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Projecte d'identificació i senyalització
dels edificis i espais d'interès històric,
artístic i social de la vila Palamós.
Palamós, com gairebé totes les poblacions, ha anat conformant la seva història amb
edificis i espais que, amb el pas del temps, han imprès caràcter a la Població, ja perquè
en ells s'hi hagin produït fets socials importants o perquè els seus creadors han fet que
tinguin un interès artístic especial pel seu disseny arquitectònic o contingut patrimonial.
Molts d'ells desapareixen per tal de ser reemplaçats per altres amb funcions totalment
diferents perquè l'evolució ha canviat el seu grau de necessitat o per ampliar les capacitats
o estils d'ús. D'altra banda alguns segueixen presents, però no es fa evident la seva
existència per un mal manteniment o són absorbits pel caos urbà que els fa impermeables
a la història que posseeixen.
Precisament, per posar-los al seu lloc històric, cultural i social, proposem que els edificis
o llocs d'interès de Palamós siguin recordats mitjançant una sèrie de plaques on es
dignifiqui la seva existència o recordi la importància que van tenir, en el seu moment, en la
vida dels habitants de Palamós.
Fa uns anys, el Municipi de Tossa de Mar va encarregar a una empresa catalana la
senyalització dels 12 edificis d'interès patrimonial del municipi. Ara nosaltres proposem
fer-ho a la vila de Palamós, però afegint-hi els edificis que han desaparegut, precisament
per retre homenatge i donar a conèixer a tots els palamosins la funció que tenien, com era
el tipus d'interes cultural i on estaven ubicats.
A hores d'ara, hi ha un edifici senyalitzat que és la Equitativa, a partir d’una placa
col·locada sobre un faristol, situada a l'aparcament on estava l'emblemàtic edifici.
Generalment quan l'edifici encara existeix s'utilitza aquest sistema. En aquest cas, a l'èsser
un aparcament no pot produir confusió. Així doncs, proposem aquest tipus de senyalització
o placa a la paret per als edificis existents i una placa al paviment per als edificis que ja no
existeixen. com s'ha fet a Barcelona per a les botigues d'interes cultural i històric, o la ruta
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del modernisme, així com en altres poblacions de europees per tal de conservar i difondre
la seva història i patrimoni.
Ens permetem, a mode de proposta oberta, esmentar alguns dels
edificis i espais on es podrien col·locar unes 15 plaques:
• Antic cinema Ideal.
• Teatre Carmen.
• Teatre Cervantes.
• El Convent.
• El Casino la Unió.
• Casino El Port.
• Algun lloc per on circulava el Tren Petit, estació o les cotxeres...
• La Gorga.
• Fabrica o casa Taulé.
• Vila Toneta.
• Vila Julia.
• Edifici del Parc.
• Torre Montaner.
• Can Matas.
• Unifircar el senyal de l'Equitativa.
• Lloc on va caure la bomba més destructiva en la guerra civil.
• Antic edifici dels Salesians.
•
•
•
Suggerim que fora de l'abast d'aquest projecte concret de Pressupostos Participats, en què
només es contemplen inversions, l'àrea de turisme de Palamós pogui utilitzar aquest
projecte per editar fullets de rutes d'interès cultural de Palamós o, fins i tot, en un estadi
futur, d’èxit del mateix es pugui ampliar amb conceptes paral·lels de la història de Palamós
i que puguin tenir el mateix atractiu per a la població com per als visitants.
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Fotografies d'alguns dels edificis esmentats:

Aquest projecte compta amb el suport de:
CLAU de VOLTA, Associació d’Art i Patrimoni de Palamós
ASSOCIACIÓ CALA MARGARIDA
SIGNAL DESIGN ( Pertany al Institut de Disseny de Imatge A. Moradell )
Associació d’Art i Patrimoni de Palamós.
Carrer President Macià, 120 baixos, 17230 Palamós Girona
Mail: palamos@claudevolta.cat

Associació
Clau de Volta
Exemple dels edificis de Tossa de Mar al fullet editat amb
posteritat a la col·locació de les plaques:

Consulta amb qui va realitzar el projecte de "Monuments i Llocs d'interès de
Tossa de Mar".

Per poder avaluar l'interès i costos de el projecte s'ha consultat a SignalDesign l'empresa que va dissenyar el projecte de Tossa
presentem una idea de tipus de gràfica dels edificis i espais i possibles costos de les plaques de paviment.
La gràfica dels edificis, que idealment hauria de fer un pintor o dibuixant de Palamós podria tenir un cost d'uns 200 € cada edifici.
La fabricació de les plaques gravades en acer inoxidable 316 aleació marina podria tenir un cost entre 600 i 750 € unitat depenent
de la mida DINA A4 o DIN A-3.
La instal·lació la podria fer la brigada municipal o una empresa contractada.
L'aportació tècnica, d'experiència en aquest tipus de projectes, el disseny, assessoria, etc. del projecte serà totalment desinteressada
per part de SignalDesign.
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