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El 2017 haurà estat un any marcat profundament pel conflicte polític entre Catalunya i l’Estat espanyol, que està sacsejant els fonaments de l’Espanya de les
autonomies, i que posa en qüestió l’encaix de Catalunya dins aquest ordre constitucional que s’ha mantingut invariable els darrers 40 de democràcia.
En aquest context, hem estat els Ajuntaments els que hem compensat els desequilibris que s’han produït, fruit de la paràlisi institucional de les administracions
estatals i autonòmiques, donant resposta a les necessitats del conjunt de la població més enllà del nostre marc competencial.
Dins l’àmbit estrictament local, obres emblemàtiques com la reforma del front
marítim del nucli antic, o les actuacions de millora que s’estan executant a l’Avinguda Montgó i el Passeig de Riells, han estat apostes valentes i necessàries
per continuar amb la transformació d’uns espais, que juguen un paper molt rellevant per l’Escala, des d’un punt de vista social, econòmic i turístic.
La posada en funcionament de l’Alfolí de la Sal, l’adquisició del fons artístic i documental de Víctor Català, l’èxit dels pressupostos participatius, o la consolidació
del projecte de joventut a partir de l’espai l’esbotzada i la nova associació de
joves, han estat notícies rellevants que ens ajuden a definir aquest 2017, i que
alhora són projectes que tindran concrecions i recorregut els propers anys.
El darrer trimestre de l’any ha servit per aprovar unes ordenances fiscals pel proper 2018, que asseguren uns ingressos imprescindibles per a gestionar i oferir
els serveis públics que demanda el conjunt de la població. S’ha aprovat també
un nou pressupost que ens ajudarà a desplegar una acció política que tindrà
com a objectiu l’atenció a les persones, la inversió en la millora de la via pública
i les infraestructures, la promoció econòmica i turística, i la cultura com a element clau del nostre desenvolupament social i econòmic.
L’excel•lent situació econòmica que acredita el nostre ajuntament, i que és el resultat de la política econòmica i financera assenyada dels darrers anys, assegura
la viabilitat futura d’aquestes polítiques, i garanteix també, el progrés d’una població que genera contínuament notícies positives i que en els darrers anys, amb
l’ajuda de tots s’està transformant en un poble modern i atractiu.
El passat mes de desembre i els primers dies de gener fins a l’arribada dels reis,
l’Escala també ha estat motiu d’optimisme i celebració. Ajuntament, entitats i
molts col•laboradors, hem sumat esforços per organitzar més d’una cinquantena
d’activitats diverses i adreçades a totes les edats. Activitats infantils, musicals,
comercials, gastronòmiques, exposicions, un nou pessebre magnífic, les quines,
la benvinguda als nadons nascuts el 2017 i que s’afegeixen a la nostra comunitat
o la tradicional mostra d’artistes escalencs, en son exemples destacats.
És moment doncs, d’agrair a totes les persones i entitats la seva valuosa contribució a la cohesió de la nostra vila, i a fer de l’Escala, aquests dies, una població
dinàmica, festiva i acollidora.
Pel que fa al 2018 que tot just encetem, la tramitació del nou POUM serà una
prioritat. Ens ajudarà a fixar les bases d’un futur creixement urbanístic, econòmic,
social i cultural. El repte serà encertar en la diagnosi i en les propostes concretes
que se’n derivin i que es pugui anar materialitzant els propers anys.
Un dels grans reptes pel 2018 i els propers anys per la nostra vila, serà fer realitat
el nostre ambiciós projecte cultural. La relació amb Empúries i tot el que representa el conjunt arqueològic com a gran referent cultural, paisatgístic i econòmic
pel municipi, la consolidació de l’Alfolí de l’Escala, com a museu i espai cultural
de referència, el nou projecte vinculat al fons Victor Català i la seva difusió i posada en valor, el cementiri vell i les possibilitats d’integrar-se en el nostre relat
patrimonial, i seguir treballant com fins ara el patrimoni immaterial i la cultura popular, seran els elements més significatius del projecte.
El 2018 es presenta com a un any apassionant per l’Escala, ple de reptes en les
diferents àrees d’actuació, que alhora són grans oportunitats de progrés per a la
nostra vila. No obstant, serà difícil afrontar aquests reptes si no es configura un
govern sòlid al capdavant del país, que trobi les solucions al conflicte polític que
vivim, i al que la judicialització, i la falta de diàleg i negociació, han situat en un
carreró de difícil sortida. És imprescindible que els nostres responsables polítics
dediquin els màxims esforços a treballar pel progrés i la cohesió d’un país per a
tots els catalans, en el que les administracions locals ens puguem recolzar.
Molt bona entrada d’any a tots els escalencs i escalenques.

Víctor Puga
Alcalde de l’Escala
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OBRES I MILLORES

En marxa les obres de prolongació del passeig de
Riells i de la millora de l’avinguda Montgó

Aquesta tardor s’han iniciat dues
obres de millora a la zona de Riells.
D’una banda, la primera fase del projecte de prolongació del passeig de
Riells. Els primers treballs es fan al
tram de carrer des de la cruïlla amb
el carrer Sibil·la de Fortià fins a la
Clota Petita.
El termini d'execució és de sis
mesos. Es preveu un paviment a un
sol nivell, amb espai de carril bici en
aquesta prolongació de l'avinguda,
així com la millora del paviment al
pas per la punta del Noi Esquerrà,
molt malmès en aquests moments en
diversos punts. També es preveuen
punts on poder-se asseure de cara al
mar a la zona de la Clota Petita. En
un futur, el projecte ha de continuar
fins arribar a connectar amb l'accés
a la zona de les Planasses, parc natural, facilitant la circulació a peu i en
bicicleta en tot el trajecte. També és
millorarà el sistema de desguassos
pluvials.
La primera fase de la prolongació de
l'avinguda Riells fins a la Clota Petita,
inclosa la zona de la punta del Noi
Esquerrà, es va adjudicar a l'em-

presa Narcís Matas, que va ser la
que va presentar l'oferta més avantatjosa entre les deu que es van presentar al concurs. L'adjudicació s'ha
fet per un import de 623.800 euros +
IVA, amb una ampliació de garantia
de deu anys i una aportació per part
de l'empresa per a millores que puguin sorgir durant l'execució de fins a
21.175 euros. L'obra compta amb
subvencions de la Generalitat i de la
Diputació de Girona per valor d'uns
400.000 euros.
L’altra obra és la millora del primer
tram de l’avinguda Montgó, des del
tram que va des de la cruïlla amb l'avinguda Riells fins al carrer Gerani.
L'objectiu del projecte és ampliar les

voreres i crear un tram més de carril
bici per tal de donar un major protagonisme als vianants en aquest important eix comercial. Mentre no es
resol la creació d'una nova bossa d'aparcament a la zona -en procés-, es
mantindrà part de les places d'aparcament a l'espai que posteriorment
s'usarà com a carril bici.
L'obra s'ha adjudicat a l'empresa
TEX, que va presentar la millor oferta
entre les set empreses que han participat al concurs públic, amb
298.750 euros + IVA. El termini d'execució és de quatre mesos i mentre
durin les obres la previsió és intentar
garantir l'accés als comerços i guals
que hi ha a la zona.

Jocs infantils a diverses zones verdes

Aquesta tardor s'ha anat completant la millora de
diverses zones verdes del municipi, amb la col·locació de jocs infantils. En aquest sentit, s'han
col·locat nous jocs infantils a les zones verdes del
carrer Tarragona amb carrer Bescanó i a la plaça
del Grèvol. També s'ha posat un gronxador a la
zona verda del carrer Figueres. Aquests espais formen part de les set zones verdes que es van millorar a principis d'any.
Dins d'aquesta nova tongada de millores, també
s'ha adequat la zona verda situada a la confluència
dels carrers Lleida i Bellcaire.
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ANTENCIÓ A LES PERSONES

S’engega el programa de millora social del
nucli antic, previst al Pla de Barris

El Pla d'Intervenció Integral del nucli Per tal d'aconseguir aquests objectius,
antic de l'Escala (Pla de Barris de l'Es- el programa de millora social preveu
cala) ha previst el desplegament d'un sis propostes d'actuació concretes
programa específic per a la millora so- que es posaran en marxa el gener de
cial, urbanística i econòmica del nucli 2018 i s'implementaran al llarg de tot
antic del municipi, finançat per l'Ajun- l'any. Aquestes actuacions es dissentament de L'Escala i el departament yaran i portaran a terme integrant la
de Governació, Administracions Públi- perspectiva de gènere.
1. Realització d'un porta a porta al
ques i Habitatge de la Generalitat.
La seva gestió, coordinació i imple- nucli antic per conèixer millor la realitat
mentació s’ha encarregat a l'Equip social del barri. Un equip d'enquestaTècnic d'Inclusió Social de l'àrea de dors visitarà les famílies del nucli antic
Benestar del Consell Comarcal de l'Alt per conèixer les necessitats socials,
promoure la mediació veïnal, prevenir
Empordà.
Aquest equip multidisciplinar ofereix conflictes i reforçar la convivència.
suport directe als ajuntaments de la 2. Programa comunitari Àncora per
comarca en el disseny, seguiment, im- prevenir l'aïllament de la gent gran.
plementació i avaluació de programes Aquest programa permetrà detectar i
prevenir les situacions d'aïllament de
i projectes d'inclusió social.
les persones grans del nucli antic que
Millorar les condicions de vida
El programa de millora social, urbanís- viuen soles i persones amb diversitat
tica i econòmica del Pla de Barris de funcional per evitar situacions de risc
l'Escala té com a objectiu millorar
les condicions de vida dels veïns i
veïnes del nucli antic i del conjunt
del municipi.
En els darrers anys l'Ajuntament
ha promogut diverses actuacions
de renovació urbanística al nucli
antic que al llarg de l'any 2018 es
complementaran amb el programa
de millora social amb els objectius
següents:
Il·lustracions: Zulema Galeano
1. Fomentar el bon veïnatge i la
social. El programa es posarà en
convivència al nucli antic.
2. Reforçar la detecció i la intervenció marxa amb un grup de voluntaris i voluntàries, amb els veïns i veïnes, els
en casos de risc d'exclusió social
3. Potenciar el voluntariat, reforçar les espais i equipaments del municipi i les
entitats del municipi i el treball en entitats socials.
3. Desplegament de projectes d'interxarxa
4. Promoure la participació social dels venció socioeducativa amb infants i
veïns i veïnes per reforçar la cohesió adolescents per millorar el seu benestar emocional, mitjançant el treball
social

amb xarxa amb els centres educatius,
les entitats socials i els equipaments
del barri.
4. Organització d'accions intergeneracionals i interculturals que permetin
promoure la participació dels joves,
les famílies i els més grans en activitats culturals i festives del nucli antic i
del municipi.
5. Creació de l'Espai + 60 des del qual
es promourà la dinamització comunitària amb els veïns i veïnes i les entitats locals per promoure accions
orientades a l'envelliment actiu de la
població.
6. Programa de foment del voluntariat
per reforçar les entitats i les accions
d'inclusió social mitjançant el treball en
xarxa i accions de formació.
Participació ciutadana
La participació ciutadana és un dels
elements centrals dels processos de
millora social en els municipis.
El programa de millora social del
nucli antic de l'Escala establirà
les condicions i els espais de participació perquè els veïns i veïnes
i les entitats del municipi comparteixin i s'impliquin en el disseny i
la coproducció de les actuacions
previstes i la seva implementació.
Aquest treball en xarxa es promourà mitjançant processos de
dinamització i acció comunitària i mecanismes i espais adequats per tal
que les propostes tinguin una incidència real en el barri.
Amb aquesta finalitat s'ha obert l'Oficina del programa de millora social del
Pla de Barris, a l’edifici de Can Masset, com a espai municipal que permetrà treballar amb els veïns i veïnes i
les entitats.
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L’Alfolí de la Sal obre com a Museu de l’Escala

Coincidint amb la celebració de la
Festa Major, s’ha obert l’Alfolí de la
Sal com a Museu de l’Escala. Després
de diversos anys de rehabilitació de
l’edifici, la primera planta ofereix un recorregut per la història del municipi
des de diferents vessants. Més endavant s’obriran nous espais dedicats,
entre d’altres, a l’arxiu fotogràfic o a
Víctor Català.
La jornada inaugural començava amb
la presentació del llibre "l'Alfolí de la
Sal de l'Escala", editat per l'Ajuntament de l'Escala i la llibreria Vitel·la,
que explica tota la història de l'edifici.
Els textos són dels historiadors Joaquim Nadal, Montserrat Jiménez, Lurdes Boix, Eugeni Giral, Ramon Ripoll
i Eduard Carbonell i els arquitectes
Josep Fuses, Joan M. Viader i Jordi
Paulí.
Protegit com a Bé Cultural d'Interès
Nacional, l'Alfolí de la Sal va ser adquirit per l'Ajuntament de l'Escala el
2006 i després de vuit anys d'obres de
restauració, comença a funcionar com
a Museu de l'Escala. S'explica la història del municipi a través de les èpoques i de les transformacions del
paisatge que hi ha hagut. L'exposició
permanent "L'Escala i la mar d'Empúries", combinarà diferents audiovisuals
amb peces originals de diferents èpoques, cedides pel Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries, el Museu
Marítim de Barcelona i diferents famílies escalenques. L'arribada de grecs
i romans a les costes d'Empúries, la
capitalitat del Comtat d'Empúries, la
fundació del nucli de l'Escala el segle
XVI i fins a l'actualitat, són alguns dels
aspectes que permetrà donar a conèi-

xer aquest espai de l'Alfolí de la Sal,
dissenyat sota la direcció de l'historiador Eduard Carbonell, amb la col·laboració del Museu de l'Anxova i de la
Sal.
L'edifici de l'Alfolí de la Sal va ser acabat de construir el 1697 i es pensa que
acollia la Gabella de la Vila d'Empúries i Port de l'Escala. És el 1716, a
partir del Decret de Nova Planta, que
comença a exercir com a Alfolí, emmagatzemant la sal que portaven
grans vaixells de cabotatge des de les
salines dels Alfacs (s. XVIII i XIX), Eivissa (s. XIX) i Torrevella (s.XX) i que
es distribuïa a més de dos-cents pobles de les comarques properes.
L'Alfolí va impulsar el desenvolupa-

ment econòmic i social de l'Escala al
segle XVIII, passant dels 290 habitants que tenia el 1716 a 1.383 el
1787. El ràpid augment de població va
fer que obtingués el rang de vila el
1766.
Amb la desaparició del monopoli de la
sal, l'edifici va passar a mans privades. Es va llogar a industries locals,
com la salaó d'anxoves i va acollir les
primeres associacions de pescadors,
fins que a partir dels anys 80 es va
abandonar i va entrar en un progressiu deteriorament. El 1975 s'havia
creat la Comissió de Defensa de l'Arquitectura Popular que va aconseguir
que es protegissin tant l'Alfolí de la Sal
com el Cementiri Marí.
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Projecte de rehabilitació del cementiri marí

Es preveu una inversió
inicial d’uns 150.000
euros, dins el primer
semestre del 2018

El projecte de rehabilitació del cementiri marí s'executarà dins del primer semestre del 2018 i té un pressupost
inicial d'uns 150.000 euros. Aquesta
tardor s'ha presentat el projecte en un
acte públic fet a l'Alfolí de la Sal.
El projecte ha estat redactat per Ar47
Arquitectes i Territoris XLM i preveu
l'actuació "mínima i necessària" per
consolidar aquest monument i evitar la
seva degradació. En aquest sentit, es
repararan les esquerdes que presenten les estructures de nínxols i es refaran part dels paviments originals que
estan en mal estat, sempre seguint les
tècniques tradicionals. També es retirarà el paviment que es va fer nou fa
unes dècades en un dels passadissos, per tal de posar-hi el que pertoca.
També es preveu millorar la part ajardinada i l'evacuació d'aigües plujanes,
que és un dels principals motius de
degradació, i es millorarà la senyalització i es restaurarà la porta original
de ferro de l'entrada, ara molt mal-

mesa.
L'objectiu és que el cementiri marí, declarat Bé Cultural d'Interès Nacional el
1984, no només gaudeixi d'un millor
estat de conservació, sinó que s'incrementin les seves possibilitats de visita
i d’ús a nivell cultural.
El cementiri es va construir el 1835,
quan les epidèmies de colera i malària
van fer incrementar considerablement
el nombre de defunsions i el cementiri

que hi havia a tocar de l'església de
Sant Pere es va fer insuficient. Va funcionar fins el 1970 i ha conservat sempre l'estil neoclàssic sobre el que es
va dissenyar, cosa que el fa molt especial.
"Ens fa molta il·lusió el que representa
aquesta intervenció, que obre possibilitats que ara no tenim d'oferir un espai
més obert al ciutadà", remarca l'alcalde de l'Escala, Víctor Puga.

Disset estructures funeràries a Vilanera

Finalitzada la darrera campanya d’excavacions al jaciment arqueològic de Vilanera. Els treballs arqueològics, impulsats
pel Departament de Culturai l’Ajuntament de l’Escala, s’han centrat a l’anomenat sector 3, en el límit sud del turó.Les
excavacions van ser represes l’any 2016, una vegada que aquest turó, situat a l’oest del terme municipal de l’Escala,
així com l’àrea adjacent, varen ser declarats com a Espai de Protecció Arqueològica per part del Departament de Cultura
de la Generalitat. La primera campanya va centrar els seus esforços sobretot en l’excavació del gran túmul que protegia
diverses inhumacions i una estructura megalítica central, que es va poder adscriure a un primer període d’ús funerari
d’aquesta zona durant el Neolític mig. Els treballs portats a terme durant el passat mes de setembre han prioritzat, en
canvi, l’objectiu de continuar la excavació de la important necròpolis de cremació que, segles més tard, durant el Bronze
Final i els inicis de l’edat del Ferro, es va estendre als peus del turó i que ja havia estat posada en evidència arran de
les anteriors intervencions arqueològiques realitzades els anys 1999 i 2000.Els resultats de les noves excavacions efectuades enguany han estat també molt rellevants. S’han documentat un total de disset estructures funeràries, tres de les
quals es poden atribuir al Bronze final,caracteritzades per contenir únicament una urna ceràmica amb les restes de la
cremació, encastada en una diaclasa del subsòl. Les catorze estructures restants pertanyen cronològicament a la primera
edat del Ferro, ja en el segle VII aC, i consisteixen en fosses excavades en el subsòlon havia estat dipositada l’urna
que conté les restes humanes cremades, juntament amb un nombre variable d’altres peces ceràmiques.
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Acord pel fons personal de Víctor Català

L'Ajuntament de l'Escala i l'hereu
legal de l'escriptora escalenca Caterina Albert (coneguda literàriament
com a Víctor Català), Lluís Albert
Rivas, van subscriure aquest estiu un
acord que suposa la compra de la
finca del museu-arxiu del Clos del
Pastor, així com la donació gratuïta de
tot l'important fons personal, que inclou nombroses obres, entre elles els
manuscrits originals de Solitud.
L'acord es va signar i va ser ratificat
pel ple municipal a finals de juliol.
L'adquisició del jardí del Clos del Pastor i el museu-arxiu, situats al passeig
Lluís Albert, es fa efectiva per un import de 375.000 euros, amb l'objectiu
que continuï acollint una part del fons
personal de l'escriptora i sigui visitable dins les rutes històriques periòdiques que ofereix el municipi. La resta
del llegat que fins ara estava en mans
del nebot de Víctor Català, es preservarà a l'arxiu històric, que se situarà
al recentment restaurat espai cultural
de l'Alfolí de la Sal, on també està
previst dedicar una sala a Víctor Català, on hi haurà una exposició permanent del fons, a més d'impulsar la
recerca i la difusió sobre l'escriptora i
la seva obra.
L'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, ha
remarcat "la gran transcendència i importància d'aquest acord, que permetrà posar encara més en valor l'obra
de Víctor Català i la seva vinculació
amb el municipi" i ha agraït la "generositat" de l'hereu de l'escriptora, Lluís
Albert, per arribar a signar-lo.
Lluís Albert, per la seva banda, s'ha
mostrat "emocionat, perquè és una
data trascendental a la meva vida",
agraint també la "gran sensibilitat i
exemplar empatia" per part municipal
en la gestió d'aquest acord. Durant
l'acte de signatura entregava de
forma simbòlica una de les peces
més representatives del fons de Víctor Català, un exemplar restaurat del
manuscrit de l'obra Solitud.
La directora de la Biblioteca de Catalunya, Eugènia Serra, present a l'acte
de signatura en representació del
conseller de Cultura, destacava que
"aquest és un llegat de referència de

la nostra història i una fita desitjada
per tots els que estimem el patrimoni".
Així mateix, agraïa la tasca de conservació per part de Lluís Albert.
A la signatura hi assistia bona part
dels regidors de l'Ajuntament de l'Escala, a més de familiars i estudiosos
de l'obra de Víctor Català, el president
del Consell Nacional de la Cultura i de
les Arts, Carles Duarte, i els exalcaldes Josep Maria Guinart i Rafel Bruguera.
Acte públic
També es feia un acte públic de celebració de l’acord, amb una lectura comentada de fragments de l'obra de
Víctor Català a càrrec d'Enric Casassas, Carles Duarte i Núria Nardi.
El fons de Víctor Català es composa
de dibuixos, pintures, escultures, primeres edicions de la seva obra, llibres
d'altres autors dedicats a l'escriptora,
fotografies familiars, reculls de
premsa, figures de fang i guix, episto-

7

lari i manuscrits originals. També té
peces arqueològiques vinculades a
Empúries, algunes especialment singulars, com un atuell de vidre romà o
una peça de plom amb inscripció indiketa. "Un fons amb un gran valor
històric i artístic", destaca l'alcalde de
l'Escala.
La finca del Clos del Pastor, construïda el 1915 i protegida com a Bé
Cultural d'Intèrès Local, va ser dedicada i llegada a Víctor Català per part
d'una admiradora de la seva obra, Antonia Bartomeu i Baró. La part que
passa a mans municipals és la del
jardí i el museu-arxiu que Lluís Albert
va crear el 1975.
L'Escala va commemorar l'any passat
el 50è aniversari de la mort de Caterina Albert-Víctor Català amb diferents
actes durant tot l'any i està previst
també que el 2019, coincidint amb els
150 anys del seu naixement, es programin diverses activitats
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Pressupost municipal de 22,6 milions

El ple del mes d’octubre va aprovar el pressupost i les ordenances municipals.
Les línies bàsiques passen novament per l’aposta per l’atenció a les persones,
la promoció econòmica i cultural i les inversions

L'Ajuntament de l'Escala ha aprovat
unes ordenances que congelen gairebé totes les taxes i impostos un any
més i un pressupost municipal consolidat de 22.615.872 euros., amb una
clara aposta per l'atenció a les persones (gairebé un milió d'euros, un 28%
més que l'any passat) la promoció
econòmica, turística i cultural (gairebé
1,4 milions, un 16% més que l'any
passat) i per les inversions (4,7 milions).
El pressupost municipal ordinari
(sense comptar les inversions), serà el
2018 pràcticament idèntic a l'any anterior. (17.152.288 euros, +0,2%).
Destaca un nou increment de la consignació pressupostària de l'àrea de
Promoció Econòmica, Turística i Cultura. El patronat de l'ADET tindrà un
pressupost de gairebé 1,4 milions
d'euros, un 16% més que l'any passat,
en què ja va tenir un increment del
20%. La potenciació de l'Alfolí de la
Sal i una aposta pel manteniment, difusió i promoció del patrimoni històric
en general, són alguns dels elements
claus. També un pla de dinamització

comercial.
També destaca l'aportació a l'àrea d'Atenció a les Persones (938.160 euros,
+28,22%), amb la creació d'una oficina d'habitatge, la promoció d'habitatge social, un pla de foment del
veïnatge social o subvencions i ajudes
per a les persones més necessitades,
entre d'altres.
Es preveuen 4,7 milions d'inversions,
entre les quals destaquen la previsió
d'iniciar la urbanització del sector Emperadors (2.5 milions), millorar diversos vials del nucli antic, entre els quals
i ha el carrer Enric Serra o el carrer
Codolar (846.000), millores en mobilitat i accessibilitat (150.000), el projecte d'adequació de la zona de lleure
del Camp dels Pilans (150.000) o la
segona anualitat de la prolongació del
passeig de Riells (157.000). S'hi han
d'afegir projecte ja consignats pel
2017 com són el primer tram de l'Avinguda Montgó o el projecte de millora
al cementiri marí.
“Seguim treballant amb una clara voluntat de millorar l'atenció a les persones; d'apostar per la Cultura, amb

projectes engrescadors com l'Alfolí de
la Sal o el fons Víctor Català, que se
sumen a referents com Empúries; de
gestionar amb responsabilitat els ingressos, reduint any rere any l'endeutament municipal; i de continuar
invertint en la millora del nostre municipi ”, remarca l’alcalde de l’Escala ,
Víctor Puga.
Des de 2006, l’Ajuntament de l’Escala
ha reduït l’endeutament dels 12,2 milions i un rati de 84,83%; als 3,16 milions i un rati de 16,49% amb què es
preveu tancar aquest 2017. En aquest
sentit, des del 2011 no s'ha hagut de
recórrer al crèdit per finançar les inversions. (6 anys sense concertar operacions de crèdit).
Pel que fa als patronats municipals,
l’Agència de Desenvolupament Econòmica i Turístic de l’Escala, arribarà
a un pressupost de 1.372.751 euros;
l’Institut Municipal d’Educació comptarà amb 1.191.865; El patronat de
l’Esport tindrà un pressupost de
449.768 euros i el de mitjans de comunicació, de 227.994.
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Primeres obres dels pressupostos participatius

El mes de novembre començaven les primeres obres que
van ser aprovades a través del procés de pressupostos
participatius del 2017. Es tracta de la millora de la vorera
de la part alta del carrer Enric Serra i de la vorera de la
Closa del Llop.
Aquest són els dos primers projectes dels nou que van ser
escollits dins el procés de pressupostos participatius de
l'Ajuntament de l'Escala, els quals sumen una inversió total
de 400.000 euros.
Al carrer Enric Serra, s'actua al tram de vorera que estava
més malmès, des de la plaça de l'Església cap a dalt, aprofitant per aixamplar-la una mica. El cost és d'uns 20.000
euros. Queda fora d'aquesta inversió la part baixa del carrer, des de la plaça fins a la Platja, ja que aquest tram ja
té un projecte de millora previst anteriorment i que es començarà a executar el mes de gener, que inclourà la millora de la recollida d'aigües pluvials, un paviment unificat
i el soterrament de línies elèctriques.
Al carrer de la Closa del Llop, s'estan invertint uns 7.000
euros en millores puntuals a la vorera.
Durant el primer trimestre de l'any vinent està previst que
es vagin executant la resta de projectes que van ser escollits durant el procés de pressupostos participatius.
-Eliminar cablejat aeri. Els serveis tècnics consideren prioritari començar pel carrer Enric Serra, un dels més transitats i amb més afectació visual. Cost: 70.000 euros.
-Adaptar l'accés a les platges per a persones amb mobilitat

reduïda. Facilitar l'accés a diferents platges a les persones
grans i/o amb mobilitat reduïda mitjançant la instal·lació de
passeres i passamans (la Platja, Rec del Molí, Moll Grec).
Nova rampa d'accés a l'extrem est de Riells (necessita autorització externa). Cost: 25.000 euros.
-Adequació del recorregut de Riells de Dalt a l'escola l'Esculapi. Condicionar un itinerari segur entre la zona de Riells
de Dalt i l'escola l'Esculapi, a peu o en bicicleta. Arreglar
voreres i marcar els espais que sigui necessari, especialment als carrers Mallols i del Puig. Cost: 100.000 euros.
-Il·luminar més passos de vianants. Es tractaria de continuar reforçant la il·luminació dels passos de vianants amb
la finalitat d'evitar accidents i millorar la seguretat en horari
nocturn. Actualment ja n'hi ha uns quants, que ho estan,
però la proposta passa per il·luminar-ne una quarantena
més en llocs estratègics del municipi. Cost: 93.000 euros.
-Més papereres. Instal·lar unes 60 papereres noves en diferents llocs estratègics del poble. Cost. 15.000 euros.
-Creació d'una zona verda i parc infantil en el terreny entre
l'escola l'Esculapi i l'escola bressol. Adequar aquest espai
amb la instal·lació de jocs infantils, mobiliari urbà, paviments de protecció... Cost: 60.000 euros.
-Servei de dutxes per a persones amb situació d'exclusió
social. Es tracta de donar un servei per a persones que
puntualment ho necessitin d'acord amb la detecció de Serveis Socials i/o Caritas. Cost: 10.000 euros.

Impostos, novament congelats

Pel que fa referència a les ordenances fiscals de l’Ajuntament de l’Escala per a l’any 2018, el ple ha optat novament per
la línia de la congelació. Després de la rebaixa del 3% de l’IBI de l’any passat, gairebé la totalitat dels impostos i taxes
quedaran congelades un any més (el sisè consecutiu). Només hi ha dues excepcions: Un increment del 10% de l'IBI
per a les grans superfícies comercials; i la taxa d'escombraries, que s'apujarà un 4%, com a conseqüència de l'increment
previst del cost de l'abocador comarcal (que el Consell Comarcal preveia que fos d'un 14%).
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Una nova inversió de més de 200.000 euros
en la millora de l’asfalt de 41 carrers

L'Ajuntament de l'Escala ha invertit en
el darrer trimestre de l’any uns
200.000 euros en una nova tongada
de millores de l'asfalt d'una quarantena de carrers.
Aquesta inversió s'ha repartit per bona
part del terme municipal, des d'Empúries a Montgó, passant per Riells de
Dalt o el Puig Sec, on s'ha actuat en
un nombre important de carrers.
Una de les actuacions que s'ha dut a
terme ha estat al tram que va des del
giratori de Sant Martí d'Empúries al
pont sobre el Riuet, en què hi havia diversos forats a l'asfalt i problemes d'acumulació d'aigua en cas de pluja.
S'ha aprofitat per apujar una mica la
cota de l'asfalt per tal d'intentar minimitzar aquests problemes.
També s'han fet nous passos elevats
per reduïr la velocitat a diversos punts
de l'avinguda Montgó i els carrers Tarragona, Miró Sud i del Puig.
El regidor de Serveis, Robert Figueras, destaca que "aquesta actuació
forma part de les inversions que hem

anat fent els darrers anys per tal d'anar millorant el manteniment de l'asfalt
dels carrers del municipi, essent conscients que s'ha de continuar fent un

esforç important en aquest sentit".
En aquesta nova tongada s'ha fet renovacions totals o parcials en un total
de 41 carrers.

Nou èxit del Projecte Sèpia
La col·laboració dels pescadors de
l'Escala i de l'Estartit amb el Projecte
Sèpia ha permès aquest any salvar
gairebé 800.000 sèpies i calamars
que haurien mort al ser retirats els
ous de les xarxes de pesca. Això
multiplica per sis els resultats de
l'any passat, la mateixa proporció
que l'increment del nombre d'incubadores que s'han instal·lat aquest
any.
El 2016 es disposava de només
dues incubadores creades específicament per a aquest projecte i que
van funcionar com a prova pilot. La
idea era que els ous de sèpia i calamar que es dipositaven per error a les xarxes i que fins llavors els pescadors llençaven al mar i morien, es poguessin
recollir i posar en aquesta incubadores per tal de facilitar-ne el naixement. La prova pilot va ser tot un èxit i per això
aquest any es va decidir posar un total de dotze incubadores, per tal de poder encabir-hi la totalitat dels ous recollits
pels pescadors a les seves xarxes. D'aquesta manera s'ha passat de 118.500 ous de calamar i 11.400 de sèpia "incubats" l'any passat a un total de 697.827 i 64.959, respectivament, aquest any.
"Estem molt contets perquè hem pogut donar sortida a tots els ous trets de les xarxes, que fins ara morien, donant un
guany net per la població de cefalòpodes i el recurs pesquer", remarca Boris Weitzmann, creador del projecte Sèpia
conjuntament amb el pescador escalenc Isaac Moya.
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Uns 2.700 usuaris el primer any de
l’Espai Jove l’Esbotzada

BREUS
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8 tones de morts de formigó menys

El 2 de desembre del 2016 s'estrenava l'edifici de l'Espai Jove, a la zona coneguda com a Can Parals. En aquest primer any hi han passat uns 2.700 usuaris
i s'han programat nombroses activitats, com tallers, xerrades o campionats de
futbolí. L'àrea de Joventut també ha programat diverses assemblees de joves
per tal de debatre les accions a dur a terme i recollir les inquietuds del jovent.
La Festa Jove de Primavera ha estat una de les activitats que ha tingut un major
èxit, així com el Campus Jove -que s'ha celebrat aquest estiu per primera vegada, amb un èxit total- o activitats de la Festa Major com pot ser la Gimcana
Jove. En total, més d’una vintena d’activitats.
Un dels principals fruits d'aquest primer any ha estat el naixement d'una associació de joves que ha de servir per canalitzar, debatre i ajudar a desenvolupar
les necessitats d'aquest grup d'edat.
El regidor de Joventut, Rafel López, ha remarcat la voluntat municipal de continuar apostant per aquesta àrea i ha agraït "la predisposició dels joves a implicar-se en aquest projecte, així com del tècnic municipal de Joventut, Xavier
Torrent, per tal de consolidar una oferta estable d'activitats i de propostes". En
aquest sentit, destaca que, a part d'activitats lúdiques, també s'està treballant
intensament en projectes d'assessorament i formació. Així, aquest any, s'han
iniciat classes de graduat escolar i d'accés a grau mitjà, per exemple.
A l’hora de tancar l’edició d’aquest butlletí s’estava acabant de definir la programació del primer semestre del 2018, en què està previst impulsar activitats relacionades amb la imatge i la fotografia, un nou curs de monitors de lleure, un
taller d'iniciació al llaüt i unes jornades de salut. També continuaran activitats
de gran demanda, com el taller d'Scrap, la festa de primavera jove o els campionats de futbol, bàsquet i futbolí. Aquest any, donat l'èxit, també està clar que
es repetirà l'oferta del Campus Jove d'estiu.
El tècnic de Joventut, Xavier Torrent, ha destacat "la implicació dels joves des
del primer moment, amb una resposta molt bona a les activitats i jugant un paper
destacat a la presa de decisions".

Beques per al transport a joves estudiants
L'Ajuntament de l'Escala ha aprovat la creació de beques per ajudar a finançar
el transport a aquells estudiants de batxillerat i cicles formatius que s'han de
desplaçar fora del municipi. La convocatòria encara no s’ha obert oficialment.
Aquestes beques s’han aprovat a proposta de les regidories d'Ensenyament,
Joventut i Serveis Socials, amb l'objectiu de seguir incentivant que els joves del
municipi continuïn la seva formació en el període post obligatori. Els beneficiaris
han de tenir entre 16 i 20 anys en el moment de presentar la sol·licitud, estar
empadronats i residir a l'Escala i estar cursant un cicle formatiu de grau mitjà o
alguna modalitat de batxillerat que no s'imparteixi a l'Escala. L'ajuda serà d'un
màxim de 200 euros per estudiant.

L'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament
de l'Escala ha retirat més d'un centenar
de morts de formigó del litoral del municipi, cosa que ha representat unes vuit
tones de material, aproximadament.
Dins dels estudis que s'han fet els darrers anys per tal de millorar els sistemes de subjecció de les boies de
balisament de les platges de l'Escala durant l'època d'estiu, amb l'objectiu de
disminuir l'impacte en l'àmbit marí, s'havia detectat que hi havia un gran nombre
de morts de formigó que havien anat
sent abandonats durant dècades.
Un dels punts en què se n'acomulaven
més és a la zona de la platja de Riells,
on durant molts anys hi havia un nombre
important d'embarcacions de lleure
amarrades.
El regidor de Medi Ambient, Àngel Rodríguez, remarca que amb aquesta actuació es reforçarà tant la seguretat del
fons del litoral com la seva regeneració.

Curs de Graduat a l’Escala

El curs per obtenir el graduat en educació secundària per a majors de 18 anys
que no han completat l'ESO i el curs per
accedir a cicles de grau mitjà per a majors de 17 anys sense titulació acadèmica, es poden fer aquest any a
l'Escala.
Fins ara, per fer aquests cursos calia
anar a Torroella de Montgrí o Figueres,
cosa que dificultava que algunes persones que ho desitjaven poguessin inscriure's. Aquest any, l'àrea d'Educació de
l'Ajuntament de l'Escala ha decidit posar
en marxa ambdós cursos, que es fan a
l'Espai Jove l'Esbotzada.
Només a l'hora de fer l'examen serà necessari desplaçar-se a Figueres.
"Aquesta era una mancança que teníem
a l'Escala i hi havia una demanda que
consideràvem important de poder cobrir
per tal de donar noves possibilitats formatives i de sortides laborals", remarca
la regidora d'Educació, Mariona Muñoz.
El cost del curs és de 150 euros, a pagar
en dos terminis, un en el moment de fer
la inscripció i l'altre, el gener del 2018.
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ENTREVISTA

Víctor Puga, Alcalde de l’Escala

“Estem fent el pas de poble gran a ciutat petita i
hem de fer-ho sense perdre la nostra identitat”

L’alcalde de l’Escala fa balanç en aquesta entrevista del que ha estat l’any 2017 i de quins són els projectes que
està previst desenvolupar al municipi de cara a aquest 2018 i als anys propers
-Quin balanç fa de l’any que acabem de tancar?
-“Si hem de fer balanç del 2017, hem
de començar fent referència a la situació política general generada pel conflicte entre Catalunya i Espanya. La
judicialització de la política i la falta de
diàleg ens han situat en un carreró de
difícil sortida. Esperem que tot plegat
es pugui resoldre mitjançant la política, el diàleg i la negociació, posant
esperança en què els nostres líders
polítics ho facin possible, perquè ens
hi juguem molt
A nivell local també ha estat un any de
molta activitat en tots els àmbits. Hem
passat l’equador del mandat i hi ha
molta feina feta. A nivell de planificació, hem anat avançant en el nou
POUM, amb la diagnosi que ha de
marcar les línies de futur i de progrés
del nostre poble. També estem a punt
d’aprovar un pla estratègic de turisme,
necessari per orientar la nostra promoció turística, i el pla d’urbanitzacions, que és un dèficit important i que
permetrà que en un futur, hi hagi qui
hi hagi al govern, tinguem un compromís per anar resolent molts espais
que estan sense urbanitzar”.
-També ha estat un any important
des del punt de vista de la Cultura
-“Sí, des de l’òptica cultural també ha
estat un any molt potent i crec que el
futur també està marcat pel repte de

tirar endavant un projecte cultural molt
ambiciós. La posada en marxa de l’Alfolí, l’adquisició del fons de Víctor Català, el projecte iniciat per rehabilitar
el cementiri marí, la feina que es fa
des del Masle, amb tot el que s’està
treballant de posada en valor del nostre patrimoni immaterial i la cultura popular, la potència d’Empúries... Tot
plegat fa que la Cultura ens hagi fet un
referent i que volguem seguir aquesta

línia, amb un pla director integral i integrador de molts elements importants
per l’Escala. Tot això té un retorn econòmic i social important. A més,
aquest any és l’Any Europeu del Patrimoni Cultural i hem de consolidar la
relació amb Empúries i apostar per
tots aquests elements culturals que
tenim i que han de tenir un referent
que els posi en relació com és l’Alfolí.
Aquest és el repte de futur per a la
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propera dècada.”
-Com veu aquest futur?
.“A l’Escala estan passant moltes
coses. Aquests darrers anys hem vist
com han començat a aparèixer nous
negocis, tant amb algunes franquícies
com amb millores del petit comerç;
estem veient projectes interessants a
nivell hoteler... que ens fan veure
aquest pas d’un poble gran a una petita ciutat. Hem de ser capaços de fer
aquest salt sense perdre la identitat,
que és el que ens fa singulars i que
tinguem un atractiu diferent, en què
com deia, el nostre patrimoni (cultural,
gastronòmic...) hi té un paper molt important. En aquest sentit, aquest 2018
engegem també un pla de dinamització comercial i a nivell social, vinculat
al Pla de Barris del Nucli Antic.”
-Aquest nou any també continuarà
l’esforç inversor a nivell urbanístic
-“Aquest 2017 hem completat la millora del front marítim del nucli antic i
ara hem començat dues obres d’un
nivell similar a la zona de Riells, que
també és una ànima important de
l’Escala. Estem treballant a l’avinguda
Montgó i la prolongació del passeig
de Riells, però també hem executat
urbanitzacions importants com les de
l’entorn del carrer Barcelona i hem fet
millores a una quarantena de carrers”.
-Què és farà al cementiri marí?
-”Es tracta d’una rehabilitació que preveu la consolidació dels nínxols i la
millora dels paviments i l’enjardinament i els serveis, amb l’objectiu que
aquest monument tingui la rellevància
que es mereix i sigui un atractiu més
de l’Escala. També ha de ser un espai
que pot acollir activitats culturals diverses”.
-I quin és el projecte amb el fons
Víctor Català?
-”Aquest ha estat un any extraordinari, amb l’acord per poder adquirir el
fons personal de Caterina Albert i l’espai del Clos del Pastor. S’obren mol-

tes possibilitats, a nivell de visites,
d’estudi de l’obra, de la possibilitat de
fer un centre de difusió, d’impulsar
una càtedra Víctor Català vinculada a
la UdG, de configurar un espai dedicat
a l’escriptora a l’Alfolí de la Sal...”.
-Un altre projecte que ha de consolidar-se aquest any és el de l’Oficina de l’Habitatge. Quin és
l’objectiu?
-”L’àrea de Serveis Socials està fent
una gran feina i aquests darrers anys
s’està fent un important esforç econòmic. A partir de la diagnosi de quina és
la situació pel que fa a l’habitatge, s’ha
decidit crear aquesta oficina, que ha
de ser la responsable de gestionar les

dificultats que tenen les famílies per
accedir a l’habitatge, però també ha
de treballar en la promoció d’habitatge

“Aquest

any

ha

estat

marcat pel conflicte entre
Catalunya i Espanya. Ens
hi juguem molt”

social i a preu assequible. Creiem que
ha d’anar en la línia del lloguer més
que en la venda. Hi estem treballant i
hem de veure si podem aconseguir
tancar alguna de les opcions que hi ha
sobre la taula”.
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OPINIÓ DELS GRUPS

Els nostres millors desitjos

Tanquem l’any 2017 fent un balanç positiu de la feina feta en les diferents àrees de govern, posant l’accent sobretot
en el servei a les persones en sentit ampli, la promoció econòmica i turística, la millora de la via pública i la cultura. I
són precisament aquestes, tal i com marquen els pressupostos aprobats recentment, les nostres prioritats per aquest
nou any que encetem.
Després de gaudir d’una àmplia programació lúdica, cultural i gastronòmica que ha tingut lloc durant les festes de
Nadal, volem aprofitar per posar en valor la qualitat i l’elevat nombre d’activitats que es realitzen per part del teixit associatiu local; no només per aquestes dates, sinó al llarg de tot l’any. El nostre més sincer agraïment a totes les entitats
i associacions per la tasca que fan any rera any, una feina desinteressada que requereix molt d’esforç i moltes hores de dedicació i
que gràcies a totes elles, s’aconsegueix que l’Escala esdevingui una població viva, activa i inclusiva.
Els nostres millors desitjos per aquest 2018.

No entregat
.

Compres descafeïnades

Un nadal més els tions i els Reis d’Orient de totes les cases han hagut d’abastir-se de regals per a tota la família.
Com cada any, han anat als comerços locals a mirar quines ofertes tenien i a recollir tot allò que hi havia a les cartes,
però aquest any sembla que els ha costat més arribar.
Segons alguns comerciants del nucli antic escalenc enguany tots ells han anat menys a comprar als seus establiments i s’ha vist menys moviment de patges reials buscant presents. Des d’ERC ens preguntem si això podria ser
degut als canvis en l’aparcament del centre del poble i a les dificultats que tots ells han tingut per deixar els seus carruatges i carregar-los de paquets. Potser, i només potser, aquest és un motiu més pel qual no han escollit comprar a l’Escala. Com fa temps anem
dient des del nostre grup, la peatonalització total de la zona de la platja, duta a l’extrem i tancada tot l’any, fa que a l’estiu es potenciï
molt la zona però que a l’hivern quedi molt morta. Reflexionem-hi!

Molt bon any a totes i a tots

Comencem un nou any veient la foto d'un país que de mica en mica es va fent gran, un país que a hores d'ara,
tenim dividit en dos grans blocs. Dos grans blocs que o bé volen canviar-ho tot o bé no volen canviar res.
Dos grans blocs que sembla ens vulguin convèncer que fins que no s'hagi aconseguit l'objectiu, un o altre, no cal
que treballem per problemes com la precarietat energètica, laboral i/o habitacional, la corrupció, d'aquí i d'allà, o
aclarir si quan em jubili quedaran euros a la caixa de les pensions...
Dos grans blocs que, espero, vulguin i sàpiguen utilitzar la política per bastir ponts, per deixar postures personals a favor del bé
comú, en definitiva, que abordin els problemes i novetats, que sempre aniran sortint, a favor de la ciutadania i fent servir la política i
la negociació, perquè si cadascú es tanca en lo seu, serà el fracàs de la política, i si ens falla la política fa molta més por el camí cap
a l'horitzó...

El retorn a l’status quo

Les eleccions del 21-D retornen la normalitat democràtica e institucional al Parlament de Catalunya. Aquest nou Parlament i la nova Generalitat que ha de néixer, te l’oportunitat i el deure d’evitar que qualsevol temptació d’aparent supremacisme moral i/o ideològic torni a enfrontar i dividir als ciutadans de Catalunya obligant-los a triar entre dos
pàtries. Aixó, mai més.
Per l'únic que creguem ha servit aquest intent de cop d’estat viscut a Catalunya, ha estat per sacsejar els sentiments
del poble que, espontàniament ha descobert que el patriotisme res te a veure amb el nacionalisme, i que junts érem, som i serem,
una gran Nació. Cal retornar a un status quo de quan a ningú se li hagués ocorregut que un dia quelcom pervers pogués dividir la
societat catalana entre bons i dolents, donariem així per superada la “prova” que fa 81 anys no vàrem conseguir superar.
Confiem en que un retorn a la casella de sortida de la cursa interminable per millorar la qualitat de vida de Catalunya i España, ens
permeti recuperar aquest status quo en que estàvem abans de l’intent separatista.
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AGENDA (resum)

GENER
Dia 1 de gener
*Aplec del Sol Ixent
Lloc: Punta Montgó
Dia 5 de gener
*Arribada de Ses Majestats els
Reis d’Orient
Lloc: La Platja
Dies del 19 al 21 de gener
*Representació de l’obra de teatre
“Pels Pèls”, a càrrec de l’Agrupació Artística Local
Lloc: CER

FEBRER
Dies del 10 al 12 de febrer
*Carnaval de l’Escala
Dia 17 de febrer
*Concert d’instruments de l’escola
municipal de música El Gavià
MARÇ
Dia 2 de març
*Recital de poemes musicats a càrrec de Josep Tero
Lloc: Alfolí de la Sal
Dia 30 de març
*Via Crucis Vivent

15
EXPOSICIONS
Exposició “Antiqua pavimenta.
Mosaïcs i paviments d’Empúries”.
Prorrogada
Lloc: MAC-Empúries
Final: 04/02/2018
Exposició “Mostra Col·lectiva
d’Artistes Escalencs”
Lloc: Sala d’Actes Municipal
Inauguració: 28/12/2017
Final: 07/01/2018

Exposició permanent Alfolí de la
Sal

VIA CRUCIS VIVENT

El Divendres Sant ja s’ha convertit
en una tradició, des de fa uns anys,
la representació del Via Crucis Vivent. Molts veïns i veïnes del municipi participen en aquesta
representació, que comença a les
deu del vespre a la plaça de l’Església, on s’inicia un recorregut per diferents carrers del nucli antic, durant
el qual s’escenifiquen els diferents
quadres del camí del calvari de
Jesús. S’acaba a la zona de la Mar
d’en Manassa, on es representa la
crucifixió.
El Via Crucis Vivent de l’Escala és
organitzat per l’associació cultural El
Rosetó.
CARNAVAL
Un dels plats forts de l’agenda cultural de l’Escala durant el primer trimestre
de l’any és la celebració del Carnaval. Del 10 al 12 de febrer, la comissió de
Carnaval la Farandola i l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de l’Escala han organitzat diverses activitats, entre les quals destaquen la rua infantil i la gran
rua de carrosses i comparses. Centenars de persones disfressades recorregaran els carrers de l’Escala un any més per complir aquesta tradició, que
aquí té un marcat caràcter familiar.

APLEC DE CINC CLAUS

Aquest any, l’aplec de Cinc Claus se
celebrarà el dia 2 d’abril, amb la participació de la cobla La Principal de
l’Escala. Com és habitual, la festa
inclou també el concurs d’arrossos i
paelles.
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Benvinguda als nous escalencs

Aquest 2017 han nascut a l’Escala un total de 76 nens i nenes. Com es tradicional els darrers anys, l’Ajuntament
de l’Escala va fer el dia 26 de desembre un acte simbòlic de benvinguda a aquests nous escalencs, que va consistir
en l’entrega d’un regal i un diploma i una fotografia de grup davant l’edifici de l’església amb tots els pares i nens
que van voler-hi participar. També durant l’època de Nadal és tradicional fer una visita als escalencs majors de 90
anys, als quals es porta un tortell.

