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En la bona direcció
Em disposo a escriure aquestes línies per l’editorial del butlletí que teniu
a les mans, la tarda de Dissabte Sant, després d’haver donat la benvinguda a tots els presents a la històrica jornada de portes obertes a l’Alfolí
de la Sal, ja rehabilitat, i encara amb el ressò al cap dels diàlegs, els tambors i la música de la nit d’ahir, de la novena edició del nostre extraordinari Via Crucis Vivent.
Dos dies més, i l’Aplec de Cinc Claus, amb arrossada inclosa, tancarà
uns dies de festa de Setmana Santa que hauran estat una prova exigent
pel funcionament dels serveis municipals, i per tots els negocis que
aquests dies han obert la persiana, després d’una temporada d’hivern
que comencem a deixar enrere.
En les properes pàgines trobareu la informació sobre aquestes activitats,
i la més rellevant relativa a l’activitat municipal i a d’altres fets destacats
que s’han produït a la nostra vila durant els darrers dos mesos.
Conjuntament amb la finalització de les obres de rehabilitació de l’Alfolí,
un equipament cridat a ser el nostre referent patrimonial i cultural, amb
enormes possibilitats de generar activitat cultural, social, econòmica i turística, el balanç del projecte de pressupostos participatius i l’aprovació
del projecte de prolongació i millora del passeig de Riells, són els fets
més rellevants de l’àrea d’urbanisme i serveis.
El projecte del passeig de Riells no és una simple actuació de millora urbanística. És tracta d’una aposta per assegurar la connexió, per vianants
i ciclistes, del port i les planasses, amb el Riells i el nucli antic. Estem
davant una actuació amb un impacte molt important des d’un punt de
vista turístic.
L’anunci d’un romanent de tresoreria positiu d’1,6 milions d’euros, acompanyat d’un rati d’endeutament de només el 21 %, certifiquen que l’Ajuntament ha fet una bona feina en matèria econòmica, que ens permetrà
abordar necessitats d’inversió futures i fer una política fiscal de contenció
i de caire social.
Les activitats de l’àrea de joventut, amb la programació d’un campus
d’estiu i el nou Carnet Jove l’Esbotzada, millores executades per l’àrea
de medi ambient, l’anunci del concert de Sopa de Cabra com a caps de
cartell del Festival Portalblau 2017 i la nova app de turisme, completen
aquesta edició del butlletí.
L’Escala ha tingut una excel•lent ocupació durant més de 10 dies. També
s’ha de destacar un fenomen ja conegut, però que darrerament s’està
produint amb més intensitat. Tenim un gran nombre de visitants que es
desplacen fins a l’Escala per passar el dia i passejar, assistir a alguna
activitat, gaudir d’un bon àpat o fer algunes compres. Les nombroses activitats i alternatives culturals, esportives i lúdiques que entre el sector
privat, les entitats i l’Ajuntament s’ofereixen aquests dies, juguen un
paper destacat per atraure a aquest públic, d’estada curta, que moltes
vegades decideix la seva escapada a darrera hora i en funció d’aquesta
oferta.
Estem convençuts que des de tots aquets àmbits s’està treballant en la
bona direcció, i esperem que el bon balanç d’aquests primers 15 dies
d’abril sigui un preludi d’una temporada turística llarga i profitosa per a
tots.
Víctor Puga
Alcalde de l’Escala
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OBRES I MILLORES

L’àrea de Medi Ambient adequa per a ús públic set
zones verdes a diferents punts del municipi

L'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de l'Escala ha invertit més de
50.000 euros els darrers mesos per
tal d'adequar un total de set zones
verdes, repartides per diferents punts
del municipi, per a ús públic.
Alguns d'aquests espais ja s'estaven
utilitzant, però no com a zona verda
pública. Aquest és el cas de l'espai
situat a la confluència entre els carrers Tarragona i Bescano, que era
utilitzat ocasionalment per deixar-hi
el cotxe i tenia l'aparença d'un solar
buit. Ara s'ha anivellat el terreny, s'ha
delimitat l'espai amb pals de fusta, i
s'hi ha posat arbrat i mobiliari urbà.
S'ha fet també una sorrera on properament s'hi han d'instal·lar jocs infantils i s'ha camuflat amb una tanca la
fusta la bateria de contenidors.
Una actuació similar s'ha fet a la
plaça del Grèvol, a la zona de Riells
de Dalt, on ja hi havia un espai de
jocs infantils i ara s'ha delimitat correctament tota aquesta zona verda.
D'altra banda s'han condicionat per a
ús públic algunes zones verdes públiques més petites que calia desbrossar i retirar les males herbes que

s'hi havien acumulat. Aquestes estan
situades als carrers Barcelona, Olot i
Figueres.
Finalment també s'ha fet una actuació a les places Punta Montgó i de les

Cambres. S'ha refet la jardineria, eliminant plantes invasores i adequant
el paviment i les terrasses i un pas
del sender de gran recorregut que
travessa aquesta zona.

Aprovat el projecte del carrer Sàlvia

L'Ajuntament de l'Escala ha reunit els veïns del carrer Sàlvia i els passatges Camp Rabassa 20 i 28 per explicar-los el
projecte d'urbanització que es va aprovar en el ple del mes de gener. L'objectiu és començar les obres després de
l'estiu. Aquests tres vials no tenen sortida i només hi ha una petita part urbanitzada. Amb aquesta actuació es milloraran els serveis i es pavimentarà els vials, a més de connectar-los de manera que es doni sortida a tots tres. En
aquest sentit, es perllongarà el carrer Sàlvia per tal de connectar-lo al passatge Camp Rabassa 20 (tindrà un sol sentit de circulació). El passatge Camp Rabassa 20 tindrà dos sentits de circulació, mentre que el passatge Camp Rabassa 28 es perllongarà fins al carrer Sàlvia i tindrà un sol sentit.
El projecte també preveu resoldre els problemes d'acumulació d'aigua en aquesta zona, amb una millora de la xarxa
d'aigües pluvials. La inversió prevista és de 271.446 euros.
"Aquest projecte es va iniciar a partir de les peticions que ens arribaven dels veïns i l'objectiu es que poguem iniciar
les obres després de l'estiu", explica el regidor d'Urbanisme, Josep Bofill.
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Dinou propostes passen a la fase de votació
popular dels pressupostos participatius

Aquest mes de març s'ha celebrat el
taller públic deliberatiu previst en el
procés de pressupostos participatius
de l'Ajuntament de l'Escala, en què els
ciutadans havien de prioritzar entre les
propostes que es van presentar a la
primera fase de cara a decidir les que
finalment se sotmetran a votació popular cap a finals de maig.
Cadascuna de les propostes que van
arribar al taller va ser puntuada del 0
al 10 de forma col·lectiva (sent 0 gens
prioritària i 10 totalment prioritària). Tot
i que es decidia sobre 55 propostes,
en realitat es va votar respecte 42, ja
que n'hi havia diverses que es van
agrupar en una sola donat que eren
complementàries, tot i ser presentades per ciutadans diferents.
Les propostes que passaran a la fase
final de votació són les que han quedat en les primeres 19 posicions.
Aquestes propostes són les que han
obtingut una nota mitjana mínima de 6
punts en una escala del 0 al 10.
Concretament, les 19 propostes que
està previst que passin a votació són:
-Millorar la il·luminació de més passos
de vianants.
-Fer una xarxa separativa d'aigües negres i plujanes a l'entorn dels carrers
perpendiculars al passeig marítim.
-Adaptar l'accés a platges per a persones amb mobilitat reduïda.
-Arreglar voreres a la zona de Riells
de Dalt Residencial.
-Adequar el recorregut per arribar a
peu o en bicicleta de Riells de Dalt a
l'escola l'Esculapi.
-Millorar l'entorn del mirador i la torre
de Punta Montgó.
-Arreglar voreres a l'avinguda Girona
i el carrer Enric Serra.

-Habilitar un servei de dutxes per a
persones amb situació d'exclusió social.
-Instal·lació, com a prova pilot, d'enllumenat públic que funcioni amb energia solar en punts de difícil connectar
a la xarxa, com pot ser l'accés a Cinc
Claus.
-Completar enllumenat del carrer
Francolí.
-Reasfaltar el passatge Santa Coloma
-Instal·lar grades mòbils i cadires retràctils a la Sala Polivalent
-Segona barana a les escales del
Gavià
-Arreglar voreres Closa del Llop
-Eliminació de cablejat aeri
-Acondicionar la zona de jocs infantils
del Camp dels Pilans
-Posar més papereres a punts estratègics del municipi
-Zona verda i parc infantil entre l’escola l’Esculapi i Ballmanetes
Una quarantena de persones van assistir a aquest taller públic obert a tots
els ciutadans.
"Estem molt satisfets de l'evolució que
ha tingut fins ara aquest procés, des
de la presentació de propostes a la
primera fase per part dels ciutadans a

com ha anat el taller, en què hi han assistit persones que representen diferents sensibilitats, amb gent jove, gent
gran, membres d'entitats... una cosa
que enriqueix el debat i és molt positiva", remarca l'alcalde de l'Escala,
Víctor Puga.
El procés
La primera fase dels pressupostos
participatius del 2017 va rebre un total
de 176 propostes. D'aquestes un 60%
complien amb les bases del procés i o
bé van ser debatudes en el taller participatiu o bé ja han estat assumides
directament per l'Ajuntament.
La comissió tècnica encarregada de la
validació de les propostes rebudes en
va descartar un total de 68. En termes
generals, un 31% va ser pel fet de no
correspondre al capítol d'inversions,
un 30% per no ser compatibles amb la
normativa vigent i/o no ser de competència estrictament municipal, un 21%
per superar els 100.000 euros de límit
i el 18% restant, per altres motius.
Mitjançant aquest procés de pressupostos participatius es decidiran inversions per valor de 400.000 euros.
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PROMOCIÓ

Sopa de Cabra, cap de cartell de Portalblau

Sopa de Cabra serà el cap de cartell
del Festival Portalblau 2017, de l'Escala. El conjunt gironí actuarà a l’Àgora grega de les Ruïnes d’Empúries
el divendres 28 de juliol en un concert
que començarà a les 22.30h i que
serà a peu dret. Les entrades es
poden comprar al web del festival
(www.portalblau.cat), a partir de 25
euros. A finals de març, en el moment
de tancar aquest butlletí, ja estaven
venudes un 70% de les entrades.
El 2017 serà el darrer any de gira i
d’activitat dels Sopa de Cabra després
de les gires “321” (2015) i Cercles
(2016), i abans d’una aturada per començar a plantejar un nou treball.
El concert de Sopa de Cabra formarà
part del cartell d’una edició molt especial del festival Portalblau, que aquest
any compleix el seu desè aniversari.
També s’ha anunciat ja una altra de

les actuacions d’aquest any. Es tracta
de Roger Mas, que actuarà a l’Alfolí
de la Sal, dins l’apartat Do Re Vi del
festival Portalblau, que combina la
música amb el tast de vins de la DO
Empordà.
A finals del mes d’abril està previst
que es donarà a conèixer la resta de
la programació.

D’altra banda, l’Ajuntament de l’Escala
ha ajudicat la gestió del festival a l’empresa Link Produccions per a les tres
properes edicions. La licitació té per
objectiu consolidar l’oferta del festival
i situar Portalblau com un dels principals esdeveniments musicals de l’estiu a la Costa Brava.

Una app de Turisme de l’Escala
L'Agència de Desenvolupament Econòmic i Turístic de
l'Escala ha estrenat una app per a smartphones amb l'objectiu de facilitar l'accés dels ciutadans i visitants a les informacions turístiques més rellevants.
Aquesta app es pot descarregar tant per a telèfons Android
com per a Iphone (IOS) -llegiu amb el vostre smartphone
el codi qr de la imatge-. L'usuari hi trobarà un apartat de
notícies generals d'interès turístic. També hi ha un accés
a tota la informació de l'agenda d'activitats lúdiques i culturals que es fan al municipi i la localització, mitjançant
mapes, dels principals llocs d'interès de l'Escala, segmentats per diferents criteris (què visitar, platges, natura i patrimoni,
gastronomia i hotels, entre d'altres).
"Aquest és un nou canal de difusió d'informació turística de l'Escala, en què també hi tenim, com a valor afegit, la possibilitat d'enviar notificacions als usuaris que així ho hagin sol·licitat sobre les activitats més rellevants que es facin al
municipi d'interès turístic", remarca la regidora de Promoció Econòmica i Turisme, Marta Rodeja. En aquest sentit,
l'usuari pot decidir rebre totes les notificacions que es facin des de l'Agència de Desenvolupament Econòmic i Turístic
o escollir segons els seus gustos de les variables disponibles (actes culturals, esports, gastronòmiques, infantils, joves,
música i oci). "Pot ser una manera d'atraure més visitants a participar-hi, però també que els veïns del municipi rebin
aquesta informació de forma fàcil", destaca Rodeja. L'app també facilita l'accés a les xarxes socials en què està present
Turisme de l'Escala i a la web www.visitlescala.com, així com a les dades de contacte i els horaris de l'oficina de Turisme.
L'app de Turisme de l'Escala està disponible en català, castellà, francès i anglès i ha estat desenvolupada per Sixtemia
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NOTÍCIES

Una platja on poder anar amb gossos

El pla d’usos de platges
ho permetrà, a partir
d’aquest estiu, a la
platja del Rec del Molí

El pla d'usos de platges d'aquest any,
que es va aprovar en el ple del mes de
gener, incorporarà la creació d'un
espai a la platja del Rec del Molí per
poder-hi anar amb gossos a partir d'aquest estiu.
Aquesta era una reivindicació que
havia anat en augment els darrers
anys i l'Escala no tenia fins ara cap
platja de sorra en què s'hi permetés
l'accés de gossos.
En el pla d'usos de platges que es va
aprovar s'incorpora que el tram de la
platja del Rec del Molí que va des de
la passera d'accés fins al rec quedi
delimitada i senyalitzada per a aquest
ús, mentre que la resta de la platja seguirà sent només per a banyistes.
Això obliga a desplaçar uns metres
una de les concessions d'ús recreatiu
que hi havia en aquesta zona.

El regidor de Medi Ambient, Àngel Rodríguez, apunta que "a més de la senyalització i delimitació de l'espai,
també es reforçaran el nombre de paperes i esperem que els propietaris de
gossos ens ajudin a mantenir tota

Cens d’animals adoptats

El ple ha aprovat modificar l'ordenança fiscal d'expedició
de documents administratius per tal d'incorporar una
exempció del pagament de la taxa del cens d'animals domèstics a aquells propietaris que puguin acreditar que el
seu animal ha estat adoptat. Per a la resta de casos, el
cost d'inscripció al cens és de 10,80 euros.
L'Ajuntament de l'Escala està tramitant l'actualització de
l'ordenança de protecció, control i tinença d'animals, aprovada el passat desembre. L'any passat també va editar un
tríptic en quà s'expliquen els principals punts a tenir en
compte per a propietaris de gossos, entre els quals hi ha
l'obligació de tenir la cartilla sanitària al dia; d'identificar-lo
amb un microxip homologat; d'inscriure'l al cens municipal
i de tenir-lo en unes condicions d'allotjament adequades.
A més, es fa especial incidéncia amb la necessitat que
sempre es recullin els excrements dels animals i no es deixin al carrer.
En aquests moments el cens d'animals domèstics de l'Ajuntament de l'Escala en té un total de 642 d'inscrits.

aquesta zona neta, ja que l'objectiu és
que hi hagi una platja on poder anar
amb els animals, sense que això representi que aquesta no hagi d'estar
en les millors condicions possibles".

Gavians i coloms

L'Ajuntament de l'Escala ha posat en marxa, un any més,
la campanya de control de gavians i coloms, amb l'objectiu
de minimitzar les molésties que la sobrepoblació d'aquests
animals provoca a les zones urbanes.
Els veïns que tinguin problemes amb aquests animals a
les seves propietats es poden posar en contacte amb l'empresa que s'ha contractat per fer aquestes tasques de control, al teléfon 650197240 (de 10 a 12 del matí) o al correu
electrònic falconersiberia@gmail.com. La campanya dura
fins el 30 de juny.
Les accions que es duen a terme des de fa uns anys consisteixen en evitar la col·locació de nius i retirar els ous,
en el cas dels gavians, per tal d'intentar evitar que tornin
a situar-se en el mateix lloc. En el cas dels coloms, es fan
captures controlades.
El cas dels gavians és especialment problemàtic pels
veïns, donat que en l'època de cria ataquen qui surt al terrat i s'acosta prop del niu. Només es pot actuar als habitatges en què es disposa del permís dels propietaris.
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Un romanent de tresoreria positiu d’1,6 milions

L'Ajuntament de l'Escala ha tancat l'exercici pressupostari de 2016 amb un
romanent de tresoreria positiu d'1,6
milions d'euros, segons es va informar al ple celebrat aquest dilluns.
Seguint la línia dels darrers anys, el
consistori ha continuat reduint l'endeutament municipal, de manera que
s'ha tancat l'any amb una ràtio de
només el 21,89% i un endeutament
en números absoluts de 4.228.082
euros. En aquest sentit, cal tenir en
compte que deu anys enrere el percentatge d'endeutament de l'Ajuntament de l'Escala era del 84,8% i
arribava als 12,2 milions d'euros.
D'altra banda, el pagament mitjà a
proveïdors se situa als 15 dies des de
l'aprovació de la factura, molt per sota
del límit que marca la normativa.
"La bona gestió econòmica ens permet poder afrontar les necessitats
que tenim i continuar rebaixant l'endeutament, com hem demostrat els

darrers anys", remarca l'alcalde de
l'Escala, Víctor Puga.
El ple municipal també ha aprovat algunes novetats a les tarifes de la
zona blava d'aparcament. En aquest
sentit, a partir de la seva aprovació
definitiva, l'aparcament de la plaça

7

Nova serà considerat zona bonificada
a l'hivern, cosa que permet als usuaris amb targeta de resident aparcar
per un euro al dia. A més, s'allarga el
temps que es pot aparcar a tota la
zona blava, de manera que es pot
aparcar fins a tres hores.

Programació, Campus i Carnet Jove l’Esbotzada

La programació de l'Espai Jove l'Esbotzada per a aquest primer
semestre de l’any inclou més d'una vintena d'activitats, que
s'han recollit en un programa de mà informatiu.
La voluntat de l'àrea de Joventut és anat editant la programació
semestral de l'Espai Jove per tal de donar difusió de les activitats
previstes, així com altra informació d'interès, com les opcions
d'oci i treball que ofereix l'espai.
Entre altres activitats d'aquest primer semestre hi ha tallers, xerrades o la I Festa Jove de Primavera, que es farà el 8 d'abril i
inclou monòlegs, correfoc i concert.
També s’ha anunciat que aquest estiu es farà un Campus Jove
per als nascuts entre el 200 i el 2004. El Campus Jove es farà
els mesos de juliol i agost. Estan previstes activitats variades,
que van des d'activitats esportives a sortides a la platja, passant
per gimcanes, sortides i colònies. A més, s'ha ideat de manera
que els propis participants també puguin decidir part de les activitats que es duran a terme.
Els preus van des dels 95 euros (una quinzena) als 295 euros
(dos mesos) per als empadronats i dels 100 als 315 per als no
empadronats. Hi haurà també un descompte del 10% per als que es facin el nou Carnet Jove l'Esbotzada, així com
també per a famílies nombroses o monoparentals (no acumulables).
En aquest sentit, una altra de les novetats de l’àrea de Joventut ha estat la creació del Carnet Jove l’Esbotzada,, una
identificació dirigida a persones d'entre 12 i 34 anys residents a l'Escala que donarà diferents tipus d'avantatges als
seus titulars. De moment, l'Ajuntament de l'Escala i la Unió de Botiguers i Empresaris Turístics han signat un conveni
per tal que els associats a aquesta entitat que ho desitgin s'adhereixin a aquesta iniciativa i ofereixin descomptes o
regals als posseidors del Carnet Jove l'Esbotzada.
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Prolongació del passeig de Riells

El ple municipal ha aprovat inicialment la primera fase del projecte que ha de
permetre la connexió, per a ciclistes i vianants, del passeig de Riells amb un
nou accés més digne a la zona de les Planasses
L'Ajuntament de l'Escala ha aprovat
inicialment en el ple d'aquest del mes
d’abril la primera fase del projecte per
millorar la connexió per a vianants i ciclistes entre el passeig de Riells i la
zona del port i el parc de les Planasses.
En una primera fase s'actuarà en el
tram de l'avinguda Riells entre la Clota
Petita i el carrer Sibil·la de Fortià. Això
també inclou el pas arran de mar de la
punta del Noi Esquerrà.
El pressupost inicial, a l'espera de la
rebaixa que hi pugui haver en el procés de licitació, és d'uns 779.000
euros (més iva), dels quals uns
400.000 estan coberts amb subvencions de la Generalitat i de la Diputació de Girona. En aquest sentit,
aquest és un dels pocs projectes inclosos dins el Pla de Foment Territorial
del Turisme a nivell de Catalunya.
En aquesta primera fase es preveu
millorar la pavimentació de la prolongació del passeig de Riells fins a la
Clota Petita, amb eixamplament de les
voreres i la creació d'un carril bici. A
més, s'aprofita per millorar la recollida
d'aigües plujanes al final del carrer
Sibil·la de Fortià. Per al banda del litoral també es millorarà el ferm, actualment en males condicions de
conservació. També hi haurà unes escales que permetran seure i acostarse arran de mar en el tram més cap a
l'oest de la Clota Petita i es millorarà
l'enjardinament i l'enllumenat de la
zona.
Parc de les Planasses
Més endavant haurà de continuar
aquesta actuació a través del carrer
Romeu de Cobera fins arribar al port i
a l'obertura d'un accés més digne al
parc de les Planasses -just darrere el
restaurant la Clota. Aquesta connexió
ha d'estar especialment pensada tant
per a vianants com per a ciclistes.
"Estem davant d'una actuació d'un alt
interès, tant pels escalencs com a nivell turístic, ja que és un dels pocs
trams de tot el litoral de l'Escala en

què faltava actuar-hi per aconseguir
aquest relligament d'un recorregut que
faciliti passejar des d'Empúries fins a
Montgó", remarca l'alcalde de l'Escala,
Víctor Puga.
El projecte ha estat redactat per Birulés, Cabré, Romans Arquitectes.
Front marítim del nucli antic
D’altra banda, aquest primer trimestre
de l’any s’ha iniciat la segona l’execució de la segona fase del projecte de
millora del front marítim del nucli antic,
entre la Punta i el Port d’en Perris, la

qual està previst que estigui completada abans de l’estiu.
A l’hora de tancar aquesta edició, ja
s’havia començat a posar el paviment
definitiu (a un sol nivell) al tram del
passeig Jesús Maria Isern i ja s’havien
renovat les diferents xarxes de serveis
soterrades que passen per l’àmbit del
projecte.
També s’està actuant als dos extrems
d’aquesta segona fase, tant a la platja
del Port d’en Perris, com a la nova
plaça en què s’ha de convertir la
Punta.
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Abans i després del projecte

En les imatges que es poden veure en aquestes dues pàgines hi ha una comparativa de l’estat actual de les zones
en què s’actuarà amb una vista virtual de com quedarien
un cop s’hagi desenvolupat el projecte. Les tres primeres

comparatives corresponen a l’àmbit de la primera fase, que
és la que ja ha aprovat inicialment el ple. Les altres dues,
són d’una nova fase, la qual s’haurà d’aprovar més endavant.
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Jornada de portes obertes per donar a
conèixer la rehabilitació de l’Alfolí de la Sal

El projecte de rehabilitació de l'Alfolí
de la Sal s'ha completat i el dia 15 d'abril es farà una jornada de portes
obertes per tal de donar a conèixer el
resultat d'aquesta actuació.
Es podrà visitar tot l'edifici i estan previstes diverses actuacions musicals
durant la jornada. També es podrà
veure una exposició de la història de
l'Alfolí de la Sal i una altra d’imatges
de l’Escala de la col·lecció de Josep
Esquirol. "Crec que els escalencs
s'enduran una sorpresa agradable,
perquè s'ha aconseguit una rehabilitació d'un espai absolutament magnífic",
remarca l'alcalde, Víctor Puga.
Un cop acabades les obres de rehabilitació de l'edifici, ara caldrà licitar en
breu la museïtzació de la primera
planta, que s'ha de convertir en un
espai cultural en què es podrà fer un
recorregut per la història del municipi
des de diferents àmbits. Així, hi tindran
cabuda aspectes com el patrimoni natural o l'evolució de la població des
dels primers pobladors al pas de grecs

i romans o el naixement de l'Escala
actual, entre d'altres. L'objectiu és que
la inauguració formal de l'edifici es faci
el mes de setembre, un cop completada aquesta museïtzació.
A la planta baixal, a part d'una sala per

a concerts i altres activitats i una altra
per a exposicions, per Setmana Santa
també s'hi obrirà un nou punt d'informació turística. L'edifici, a més tindrà
espai a la tercera planta per a l'arxiu
històric i el fons fotogràfic municipal.

Gonzalo Rodríguez, a la Beca de Primavera
L'artista Gonzalo Rodríguez Gómez, de Bélmez
(Córdova), ha estat escollit pel jurat com a guanyador de la dinovena edició de la Beca Internacional de Primavera d'Arts Plàstiques de l'Escala,
amb el projecte "La llum que broda la nau".
Gonzalo Rodríguez, que ha guanyat diverses premis, beques i residències artístiques els darrers
anys a diferents països (veure curriculum), ja va
ser finalista de la Beca Internacional de Primavera
de l'any passat.
En aquest cas competia entre un total de 70 projecte presentats provinents de 18 països diferents, entre els quals hi
havia Japó, Mèxic, Rúsia, Sudàfrica, Nova Zelanda, Cuba o Argentina.
El projecte que desenvoluparà a l'Escala entre abril i juny té dues vessants. D'una banda, relacionar la seva pintura
amb referències de textos de grans escriptors a l'Empordà, vincle del que ha previst que en surtin vint paisatges pintats
al natural. De l'altra, transferir tot aquest coneixement a l'interior de l'estudi de la Casa del Gavià amb una reinterpretació
a base de papers de gran format.
La Beca Internacional de Primavera de l'Escala inclou una estada de tres mesos a la Casa dels Forestals de Sant Martí
d'Empúries, on poder desenvolupar el projecte presentat, així com una ajuda de 2.000 euros per a les despeses que
aquest representi.
El jurat està format per Manolo Sierra, Francesc R. ORETÓ, Enric Tubert i Josep Maria Simon, els quals han volgut
destacar "l'elevada quantitat de projectes presentats, però especialment l'alt nivell de qualitat de la majoria de propostes".
L'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, ha remarcat també que aquest alt nivell de participació de diferents procedències
"consolida aquesta iniciativa cultural, donant un missatge d'abast internacional de compromís de l'Escala amb la Cultura
i l'Art".

butlleti_abriljuny2017_Maquetación 1 18/04/2017 12:44 Página 11

L’Escala Butlletí municipal- Abril / Juny de 2017

Convocatòria de subvencions i ajuts
socials per a aquest any

L'Ajuntament de l'Escala ha
obert el termini per poder presentar sol·licituds per acollir-se
als beneficis fiscals i ajuts socials previstos a les ordenances fiscals del 2017 per a
persones i famílies en situació
d'especial vulnerabilitat.
Seguint la línia dels darrers
anys, l'Ajuntament de l'Escala
ha previst diverses subvencions i ajuts, sempre que es
compleixin els requisits que
marquen les bases i s'acrediti una situació d'especial vulnerabilitat econòmica
que haurà de ser acreditada per l'àrea de Serveis Socials (podeu consultar-les
al web www.lescala.cat). Així, les famílies en situació més vulnerable poden
acollir-se a subvencions de l'IBI de fins el 75%, a més del 50% de la taxa d'escombraries o de l'excempció del cost de l'escola bressol o el casal. En el cas
de famílies monoparentals, la subvenció de l'IBI pot arribar al 90%, a més de
poder-se acollir a una reducció del 25% del cost de l'escola bressol, l'escola de
música o la piscina municipal. Els majors de 65 anys poden aribar a una reducció del 95% de l'IBI, del 90% de la taxa d'escombraries, del 100% de la taxa
d'entrada de vehicles i del 25% de l'escola de música i l'escola d'adults. Per a
les persones amb discapacitat, els beneficis fiscals poden ser del 100% de l'impost sobre vehicles o la taxa d'entrada de vehicles, del 75% de l'impost de construccions per eliminació de barreres arquitectòniques o millora de l'accessibilitat
i del 90% de la taxa d'escombraries.
Aquest any també s'ha incorporat una subvenció de fins al 100% de l'IBI per
als propietaris que cedeixin un habitatge per destinar-lo a lloguer social.
Es poden presentar sol·licituds fins el 31 de maig.
Ajudes per a la rehabilitació de façanes.
L'Ajuntament de l'Escala també ha obert el
termini per poder presentar peticions de
subvenció per a la rehabilitació de façanes
al nucli antic.
L'objectiu és fomentar la rehabilitació d'habitatges i edificis en una zona especialment
sensible i en què hi ha força edificacions en
mal estat de conservació. Es poden presentar peticions de subvenció fins el 15 de juny
i, en aquesta primera convocatòria del 2017,
les obres subvencionables són les que
estan situades al nucli antic entre el carrer
Enric Serra, l'Ave Maria i el mar. De cara al
mes d'octubre està previst obrir una nova
convocatòria que englobi fins a la ronda del
Pedró.
La subvenció màxima per a la rehabilitació
pot arribar a un màxim del 25% total del cost, amb un topall de 5.000 euros.
També hi ha una línia de subvencions per a la retirada d'antenes i altres elements de les façanes, però en aquest cas el topall és de 1.000 euros.
Podeu consultar la convocatòria i les bases amb tota la informació de la documentació necessària per fer la sol·licitud a: http://www.lescala.cat/ca/subvencions/

BREUS
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Donatius amb la taxa de casaments

L'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, ha fet
entrega d'un donatiu de 3.350 euros a
les responsables locals de l'Associació
Catalunya Contra el Càncer i de 1.000
euros a Astrid 21 Fundació Síndrome de
Down de Girona I Comarques.
Aquests formen part dels donatius que
cada any fa l'Ajuntament de l'Escala a
partir del que es recapta amb la taxa de
casaments civils que es fan al municipi.

Tancament de l’Any Víctor Català

Aquest mes de gener es donava per tancat l’any Víctor Català / Caterina Albert.
Les dues darreres activitats eren preestrena de "La Víctor", una docuficció dirigida per Francesc Escribano i produïda
per Minoria Absoluta i TV3 amb el suport
de la Diputació de Girona, ICEC i la Institució de les Lletres Catalanes; així com
la 4a Jornada d'estudi sobre l'obra de
Caterina Albert - Víctor Català, que reunia a l'Escala diferents estudiosos sobre
l'escriptora.

Díptics de Medi Ambient

L'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament
de l'Escala ha editat dos díptics amb finalitats pedagògiques i de conscienciació, referents a reciclatge i a la fauna
urbana protegida que es pot trobar a
l'Escala.
El díptic sobre la fauna urbana protegida
té una vocació de sensibilització respecte a la necessitat i l'obligació de protegir animals com el dragó comú, el xot,
l'oreneta o els ratpenats. "La seva protecció és regulada per diverses lleis i es
prohibeix explícitament matar, caçar,
danyar, molestar o inquietar intencionadament, així com també destruir, danyar,
recol·lectar o retenir els seus nius, cries
o ous", remarca el díptic.
El díptic "Reutilitzar, reciclar, reduir és
responsabilitat de tots" vol fomentar
aquestes bones pràctiques i donar consells sobre l'eliminació de residus: "Alguns residus poden generar un
important impacte ambiental si no es
gestionen correctament"
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ENTREVISTA

Àngel Rodríguez, Regidor de Medi Ambient i Habitatge

“En qüestions de Medi Ambient és molt important
la conscienciació i ens hi hem d’implicar tots”
El regidor de Medi Ambient i Habitatge fa un repàs en aquesta entrevista a l’activitat i projectes d’aquestes
àrees, entre les quals hi ha la millora de zones verdes, els úsos del litoral o la política d’habitatge social
-Una de les darreres actuacions
que ha dut a terme la regidoria de
Medi Ambient ha estat l’adequació
de set espais públics de diferents
punts del municipi per al seu ús per
part dels ciutadans. Quin ha estat
l’objectiu?
-“El que pretenem és posar a disposició dels escalencs tots aquests espais, sobretot fora del nucli antic, que
ja té els seus propis espais. Hi havia
terrenys, molts d’ells fruit de cessions
d’urbanitzacions executades, que no
estaven en condicions per al seu ús.
Netejant-ho i posant-hi una mica de
mobiliari urbà, els pots convertir en
una mena de plaça. Cada any mirem
de resoldre uns quants punts d’aquests. ”.
-També s’ha donat molta importància els darrers anys a les accions
de conscienciació, buscant la complicitat dels veïns en aspectes de
Medi Ambient, com és el cas de la
darrera acció en aquest sentit, que
va ser l’edició de dos díptics informatius
-“Sí. Vam fer-ne un sobre la fauna urbana protegida, que té un important
valor per a la preservació del medi i
que potser és poc coneguda. Es tracta
de conscienciar d’aquest valor i preservar-lo. També se’n va fer un altre
sobre el reciclatge. És important anar
conscienciant. Per exemple, cada any

es fa una neteja submarina i cada cop
es treu més o menys la mateixa quantitat de residus que la gent ha llençat.
Hauríem d’arribar a un moment que
això no fos necessari. És un tema de
conscienciació i ens hi hem d’implicar
tots.”
-És per això que també feu molta incidència a implicar les escoles?
-“Sempre que podem impliquem a les
escoles en les accions que fem. Hem
col·laborat en tot el que podem. A vegades fa més efecte que sigui el nét o
el fill el que digui al seu avi o pare que

una cosa no l’està fent bé que no pas
si li ho diu l’administració”.
-Una altra línia d’actuació en què
l’àrea de Medi Ambient ha estat
molt activa els darrers anys ha
estat en la creació de tallafocs i en
la gestió forestal. Darrerament s’ha
hagut de fer una actuació d’urgència a la zona de les Planasses. Per
què?
-“Es va detectar una plaga que matava els pins, que no només ha afectat
l’Escala, sinó altres municipis. Calia
actuar ràpid per evitar la seva expan-
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sió. S’ha fet un seguiment a través
dels tècnics de la Generalitat i del parc
natural del Montgrí i confiem que es
podrà resoldre a través del que s’està
fent.
A les Planasses també estem treballant per poder fer alguna acció de vigilància en els moments de més
freqüentació per tal d’intentar evitar
les bretolades i les actuacions incíviques. Aquest és el nostre parc natural
i s’ha de seguir treballant per dignificar-lo cada cop més.”
-Alguna novetat aquest any pel que
fa al pla d’usos de platges i a la instal·lació de boies de cara a l’estiu?
.“Continuem tenint els canals de natació en aigües obertes, no només per
l’oferta que representa en el sentit de
turisme esportiu i nàutic, sinó també
com a protecció de les zones de reproducció de diverses espècies.
Quan es va decidir fer aquests canals
es va fer de forma consensuada amb
els pescadors i el club nàutic. Ara
estem estudiant la possibilitat d’allargar el canal que va des del Riells fins
al Port d’en Perris, per tal que arribi
a la Mar d’en Manassa. Aquesta podria ser la solució per protegir també
la posidònia que hi ha al voltant del
Cargol. Hem encarregat un estudi.
No podem ampliar la zona de banyistes, perquè el socorrista no podria
arribar-hi i l’altra opció, que seria fer
un camp de boies, pensem que podria tenir un impacte visual més alt.
És una cosa que hem d’acabar de resoldre, probablement amb el proper
pla d’usos. De moment, el que si que
s’ha fet és estudiar tots els punts en
què s’hi instal·len boies per tal de
col·locar-les de manera que el seu
impacte sigui el mínim possible en
funció de la seva situació.
Una altra novetat que ja serà operativa aquest estiu és la creació d’un
espai a la platja del Rec del Molí en
què s’hi podrà anar amb gossos. Ara

cal col·locar la senyalització i els tancaments necessaris.”
-Vostè també és el responsable de
l’àrea d’Habitatge. Quin balanç en
fa?
-“Els ajuntaments tenim molta pressió,
però aquesta és una qüestió que és
molt més gran i que està marcada per
les decisions i les lleis que venen de
més amunt. Treballem tot el que
podem. Ara ha començat una col·laboració amb la fundació Sergi i ens
hem adherit a la borsa d’habitatge del
Consell Comarcal. És una oportunitat
perquè la gent posi pisos a disposició
per a lloguer social, amb unes garanties i sense perdre-hi res. A més,

aquest any s’ha establert a les ordenances fiscals que el propietari que
posi el pis a lloguer social té una sub-

“Sempre

que

podem

impliquen les escoles en
les accions que duem a
terme”

venció del 100% de l’IBI. També treballem pels habitatges que estan en
mans dels bancs, però la guerra amb
els bancs és molt més complicada legalment del que sembla”.
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OPINIÓ DELS GRUPS

Pressupostos participatius

Un dels nostres compromisos per aquesta legislatura era tirar endavant un procés de pressupostos participatius i
aquest hivern per primera vegada els escalencs que ho han desitjat han pogut fer propostes i decidir 400.000€ del
pressupost municipal. Amb aquest procés hem volgut donar resposta a les necessitats i reptes del municipi d’una manera oberta, fomentant la participació de tothom. A data d’avui, han tingut lloc dues parts del procés. Una primera, en
la qual es van rebre totes les propostes on els ciutadans van proposar accions d’inversió i una segona, que es tractava
d’un taller participatiu per prioritzar les propostes que es sotmetran a votació popular. Estem molt satisfets de la quantitat
de propostes presentades i de la diversitat de totes elles. La implicació dels diferents sectors en el taller participatiu va ser molt alta,
on van ser-hi presents famílies, entitats locals, gent jove i gent gran.
La fase de votació final que es durà a terme properament, decidirà quines inversions s'executaran d’aquestes 19 que han estat
prioritzades pels participants al taller. Obrint part dels pressupostos a la participació ciutadana pretenem que l’Escala sigui un municipi
més obert i dinàmic, i també ens permet planificar la inversió municipaleal màxim d’ajustada a les prioritats dels escalencs.

Obres

Encarem aquesta Setmana Santa amb bones previsions pel que fa a l’allotjament. Sembla que l’afluència de visitants
será important i els negocis de tot tipus ja ho tenen tot a punt per començar la temporada turística amb bon peu. Tot a
punt...? No! Com sempre en aquests darrers anys, el que no està a punt són les obres del nostre municipi, que, un
any més, i ja en són uns quants, estan sense acabar.
Veure l’entrada del Poble Sec amb tanques, màquines i operaris, no sembla que sigui la millor carta de presentació pels visitants que
vénen a passar aquests dies d’esbarjo. Encara més greu és la segona fase de les obres del front marítim. Aquesta reforma manté la
zona més emblemàtica del nostre poble tancada al públic, amb la deplorable imatge que això projecta a l’exterior. Les persones que
tenen negocis en aquest lloc, no poden obrir-los, i les previsions de finalització de l’obra són del tot incertes. Una vegada més el
nostre Equip de Govern, sense escoltar a ningú, ha tirat pel dret i ha decidit no posposar l’obra, tot i haver començat sense permís i
amb molt de retard. Malgrat totes aquestes dificultats, des del nostre Grup Municipal desitgem a tothom una molt bona temporada.

Tenir valor vs donar valor

L’Escala està plena de valors que, en moltes ocasions, ni tan sols coneixen els propis escalencsi que el govern
hauria de treballar per potenciari ampliar l’oferta de la vila. En varies ocasions hem demanat rehabilitar la casa del
pintor Rafel Ramis com a centre cultural i alhora habitatge social, dotant-la d’una sala per a cada artista nascut al
mateix carrer on se situa l’habitatge; Ramis,Lassús i Palau, i una altra per a artistes actuals.També pensem en la
projecció de la Fundació Víctor Mora, guionista de l’internacionalment conegut CapitánTrueno, com a valor a potenciar; promocionar la seva seu a l’Escala i explicar al món que s’hi poden trobar manuscrits originals i cartes de l’autor, entre d’altres.
Si el propi ajuntament no veu el potencial de personatges i associacions de la vila, és impossible que els visitants ho coneguin, visitin
o recomanin. L’Ajuntament ha de ser qui doni valor als actius escalencs, creure-hi, apostar-hi i potenciar-los; només així els farem
grans.

Per viure-hi tot l’any

Ja tornem a ser a les portes de l'estiu, tornem a ser a l'època en què, en plena primavera, tot es desperta. l'Escala
es prepara per oferir el millor d'ella mateixa a tots els que aquesta temporada ens visitaran.
Aquest mes, a més, conjuntament amb Sergi, comencem a treballar per intentar mobilitzar habitatges i mirar que el
fet de ser un municipi eminentment turístic no hagi de ser impediment perquè a l'Escala s'hi pugui viure tot l'any a
preus raonables.
Creiem que amb les bonificacions de l'IBI, els múltiples avantatges de la borsa d'habitatges del Consell Comarcal, al que estem adherits, traurem molt pes a les raons que fins ara feien que l'opció més extesa fos decantar-se per als lloguers turístics.

Ara toca parcel•lar el mar i comercialitzar l'ús públic?

Fa uns tres anys que han començat a sortir uns “bolets” de color groc escampats per la costa de l’Escala. No son
bolets, de fet son boies que delimiten entre altres coses el fondeig a la Poseidonia i els anomenats Canals de Natació, fins ara Vies Braves, nom comercial que costa 8.000,00.eu.
Quins beneficis aporten aquestes boies al benestar del poble ? : Cap, més aviat molesten, serveixen per ben poca
cosa, excepte les boies de delimitació de les zones de bany a les platges i les boies de fondeig a l’estiu.
A qui perjudiquen les boies dels canals de natació ? : Als Escalencs, residents i visitants que practiquen activitats nàutiques, lúdiques i esportives. Perjudiquen als usuaris de més de 1300 embarcacions censades a l’Escala, que donen feina a més de 312 persones i generen més de 25.000.000,00.eu (millions), posant en risc l’estat del benestar de tot el poble.
Si algú dubta del que afirmem, ens oferim a explicar-ho millor i més extensament a on calgui.
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AGENDA

ABRIL
Dia 1 d’abril
*Campionat FIFA 2017 per a joves
de 12 a 34 anys
Lloc: Espai Jove l’Esbotzada
*Sopar, ball, amb el grup “Nou
Trànsit”
Lloc: Sala Polivalent
Dia 7 d’abril
*Presentació del documental i nou
llibre de Boban Minic
Lloc: Museu de l’Anxova i de la Sal
Dia 8 d’abril
*Festa Jove de Primavera, amb
Meugenio, sopar, correfoc i Confetti Led Party
Lloc: Sala Polivalent i entorn
*Taller de cuina
Lloc: Maram
Dia 9 d’abril
*Taller de xocolata amb maridatge
de vins
Lloc: Maram
Dia 14 d’abril
*Via Crucis Vivent
Lloc: Nucli Antic
*Visita romana de Setmana Santa
Lloc: MAC-Empúries
*Mercat Artesà
Lloc: La Riba
Dia 15 d’abril
*Jornada de portes obertes a l’Alfolí de la Sal
Lloc: Alfolí de la Sal
Dia 16 d’abril
*Clàssics l’Escala-Empúries: Quartet Nel Quore
Lloc: Església de Sant Martí d’Empúries
*II Escalarock
Lloc: Sala Polivalent
Dia 17 d’abril

*Aplec de Cinc Claus
Lloc: Cinc Claus
Dia 23 d’abril
*Festa de Sant Jordi
Lloc: Diferents punts
Dia 29 d’abril
*Cala Poètica
LLoc: Mar d’en Manassa
Dia 30 d’abril
*Marató d’Empúries
MAIG
Dia 1 de maig
*Fira d’Entitats Escalenques
Lloc: Plaça Catalunya
*Dia 6 i 7 de maig
*Triumvirat Mediterrani
Lloc: Platja i MAC-Empúries
Dia 13 de maig
*Cantada de primavera a càrrec de
la Coral del Jubilat
Lloc: Centre Cívic Camp dels Pilans
Dia 21 de maig
*Trobada de Puntaires
Lloc: Carrer del Port
Dia 28 de maig
*Travessa de natació Riells-l’Escala
JUNY
Dia 3 de juny
*Fira Arrels del Vi
Lloc: Sant Martí d’Empúries
Dia 4 de juny
*Aplec de la Sardana
Lloc: Plaça Catalunya
Dia 17 de juny
*Commemoració de l’arribada de
la Flama Olímpica a Empúries
Dia 23 de juny
*Revetlla de Sant Joan
Lloc: Camp dels Pilans

TRIUMVIRAT MEDITERRANI
L’Escala recula en el temps cada any, a principis de maig, per recordar l’època en què al municipi van conviure-hi grecs, romans i ibers. Es tracta de la
fira grecoromana del Triumvirat Mediterrani, amb un gran nombre d’activitats,
com la lluita de gladiadors, la fira d’activitats professionals de l’època o les exhibicions del dia a dia dels legionaris romans. Aquest any, el Triumvirat Mediterrani se celebra el cap de setmana del 6 i 7 de maig.

EXPOSICIONS
Exposició “La seducció de Venus.
Una mirada retrospectiva a l’obra
de Guillem Rocas”
Lloc: MAC-Empúries
Inici: 14/01/2017
Final: 23/04/2017

Exposició “Un mar de vinyes. El
concreu de la vinya i el vi a Empúries, l’Escala i el Montgrí”
Lloc: Museu de l’Anxova i de la
Sal
Final: 30/06/2017
Exposicions “Alfolí de la Sal de
l’Escala” i “Josep Esquirol, la memòria de l’Escala”
Lloc: Alfolí de la Sal
Inici: 15/04/2017
Final: 1/05/2017

Exposició “Prudenci Bertrana: L’ideari bàrbar / Aurora Bertrana: El
virus de l’aventura”
Lloc: Beblioteca Municipal Víctor
Català
Inici: 18/04/2017
Final: 28/04/2017

BONSAIS I FLORS

El mes de maig, com és tradicional,
el Centre Esportiu i Recreatiu Xavier
Vilanova (CER) es vesteix de color
amb dues mostres consecutives.
Per una banda, l’exposició de Bonsai, que s’inaugura el dia 5 de maig.
De l’altra, l’exposició de flors del
CER, que es podrà veure a la sala
d’actes de l’entitat a partir del dia 12
de maig.
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Carnaval 2017

La carrossa de Buscant la Dory i la comparsa dels Esporpins han estat els guanyadors de la gran rua del Carnaval
de l'Escala 2017, en què van participar un total de divuit colles i unes 1.200 persones disfessades. Va ser una gran
jornada de Carnaval, en què el temps va acompanyar, fent que moltissima gent ompíis els carrers per veure passar
les carrosses i comparses que participaven a la rua. A l'apartat de carrosses, la guanyadora d’aquest any va ser la
de Buscant la Dory, seguida de Priscilla reina del desierto i els Vickings. Com a comparses, les millors van ser, per
aquest ordre, les dels Esporpins, Priscilla Reina del desierto i Les 4 estacions. Com a carrosses no inèdites, el
jurat va escollir com a millors Des de Pals Xino Xano, Geishes i Samurais i Heidi.

