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Teniu a les mans una nova edició del butlletí municipal amb la informació més
rellevant que s’ha generat al nostre municipi en els darrers mesos. Coincideix la
presentació d’aquesta publicació, amb el balanç d’una passada Setmana Santa
en la que, malgrat arribar tant aviat aquest any, l’Escala a ofert la seva millor
cara. Els carrers, places i espais més emblemàtics s’han omplert de visitants
amb ganes de gaudir de la nostra vila i dels seus nombrosos atractius, i hem
pogut tenir un primer tast del que serà la propera temporada turística.
Si fem cas als que diuen que aquests dies festius solen ser un termòmetre que
ens permet fer previsions pel que fa a l’ocupació i l’activitat turística que tindrem
la temporada, hem de ser optimistes.
Fem també balanç aquest dies, de la gestió econòmica que ha fet l’ajuntament
en el darrer exercici pressupostari. El tancament de l’exercici 2017 mostra unes
xifres extraordinàriament positives. Hem generat un estalvi molt important que
ens permet seguir reduint l’endeutament fins a situar-lo en una xifra històrica.
L’Ajuntament de l’Escala ha pràcticament eixugat un endeutament que fa uns
anys es situava en una ratio propera al 90 % i que superava els 12 milions d’€.
Actualment podem dir que la hisenda municipal està del tot sanejada i que el
mèrit és que això s’ha aconseguit sense augmentar la pressió fiscal als escalencs, apostant per la millora dels serveis, i abordant gran inversions que tenen
com a resultat millores urbanístiques, que estem convençuts que en els propers
anys tindran un retorn extraordinari pel municipi.
Per arribar als mesos de més activitat amb tots els serveis i millores en la via
pública a punt, l’Ajuntament planifica i executa durant l’hivern diferents actuacions. Algunes d’ordinàries que formen part del manteniment i la planificació general, i d’altres d’extraordinàries. Responen a aquestes darreres, les
reurbanitzacions del carrer Enric Serra, la del primer tram de l’Av. Montgó i la
prolongació del Passeig de Riells. Actuacions que encara no estan a punt, però
que tant en el cas del nucli antic, com en el de Riells, suposaran una millora extraordinària per uns dels espais amb més potencial pel que fa a l’activitat turística
i comercial del municipi.
Comprovareu també en les següents pàgines com es van executant tots els projectes escollits dins els pressupostos participatius, atenent al compromís adquirit
en el seu moment per l’Ajuntament.
Dins l’acció de govern, les actuacions urbanístiques són sovint les que més repercussió. No obstant, aquest butlletí ens permet subratllar moltes altres activitats, projectes i iniciatives dins l’àmbit social, cultural o esportiu, que en els
darrers mesos han estat rellevants. Aquest és el cas d’una política cultural de la
vila que, amb l’Alfolí de la Sal com a referent, té una vitalitat extraordinària. Trobareu tot seguit, una entrevista al regidor de cultura i tota la informació d’una
magnífica exposició dedicada al pintor escalenc Rafel Ramis, que durant els darrers mesos ha ocupat les tres sales de la planta baixa l’Alfolí.
També us oferim detalls de la passada Festa de l’Esport que vam celebrar al
MASLE. Una trobada amb l’esport escalenc que en permet reconèixer i homenatjar a equips, esportistes i clubs pels èxits aconseguits durant la temporada.
La presentació dels bons resultats del projecte “Integrals”, impulsat per l’àrea de
joventut, destinat a la formació i orientació laboral de joves que no treballen ni
estudien, i les mesures per a mobilitzar habitatges buits per destinar-los a lloguer
social que vam presentar en el marc de l’estudi sobre pisos buits encarregat per
l’Ajuntament a la fundació Ser.gi, completen el butlletí corresponent a aquest primer trimestre de 2018.
Ha estat un hivern meteorològic llarg, amb molts dies de fred, amb tramuntana,
temporals de llevant, pluges i neu a les muntanyes. Un hivern que, sense ser
excepcional, feia temps que no teníem. La primavera ha arribat també amb
temps canviant, però el bon temps s’albira proper i ben aviat la vida als carrers
prendrà tot el protagonisme.
Bona primavera i bona temporada !

Víctor Puga
Alcalde de l’Escala
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Diverses obres de millora de la mobilitat i de
l’espai urbà completades o en desenvolupament

Aquest primer semestre de l’any
s’estan completant o desenvolupant
encara diverses obres de millora de
la mobilitat i de l’espai urbà a diferents punts del terme municipal de
l’Escala.
En aquest sentit, aquesta Setmana
Santa ja s’ha obert al trànsit la prolongació del passeig de Riells fins a
la zona de la Clota Petita. S’ha apostat per una pavimentació al mateix nivell, amb un sol carril de circulació i
espai diferenciat per a vianants i ciclistes. A l’hora de tancar aquesta
edició també estaven molt avançats
els treballs de millora de la Clota Petita, on s’ha fet una nova zona ajardinada i s’ha millorat el paviment.
Aquesta millora ha de completar-se
amb el pas per la punta del Noi Esquerrà.
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.
L’altra obra en un avançat estat d’execució és la millora del primer tram
de l’avinguda Montgó, des de la cruïlla amb l'avinguda Riells fins al carrer
Gerani. S’han ampliat les voreres
d’aquest important eix comercial i
s’ha plantat arbrat per fer aquest passeig més amable. S’aprofita per renovar l’enllumenat i part de les
canonades, així com per instal·lar
contenidors soterrats a la cruïlla amb
el camí del Palau. El projecte també
inclou la renovació de l’asfalt i els treballs es preveu que estiguin totalment completats cap a finals d’abril.
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.
Aquest abril també està previst l’inici
de dues actuacions incloses als pressupostos participatius. Per una

banda, la millora del recorregut per a
vianants per connectar la zona de
l’escola l’Esculapi amb el barri Rosa
Lau. De l’altra, la creació d’un parc
als terrenys que hi ha entre l’escolal’Esculapi i l’escola bressol.
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FESTA DE L’ESPORT DE L’ESCALA

Divuit reconeixements a club i esportistes

L'Escala ha celebrat aquest gener una
nova edició de la Festa de l'Esport,
amb què el municipi reconeix la tasca
dels esportistes escalencs durant el
darrer any.
La Festa de l'Esport s'ha fet un any
més a la sala d'actes del Museu de
l'Anxova i de la Sal. . L'alcalde, Víctor
Puga, remarcava l'esforç
dels esportistes escalencs i
dels responsables i col·laboradors dels diferents clubs
com a elements clau que fan
destacar l'Escala per la seva
oferta esportiva de qualitat,
així com les bones instal·lacions i el suport econòmic
municipal.
En aquesta edició, s'han
donat un total de divuit reconeixements.

Guardó al millor esportista
local femení sénior del
2017
Anabel da Cruz
L’escalenca aconseguia la primera posició a la classificació general i per
tant medalla d’or, en el Campionat
d’Espanya Sènior Femení IFBB. Classificada dins del Top 10 al Classic Europe 2017 a Barcelona, entre altres
distincions.
Guardó al millor esportista local
masculí sénior del 2017
Desi Mateos
Destacar l’atleta escalenc per la seva
progressió en el món del trail running,
essent considerat, actualment, un corredor dins del top 10 gironí.
Guardó a les millors classificacions
individuals del 2017

Àfrica Radsma Aguilar
Atletisme. Durant la passada temporada 2016/2017 ha quedat primera en
la prova de 100 metres tanques en el
Campionat de Catalunya de Clubs
Cadet a l’Aire Lliure, entre altres bons
resultats.

Aitana Radsma Aguilar
Atletisme. Durant la passada temporada 2016/2017 ha estat primera en la
prova de 60 metres tanques en el
Campionat de Catalunya Junior en
Pista Coberta i en la prova de 100 metres tanques en el Campionat de Catalunya Junior a l’Aire Lliure, entre
altres bons resultats.
Raquel Osorio
Kitesurf. Va començar fa tres anys a
competir en aquesta modalitat de navegació que consisteix en l'ús d'un
estel de tracció que està subjecte a
l'esportista. Ha estat 3era classificada
a la Copa del Món Júnior en la categoria de Sub-15, entre altres bons re-

sultats.

Pol Guillem Abel
Pàdel. És un jugador en continua progressió i de gran futur. Ha acabat l’any
en la categoria de Menors Infantils
ocupant el 12è lloc del rànquing de
Catalunya i el 75 d’Espanya.
Semifinalista del Campionat
de Catalunya per parelles i al
Campionat de Catalunya per
equips 2017 i sots campió de
Catalunya 2016.
Guardó a les millors classificacions per equips juvenils del 2017
Futbol. Equip Infantil B
Va quedar campió de lliga a
la segona divisió d’Infantils.
Després de realitzar una gran
temporada va guanyar la lliga
a falta de tres jornades amb
un total de 88 punts, 140 gols
a favor i 38 en contra. Aquest
títol permet al club que
aquesta temporada per primera vegada hi hagi dos equips infantils competint a la primera divisió.
Futbol. Equip Aleví A i B
Per primera vegada el Futbol Club
L’Escala competia amb dos equips a
la màxima categoria d’alevins, la preferent. Els dos equips van superar les
expectatives i van passar d’ intentar
salvar-se, objectiu fixat a principi de
temporada, a lluitar per aconseguir el
títol de lliga. Finalment, tots dos
equips, van aconseguir una meritòria
segona posició a les seves lligues.
L’equip Aleví “A” va disputar els campionats de Catalunya, per segon cop
a la història de la base escalenca.
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Tennis taula. Equip Infantil
L'equip infantil masculí format pels jugadors Norbert Tauler, David Portell i
Iker González van aconseguir el Campionat d'Espanya per equips a l’estatal
d’Almeria, que es va celebrar en el Pavelló dels Jocs del Mediterrani. La tripleta escalenca també va aconseguir
el subcampionat de Catalunya d’Infantils per equips a Valls.
Bàsquet. Pre-infantil masculí
Bona temporada de l’equip pre-infantil
masculí que es va proclamar campió
del Pre-Infantil de Girona (Nivell B)
amb divuit victòries i dues derrotes.
L’equip escalenc va aconseguir els
guardons de l’equip amb el millor atac
del grup (1.203 punts a favor) i de l’equip amb la millor defensa (715 punts
en contra).
Guardó a les millors classificacions
per equips sèniors del 2017
Bàsquet. Equip Sènior masculí
El primer equip del Club Bàsquet L’Escala va aconseguir l’ascens a Primera
Catalana, amb un total de vint-i-una
victòries i nou derrotes.
Bàsquet. Equip Sènior femení
Bona temporada de l’equip sènior femení aconseguint, finalment, el segon
lloc de la classificació de la Tercera
Catalana amb divuit victòries i sis derrotes.
Aniversaris
CER Tennis Taula l’Escala
50è Aniversari
Ara fa 50 anys que el CER L'Escala es
va federar i el club competeix en la
màxima categoria, la Superdivisió. El
CER L'Escala és un dels històrics de
la Superdivisó de tennis de taula. Va
ser el primer equip gironí a pujar a la
màxima categoria d'aquesta disciplina, el 1992, a Almeria. Ho va tornar

a aconseguir el 2010 a l'Escala. I l'últim ascens va ser el 2015, a Saragossa.
Club Nàutic l’Escala
50è Aniversari
El Club Nàutic L'Escala és una associació esportiva amb 50 anys d’història. L'àrea esportiva de l’entitat
organitza activitats i esdeveniments
esportius durant tot l’any i gestiona
l’Escola de Vela del Club, reconeguda
per la Federació Catalana de Vela.
Des d’aquesta secció, s’organitzen,
cursos de vela per a totes les edats i
durant tot l’any, i també moltes propostes encaminades a descobrir el nostre
entorn a través de la pràctica esportiva en l’àmbit marítim.
CER. Secció d’arts marcials. Dojo
Yama Arashi
5è aniversari
Des de l’associació NIHON KOBUDO
l'ESCALA (Arts Marcial tradicionals
Japoneses de l'Escala) i com a secció
del CER duen a terme classes d'arts
marcials tradicionals japoneses des
de fa cinc anys, i des de fa dos anys
porten a terme un projecte nou, que és
l'adaptació d'aquestes amb gent amb
diversitat física. Adreçat prioritàriament per a persones de mobilitat reduïda i que es desplacin habitualment
amb cadira de rodes, ensenyen tècni-

ques i moviments aplicats a l'autodefensa, millorant alhora la motricitat i
l'autocontrol corporal, així com la condició física de les persones practicants.
Guardó als clubs en creixement
Club Natació l’Escala-Empúries
Aquest any 2017 el Club Natació s’ha
registrat a la Federació Catalana de
Natació i han iniciat les competicions
tant en l'àmbit escolar com en el federat. El club va organitzar la primera
edició de la Travessa de Natació 3x3,
el passat mes de juny.
El club té l’únic equip d’hoquei subaquàtic infantil de Girona. Dos dels
seus jugadors han estat preseleccionats per la Selecció Espanyola d’Hoquei Subaquàtic.
Reconeixements personals
Paco Ubric Valdimia
S'ha jubilat després de vint-i-cinc anys
exercint de mestre d’educació física a
l’Escola Empúries. La seva vinculació
amb el Patronat d’Esports de L’Escala
ha permès fomentar la participació de
la població escolar en diferents modalitats esportives.
Carles Toribio Martínez
Reconeixement a títol pòstum per la
seva implicació i dedicació a l’esport
escalenc.
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Nova relació amb l’administració electrònica

Entitats i persones
jurídiques ja no poden
fer els seus tràmits amb
l’Ajuntament en paper

Des d’aquest mes de març, les persones jurídiques privades i la resta d’entitats que es mencionen a l’article 14.2
de la Llei 39/2015 de 2 d’octubre, de
procediment administratiu de les administracions públiques (LPAAP), han
de relacionar-se amb l’Ajuntament de
l’Escala i els seus organismes autònoms, exclusivament a través de mitjans electrònics, en totes les
actuacions i tràmits que aquestes realitzin.
A partir d’aquesta data, només les
persones físiques podran escollir en
qualsevol moment si es comuniquen
amb l’Ajuntament a través de mitjans
electrònics o no i que, en cas de presentació per part d’aquestes persones
físiques de qualsevol document en suport paper, caldrà la seva digitalització, d’acord amb l’article 27 de la
LPAAP.
Per contra, les persones jurídiques privades i la resta d’entitats que es mencionen a l’article 14.2 de la LPAAP
hauran de relacionar-se, exclusivament, amb l’Ajuntament de l’Escala, a
través de mitjans electrònics, en totes
les actuacions i tràmits que aquestes
realitzin.
D’acord amb l’article 14.2 de la
LPAAP, aquestes persones i entitats
són:
-Les persones jurídiques privades, tals
com societats anònimes, societats limitades, societats civils, associacions
o fundacions, amb caràcter purament
enunciatiu.
-Les entitats sense personalitat jurídica, tals com comunitats de bens o
unitats temporals d’empreses, també
amb caràcter enunciatiu.
-Aquells que portin a terme una activi-

tat professional per a la qual hom requereixi col·legiació obligatòries, incloent-hi també els notaris i registradors
de la propietat.
-Aquells que representin a un interessat que estigui obligat a relacionar-se
electrònicament amb l’Administració.
-Els empleats de les administracions
públiques en relació a aquells tràmits
que realitzin davant la l’Ajuntament de
l’Escala, per la seva condició d’empleats públics.
Podeu accedir a la seu electrònica a
través del web municipal www.lescala.cat o, directament, a l’enllaç
https://seu.lescala.cat
Així mateix, les persones jurídiques
privades hauran de fer-ho a través del
certificat de persona jurídica de la “Fábrica Nacional de Moneda y Timbre”
(FNMT). No s’admet el DNI 2 ni idcat
mòbil ja que identifiquen a la persona
física, però no al representant legal de
la persona jurídica privada.
Si alguna d’aquestes persones jurídiques i entitats anteriorment relacionades presenta la sol·licitud en paper
(presencialment, per correu postal o
per missatgeria), el Registre realitzarà
el corresponent assentament en el
Registre i farà arribar al centre gestor
la documentació en paper, consignant
el número del registre d’entrada a
efectes d’identificació.

Posteriorment,i de conformitat amb
l’article 68.4 de la LPAAP, el centre
gestor requerirà a l’entitat en qüestió,
per tal que aquesta esmeni la documentació tramesa mitjançant la seva
presentació electrònica en el termini
de 10 dies hàbils, i es considerarà
com a data de presentació de l’escrit
o de la sol·licitud, aquella en la qual
hagi estat realitzada l’esmena; amb
l’advertiment que, en cas de no fer-se
la presentació electrònica en el termini
assenyalat, es procedirà a la declaració de l’arxiu de les actuacions de l’expedient
Les persones físiques que optin per la
presentació dels seus documents de
manera presencial davant l’OAC, hauran de ser digitalitzats per part de
l’empleat o empleats del Registre
d’entrada que realitzi o realitzin
aquesta funció d’assistència, per a la
seva incorporació a l’expedient administratiu electrònic, retornant els originals a l’interessat, sens perjudici
d’aquells supòsits que la norma determini la custòdia dels documents presentats o resulti obligatòria la
presentació de documents en suport
específic no susceptibles de digitalització
En cas de dubte, podeu dirigir les vostres
consultes
al
correu
sac@lescala.cat
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Un 83% dels joves del programa Integrals a l'Escala
han trobat feina o han reprès els estudis

El primer any del programa Integrals
a l'Escala s'ha tancat amb un balanç
molt positiu, ja que 15 dels 18 joves
que hi han participat han trobat feina
o han reprès els estudis. L'Ajuntament
de l'Escala s'ha compromés a mantenir el servei, a l'espera de rebre una
nova subvenció.
Aquest mes de març es donava per
tancada aquesta primera edició del
programa Integrals a l'Escala, subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de la Generalitat i el Fons
Social Europeu. Vistos els bons resultats obtinguts, l'Ajuntament de l'Escala ha decidit que mentre no es
concreta una nova convocatòria oficial per part de la Generalitat, l'àrea
de Joventut mantindrà obert el servei,
a través d'un tècnic de la Fundació
Gentis, que és qui ha gestionat el programa fins ara. Les persones interessades poden dirigir-se a l'Espai Jove
l'Esbotzada els dimarts, dimecres i dijous de 10 a 14h.
El programa Integrals es va posar en
marxa a l'Escala l'any passat amb
l'objectiu d'orientar i donar suport als
joves d'entre 16 i 29 anys que estaven
inscrits al SOC i a Garantia Juvenil a
trobar una feina o a reprendre els estudis. Dels 18 que han participat al
programa, un 83% han trobat feina o
han tornat al sistema educatiu reglat.
Concretament, 13 han trobat feina i 2
tornen a estudiar. Els altres tres joves
continuen el procés de recerca de
feina, segons ha explicat Teresa
Gómez, responsable de programes
Integrals de la Fundació Gentis.
A part de demanar subvenció de nou
per a aquest programa, també està
previst que aquest any es concorri a
la convocatòria d'un programa Noves
Oportunitats, també destinat a joves
que no tenen feina i no estudien.
"És molt interessant que des de l'Es-

pai Jove s'estigui fent una feina que
va més enllà de les activitats lúdiques
i festives i que dóna també molta importància a la formació", remarca el
regidor de Joventut, Rafel López.
En la mateixa línia, l'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, ha destacat "la
feina feta des de les àrees de Joventut i Serveis Socials, reconeixent una

situació problemàtica i treballant
d'una forma excel·lent, amb l'ajuda de
la fundació Gentis, per aconseguir
una bona acollida i uns bons resultats". "Més enllà dels fons que ens puguin arribar d'altres administracions,
el compromís de l'Ajuntament és de
donar continuitat a aquesta feina en
el futur", ha afegit Puga.

Nova edició del Campus Jove

Des de l’àrea de Joventut de l’Ajuntament de l’Escala s’està treballant ja en una nova edició del Campus Jove, que es
va estrenar l’any passat. Les inscripcions estan previstes entre el 17 i el 20 d’abril. Aquesta és una modalitat que fins
l’any passat no estava coberta, ja que els casals d’estiu tradicionals arribaven només fins als 14 anys. L’any passat es
va decidir fer una prova pilot que abarcava els nascuts entre el 2000 i el 2004 i va ser tot un èxit, motiu pel qual s’ha decidit mantenir aquest Campus Jove. Tota la informació al respecte es pot trobar a l’Espai Jove l’Esbotzada.
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272 pisos buits a l’Escala

L'Ajuntament presenta l’estudi que va encarregar a Ser.gi i posa en marxa un
paquet de mesures per mobilitzar pisos buits per destinar-los a lloguer social

L'Ajuntament de l'Escala posa en
marxa un paquet de mesures amb
l'objectiu de mobilitzar pisos buits i
afavorir que puguin oferir-se com a lloguer social. Entre d’altres avantatges,
els propietaris que s’acullin a la iniciativa tindran accés a beneficis fiscals i
garanties de cobrament i manteniment
de les propietats.
La major part de l'escassa oferta de
lloguer existent a l'Escala en aquests
moments és a nivell turístic i hi ha
pocs habitatges disponibles per a lloguer per tot l'any i a un preu assequible.
L'any passat es va encarregar a la
Fundació Ser.Gi un estudi per tal d'identificar el volum d'habitatges buits
existent al municipi per tal d'intentar
que aquests es puguin incorporar al

mercat de lloguer assequible. Segons
les dades que s'han presentat públicament aquest mes de març, s'ha detectat que dels prop de 15.000 habitatges
que hi ha a l'Escala, n'hi ha 272 de
buits (desocupats permanentment,
sense causa justificada, per un termini
de més de dos anys). No tots ells,
però, podrien incorporar-se d'immediat al mercat, especialment per que
els caldria obres de rehabilitació o
condicionament.
Segons l'estudi, hi ha uns 80 habitatges que són titularitat de bancs i grans
tenidors i hi ha 47 immobles que han
estat ocupats irregularment. Dels 192
habitatges buits en mans de particulars, només una vintena de propietaris
estan censats a l'Escala.
L'objectiu municipal és donar les mà-

ximes facilitats possibles per tal que
s'incrementi la borsa d'habitatges disponibles per a lloguer per a persones
i famílies que es troben en risc d'exclusió social. Entre el paquet de mesures previstes de cara als propietaris
hi ha subvencionar el 100% de l'Impost de Bens Immobles i de la taxa
d'escombraries, la contractació d'una
assegurança multirisc durant el període de lloguer, garanties de pagament
i assessorament, seguiment i mediació entre les parts.
D'altra banda, l'Ajuntament de l'Escala
també ha iniciat el procés per contractar un tècnic d'habitatge i obrir l'Oficina
de l'Habitatge, com a punt d'informació i assessorament als ciutadans, així
com a eina de planificació i impuls de
les polítiques d'habitatge.
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El Programa Àncora, a prop de la gent gran

Dins el Programa de Millora Social del
Pla de Barris que es duu a terme al
nucli antic de l’Escala, s’ha posat en
marxa una nova iniciativa, anomenada Programa Àncora, que té com a
finalitat detectar i prevenir les situacions d'aïllament de les persones
grans que viuen soles al nucli
antic i evitar les situacions de risc
social.
Per posar en marxa aquesta actuació, el programa Àncora preveu activar una xarxa de
prevenció i d’acció comunitària
en què participaran voluntàriament veïns i veïnes, comerciants, professionals i persones
voluntàries del programa Ser
Gran amb Dignitat de Càritas
l’Escala, vinculades al nucli antic.
Aquesta xarxa de treball té com
a objectiu fer un barri més solidari, amb una mirada sensible i
respectuosa envers la gent gran,
que afavorirà i potenciarà l’envelliment actiu i la qualitat de vida
dels veïns i veïnes.

les veïnes, els comerciants, les persones voluntàries i els professionals de
Càritas l’Escala i dels serveis públics i
privats, que formen part de la xarxa
del programa Àncora i que poden detectar, amb una mirada sensible i respectuosa, situacions de risc en les

Il·lustracions: Zulema Galeano
Objectius del programa
1. Contribuir a la detecció de persones persones grans del barri.
grans que pateixen o estan en risc de Les persones Àncores treballen en
patir aïllament social, físic o psicològic xarxa i coneixen els recursos disponio risc d’exclusió social.
bles per atendre les situacions de risc
2. Potenciar la corresponsabilitat entre detectades al barri.
els veïns i veïnes del barri, el teixit co- Davant d’un possible cas de risc, les
mercial, l'administració pública i Cari- activen la intervenció dels professiotas l’Escala per millorar la detecció de nals de Serveis Socials de l'Ajuntacasos de risc en persones grans al ment de l'Escala que són els
nucli antic.
encarregats de fer el seguiment ne3. Impulsar i consolidar una xarxa d’intervenció comunitària que potencii
l’envelliment actiu i la qualitat de vida
dels veïns i veïnes del nucli antic de
l’Escala.

Les persones Àncores
Les persones Àncores són els veïns i

cessari.
Per treballar adequadament amb les
persones Àncores i fer una bona detecció dels casos de risc de les persones grans al nucli antic, el programa
ofereix una formació impartida per
professionals adreçada a les persones
voluntàries.
Aquesta formació facilita un
acompanyament adequat, permet
fer el seguiment dels casos detectats i dóna suport i assessorament
a les persones Àncores que participen al programa.
El programa Àncora també organitza un cicle de xerrades anual,
orientat a sensibilitzar i facilitar informació i coneixement sobre l’envelliment actiu, que està adreçat a
les persones grans del nucli antic,
als seus familiars i a les persones
cuidadores.

Com ser persona Àncora?
Si ets un veí/veïna o un comerciant del nucli antic i vols col·laborar de manera voluntària amb el
programa Àncora, et pots adreçar
al Programa de Millora Social del Pla
de Barris des d’on es gestionarà
aquest programa, en col·laboració
amb el programa Ser Gran amb Dignitat de Càritas l’Escala.

Programa de Millora Social del Pla de
Barris de L'Escala
Plaça de les Escoles, baixos. Edifici
Can Masset.
Telèfon 972 059 801
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Exposició de pintures i dibuixos inèdits de
Rafel Ramis a l’Alfolí de la Sal

L'edifici històric de l'Alfolí de la Sal
acull, des del passat mes de febrer,
una exposició dedicada al pintor escalenc Rafel Ramis, que inclourà diverses pintures i dibuixos mai exposats
amb anterioritat.
L'Ajuntament de l'Escala disposa del
llegat pictòric de Rafel Ramis (19121991) gràcies a l'acord que es va arribar amb la seva vídua pocs anys
després de la seva mort. Això inclou
un centenar d'olis i un miler de dibuixos (aquarel·les, gravats, caricatures...), així com el que va ser la seva
casa-taller.
Un dels grans valors del fons municipal és el fet que permet repassar tota
la trajectòria vital de l'artista, des de la
seva infantesa i la seva vellesa a l'Escala, passant per la joventut i l'etapa
de formació a Barcelona i l'etapa en
què va viure a sudamèrica.
L'exposició d'aquest any ocupa les
tres sales de la planta baixa de l'Alfolí
de la Sal. En una d'elles s'hi fa un
repàs per la seva trajectòria vital a través dels diferents gèneres i tècniques
que va utilitzar. En una altra, hi ha les
populars "marines" de Rafel Ramis,
olis amb què retratava l'ambient mariner tant de l'Escala com de la seva
etapa sudamericana. Finalment, la darrera sala, s'hi podran veure alguns
dels dibuixos de l'artista.

L'objectiu municipal és posar en valor
l'obra d'aquest pintor escalenc i cada
dos anys fer una exposició d'aquestes
característiques.
Rafel Ramis aporta a l'art contemporani una visió del paisatge empordanès, emotiva i expressiva. La seva
obra rep influències postimpressionistes. La temàtica i els gèneres són heterogenis. Les tècniques preferides
van ser l'oli i l'aquarel·la.

Núria Albesa, guanyadora de la Beca de Primavera
L'artista Núria Albesa Castellfort, de Vinaròs (Castelló), ha estat escollida
pel jurat com a guanyadora de la vintena edició de la Beca Internacional
de Primavera d'Arts Plàstiques de l'Escala, amb el projecte "L'Escala a
l'Aigua". El treball d'Albesa competia amb 58 projectes d'una desena de
països, entre els quals hi havia Alemanya, Argentina, la Xina o Xile.
El projecte que desenvoluparà a l'Escala durant tres mesos (a partir d'aquest abril) suposa, segons Albesa, la creació "d'una sèrie pictòrica, amb
gotes que reflecteixen detalls arquitectònics que mostren el passat i el
present de l'Escala. La materialització de l'obra serà amb diferents tècniques aquoses damunt de llenç, encara que també experimentaré amb
altres suports i altres materials com, per exemple, sorra de la platja". "Vull
reivindicar la cultura de la zona, on no sols hi ha platges meravelloses,
sinó que la història i la cultura local fan d'un petit poble costaner una càpsula del temps on s'ajunten milers d'històries i racons interessants que
conèixer", afegeix la guanyadora de la bec, que inclou una estada de tres
mesos a la Casa dels Forestals de Sant Martí d'Empúries, on poder desenvolupar el projecte, així com una ajuda de 2.500 euros.

Els dibuixos són la recreació del seu
dia a dia. Cal ressaltar el gran nombre
d'aquarel·les de traços simplificats,
sense rebutjar altres procediments
com llapis, carbó, pastel, tinta i gravat.
També va treballar en altres gèneres
com el còmic i la caricatura, utilitzats
per deformar o exagerar el caràcter o
els trets físics dels personatges, entre
els quals es troben amics artistes,
gent del circ i mariners.
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El 2017 es tanca amb un romanent de
tresoreria positiu de 3,6 milions

BREUS
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Mostra’t Cheff 2018

L’Ajuntament de l’Escala ha tancat l’any 2017 amb un romanent de tresoreria
positiu de 3.640.681,93 euros, segons s'ha informat en el ple municipal del mes
d’abril. Aquests bons resultats es complementen amb la reducció, un any més,
de l’endeutament municipal.
En aquest sentit, l’any passat es va tancar amb només 3.060.000 euros d’endeutament, cosa que significa que la ratio d'endeutament de l'Ajuntament és ja
de només un 15% (el 2006 era del 84,8%, amb un endeutament que superava
els 12 milions).
“Amb aquest endeutament i aquest romanent de tresoreria gairebé podríem dir
que estem en una situació d'endeutament zero", remarca l'alcalde de l'Escala,
Víctor Puga, el qual destaca que "això permet que un any més no hàgim de recórrer a cap crèdit per finançar les actuacions municipals i que tinguem marge
per plantejar que fem els propers mesos amb aquest romanent de tresoreria,
tenint en compte les limitacions que ens imposa la normativa vigent, que parla
de seguir reduir endeutament i fer inversions financerament sostenibles".
Entre els motius que han col•laborat a tenir aquests resultats positius a tancament de l'any hi ha hagut la incorporació de part del romanent de tresoreria de
l'any anterior i majors ingressos dels previstos en diversos conceptes. Així, s'ha
més que doblat la recaptació prevista en concepte de plusvalues i de l'impost
d'obres i construccions.
Durant el 2017 també s’ha continuat millorat el termini de pagament a proveïdors, ja que a final d’any la mitjana se situava en 8,18 dies des de l’aprovació
de la factura corresponent, sensiblement per sota del que marca la normativa.

Networking turístic
La Sala d’Actes Municipal ha acollit aquest mes de març una sessió de networking adreçat al sector turístic. Una experiència molt positiva per posar en contacte l’oferta pública i privada, amb l’objectiu de generar nous productes turístics
i reforçar els llaços entre els professionals del sector.

López Brothers ha estat el grup guanyador de la segona edició del concurs
Mostra’t Cheff, organitzat per l’àrea de
Joventut. S’havien inscrit un total de sis
colles, que van haver d’improvisar dos
plats a partir de dos ingredients principals que havia escollit el jurat: maduixa
i fruits secs.
El concurs s’ha fet per segon any a la
Sala Polivalent, on el públic podia anar
seguint el que feien els concursants directament i a través d’una pantalla gegant, amb la col·laboració de Canal 10
Empordà.

Els balls ancestrals, a l’escola

Els balls ancestrals de l'Escala tenen garantida la seva continuïtat, amb el desenvolupament d'un programa per
donar-los a conèixer a l'escola.
Coincidint amb les festes del Carnaval
de l’Escala, membres del Grup de Danses La Farandola van anar a l’Escola
Empúries a ensenyar a alumnes de 5é
de primària la dansa de la Farandola,
que es balla a l’Escala, des de temps immemorial, per Carnaval. És un ball de
participació on destaca la gran quantitat
de dansaires que agafats de la mà van
saltant i seguint les giragonses del capdanser.
Aquest ball, molt vinculat al Carnaval de
l’Escala, es representa cada any també
durant la Festa de la Sal. Precisament
per aquest motiu, aquesta activitat amb
els alumnes de l'escola Empúries va ser
enregistrada i s'incorporarà a la documentació que l’Ajuntament de l’Escala
aportarà perquè la Festa de la Sal sigui
reconeguda com a patrimoni cultural immaterial per part de la UNESCO.
Igualment cal destacar que alters danses tradicionals de l’Escala formen part
del programa pedagogic de l’Escola Empúries, ja que a 3er de primària s’ensenya a dansar el Ball del Drac, a 4art
el ball de Nyacres i a 6è el ja més complexe Ball de les Gitanes.
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ENTREVISTA

Rafel López, Regidor de Cultura i Joventut

“L’obertura de l’Alfolí de la Sal ha de significar un
salt qualitatiu en l’oferta cultural de l’Escala”
El regidor de Cultura i Joventut de l’Ajuntament de l’Escala fa balanç en aquesta entrevista dels principals projectes que s’estan tirant endavant des d’aquestes regidories
-Els darrers anys s’ha fet una important aposta per la Cultura en
sentit ampli, no només com a recurs patrimonial, sinó també des
d’altres perspectives, com la seva
vessant turística o econòmica, per
exemple. Aquesta és la línia a seguir?
-“Els dos pilars importants de promoció de l’Escala són el seu patrimoni
cultural i natural en sentit ampli, reforçant també aspectes com la gastronomia ”.
-L’obertura de l’Alfolí de la Sal ha de
ser un exponent d’aquesta línia?
-“L’obertura de l’Alfolí de la Sal ha de
significar un salt qualitatiu en l’oferta
cultural de l’Escala. La posada en
marxa d’aquest equipament s’ha de
convertir en un abans i un després per
potenciar la cultura en tots els àmbits,
reforçant una oferta de gran valor amb
què ja comptava el municipi i en la
qual hi ha un altre pol destacat com és
el Museu d’Arqueologia de CatalunyaEmpúries. La planta baixa de l’Alfolí
de la Sal ja s’està utilitzant de forma
molt intensa per exposicions, presentacions, petits concerts... mentre que
la primera planta s’ha museïtzat i està
funcionant molt bé i aconseguint un
gran reconeixement. Ara només falta
completar la segona planta, on hi ha
d’haver el fons Víctor Català, el fons
fotogràfic i l’arxiu històric de l’Escala...

de manera que pugui ser consultable”.
-Parlant del fons Víctor Català, l’acord de cessió al que es va arribar
amb la família i l’adquisició de la
casa-museu del Clos del Pastor, ha
estat un dels grans acords dels darrers mesos.
-”Estem documentant tot aquest fons
i treballant en el projecte d’adequació
i millora del Clos del Pastor, que po-

dria ser un bon punt per fer activitats
culturals de petit format al patí (concerts, poesia...). Estem treballant
també perquè es pugui visitar part del
fons i que hi hagi també un audiovisual dedicat a Víctor Català, mentre
que la resta del fons serà a la Sala
Víctor Català que s’ha de fer a l’Alfolí
de la Sal.”
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-Aquest abril s’ha posat en marxa
una nova edició de la Beca Internacional de Primavera. Quina valoració en fa?
-”Estem ja a la vintena edició. La
guanyadora, una artista jove de Vinaròs que es diu Núria Albesa, és a l’Escala des de principis d’abril. És una
beca totalment consolidada, de les poques d’aquest tipus que hi ha a tot
l’Estat i que cada any atrau propostesde nombrosos països a nivell internacional.Esperem que el resultat del
seu treball reflecteixi trets característics escalencs.”
-També formen part de les seves
responsabilitats la gestió de les
Festes. Amb més de mig miler d’activitats cada any al municipi i festes
de gran tradició, com la Festa de la
Sal o el Triumvirat Mediterrani,
.“Evidentment, hi ha un gran nombre
d’activitats i és una línia que s’ha de
mantenir, tant a nivell de l’Ajuntament
com de les moltes entitats que hi
estan implicades. Les entitats són
molt importants i això ho tenim molt
clar a nivell municipal i hi hem apostat
clarament. Agraïm moltíssim a les entitats la feina que fan i un moment per
fer-los arribar també aquest reconeixement és la fira d’entitats que es fa
cada any.”
-A part de ser regidor de Cultura,
vostè també és el regidor de Joventut, una àrea que també ha
rebut un impuls destacat el darrer
any. Què en destacaria?
-“Fem una valoració completament
positiva. Sempre hi ha coses a fer,
però s’ha marcat una línia d’actuació,
buscant la implicació dels joves, que
és molt important. Hi havia un dèficit
important. Se’ls va demanar l’opinió
als joves i estem treballant intensament, amb el tècnic de Joventut, Xavi
Torrent, al capdavant i s’han començat a oferir moltes possibilitats, tant
des del punt de vista lúdic i festiu,

com també de la formació, que és
molt important. S’ha obert l’Espai Jove
l’Esbotzada, pel qual han passat més
de 2.700 usuaris el primer any. S’han
fet tallers, cursos de formació de monitors, programes dirigits a la integració laboral...”
-En aquest sentit, el programa Integrals ha obtingut uns molts bons
resultats
-”Juntament amb la Fundació Gentis,
s’ha estat desenvolupant aquest programa, dirigit a ajudar els joves que ni
estaven treballant ni estudiant a aconseguir una feina o a reprendre els
seus estudis. En aquesta primera experiència, un 83% dels joves ho han
aconseguit, i hem decidit mantenir
aquest servei de suport i demanar
noves ajudes per ampliar-ho en els
aspectes que sigui possible”.

-Altres projectes en marxa?
-”Aquest mes d’abril tenim la Festa de
Primavera, a plaça Catalunya, es con-

“La formació és un aspecte

molt important en què
també

s’esta

molt a Joventut”

treballant

solida per segon any el Campus Jove
d’estiu -que tant èxit va tenir l’any passat- i també voldria destacar que finalment ja ha s’ha posat en marxa una
associació juvenil, que a partir de la
seva constitució ja podrà començar a
caminar i generar noves activitats i
augmentar la representació dels joves
en tots els àmbits. És una molt bona
notícia”.
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OPINIÓ DELS GRUPS
L’Escala i els joves

Conscients de que la joventut de l’Escala és un col.lectiu amb unes necessitats i interessos específics respecte la
resta d’escalencs i escalenques, i que mereix una àrea exclusiva dedicada a les seves necessitats, aquests darrers
anys des de l’Ajuntament no hi hem deixat de treballar. El Pla Local de Joventut aprobat el 2016 ens marcava, a partir
d’una acurada diagnòsi, determinats projectes i actuacions per tal de donar resposta a les debilitats que té el nostre
municipi en matèria de Joventut. I tan és així, que fa pocs mesos celebràvem el primer aniversari de l’Espai Jove l’Esbotzada des d’on, amb el seu dinamitzador juvenil al capdavant, s’han impulsat i coordinat moltes d’aquestes iniciatives
i activitats adreçades als joves, fomentant d’aquesta manera una participació activa i sintonitzant amb les seves inquietuds. Des de
l’equip de govern tenim clar que invertint en la formació dels joves, en la seva cohesió social, afavorint les possibilitats de que tinguin
una feina digna, oferint-los activitats de lleure i invertint en l’educació no formal de qualitat... el que estem fent en definitiva, és invertir
en el seu futur i en el futur de tots.

Falta de projecte

Quan un es posa al capdavant d’una administració pública i, en aquest cas, d’un ajuntament, és imprescindible tenir
un projecte de poble a mig-llarg termini i enfocar l’activitat del govern municipal a aconseguir aquest objectiu. Sense
projecte, ens exposem a gestionar el dia a dia pensant únicament en el rendiment electoral de les actuacions realitzades
i incrementant-les frenèticament a mesura que s’acosten les eleccions, de tal forma que cal afrontar els projectes polèmics al principi de legislatura i els vistosos i amables al final.
Aquest és el cas dels projectes de la reforma del litoral o del carrer Major de L’Escala, amb una diferència, que la falta de projecte i,
per tant, de planificació, ha afectat no només al govern sinó a tots els comerciants. Si la precipitació en l’obra de la punta va comportar
el desastre al primer temporal, al carrer Major ha deixat un escenari lamentable per rebre la Setmana Santa.

Coherència i responsabilitat

Els últims mesos la política, també municipal, va a ritme del que passa al país; repressió, manifestacions, empresonaments, exili i més empresonaments. Tenim els Jordis i més de mig govern entre reixes i la resta exiliat per complir amb el mandat democràtic d’unes urnes, amb la petició d’un poble. El PP, acompanyat de la seva marca blanca,
Ciutadans, i amb la inestimable complicitat del PSC/PSOE fan una pinça anticatalana que ens obliga a manifestarnos constantment per rebutjar-la. La coherència és un dels valors més preuats en la política i els tres regidors d’ERC
intentem exercir-la sempre. Quan ens manifestem pels presos o pel model d’escola, ens pengem el llaç groc i cantem els segadors,
ho fem perquè ens ho creiem i perquè, encara que no fóssim regidors, ho faríem. Però té sentit fer el mateix i regalar una alcaldia al
PSC? És lògic assistir a tot aquest rebuig mentre defensem unes sigles que propugnen el contrari? No ho sabem, però estigueu
segurs que si ERC fos un terç còmplice de la situació que vivim, no podríem defensar-ne les sigles.

Moltes gràcies sr. Forges

Hem començat fa poc la primavera, però ja diguem que som a les portes de l'estiu... Un any més, estirant al màxim
per no fer la feina envà si ve algun temporal tardà, engeguem la temporada retirant les xarxes que eviten que marxi
molta sorra del Riells i escampant-la, i seguim acondicionant les platges anant cap al nord.
Però aquest cop i perdoneu l'atreviment i que trenqui l'autoimposada costum de parlar de temes municipals, i encara
que ja fa aproximadament un mes, deixeu-me aprofitar aquest espai per recordar el gran Forges, dibuixant i més
que humorista, retratista d'una realitat, opinador polític i gran denunciador de tot el que com a societat patim amb un toc divertit, que
no conformista, que moltes vegades ajuda a afrontar la crua realitat. Pel que ens ha ensenyat i per mantenir-ne l'esperit, muchas
gracias Sr. Forges.

Però què estem fent?

Aquesta Setmana Santa s’ha caracteritzat per fer mes ample l’abisme entre els que volen destruir l’unitat del País i
els que volem seguir units afrontant el futur amb la llibertat, convivència, harmonia i prosperitat que abans teníem.
La” Revolució dels Somriures” ara sembla que ha canviat el somriure per l’amenaça, per la propaganda incitant a
l’odi, la discriminació, l’insult, el menyspreu. Estem en un escenari en el qual l´habilitat dels polítics ha conseguit dividir la població, creant una fractura social similar a la del 1936.
Malauradament, tornem a retrocedir en l’historia en una involució que lluny d’apostar pels vertaders valors democràtics, retorna el
pensament als nacionalismes mal entesos propis del totalitarisme feixista.El més greu es que el full de ruta del “prusés”, ara sembla evident que també inclou i esta destinat a culminar un procés de neteja ètnica contra tot allò que tingui que veure amb España. De debò algú troba normal dividir l’Escala entre bons i dolents?. Ens em tornat bojos? o, som tan ingenus que ens creiem
les mentides d’alguns polítics que involucren els sentiments del poble per intentar salvarse ells d'ésser jutjats pels jutges?.
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AGENDA (resum)

ABRIL
Dia 1 d’abril
*Concerts Clàssics l’Escala-Empúries: Spirits of freedom
Lloc: Església Sant Martí d’Empúries
Dia 13 d’abril
*Jornades Centre d’Estudis Escalencs: Apadrinem escultures i
Xarxa Xargay
Lloc: Masle
Dies del 19 al 23 d’abril
*Activitats vinculades a Sant Jordi
Lloc: Diversos
Dia 20 d’abril
*Playback infantil
Lloc: CER
Dia 28 d’abril
*Festa Jove de Primavera
Lloc: Plaça Catalunya
*Cala Poètica
Lloc: Mar d’en Manassa
MAIG
Dia 1 de maig
*Fira d’Entitats
Lloc: Plaça Catalunya

Dies 5 i 6 de maig
*Triumvirat Mediterrani
Lloc: Diversos
Dia 11 de maig
*Debats a l’Alfolí sobre patrimoni
cultural.
Lloc: Alfolí de la Sal
Dia 19 de maig
*Estrena musical “La Patufeta”, de
David Pellicer, a càrrec dels alumnes de l’Escola de Música El Gavià
i de l’Escola TeArt de l’Escala
Lloc: Sala Polivalent
JUNY
Dies 2 i 3 de juny
*Aplec de l’Escala
Lloc: Plaça Catalunya
Dia 9 de juny
*Rua de Carnaval d’Estiu
Lloc: Diversos
Dia 16 de juny
*Actuació Final de curs de l’escola
de teatre
Lloc: Sala Polivalent.
Dia 23 de juny
*Revetlla de Sant Joan

TRIUMVIRAT MEDITERRANI
El cap de setmana del 5 i 6 de maig, l’Escala fa el seu homenatge anual als
temps en què grecs, romans i indiketes compartien el territori d’Empúries. La
fira grecoromana del Triumvirat Mediterrani, preveu tant activitats lúdiques
com altres de reconstrucció històrica, amb propostes tant dins el recinte del
MAC-Empúries com a la zona del centre de l’Escala. Lluites de gladiadors i
espectacle de foc són algunes de les activitats que atrauen cada any un major
nombre d’espectadors.

EXPOSICIONS
Exposició “Les llegendes de Sant
Jordi”
Lloc: Sala d’Actes Municipal
Inauguració: 21/04/2018
Final: 06/04/2018

Exposició “Rafel Ramis, pintor de
marines”
Lloc: Alfolí de la Sal
Final: 03/06/2018

Exposició “El Fluvià. Tres comarques i un riu”
Lloc: Masle
Final: 31/06/2018
Exposició permanent Alfolí de la
Sal

SANT JORDI

La diada de Sant Jordi va més enllà
de les parades de llibres i roses tradicionals del 23 d’abril. Durant
aquesta jornada es fan diverses activitats, com lectures en veu alta o un
espectacle infantil. També hi ha però
diverses propostes per a les jornades prèvies, com una exposició
sobre les llegendes de Sant Jordi, a
càrrec de la Fundació Víctor Mora, o
l’entrega de premis i lectura de les
obres guanyadores del 2on concurs
de literatura infantil i juvenil, a la biblioteca.

CALA POÈTICA

El dia 28 d’abril se celebra la setena
edició de la Cala Poètica, que
aquest any comptarà amb els poetes Mireia Calafell, Núria Esponellà i
Víctor Sunyol i el músic Daniel Regincós.

Via Crucis Vivent

Un dels actes destacats de la Setmana Santa a l’Escala, des de fa uns anys, és la representació del Via Crucis Vivent.Unes 200 persones, coordinades per l’Agrupació Cultural El Rosetó, són les encarregades de posar en escena
els diferents quadres que es representen pels carrers del municipi. El Via Crucis comença a la plaça de l’Església
i s’acaba, amb la crucifixió, a la Mar d’en Manassa. Milers de persones van assitir com a públic a la representació
aquest Divendres Sant.

