

de treball.
 Presentació per part de l’equip de govern el nou projecte de Palafolls, participa!
 Presentació dels dinamitzadors i explicació de com funcionaran les sessions

d’aquest projecte i el calendari que s’anirà seguint.
 Fase de treball individual.
 Fase de treball en grup.
 Posada en comú i treball conjunt.
 Comiat.



2.1. FASE DE TREBALL INDIVIDUAL

Per desenvolupar aquesta fase de treball individual s’han penjat a la paret, al voltant
de la sala, uns cartells amb les temàtiques a tractar. Alhora, s’han repartit entre els
assistents post-its i bolígrafs.

Al llarg del la fase de treball individual, els assistents han pogut reflexionar sobre les
problemàtiques que pateixen els propis veïns i veïnes del barri de Sant Lluís en
relació amb els temes plantejats. Els assistents han apuntat les seves reflexions en
un post-it i col·locat al cartell corresponent.

D’aquesta manera, al final d’aquesta fase de treball, cada cartell disposava d’una
col·lecció de post-its amb aportacions dels veïns i veïnes.

A continuació es recullen les aportacions recollides per temàtiques suggerides:

Residus

− Es necessiten plaques informatives a cada illa de contenidors on hi aparegui
informació relativa al reciclatge (que va a cada contenidor), a la deixalleria,
horari de recollida de mobles vells, etc.

− Hi ha insuficiència d’illes de contenidors. Es troben en zones apartades i s’ha de
caminar molt per arribar-hi.

− Fa falta més il·luminació a les illes de contenidors.
− Hi ha insuficients contenidors de rebuig.
− Hi ha insuficiència de papereres, hi ha moltes zones en les que no se’n troben.

Tot això es tradueix que els veïns estan obligats a caminar un bon tros per
llançar la brossa o bé s’opta per llençar les coses a terra o qualsevol marge.

− Fa falta més pedagogia, formació i promoció del reciclatge.

Seguretat

− Hi ha molts edificis abandonats que són un perill tant per ocupacions que
generen malestar veïnal com per esfondraments dels mateixos edificis.

− Fa falta més vigilància policial, és necessari que la seva presència sigui molt més
freqüent.

− És necessari que el parc infantil del barri tingui un parterre de goma o algún altre
tipus de material per tal d’evitar lesions per caigudes dels infants.

− Vigilància amb càmeres a les zones allunyades i en punts estragègics per evitar
actes bandàlics i/o robatoris.

− El mur del c/ del Mar està trencat i és un perill constant per la gent que hi passa
per davant, s’hauria de derruir.

Mobilitat

− Les voreres són massa estretes, hi ha molts entrebancs (faroles, pals de llum,
etc.) i tenen massa inclinació lateral.



− Fan falta més zones d’aparcament.
− Hi ha insuficiència de transport públic que arribi al barri.
− Hi ha insuficiència de carrils bici que arribin al nucli i als pobles del voltant.
− Fa falta una millora als accessos al poble per a les persones grans o amb

mobilitat reduïda. Cal remarcar especialment el pont de vianants que arriba fins
al poble: actualment és perillós passar-hi ja que és molt fàcil relliscar, a més que
no és gaire accessible per les persones amb mobilitat reduïda o persones grans.

− Fa falta un reesfaltatge general a tot el barri, en zones concretes és realment
urgent.

Neteja

− Fa falta una neteja forestal (hauria de ser periòdica).
− Fa falta més neteja de camins (hauria de ser periòdica).
− Fa falta més neteja de carrers i voreres.
− Fa falta més neteja de les illes de contenidors.
− S’hauria de fer neteja de pintades a les infraestructures públiques i privades.
− Hi ha molts excrements de gossos per tot arreu, s’haurien de treure.
− Hi ha colònies de gats a l’Avinguda del Mar.
− El c/ Sant Josep està molt brut i el clavagueram no drena tota la brutícia.
− Els gossos entren als parcs infantils i hi deixen els excrements, s’hauria d’evitar.

Serveis municipals

− No hi ha activitats per a la gent jove.
− Fa falta més il·luminació a tot el barri.
− Cal canviar l’enllumenat antic del camí d’accés al poble ja que no fa gens de llum
− La farola de l’Avinguda del Mar (de l’anterior cabina) s’ha de traslladar o retirar a

un altre lloc per tal que no es trenqui més vegades pels camions de la brossa.

Altres

− Hi ha greus problemes d’incivisme.
− Fa falta més presència dels tècnics municipals al barri.
− Al llarg de la temporada d’estiu, caldria organitzar un servei d’autobús per anar a

la platja (especialment per la gent jove o persones grans i/o amb mobilitat
reduïda).

− Cal crear un sistema d’informació pública sobre l’estat de les incidències que es
transmeten a l’Ajuntament per tal de saber si s’estan duent o no a terme
(control ciutadà).

− Fa falta habilitar un pipican o correcan al barri ja que si no es permet deixar anar
als gossos, sense un pipican els obliguem a no poder córrer lliurement i
relacionar-se amb altres gossos.

− Fa falta habilitar o refer un camí segur entre el barri de Sant Lluís i Malgrat de
Mar.

− La glorieta de Marineland té una cantonada perillosa per als cotxes, caldria
suavitzar-la.



− Al c/ Montblanc s’apaga la llum quan fa vent o plou.
− Fan falta més bancs repartits pel barri i especialment a la zona de la Figuerassa

(Zona de l’skatepark).
− Seria molt interessant que l’OAC es pogués descentralitzar algun dia o dies a la

setmana a tots els barris o nuclis del municipi.
− S’hauria de tornar a obrir La Figuerassa per que la gent hi pugui anar a caminar o

gaudir de l’espai.

2.2. FASE DE TREBALL EN GRUP

A la fase de treball en grup els veïns i veïnes s’han agrupat en taules de set o vuit
persones amb l’objectiu de debatre quina és la millor solució possible per totes i
cada una de les problemàtiques que s’han recollit al llarg de la fase de treball
individual. A cada grup havia se li ha proporcionat, una o dues cartolines temàtiques.
Amb el grup han treballat tots els post-its, donant resposta a totes les
problemàtiques i trobant solucions viables i raonables.

2.3. FASE DE POSADA EN COMÚ

A la fase de posada en comú, i per mitjà d’un portaveu, cada grup ha explicat quines
han estat les problemàtiques que s’han detectat en la fase de treball individual que
els ha tocat treballar. Al mateix temps han explicat quines són les solucions que han
considerat més convenients per tal que els dinamitzadors poguessin copsar-les i
racionalitzar-les. Els altres veïns i veïnes que no han treballat aquelles àrees han
pogut escoltar tot allò que el grup proposa, podent fer les aportacions que
consideressin convenient.



A continuació, aportem les propostes de solució que el consistori pot dur a terme
segons la opinió consensuada de tots els assistents a la sessió participativa:

Mobilitat

− Millora i condicionament del pont d’accés al poble.
− Revisió i millora de l’asfaltatge de tot el barri (especialment de la carretera del

poble al barri) (i especialment el c/ Sant Josep).
− Augment de la freqüència del bus urbà + bus direcció Malgrat de Mar.
− Revisió i millora de les voreres.
− Habilitar més zones d’aparcament a la part alta del barri.
− Millora de l’estat dels passatges.
− Mediació amb l’Ajuntament de Malgrat per aconseguir un camí (carril bici o camí

peatonal) segur del barri fins a Malgrat.

Seguretat

− Definir un protocol policial que passi per més control de les seves tasques.
− Identificació d’habitatges buits per prevenir ocupacions i presa de serveis

il·legals.
− Demolició del mu del c/ del Mar i de l’entarimat de totxanes del camí d’en Jordà.
− Instal·lació de càmeres de vigilància a les zones de pas apartades.



Residus

− Compra i instal·lació de més contenidors i/o més freqüència de recollida de la
brossa.

− Millora del manteniment dels contenidors.
− Millora de la il·luminació de les illes de contenidors.
− Polítiques de pedagogia del reciclatge (cartellatge, divulgació d’informació,

campanyes de reciclatge, sancions, etc.).

Neteja

− Més presència de la brigada i màquines de neteja al barri. Neteja manual en
aquells passatges en què no hi entra la màquina.

− Habilitació de mètodes de denúncia anònima per mals comportaments de veïns
amb els gossos.

− Auditoria del servei de neteja.
− Instal·lació de més papereres per tot el barri.
− Instal·lació de dispensadors de bosses pels excrements de gos.
− Neteja dels solars bruts.
− Habilitació dels murs o espais amb pintades per fer-hi murals.
− Instal·lació de fonts al llarg de tot el barri.

Altres

− Descentralització de l’OAC als diferents barris de Palafolls algun dia de la
setmana.

− Publicació a la pàgina web municipal les accions que es van duent a terme i que
es tenen previst fer pròximament (plataforma de traçabilitat de tasques de
brigada).

− Millora de l’enllumenat general.
− Aprofitament de les illes de contenidors com a canal de difusió d’informació

municipal (per les persones que no tenen xarxes socials especialment).
− Instal·lació de més bancs al llarg de tot el barri (especialment a l’Avinguda del

Mar).
− Habilitació d’un pipican o correcan al barri.
− Construcció o habilitació d’un espai per a persones grans.
− Contractació d’un autobús gratuït pels joves i persones grans i/o amb mobilitat

reduïda per anar a la platja (ja que no tenim piscina).
− Habilitació d’un canal directe de comunicació entre l’Ajuntament i l’Associació

de Veïns del barri de Sant Lluís.
− Condicionament de la zona de La Figuerassa (millora de la il·luminació, neteja,

etc.).



3. VALORACIÓ DE LA SESSIÓ

La sessió s’ha desenvolupat correctament. La durada prevista inicial s’ha alterat una
mica i ha acabat tenint una durada de gairebé dues hores.

Els assistents s’han mostrat sempre receptius i han participat activament de la
dinàmica plantejada. Tothom ha pogut expressar la seva opinió i hi hagut respecte
en tot moment, entre els assistents i també cap als dinamitzadors.

No hi ha hagut monopolització del torn de paraula a excepció d’una intervenció d’un
vocal de taula que ha realitzat una exposició molt més llarga.

Els dinamitzadors han anat ajudant a tots els assistents que ho han necessitat.

La valoració de la sessió és molt positiva. L’acte ha estat rebut com una molt bona
iniciativa per part de l’ajuntament i l’han valorat molt positivament.


