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Editorial

Palafolls torna a bullir de vida
i reprèn la seva transformació
Durant aquest darrer any, Palafolls
està recuperant l’activitat en tots
els sentits, després del cop que va
suposar la pandèmia el 2020 i que
ha impactat de manera important
tant a la vida del municipi com a les
arques del mateix.
Les entitats, els comerços i l’activitat dels projectes municipals
estan en plena ebullició. En aquest
número de la revista t’expliquem el
procés de transformació que està
vivint el poble: el nou contracte de
neteja viària, la reforma integral de
la piscina, les rutes patrimonials que
posen en relleu dos vessants importants del nostre poble: el patrimoni
arquitectònic i el natural.

En aquest número hi destaca per
sobre de tot un tema cabdal: l’aigua. Aquesta és una de les màximes preocupacions de la societat,
i també del govern, que porta tres
anys intensos de treball elaborant
una radiografia del mapa de pous
de Palafolls, les titularitats, els cabals, la xarxa... i tot això per mirar
d’esbrinar el perquè paguem un
dels preus més elevats de la zona,
perquè el poble pugui encarar el
repte de reduir aquesta factura els
anys vinents.

Amb tot, però, i després de constatar que hem estat capaços, en
determinades èpoques, de quasi
esgotar-ne les reserves, seguim
tenint una actitud d’enorme supèrbia a l’hora de gestionar-la. L’aigua
és a la base de totes les activitats
econòmiques que donen vida al nostre territori; agricultura, indústria,
turisme... i, alhora, és absolutament
transcendental per al nostre dia a dia.

Al mes de setembre farem un pas
més i convocarem una consulta ciutadana per decidir entre tots sobre
els canvis en la mobilitat que s’han
realitzat a causa de les obres de la
canonada d’impulsió. N’informarem
puntualment. Palafolls, participa!

D’altra banda, la participació
ciutadana és un dels puntals que
ens ajuden a situar la ciutadania
al centre de les polítiques que es

L’aigua... un regal que s’esgota
Probablement no trobaríem un
recurs més estratègic i vital que
l’aigua per a les properes dècades.
L’evolució econòmica del darrer mig
segle ha generat una dependència
d’aquest element que, massa sovint,
s’ha tractat com si fos inesgotable
quan la realitat ens ha demostrat
que és precisament tot el contrari.

desenvolupen. Ja fa mesos que es
van iniciar els processos de participació territorials, a Sant Lluís i
Santa Maria. Us en presentem les
conclusions.

Francesc Alemany
Alcalde de Palafolls

En aquest número d’El Ganxet
es fa una radiografia a diversos
aspectes d’aquest element tan
preuat, alhora que present en
el nostre territori, que és fruit
de moltes hores de reunions
i gestions amb totes aquelles
administracions i entitats que
tenen quelcom a dir. L’Agència
Catalana de l’Aigua, Aigües de
Barcelona, el Consell Comarcal
del Maresme, diversos ajuntaments de la zona i altres
interessos privats són els peons
d’aquesta partida d’escacs en
què hi ha en joc la supervivència de tot el territori. Únicament
una gestió eficient i un canvi de
la nostra idiosincràsia permetran imaginar un futur amb
aquest regal que és l’aigua.



ACTUALITAT

Accessos

El nou accés al
geriàtric de Sant Lluís
i la reordenació de la
zona ja són una realitat

La reordenació de l’espai que concerneix a l’accés al
geriàtric de Sant Lluís i l’esplanada de terra de la Figuerassa ja és una realitat gràcies a l’actuació impulsada per
l’Ajuntament amb el concurs de la Diputació de Barcelona.
Tal com s’anunciava en el darrer número d’El Ganxet, ja
s’ha completat el pas de vianants amb el semàfor i s’han
executat les dues voreres en contacte amb la carretera.
Les actuacions han anat acompanyades de l’arranjament
de l’aparcament de sorra contigu a la Figuerassa, la
rampa d’accés al pàrquing per adaptar l’accés a persones
amb mobilitat reduïda en l’àmbit d’accessibilitat, així com
l’accés a la part final del barri de Sant Lluís mitjançant
l’avinguda Ítaca.

Esports

Creen el Consell Esportiu de Palafolls
El ple de l’Ajuntament de Palafolls ha donat llum verda aquest mes de març al
Consell Municipal d’Esports de Palafolls, un projecte impulsat per la regidoria
d’aquesta àrea, com a òrgan de participació i consulta ciutadana. Tal com va
explicar la regidora Sònia González en la seva presentació, “tractarà tots els
temes i les polítiques relacionades amb la pràctica de l’esport federat, escolar, aficionat i popular a Palafolls. També té encomanada la missió d’avaluar la
realitat de l’esport al nostre poble analitzant els seus problemes i necessitats”.
El Consell es reunirà trimestralment, i comptarà amb la representació de totes
les entitats esportives degudament registrades i dels partits polítics del ple.
Fotografia: Oriol Parra



ACTUALITAT
Ordenances fiscals

Modifiquen les tres ordenances amb
més incidència sancionadora a Palafolls
Palafolls ha modificat aquest mes de gener tres de les ordenances municipals
més importants: l’ordenança reguladora de la tinença d’animals, la del soroll
i les vibracions del municipi, i la de convivència i civisme. Les modificacions
han consistit, bàsicament, a harmonitzar i adaptar aquestes ordenances a
la normativa general i al règim sancionador. Així, aquestes regulacions locals
fixen un import mínim de sanció de 100 euros que gaudiran d’una bonificació
del 50% de l’import si l’infractor reconeix implícitament la seva responsabilitat. Està previst anar renovant i actualitzant fins a una dotzena d’ordenances
durant l’any amb la participació de tots els grups municipals representats a
l’Ajuntament. Tota la informació es podrà seguir al web municipal.

Mobilitat

Com he de circular per Palafolls a partir
d’ara si tinc un patinet elèctric o un
vehicle de mobilitat personal?
Aquest mes de febrer ha entrat en vigor l’ordenança municipal de l’ús de
patinets elèctrics i d’altres vehicles de mobilitat personal. Es tracta de cicles
(sense motor), patinets elèctrics, segways, monocicles a motor o bicicletes
elèctriques, entre d’altres, que només poden ser conduïts per una sola persona. La norma especifica l’obligatorietat de dur sempre casc dins el nucli urbà,
circular preferiblement per la calçada respectant una distància mínima d’un
metre i mig, mantenir les dues mans al manillar, evitar les acrobàcies i els zigzags, circular amb els elements de seguretat al dia i, òbviament, no fer ús del
telèfon mòbil, tauletes o auriculars mentre es condueix. Aquestes i la resta
de mesures es poden consultar al web municipal.

Circulació

Actualitzen la situació dels polígons de Mas
Roquet i Mas Reixac
La circulació interior al Polígon Nord, a l’àrea de Mas Roquet i Mas Reixac, ha
millorat ostensiblement durant les darreres setmanes. Totes dues àrees ja estan
connectades amb la urbanització dels carrers que s’ha anat desenvolupant els
darrers mesos. Ara s’han finalitzat les tasques de pavimentació a tot l’àmbit.
Durant el darrer semestre de 2021, l’Ajuntament va acabar les obres del nou vial
de connexió entre Mas Roquet/Puigvert i Mas Reixac, a través de l’enllaç amb
l’N-II. Aquestes són unes millores que contribuiran a descongestionar les vies de
circulació del polígon, a fi i efecte de facilitar la productivitat de les empreses
que hi operen.



ACTUALITAT

Visita institucional

Palafolls rep la
visita institucional
del president de la
Generalitat, Pere
Aragonès

El primer de juny, el president de la Generalitat, Pere
Aragonès, va fer una visita institucional a l’Ajuntament
de Palafolls, on va ser rebut per l’alcalde del municipi,
Francesc Alemany, i diversos membres del ple municipal.
L’alcalde palafollenc li va traslladar la importància i la necessitat del pla de motes per a la pagesia local, la rotonda
que ha de substituir els semàfors d’entrada al municipi, i
les dificultats econòmiques per les quals passa el consistori amb el canvi en el càlcul de les plusvàlues. La comitiva
va visitar en primícia també la remodelació de l’agrobotiga
del Sindicat, just un dia abans que aquesta es reobrís al
públic. Finalment, el president va inaugurar la remodelada
Residència Pinya de Rosa de la Fundació Aspronis.

Educació

Neix el projecte local d’extraescolars
comunitàries
Des de l’inici del curs escolar 2021-2022, els alumnes, tant de l’Escola Mas Prats
com de l’Escola Les Ferreries, es poden inscriure a qualsevol de les activitats
extraescolars indistintament d’on es realitzin. Aquesta novetat és possible per la
col·laboració de les associacions de famílies de les dues escoles, les direccions
dels centres educatius i l’àrea d’Educació de l’Ajuntament de Palafolls. Com
explicava la regidora Susanna Pla, “l’objectiu de les extraescolars comunitàries
és garantir l’equitat i la diversitat entre els infants en els temps ‘fora escola’,
facilitar la conciliació familiar i alhora donar l’oportunitat que les entitats del
municipi ofereixin les seves propostes en l’àmbit del lleure educatiu i esportiu”.



ACTUALITAT
Embelliment dels accessos al poble

Dotze rotondes de Palafolls lluiran motius
inspirats en el passat i el present del poble
Des de fa unes setmanes, l’empresa que gestiona el contracte de jardineria
de Palafolls, la Fundació Molí d’en Puigverd, està arranjant les rotondes més
importants del municipi amb diversos motius, relacionats amb la ubicació de
la girola, o bé amb simbolisme que recorda el present i el passat del poble.
En tots els casos es tractarà d’una combinació entre treballs de jardineria i
motius o figures metàl·liques.
Aquestes actuacions, que dignifiquen els accessos al poble tot embellint-los,
no suposen cap cost addicional per al municipi, ja que és una de les millores
incloses en el contracte de jardineria.

Incendis

Màxima prevenció en un estiu
que es preveu perillós
El 2022 es planteja com un estiu d’elevat risc a causa de la sequedat de les
masses forestals i de les afectacions del canvi climàtic en format d’onades de
calor. La concentració de matèria combustible que s’ha acumulat al sotabosc,
com ha passat altres estius, és motiu d’alerta, tant per part de Protecció Civil
de la Generalitat de Catalunya com des dels serveis municipals. En aquest
sentit, des de la regidoria de Medi Ambient s’està treballant preventivament
en la neteja de les franges a Mas Reixac, Mas Carbó, així com també a la zona
boscosa de Sant Lluís, un treball que es combina també amb la revisió i actualització dels hidrants públics repartits per tot el territori. L’alcalde de Palafolls,
Francesc Alemany, també ha emès un ban de recomanació i precaució com a
previsió per les altes temperatures.
Jornades d’orientació als joves

El Forma’t arriba a la segona edició
amb la participació de Juliana Canet
i Cristina Gutiérrez
Després de l’èxit de la primera edició, durant la primera setmana d’abril s’han
tornat a celebrar aquestes jornades d’orientació als joves, que tenen per
objectiu ajudar i acompanyar en el moment de decidir què fer quan acaben la
seva etapa d’ensenyament obligatori.
El Forma’t és una iniciativa en format mixt, virtual i presencial, organitzada
conjuntament des de l’Ajuntament i l’Institut Font del Ferro, amb la col·
laboració de la Diputació de Barcelona. Enguany s’ha comptat amb la presència de l’educadora Cristina Gutiérrez a la sessió inaugural, i amb la popular
youtuber catalana Juliana Canet en la cloenda.



EL REPORTATGE

Palafolls i l’aigua

un binomi amb molts reptes

La gestió de l’aigua és un dels reptes més preocupants, tant a curt
com a llarg termini. Els canvis en els models de precipitació, la
pressió sobre aquest recurs, l’ampliació de la dessaladora, l’estat dels
pous i de la xarxa de canonades d’aigua o l’eficiència en la seva gestió
són claus per al present i, encara més, per al futur proper. Aquestes
qüestions afecten, alhora, la factura que acaba pagant Palafolls,
comparativament de les més cares tot i disposar d’aquest recurs
en abundància a tocar de la Tordera. En aquest reportatge
s’intentarà aclarir alguns d’aquests aspectes detallant i valorant
potencials estratègies.

D’on surt l’aigua

QUE CONSUMIM?
Palafolls, tot i la seva situació
privilegiada en plena plana deltaica de la Tordera, compra el 90%
de l’aigua que consumeix. Qualsevol extracció d’aigua, tant pública
com privada, necessita d’un permís
(concessió) de l’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA), organisme responsable
de regular l’extracció d’aquest recurs.
A Palafolls existeixen un total de
23 pous de titularitat pública, 12
propietat de l’Ajuntament i 11 propietat d’altres administracions. Així

doncs, exactament d’on surt l’aigua
que consumim a Palafolls?
El més lògic seria pensar que l’aigua
que consumim prové, precisament,
de l’aqüífer sobre el qual descansa
la meitat del territori de Palafolls i,
en realitat, així és però de la part
dels pous que no són de titularitat
municipal i que pertanyen al Consell
Comarcal del Maresme. D’aquesta
manera, els 11 pous propietat d’altres
administracions són:

Carrer Passada fins a
la intersecció amb la
plaça Major
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▶ 8 pous concessionats al Consell
Comarcal del Maresme (CCM)
durant els darrers 40 anys. Situats
a la potabilitzadora i voltants,
donen servei als municipis de l’Alt
Maresme (fins a Arenys). Tots aquests
ajuntaments compren l’aigua extreta i
tractada a la potabilitzadora que hi ha
a Palafolls (uns 6.000.000 m3 anuals),
entre ells també el nostre municipi.
▶ 1 pou concessionat per l’ACA a
Aigües de Blanes, construït coincidint

Avinguda Pau Casals
entre Girona i Camí
del Castell
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Carrer Major, incloent
plaça Major, fins a
intersecció Francesc
Macià i Costa Brava
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EL REPORTATGE
A Palafolls hi ha 23 pous de
titularitat pública, 12 són
propietat de l’Ajuntament.
L’aigua que consumim al poble
prové de l’aqüífer sobre el
qual descansa la meitat del
territori de Palafolls, però de la
part dels pous que no són de
titularitat municipal.
amb la darrera gran sequera de l’any
2008 per substituir uns pous que es
van salinitzar, aigües avall, a la riba de
Blanes.
▶ 1 pou concessionat per l’ACA al
CCM, també coincidint amb la darrera
sequera del 2008, en estat de reserva
per a moments de necessitat urgent.
▶ 1 pou concessionat per l’ACA a
Aigües de Malgrat, a tocar de la
potabilitzadora.

dona servei a alguns usuaris d’aquest
sector (uns 3.000 m3/any). La resta
de tota l’aigua que es consumeix a
la població de Palafolls es compra al
CCM.

La realitat és que, tot i aquesta
situació estratègica i d’abundància
d’aigua, Palafolls destina cada any
més de mig milió d’euros a comprar
800.000 m3 d’aigua tractada
(l’analítica de tota la zona indica
que l’aigua supera de llarg els límits
permesos en manganès i nitrats),
que s’extreu dels 8 pous ubicats a
Palafolls però concessionats al CCM. I
els pous de titularitat pròpia?

▶ 3 pous ubicats al tram final
de la riera de la Burgada (en ple
nucli urbà), dels quals únicament
1 té concessió de l’ACA, i tots ells
amb aforaments limitats (un cabal
potencial molt limitat esgotantse a les quatre o cinc hores de
funcionament), i molt afectats pels
alts nivells de manganès i nitrats.
▶ 2 pous situats a l’àmbit de la
Figuerassa, amb una capacitat
d’extracció de 40.000 m3/any (amb
uns nivells de nitrats superiors als
límits), fora de funcionament fa més
de dues dècades i sense concessió de
l’ACA.
▶ 1 pou situat a tocar de la riera d’en
Jordà (prop de l’Agripol), també fora
de funcionament i sense concessió,
amb un cabal potencial de 35.000

Dels 12 que pertanyen a Palafolls,
4 tenen la concessió de l’ACA
en regla, però únicament 3 són
operatius. D’aquests, 2 s’ubiquen a
Ciutat Jardí i alimenten parcialment
aquest sector (amb un cabal de
60.000 m3/any). L’altre se situa al
polígon industrial de Mas Puigverd i

Però, i els 9 pous restants de
titularitat municipal que no estan
explotats? Les seves circumstàncies
i expectatives potencials són les
següents:

Carrer Major, de la
creu de l’església a
Pompeu Fabra
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m3/any i una afectació important de
manganès.
▶ 1 pou situat al sector 27, davant
de Mas Reixac, sense concessió i
fora de funcionament, amb un cabal
de 20.000 m3/any i uns elevadíssims
índexs de ferro i manganès que el fan
inviable.
▶ 2 pous ubicats al parc fluvial, a
tocar de la potabilitzadora, sense
concessió, que mai han entrat
en funcionament i dels quals es
desconeix el cabal potencial, tot i
que probablement, amb problemes de
manganès i nitrats.
En resum, la realitat es defineix per
una dependència absoluta dels pous
concessionats al CCM (explotats per
AGBAR) sobre territori palafollenc
i una manca d’autonomia, quant a
extracció, que afecta tant la factura
final que es paga com al municipi
com la qualitat del servei a moltes
de les zones afectades. Cal tenir
en compte que aquesta factura es
compon, bàsicament, per quatre
factors; l’aigua extreta, la despesa
de potabilització de la mateixa,
les despeses de funcionament
de la instal·lació i els impostos
corresponents.

Avinguda Pau Casals,
des de Pompeu Fabra
i carrer de Baix fins a
Ribera de la Burgada

5

Camí del Castell

6



EL REPORTATGE

Quina és l’eficiència de la xarxa
d’abastament i distribució d’aigua?
Quin és el circuit i la gestió que es fa
de l’aigua fins arribar a les aixetes de
cada habitatge?
Segons dades facilitades per AGBAR,
el rendiment tècnic hidràulic del 2021,
és a dir, la relació entre el que es
subministra i el que realment arriba i
paga l’abonat, és d’un 69%. És a dir,
3 de cada 10 litres que paguem com a
municipi s’acaben perdent.
Aquesta situació s’explica, bàsicament, pel mal estat de tota la xarxa
de canonades (tant d’alta pressió com
de distribució o baixa pressió) que
permet fer arribar l’aigua a tots els
domicilis. La gran majoria de la xarxa
és de materials que ja han superat,
àmpliament, la seva vida útil (fibrociment o PVC encolat), ja que tenen
ja més de 30 anys.
El comportament d’aquestes pèrdues no és tampoc homogeni i la xifra
obtinguda d’eficiència de rendiment
(69%) és el resultat de la mitjana dels
diferents àmbits que hi ha al municipi.
Per entendre millor aquesta situació
cal revisar el nombre d’avaries dels
darrers cinc anys a tota la xarxa.
De les gairebé 1.500 avaries comptabilitzades, la gran majoria (tot i que
de menor magnitud) s’identifiquen a
la xarxa de distribució, destacant per
sobre de la resta el sector de Ciutat
Jardí (que inclou les zones dels bessons, bruixes, repetidors i soterrat).
Les menys habituals, però de major
impacte, afecten la xarxa d’impulsió

10

o alta pressió, com ara la canonada
actualment en obres al nucli de les
Ferreries. L’estat generalitzat de la
xarxa afavoreix totes aquestes fuites
arreu del territori que expliquen els
quasi 250.000 m3 anuals (250 milions
de litres perduts).
Aquesta radiografia, sobre la xarxa de
pous, i de les diverses canonades a
tot el territori, cal completar-la amb
un nivell d’explotació de l’aqüífer de
la Tordera sovint al límit, una dessaladora en procés d’ampliació que ja
representa el 30% de l’origen de l’aigua que consumim (amb els enormes
consums energètics necessaris per
realitzar el procés) i uns models climàtics no gaire esperançadors quant
a precipitacions.
Tot plegat convida a realitzar diverses
reflexions i, a escala local, passa per
revisar sobretot tant el model d’obtenció del recurs en si com la gestió
i distribució del mateix, actuant en
quatre línies estratègiques:

· Corregir la situació irregular amb

l’ACA, pel que fa als pous municipals no concessionats, posant en
funcionament tots els que sigui
possible. Aquesta estratègia, ja en
marxa, ha d’augmentar l’autonomia
de gestió i la qualitat del servei a
diversos sectors, rebaixant la factura
de compra de l’aigua a Palafolls (molt
prioritari si es té en compte que,
actualment, més d’un 30% de l’aigua
que es distribueix des de la potabilitzadora prové de la dessaladora de
Blanes, amb el conseqüent encari-

ment vinculat als enormes costos
energètics associats).

·

Actuar sobre la xarxa deteriorada de canonades d’aigua, tant
d’alta pressió com de baixa pressió,
amb l’objectiu de reduir dràsticament el percentatge de fuites (amb
afectacions directes tant ambientals
com econòmiques), invertint primer
a les diferents canonades d’impulsió
(Palafolls centre, Sant Genís o Sant
Lluís) i en els dipòsits d’acumulació
d’aquests sectors (Castell, Sant Lluís i
Ciutat Jardí).

·

Dissenyar, en una segona fase, un
projecte de substitució progressiva
de tota la xarxa de distribució en
baixa pressió, començant pels àmbits
de Ciutat Jardí i Sant Lluís, substituint
les canonades obsoletes de fibrociment i PVC encolat per polietilè o
fosa, per aconseguir els rendiments
òptims per sobre del 90%.

·

Conscienciar i adaptar el model de
consum d’aigua de tots els sectors
afectats (ús agrícola, industrial, turístic, de boca, etc.) a les circumstàncies que defineixen els models climàtics
de les properes dècades.
Aprofitant que el contracte de gestió i
distribució d’aigua vigent amb AGBAR
caduca el 2028, en el proper mandat
2023-2027 serà el moment de valorar, un cop havent actuat en aquestes
deficiències arrossegades durant
anys, si el sistema de gestió actual
és el més òptim per a Palafolls.

EL REPORTATGE

L’Ajuntament evita malbaratar
aigua actualitzant una
infraestructura deteriorada
Com ja s’ha comentat, segons
AGBAR la xarxa de canonades que
permet que l’aigua arribi arreu pateix
unes pèrdues aproximades d’un
30% de mitjana a tot el municipi, és
a dir, 3 de cada 10 litres d’aigua
(amb els costos d’extracció, tractament i potabilització inclosos) es
perden abans de poder sortir per les
aixetes de qualsevol habitatge de
Palafolls.
Aquestes dades, i les fuites recurrents, encara més greus quan afecten la canonada general que alimenta els diferents dipòsits d’acumulació
que hi ha repartits pel municipi,
retraten una realitat: l’estat precari

de la xarxa d’abastament d’aigua de
Palafolls.
En resposta a aquesta radiografia,
l’Ajuntament ha decidit encarar
aquest mandat amb l’objectiu de
millorar les infraestructures i els
equipaments d’una manera decidida i global.
Una part de les fuites més perjudicials que es produeixen a la xarxa
s’originen a les conegudes com a
canonades d’impulsió, uns tubs,
sovint de fibrociment, que transporten l’aigua que arriba de la planta
potabilitzadora fins als dipòsits repartits per tot el municipi, que són els

Els TRAMS i les AFECTACIONS
d’aquesta actualització
▶ 1. Carrer Passada fins a la intersecció amb la plaça Major.
▶ 2. Carrer Major, incloent la
plaça Major i fins a la intersecció
de l’encreuament dels carrers
Francesc Macià i de l’avinguda de
la Costa Brava.
▶ 3. Avinguda Pau Casals, des de
Pompeu Fabra i carrer de Baix fins
a l’avinguda Ribera de la Burgada.
▶ 4. Intersecció del carrer Girona.

▶ 5. Pau Casals, entre les
interseccions dels carrers Girona i
Camí del Castell.
▶ 6. Tram del Camí del Castell.
Les obres han reposat tot el
paviment de vorera a vorera per on
passa la nova canonada, tenint en
compte les particularitats de cada
tram:
Al carrer Major s’han substituït
els trams de llambordes, sense

que abasteixen els diferents nuclis de
població.
És el cas de la canonada d’impulsió
que uneix els dipòsits de sota del
Castell amb la canonada que prové
de la potabilitzadora, que data dels
anys 80 del segle passat i, al ser
de fibrociment, no suporta bé els
canvis de pressió. La conseqüència,
durant els darrers anys, són totes
les fuites, els esvorancs i la lògica
pèrdua d’aigua. Aquest fet va dur, ja
a l’anterior equip de govern, a iniciar
els preparatius de la intervenció de
la columna vertebral del nucli de
Palafolls, substituint la vella canonada per una de nova travessant les
principals artèries de la població.
El projecte que s’ha dut a terme
durant aquest mandat ha consistit
a col·locar una nova canonada
en paral·lel a l’actual en previsió
d’anul·lar-la una vegada la nova sigui
del tot operativa. Així s’evitaran una
part substancial dels talls de subministrament en el servei i es reduiran
al mínim les afectacions als veïns en
general.

afectar les voreres, permetent
als comerços la seva activitat
habitual.
A l’avinguda Pau Casals, entre el
carrer Girona i el Camí del Castell,
a causa del mal estat provocat
per les diverses i reiterades fuites,
s’ha substituït el carrer sencer,
incloent les voreres. També
s’ha aprofitat per crear la xarxa
de pluvials, separant-la de les
clavegueres residuals.
La resta de carrers, un cop
col·locada la nova canonada, s’han
reasfaltat íntegrament, marcant
amb aquesta actuació el final de
l’obra.
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L'aigua de Palafolls en dades
Pous municipals
Pous municipals no operatius
Pous d’altres administracions

Situació dels pous

Capacitat d’extracció
Aigua extreta pous Ajuntament
Aigua comprada al CCM
63.000 m3
anuals

801.000 m3
anuals

Situació hídrica
Tipus d’avaries en
els darrers 5 anys

Avaries en escomesa
Avaries en xarxa

3
3
5

Polígon
Poble camp
de futbol

12
14

Mas Carbó
Infar

Sant Lluís (baix)

0
0

83
50

21

Sant Lluís (alt)
Nucli
Soterrat*

21

Repetidor*
Bruixes*

7
20

Bessons*

128
93
88
72
118

61
77
58

* Sant Genís / Ciutat Jardí

492

3 pous en servei
1 pou fora de servei

Consum
mitjà

1.870m3/dia

Km xarxa
d’abastament

76,35 Km

Aigua
subministrada

800.892m3/any

Aigua
registrada

555.166m3/any

Aigua
perduda

245.726m3/any

Rendiment
tècnic hidràulic

69%

11 pous propietat altres gestors

8 pous sense concessió
administrativa

8 pous vinculats a
la potabilitzadora (CCM)

1 pou d’Aigües Blanes
1 pou d’Aigües de Malgrat
1 pou del CCM de reserva

8 pous
fora de servei

Extreuen 5.100.000m3
anuals

Capacitat d'extracció
anual desconeguda

Capacitat extractiva total pròpia
63.000 m3 anuals (63.000.000 litres)
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3.129

23 pous de titularitat pública

12 pous propietat de l’Ajuntament
4 pous amb concessió
administrativa

Abonats

Capacitat extractiva total estimada: més de
5.100.000 m3 anuals aprox. (5.100.000.000 litres aprox.)

L’ENTREVISTA

Palafolls se

solidaritza amb

Ucraïna

Parlem amb Natasha Pobokina, que viu a Catalunya des de fa 21 anys, 15
dels quals a Palafolls. I amb Núria Abad, que viu al poble des de fa 17 anys i
ha viatjat a Romania per portar persones refugiades cap a Catalunya
Entrevista: Marc Ferri | Foto: Karollyne Hubert (Unsplash)

El conflicte armat a Ucraïna ha
provocat l’exili de milers de famílies cap a altres zones d’Europa. Palafolls també ha acollit
persones refugiades, 11 d’elles
a casa de Natasha Pobokina.
Núria Abad, per la seva banda,
ha fet aportacions econòmiques i ha organitzat la recollida
de material solidari, però a
més va viatjar a Romania amb
la seva furgoneta per ajudar a
portar persones desplaçades
cap a Catalunya.

Després de setmanes d’escalada de
tensió, el 24 de febrer Rússia llançava
una ofensiva militar a diverses regions
d’Ucraïna. El líder rus, Vladímir Putin,
va esgrimir com a motius l’augment
de grups neonazis a Ucraïna, però la
raó de fons que sembla que ha estat
determinant és la pèrdua d’influència
en els darrers anys de Rússia sobre
un dels antics països de l’URSS,
amb l’acostament ucraïnès en els
darrers anys a la Unió Europea i a
l’OTAN.
De fet, bona part de l’arrel del problema es troba el 2013 amb el primer
intent d’adhesió formal a la UE. Aleshores Rússia va aconseguir dissuadir
el president ucraïnès del moment,
Víktor Ianukóvitx, però l’any següent,
la revolta de la plaça Maidan va canviar el tauler polític: Ianukóvitx fugiria,
Rússia respondria amb l’annexió
militar de Crimea, moviments militars
al Donbass (Donetsk i Lugansk) fins
l’esclat de la guerra, enguany.

El conflicte armat ha provocat l’exili
de milers de famílies cap a altres zones d’Europa. A Catalunya han arribat
prop de 20.000 persones des de l’inici
de la guerra. L’esforç de la societat
catalana i de les administracions ha
recordat l’onada de solidaritat que
es va viure als anys noranta amb la
guerra a Kosovo.
A Palafolls, l’experiència recent del
voluntariat en època de pandèmia
mundial ha estat molt bona per organitzar i gestionar els més de 6.500 quilos de material humanitari que s’han
destinat a Ucraïna. Palafolls ha tornat
a demostrar que és un poble amb
valors, que advoca inequívocament
per la pau. El municipi dona acollida
a més d’una vintena de refugiats que
estan amb diverses famílies del poble.
Ràdio Palafolls ha recollit els testimonis de Natasha Pobokina, de
Bélaia Tsérkov, que porta 21 anys
a Catalunya i 15 a Palafolls, i de
Núria Abad, que fa 17 anys que viu a
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Palafolls i que ens explica com ha viscut el procés de solidaritat al poble.
Natasha Pobokina (de Bélaia Tsérkov,
Ucraïna) 21 anys a Catalunya (15 a
Palafolls)
La Natasha va estar l’estiu passat a
la seva ciutat natal, Bélaia Tsérkov,
literalment església blanca, entre les
ciutats de Kíiv i Txernòbil. Emocionada la recorda com una ciutat petita i
amb molta vida militar, ja que hi ha un
aeroport i diferents bars militars. Sap
del cert que ara no queda gaire de la
seva ciutat, ja que la guerra l’ha arrasat. Durant la seva estada, per cuidar
un familiar malalt, sí que hi havia “aire
de guerra”, però no passaven de ser
rumors i soroll de sabres que semblaven impossibles entre dos pobles
germans com el rus i l’ucraïnès.
El mateix dia que Rússia va començar
la invasió, “a un quart de sis del matí
del dia 24 em va trucar la meva cosina, cridant i plorant, acomiadant-se
de nosaltres perquè ja començaven a
caure bombes. Em va dir que s’amagaven al soterrani i que si en dos dies
no responien a les trucades ja sabien
on havien de trobar-los”. Ara, però, la
cosina, els seus dos fills i el seu marit
estan aquí a Palafolls. “Directament
a casa meva (a Palafolls) han vingut
11 persones, però sé que hi ha altres
persones refugiades en altres cases
del poble. 7 persones d’una mateixa
família van conduir tres dies i tres nits
per arribar a Sant Genís, on estan
acollits en una casa. Estic molt agraïda de la solidaritat que hem rebut.”
La Natasha sap que la seva ciutat
està destruïda ja que han caigut moltes bombes. Ni rastre de l’aeròdrom
militar i dels bars.
Els refugiats que són aquí intenten
oblidar l’horror de la guerra. Cap
d’ells suporta veure les notícies de la
guerra per la televisió. Fa mal. Molt
mal.
Els més petits encara “xisclen i demanen amagar-se en un lloc segur quan
senten passar un avió” sobre el cel de
Palafolls. El record dels primers dies
de conflicte són encara ben vius.
La Natasha no és optimista. “Aquesta
gent fa unes coses que no entren
al cap. Cauen míssils cada dia. Ara
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només maten civils i cada dia es
coneixen les atrocitats que han fet les
tropes russes. És molt dur.”
Tot i això busca cada dia al diari
alguna notícia que li permeti creure en
l’esperança de la fi del conflicte. Tot i
això, sap que costarà renéixer.
Tampoc li és fàcil veure com perd
amistat russes aquí i allà. “Jo pensava que eren els meus amics i ara em
diuen que ens mereixem això que ens
passa i que la majoria són fake news.”
Es fa creus que defensin i justifiquin
l’actuació de les tropes russes i creu
que Putin ha aconseguit imposar el
seu relat al poble rus.
Núria Abad (fa 17 anys que viu a Palafolls)
“Davant el que veia a la televisió tenia
la sensació que jo podia fer alguna
cosa més. Era com una necessitat
personal.” La Núria havia treballat
com a educadora social i tenia el neguit d’ajudar el poble ucraïnès.
A banda de fer aportacions econòmiques i d’organitzar la recollida de
material solidari a la nostra zona, la
Núria va saber que hi havia un grup
de gent de Sabadell que l’endemà
mateix marxava cap a Romania i va
decidir recollir material humanitari
aquí i acostar-lo cap al lloc de sortida
del comboi. “Vaig arribar a Sabadell i
vaig veure com carregaven les furgonetes. Em va agafar un impuls i vaig
demanar a l’organitzador d’unir-me a
ells. Jo tinc una furgoneta més petita,
però pot anar carregada i tornar carregada de gent.” L’endemà a les set
del matí, marxava amb 16 furgonetes
més direcció a Romania.

Treballem per als
que han arribat, però
també pensem en els
que s’han quedat a
Ucraïna
Gràcies a moltes donacions econòmiques, es va poder costejar la despesa
de marxar cap a la frontera. “Vam
arribar a fronteres sense problemes.”
Arribats allà, es van posar en contacte amb el cònsol per descarregar el
material. “Descarregàvem el material
a uns tràilers que marxaven directa-

ment cap a dins Ucraïna i sabíem que
aquest material arribaria en poques
hores als seus destinataris finals. Va
ser molt emotiu.”
“Et sents bé, però no ets sents bé. És
una sensació estranya. Cap de les 34
persones que formàvem el comboi ens
sentíem bé”, comenta.
Un cop descarregada l’ajuda a Timisoara, a la frontera de Romania amb
Ucraïna, les 17 furgonetes del comboi
van aprofitar per desplaçar refugiats
cap a Catalunya. La majoria van anar
a la zona de Cerdanyola, Sabadell i el
Vallès. Ara bé, Catalunya o Espanya
és lluny per als ucraïnesos. Molts
volen anar a Alemanya o Itàlia, molt
més a prop.
La Núria tenia lloc per a cinc places i
es va desplaçar fins ben bé la frontera amb Eslovàquia per si trobaven refugiats que volguessin venir
a Catalunya. A través de les xarxes
socials “arribaven molts reclams de
pares que eren dins a Ucraïna i demanaven ajuda per a les seves famílies
que fugien de la guerra direcció a la
frontera”.
“Ens va arribar la sol·licitud d’un pare
que tenia la seva dona, la seva filla de
17 anys i el seu fill de 6 mesos anant
cap a la frontera amb Eslovàquia.” La
Núria i la infermera que l’acompanyava van anar a buscar aquesta família.
Van trobar la dona i els dos fills de
matinada i la trobada va ser freda. “Jo
la vaig abraçar, però ella no. No va dir
res.”
L’endemà al matí, a les vuit, tots
cinc van començar el camí cap a
Catalunya. Tres llargs dies, ja que
“l’adolescent tenia gastroenteritis i el
bebè no parava de plorar. Vam cantar
i vam tenir moments bons, però també llargs moments de silenci.”
Aquesta família volia viatjar fins a
Tremp, on una noia russa coneixia la
crida del pare a través de les xarxes socials i va aconseguir un pis
en el qual ara viuen tres famílies de
refugiats. “Als pobles petits hi ha més
calidesa, més proximitat, que no pas
en ciutats grans.”
La Núria explica que ara han llogat
una masia a Cerdanyola del Vallès per
acollir grups més grans, ja que arriben
famílies senceres que no es volen separar i que necessiten un allotjament
més gran. “Treballem per als que han
arribat, però també pensem en els
que s’han quedat a Ucraïna.”

VILA EDUCADORA

Temps d’aniversaris

Enguany a Palafolls estem d’aniversaris.
Commemorem els 25 anys de l’Escola de
Música i Dansa (primera foto) i els del
Palauet (segona foto). A més, els 20 anys
del MiD, l’edifici que acull l’Escola de
Música i Dansa (tercera foto).
A més, Gràcia Termes Brea ha complert
cent anys. A l’acte de celebració (quarta
foto) hi va assistir l’alcalde de Palafolls,
Francesc Alemany.
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Palafolls molt més net!
El municipi millora el contracte
de neteja viària
Palafolls ha renovat el servei de
neteja viària a través d’un procés de
licitació que s’ha fet a principis d’any i
que ha guanyat l’empresa malgratenca Germans Alum.
A partir d’ara aquesta empresa és
l’encarregada de la neteja de la via
pública, ja sigui amb escombrat
manual, mecanitzat o mixt, així com
el baldeig amb aigua a pressió de les
voreres.

Com serà
la neteja viària
a partir d’ara?
El nou contracte estipula que la
màquina escombradora passarà tres
cops per setmana als principals nuclis
poblacionals del nostre poble: Centre,
Santa Maria i Sant Lluís. En la resta
d’àmbits o nuclis el compromís de pas
és de dos cops per setmana. Això
suposarà un total de 53 quilòmetres
de carrers urbans que s’escombraran
entre dos o tres cops per setmana.
Aquestes feines es faran amb maquinària nova que inclou una escombradora sobre camió i aspiració, i altres
escombradores mecanitzades. També
s’encarregarà del buidat i manteniment de les papereres d’arreu, la
neteja de la zona del mercat setmanal
i dels espais on s’han fet festes po-
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pulars o fires, així com la retirada de
cartells i pintades en espais públics.
El servei també s’encarregarà de la
recollida gratuïta de mobles i trastos vells, i del servei que ajuda els
ciutadans a transportar voluminosos
i mobles vells cap a la deixalleria de
Malgrat.

El nou contracte,
un pas endavant
en la neteja del
municipi

Les papereres es buidaran uns tres
cops per setmana, i a més l’empresa es compromet a incorporar una
cinquantena de nous elements arreu
del municipi.

Tot plegat representa una millora respecte l’anterior contracte de neteja
amb la voluntat de millorar també la
situació de neteja als carrers i places
del nostre municipi.

Germans Alum també s’ha compromès a fer una actuació de xoc d’inici
de contracte en la qual realitzarà
una gran neteja generalitzada de via
pública i també esborrarà les pintades i grafits que hi ha ara mateix a
Palafolls.

A més a més, es crea una borsa
d’hores de neteja extraordinària i
d’urgència per a qualsevol imprevist.
El nou contracte de neteja viària té
una durada de 4 anys amb un cost de
370.000€ a l’any, el que suposa uns
38€ per palafollenc a l’any.

Nou servei
de neteja
viària

Neteja viària
(53 km lineals a netejar)
Papereres
(buidat 3 cops per setmana)
Mercat setmanal
(neteja de la zona 1 cop per setmana)
Recollida de trastos i mobles vells
(demanar hora)
(VERUUDUSLQWDGHVLJUDϪWV
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Palafolls dona a conèixer
el patrimoni local a
través de dues rutes
El majestuós Castell, l’elegant alzina
del Carlí o els desconeguts gorgs de
Can Oms són només tres elements
característics que formen part de la
riquesa patrimonial de Palafolls. Conscient de l’enorme potencial d’aquest
patrimoni, l’Ajuntament ha començat a
senyalitzar-ne els principals elements
en dues rutes patrimonials.
La primera ens mostra i potencia fins
a una dotzena de referents arquitectònics que ajuden a definir el nostre
poble, mentre que la segona ens
descobreix una desena d’espais i
elements naturals de gran valor de
Palafolls.
Es tracta de rutes que no
segueixen un itinerari concret; senyalitzen cada
punt d’interès on
7
s’ha col·locat
9
un panell

Què hi ha a
cada ruta?
Ruta patrimoni
NATURAL
1-R
 iu la Tordera: medi, flora i
fauna

informatiu per explicar, en diferents
idiomes i amb imatges, per què aquell
espai és un actiu important del nostre
patrimoni. Amb aquesta senyalització
(aviat s’instal·larà la de la ruta blava)
el consistori vol divulgar i promocionar
la riquesa patrimonial amb què compta el nostre poble.

2 - Gorg de Xon Puig
3-B
 osc i llacunes del Molí d’en
Puigvert
4 - Turons del Castell
5 - L’Alzina del Carlí
6 - Entorn de la Serra de Miralles
7 – Vallplana
8 - La Riera de Reixach i les
Roques d’en Vinyals
9 – La Font del
Bolet

3

7
4
1

8

8
5
6

11

10

5

9

2

3

4
1

2

12

6

Ruta
patrimoni
ARQUITECTÒNIC

1 - Ajuntament
2 - Plaça Major
3 - Església de Santa Maria
4 - Carrer Major
5 - Carrer de Dalt
6 - Masies de Palafolls

7 - Castell de Palafolls
8 - Formació de Santa Maria
9 - Biblioteca i Enric Miralles
10 - E
 l Palauet i Arata Isozaki
11 - Església de Sant Genís
12 - Plaça de Sant Genís
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I tu, què creus que necessita Palafolls?
La regidoria de Participació Ciutadana que encapçala Sònia González
continua amb el compromís iniciat en
plena pandèmia amb la participació
ciutadana.
‘Palafolls, Participa!’ és la denominació que s’ha triat per visitar tots
els racons del municipi i recollir les
peticions de la ciutadania. Els dos
primers àmbits on ja s’han celebrat
aquests processos han estat Sant
Lluís i Santa Maria.

Com funcionen
les sessions?
A través d’una convocatòria a tot el
veïnat per carta, el consistori convoca a una sessió on els veïns poden
exposar les problemàtiques que
afecten la seva zona a través d’una
primera sessió dinamitzada. Els temes
són aleshores traslladats al govern,
que els analitza i en fa el retorn a la
ciutadania a través d’una segona sessió participativa. En aquesta, l’equip
de govern exposa en quines propostes ja s’hi estava
actuant,
les que
estan
previstes i les
que no
es podran
realitzar per
la causa
que sigui. El procés
i la documentació
–propostes i conclusions– es poden seguir
a través de l’apartat de
participació ciutadana
del web municipal.
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El compromís amb la participació
La crisi vírica ha deixat seqüeles en l’àmbit econòmic a les arques de l’Ajuntament, que ja s’han començat a fer paleses en els pressupostos d’enguany, però
que es veuran més pronunciades en els de 2022. Això ha implicat un esforç de
contenció extra per evitar afectacions als serveis tan essencials com necessaris
que dona el consistori. Tanmateix, el departament no defuig el compromís i
continua treballant per estendre la participació ciutadana a altres àmbits, com
per exemple el dels pressupostos.

Quines són les principals preocupacions i les
solucions proposades a Sant Lluís i a Santa Maria?
Demanda

Sant Lluís

Solucionat

Mal estat dels
carrers

Pendent
El 2022 asfaltatge total dels
carrers més afectats

Incivisme
i neteja

-Campanya de civisme
- Regal dispensadors de
bosses per als excrements
d’animals
-Control de les colònies de
gats
-Noves papereres

- Zones per a gossos
- Campanyes amb educadors
ambientals

Il·luminació

S’ha canviat l’enllumenat
públic a led

Millora de la il·luminació

Transport

Taxi a demanda

Millora del bus a Blanes

Santa Maria
Manca
d’aparcament

Nou aparcament rere el
camp de futbol. També per a
autocaravanes

Mal estat dels
carrers i les
voreres

Arranjaments puntuals

El 2022 asfaltatge total dels
carrers més afectats

Incivisme
i neteja

-Regal dispensadors de
bosses per als excrements
d’animals
-Control de les colònies de
gats

Diferents espais tancats per
a gossos

Parcs
integradors

Instal·lació de gronxadors
per a persones amb
diversitat funcional
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La ciutadania podrà votar en una
consulta popular la continuïtat
de la prova pilot de mobilitat
A causa de les obres de reforma de
la canonada d’aigua, que parteixen el
nucli urbà en dos, s’ha dut a terme
una prova pilot que implica la creació
de bosses d’aparcament en els àmbits
de major necessitat, i canvis de sentit
de diversos carrers per poder millo-

rar i adaptar la circulació a aquests
talls. Les principals bosses d’aparcament (zona escolar i pàrquing de les
rentadores) han quedat a un costat
de les obres, mentre que la major
concentració de vehicles empadronats
ha quedat a l’altra. Amb aquestes

accions s’han creat un centenar de
nous espais d’aparcament.
Molts d’aquests canvis estan recollits
al Pla de Mobilitat de Palafolls, i acabaran sent consultats a la ciutadania
sobre la seva permanència a finals de
setembre en una consulta popular.

1

da

e la Burga

5

d
Av. Ribera

3
C. Major

Pl. de
Joaquim
Ruyra

Parc de
les Valls
d’Ax

Canvis principals
1

2

Av. Ribera de la Burgada

Canvi de sentit únic
Nova bossa d’aparcament

2 Costa Brava

Canvi de sentit únic
Nova bossa d’aparcament

3 Mas Pinell (tram)

4
at
C. del Sindic

6
Ajuntament

Canvi de sentit únic

4 Ramon Turró (tram)

Canvi de sentit únic

5 Pompeu Fabra (tram)
Canvi de sentit únic

6 Sindicat

Girola per distribuir

19

VIU PALAFOLLS

Palafolls culmina la reforma
integral de la piscina municipal
Palafolls estrena aquest juliol la
reforma integral de la piscina municipal, unes obres que van començar a
principis d’abril. Amb aquestes obres
Palafolls disposa, a partir d’ara, d’una
piscina més segura, sostenible i amb
una temporada de bany més àmplia.
Les obres tenen un cost aproximat de
450.000 euros que es finançaran amb
recursos propis de l’Ajuntament. La
durada dels treballs ha estat de tres
mesos.

▶ La reforma de la piscina era necessària i urgent per
posar fi al malbaratament permanent d’aigua –uns tres
milions de litres anuals– que es produïa perquè les canonades estaven trencades per diferents punts i per les grans
pèrdues a tot el vas. L’envelliment de les instal·lacions i els
repetits processos de neteja amb productes cada cop més
abrasius, per poder aconseguir eliminar la brutícia acumulada a l’inici de cada temporada abans de tornar a omplir la
piscina, han eliminat la capa impermeable de la ceràmica.
▶ Les obres també han permès un estalvi important en
les feines de posada a punt de la piscina. El fet de quedar
buida durant la major part de l’any es traduïa en un sobreesforç de feina de mesos de diversos operaris per condicionar el vas de les dues piscines eliminant la brutícia que s’hi
acumulava.
▶ Amb aquesta actuació, l’Ajuntament ha posat al dia una
instal·lació dels anys 80 que havia quedat obsoleta i que ja
no complia amb diversos requeriments normatius de seguretat. Ni els punts d’accés a la instal·lació ni el format dels
mateixos així com tampoc la fondària encaixaven amb els
requisits actuals d’un equipament d’aquest tipus.

A partir d’ara, l’Ajuntament treballarà
per anar incorporant millores
Un cop s’hagi completat la temporada de bany
2022 i remodelat instal·lació hagi respost positivament a l’activitat desenvolupada, es començaran
a introduir, progressivament, millores com ara el
temperament de l’aigua. Això permetrà ampliar la
temporada de bany des de maig fins a octubre, i
obrir la piscina a altres usos (escolar, esportiu, salut, etc), que complementin el d’oci estival. També una grua per a les persones amb dificultats de
mobilitat. Cal remarcar que el cost d’oportunitat
que representa tenir una instal·lació com aquesta
només oberta durant dos mesos, és enorme.
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DESCOBREIX L’AJUNTAMENT

La llei de contractes

Com funciona la contractació de l’Ajuntament?
Per què tenim la sensació que l’Ajuntament triga tant a contractar o
a realitzar treballs? Quin procediment s’ha de seguir?
Tot procediment de contractació es regeix per la Llei 9/2017 de Contractes
del Sector Públic, que persegueix l’eficiència en la despesa pública i
el respecte envers els principis d’igualtat de tracte, no-discriminació,
transparència, proporcionalitat i integritat.

Valor econòmic
Contractes per adjudicació directa

Contractes per concurs / licitació

< 40.000€

> 40.000€

Obres
Serveis i
Subministraments

< 5000€

5.000 - 15.000€

> 15.000€

Requisits i procediment
Informe de Necessitat

Informe de necessitat

El tècnic de cada àrea és qui, detectada la
necessitat, inicia la contractació
Estudi del mercat i pressupost
El tècnic s’informa i busca en el mercat la millor
solució al millor preu. Es comparen 3 pressupostos

Redacció de les clàusules tècniques i
administratives
S’expliciten les condicions
tècniques de la necessitat

Demanar reserva de crèdit i autorització pressupostària

Licitació oberta al Perfil del Contractant

Cal assegurar que hi ha diners suficients per
finançar el contracte

Les empreses consulten què es
busca i què s’ofereix i presenten la
seva oferta al concurs

Aprovació de l’actuació
per decret

Valoració d’ofertes

Quan està tot
comprovat s’autoritza
l’actuació

Aprovació per Junta
de Govern Local i
formalització del contracte
Vista la informació i
el pressupost escollit,
s’autoritza l’execució

Una comissió estudia les propostes
de cada ofertant

Es fa la feina, el servei o subministrament

Es formalitza el contracte amb el
guanyador del concurs

Es presenta factura electrònica

Realització de la tasca

Validació tècnica de la feina i signatura de la factura

Es presenta factura electrònica

Pagament [termini mig de pagament 6 dies]

Validació tècnica de la feina i
signatura de la factura
Pagament [termini mig de
pagament 6 dies]
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Compromís de
futur, compromís
transformador

Agraïment als
nostres centres
educatius

Parafraseando a
Luther King: “Hoy
tengo un sueño”

Una de les tasques més importants
que s’ha dut a terme des de la presa
de possessió, i que ha permès que faci
mesos que se’n comencin a veure fruits,
és la feina de fons, ingent en temps,
esforços i recursos, per poder començar
a plantejar solucions als problemes de
tota escala que afecten Palafolls.
Parlem, per exemple, de tot el desori
urbanístic (una font inesgotable de
problemes), la recollida de residus, la
regularització de la contractació de
serveis, l’aposta decidida pel sistema
educatiu de Palafolls o els treballs que
s’estan duent a terme ara per aconseguir habitatge de protecció oficial a
través dels fons Next Generation.
Per entendre la feina feixuga de mesos
que hi ha darrere de cada tema, el
reportatge de l’aigua que podreu llegir
en aquest número d’El Ganxet n’és un
exemple molt clar. De la inacció i el
deixar podrir el problema del govern
anterior s’ha passat a invertir moltíssims
esforços a entendre la situació, conèixer
l’històric i saber-ho tot de cadascun dels
pous que hi ha al poble i la seva explotació, capacitat, concessions, si l’aigua
és o no potable, situació de la xarxa… i
les reunions amb l’ACA i les administracions per acabar tenint una fotografia
final que permet començar a plantejar
solucions que puguin ajudar a optimitzar
el consum d’aquest recurs i rebaixar la
factura de l’aigua, a mitjà termini.
Aquest era i continua essent el nostre
compromís electoral de transformació
del poble, pensant en el Palafolls de
2040.

Avui volem dedicar aquest escrit als
centres educatius del nostre poble.
Des de la llar d’infants, una de les primeres de la nostra zona on els nostres
infants comencen a adquirir els seus
primers hàbits i coneixements, on surten plens d’il·lusions, gràcies a les seves
educadores i a tot el seu personal, per
iniciar una nova etapa en els centres de
primària. Dues escoles amb metodologies diferents, però que ubicades en el
mateix lloc han creat una cohesió que
ha fet que siguin uns centres educatius on els claustres de professors, els
bidells, les seves AMPA, les seves monitores de menjador i tot el personal que
formen part d’elles donen als seus alumnes els valors i coneixements necessaris
per iniciar una altra nova etapa.
Aquesta nova etapa comença en el
nostre institut, ubicat en un lloc idíl·lic.
Nous reptes i nous neguits per als nostres joves on tot el professorat donarà
el millor per al seu futur.
I com no, si vols adquirir coneixements
musicals i dansa, acosta’t a la nostra
escola de música, el MID.

Todas las personas deben ser consideradas
y apreciadas por lo que son.
Hay que asegurar las identificaciones de
sus necesidades específicas y derechos
para su plena participación en los asuntos
políticos, públicos, vida cultural, actividades recreativas, esparcimiento y deporte.
Los espacios públicos, plazas, parques y
jardines son los lugares de encuentro y
ejercicio de la libertad individual, inclusiva
y colectiva.
He soñado que disfrutábamos de unos parques infantiles adaptados, con columpios
inclusivos, espacios para que nuestros
mayores con necesidades específicas
pudieran interactuar y puestos a soñar,
¿por qué no?, incluir a nuestras mascotas,
que hoy en día son miembros de nuestras
familias y con unos derechos también
reconocidos.
Estos espacios deben brindar oportunidades para que todos jueguen juntos. Jugar
es la actividad más importante para mantenerse activo, hacer amigos y socializar.
Para nuestros mayores, alivian los sentimientos de estrés y estimulan sus pensamientos creativos.
Nuestro pueblo, afortunadamente, cuenta
con numerosos parques. Aprovechemos
los espacios y dotémoslos de elementos
apropiados para el disfrute de todo el
abanico de edades y necesidades.
Pero a pesar de que el municipio dispone
de muchos parques y zonas verdes, la
mayoría están descuidados, con bastantes
elementos en mal estado o desaprovechados.
Se tendrían que municipalizar los servicios
de mantenimiento de todos y cada uno de
ellos, sobre todo en algunas urbanizaciones están del todo descuidados.
Convertir este proyecto en un servicio
público municipal.
“OTRO MUNDO ES POSIBLE” “SÍ SE
PUEDE”

Vols estar al dia de tot? Segueix-nos a les xarxes!
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Top 5 publicacions a les xarxes

#GanxetPLF

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.

1

Així ha estat l’arribada dels
Reis d’Orient a #Palafolls, amb
helicòpter!
A partir d’ara els trobareu als
campaments del Centre, Sant
Lluís i Sant Genís fins a les 21h!

05/01/2022

2

3

25/03/2022

5

3

2,61k

3,57k

El parc de les Esplanes ja
comença a omplir-se. Mentre
esperem l’actuació de Manu
Tenorio podem gaudir de l’oferta
gastronòmica que ens ofereixen
els restauradors locals.

01/07/2022

5

3,63k

Els treballs a la piscina municipal segueixen el seu curs, en el
procés de rehabilitació de tota
la infraestructura. Aquest és
l’estat actual a data d’avui.

22/04/2022

4

4,15k

Palafolls en solidaritat amb
Ucraïna! Recollida solidària de
material per al poble ucraïnès.
Ja es recull a la comissaria, al
Forroll i al MiD. El material es
lliurarà al Consolat d’Ucraïna.

28/02/2022

2,66k

Tota la informació que has de
saber per aquesta edició de
FEM Palafolls és aquí!. Tens
algun dubte? No dubtis a preguntar-nos! Ens veiem en quatre
dies!

29/06/2022

2

2,9k

Estem treballant en la introducció de la prova pilot de mobilitat
al centre. Estem senyalitzant les
noves places d’estacionament i
els nous sentits de circulació.

Sabem que teniu curiositat per
saber com van els treballs de la
piscina.
Aneu preparant els banyadors,
acabem d’entrar a la fase final
de les obres!.

23/06/2022

3,02k

Els voluntaris ja classifiquen el
material humanitari recollit en
les últimes hores.
A partir d’ara ja no es recull
roba, sinó que es necessita
material sanitari i higiènic.

03/03/2022

4

3,36k

Aquesta nit s’ha produït un incendi al Polígon de Can Baltasar,
a tocar de la B-682. S’han produït afectacions greus a diverses
activitats, però de moment es
desconeixen les causes del foc.

24/06/2022

1

3,08k

L’incendi ha estat extingit a les
6 del matí, deixant dues empreses completament calcinades.
Agraïm la feina ingent dels
Bombers en l’incident.

24/06/2022

3,07k
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La pandèmia no ha aturat la implementació de
l'administració electrònica i la transparència a
Palafolls. Ara mateix, pots fer tot això en línia!:
Instància genèrica.
Cita amb càrrec electe.
Dret d'accés a informació pública.
Padró municipal (altes, baixes, canvis, sol. Certificats/volants).
Convocatòria de selecció de personal.
Llicència de gual.
Registre d'animals de companyia.
Llicència per tala d'arbres.
Presentació del full de dades del creditor.
Llicència ocupació via pública per establiments no permanents
desmuntables.
Aportació de documentació prèvia per contractar amb
l'ajuntament.
Sol·licitud de participació a Barraques 2022 (temporal).
Sol·licitud de volant d'empadronament per Marineland.
Sol·licitud de llicència d'obres.
Sol·licitud a Serveis Socials.
Sol·licitud d'ocupació de la via pública i tall de carrer.
Sol·licitud de voluntariat.
Sol·licitud d'ajuts econòmics de caràcter social.
Sol·licitud d'ús d'instal·lacions esportives municipals.
Sol·licitud de celebració de matrimoni civil.
Sol·licitud de reserva del Molí d'en Puigvert.
Sol·licitud d'informe/certificat urbanístic.
Sol·licitud d'ús d'equipaments municipals.
Comunicació prèvia d'obres.
Comunicació a la Policia Local d'objectes perduts a la via pública.
Comunicació a la Policia Local d'anomalies a la via pública.

OAC

al teu
servei

