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En plena temporada d’estiu, una nova edició del butlletí municipal surt al carrer
amb la mateixa finalitat de sempre, oferir als veïns de l’Escala informació rellevant sobre la nostra vila i sobre la gestió municipal duta a terme els darrers
mesos.
Els nostres visitants posen a prova aquests dies la feina feta durant l’hivern per
tenir l’Escala a punt, i satisfer, així, una exigent demanda de bens i serveis. L’Ajuntament té les seves responsabilitats pel que fa a la via pública. La neteja, l’enllumenat, la recollida d’escombreries, la jardineria, la senyalització horitzontal
que ordena la vialitat, i la seguretat, entre d’altres, són elements que s’avaluen
aquest dies. Cal afegir també una amplia oferta de serveis culturals i de lleure
que es proposen des de l’Ajuntament i les entitats, per fer més atractiva la nostra
destinació. Tots aquests serveis han de satisfer una demanda cada vegada més
exigent i contribuir al benestar d’aquells que han escollit el nostre municipi per
passar les seves vacances.
Fa poques setmanes, l’àrea de promoció econòmica i turisme va presentar el
Pla Director Turístic de l’Escala. Un treball fet amb l’ajuda dels representants del
sector privat que formen part de l’ADET, que fa una radiografia del posicionament
turístic actual del nostre municipi. A partir d’una anàlisi de les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats, s’han fixat uns objectius i una estratègia per assolir-los. Aquest Pla Director Turístic serà una eina fonamental per orientar la nostra
promoció turística els propers anys. Les línies d’actuació i unes accions concretes en les quals estem ja treballant serviran per reforçar la competitivitat de la
nostra proposta turística.
La reurbanització dels carrer Enric Serra i Avinguda Montgó, i la primera fase de
la prolongació del passeig de Riells que arriba fins a la Clota petita, han estat
importants obres que milloren molt la imatge del dos sectors més rellevants des
d’una perspectiva turística i econòmica, el nucli antic i Riells. Aquestes millores
s’afegeixen a la reforma del front marítim del nucli antic i a d’altres intervencions,
i ens projecten com a un municipi capdavanter i valent en l’aposta per un turisme
de qualitat. Encara queda molta feina per fer, i el proper hivern cal mantenir el
ritme inversor per fer de l’Escala un municipi més atractiu per a residents i visitants.
S’ha començat també a treballar en un altre document d’avaluació i planificació
prioritari per l’Escala, el Pla de Dinamització Comercial. Més enllà del pes econòmic que té per l’Escala el comerç de proximitat, aquest juga un paper fonamental com a element vertebrador. Contribueix a la cohesió social i a generar el
dinamisme necessari per mantenir actius els nostres carrers i barris. Estic convençut que s’està treballant en la bona línia per ajudar al petit comerç a desenvolupar-se i a ser més competitiu.
Durant la present legislatura, els contactes amb les poblacions veïnes per tractar
conjuntament algunes qüestions que transcendeixen l’àmbit municipal han estat
constants. Treballem plegats amb l’Ajuntament de Torroella per la millora de les
infraestructures, els serveis i la promoció turística. Les fronteres administratives
es dilueixen quan es tracta de treballar per la prosperitat del territori.
L’Escala és serveis turístics, però també és cultura, educació, medi ambient i
atenció a les persones. La proclamació de l’Escala com a Vila del Llibre 2019 a
la demarcació de Girona, la presentació del catàleg d’arbres a protegir, la constitució del consell socioeducatiu, i moltes altres iniciatives i projectes en els que
estem treballant, omplen les pàgines d’aquest butlletí.
Amb el desig que sigui una excel•lent temporada turística per l’Escala, us desitjo
un molt bon estiu i us convido a gaudir de totes les activitats que es proposen
pels propers mesos.

PSC, CiU, JxE, Regidor no adscrit i PP

AGENDA

pàg.15

CARNAVAL D’ESTIU

pàg.16

Víctor Puga
Alcalde de l’Escala
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OBRES I MILLORES

El barri del Camp dels Pilans estrena una pista
polivalent al costat del centre cívic

El barri del Camp dels Pilans ha estrenat aquest mes de juny una pista
polivalent just al costat del centre
cívic. Els treballses van completar a
temps per tal de poder utilitzar aquest
nou espai de cara a la celebració de
la revetlla de Sant Joan, una data
ben assenyalada en el programa festiu del barri.
Aquesta actuació és una primera
fase d'un projecte més ambiciós que
es preveu executar aquesta tardor i
que ocuparà l'àmbit de tota la zona
verda que hi ha en aquesta zona. De
moment, s’ha fet la pavimentació d'aquesta pista, que ha de servir per a
activitats que es fan al barri, com el
ball de la revetlla de Sant Joan o les
havaneres. Aquest espai és just al
costat de l'edifici del centre cívic del
barri i està il·luminada. Més endavant
també es preveu que es pugui utilitzar per a la pràctica d'esports.

Després de l'estiu es preveu continuar les actuacions en aquesta zona
verda, amb la construcció d'una pista
d'atletisme, l'adequació d'una zona

de pícnic i lleure i una zona per a la
pràctica de trucs amb bicicleta.
Inicialment, la inversió prevista és
d'uns 150.000 euros.

Nous sistemes d’aparcament ràpid al centre

El 15 de juny entrava en servei la zona blava d'estiu. Una de les principals novetats pel que fa a la
regulació de l'aparcament és que el tram baix del
carrer Enric Serra deixa de ser zona blava i hi ha
vuit places d'aparcament gratuït de curta durada.
En aquest sentit, s'hi pot aparcar durant un màxim
de vint minuts, per tal de fer una gestió al nucli urbà
que requereixi només aquest temps màxim. Un
llum verd mostra les places lliures i quan es posa
vermell de forma intermitent significa que s'ha esgotat el temps autoritzat i que el vehicle pot ser sancionat.
D'altra banda, entra en servei la zona blava d'estiu,
amb unes 800 places d'aparcament de zona blava
entre el nucli antic i la zona de Riells, de les quals
unes 450 funcionen com a zona blava bonificada,
que permet als residents a l'Escala que disposin de
la targeta identificativa aparcar tot el dia per només
un euro. Des de l'any passat, la zona blava es pot
pagar des del mòbil, utilitzant l'app aparcare (trobareu tota la informació a les màquines de pagament).
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CULTURA

L’Escala, Vila del Llibre 2019

L'Escala serà l'any vinent la cinquena
Vila del Llibre de Catalunya. Així es va
anunciar aquest mes de maig a la
Pobla de Segur, Vila del Llibre 2018,
durant els actes que es feien d'aquest
festival literari.
Després de la Vila del Llibre de Bellprat (Anoia) amb nou anys de vida, la
Vila del Llibre de Cervera (Segarra),
inaugurada l’octubre de 2016, la Vila
del Llibre de Montblanc (Conca de
Barberà), que va iniciar la seva activitat el març de 2017 i la Vila del Llibre
de La Pobla de Segur (Pallars Jussà),
L’Escala es converteix en la cinquena
Vila literària del nostre país.
El regidor de Cultura de l'Ajuntament
de l'Escala, Rafel López, que va participar a l'acte central celebrat a la
Pobla de Segur, va destacar que
"L’Escala Vila del Llibre és un projecte
il·lusionant, que des del primer moment des de l’Ajuntament hem contemplat com un gran repte de present
i amb unes grans oportunitats de futur.
En aquests temps complexos que
estem vivint, l’aposta per la cultura en
un sentit ampli i transversal és més
necessari que mai i una constant en
les diferents accions del nostre govern
local, amb la planificació d’una gran
quantitat d’esdeveniments culturals al
llarg de l’any, que mereixen el reconeixement tant d’escalencs com de visitants". A més, va avançar que
l'escriptora Víctor Català, de la qual es
commemoraran l'any vinent els 150
anys del seu naixement, "serà l'eix fonamental sobre el qual construirem el
projecte l'Escala Vila del Llibre 2019".
Enric Bono, director de la Xarxa, va
explicar el que els escalencs i visitants
podrán trobar a la Vila del Llibre: “A
més d’editorials i presentacions de no-

vetats, la vila farà arribar els llibres a
tots els racons de L’Escala. A partir
d’ara, comença una feina d’investigació i descoberta del patrimoni, tant
material com inmaterial, per aconseguir que el booktown empordanès tingui la seva pròpia personalitat dintre
de la Xarxa. Esperem donar visibilitat
a escriptors i creadors Km. 0, portar
grans noms de les lletres del nostre
país al festival literari que es celebrarà
en 2019, i a més, dissenyar una proposta estable d’activitats literàries que
puguin desenvolupar-se al llarg de tot
l’any".
La Vila del Llibre
El concepte de Vila del Llibre neix els
anys seixanta a Gal·les en un poble
pioner en aquest model, Hay-On-Wye.
Avui és una proposta arrelada als cinc
continents: fins a 47 pobles ja són ‘booktown’ en països tan dispars com
Japó, Malàisia, França, Estats Units o
Austràlia.
Una Vila del Llibre és un lloc que decideix apostar per un model de desenvolupament que atorga protagonisme
al llibre i a tot l’imaginari que hi ha al
seu voltant amb l’objectiu d’aconse-

guir una dinamització social i econòmica de l’espai on es crea a través de
la literatura.
La 'Vila del Llibre’ és l’element estructural de la seva proposta: la reconversió en booktown d’espais oblidats i
deprimits, tant en l’entorn rural com
dins de pobles i ciutats més grans.
Partint de les estructures ja existents,
la Vila del Llibre aconsegueix donar
una nova vida als espais abandonats
de manera sostenible, implicant la població en l’estructuració d’iniciatives
de lleure al voltant del món del llibre
que atreuen un visitant interessat en
la cultura i les tradicions. Concretament, una Vila del Llibre recupera espais per convertir-los en llibreries de
segona mà o en llocs de creació que
rescaten els oficis del llibre (enquadernació, cal·ligrafia, impressió artesana,
il·lustració...); estableix un espai per a
la recollida, la classificació i la venda
de llibre de segona mà; crea un programa d’activitats basades en la literatura pensat per a tots els públics, i
convoca a una fira anual del llibre que
es converteix en el punt de trobada
entre autors, creadors i professionals
del llibre amb el seu públic.
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La Fira d’Entitats omple d’activitat la plaça Catalunya

El pont de l’1 de maig d’aquest any es
tancava un cop més amb la celebració
de la Fira d’Entitats Escalenques, en
què hi havia representades una quarantena d'associacions, entitats i seccions. Durant tot el matí, cadascuna
d'elles tenia un estand en el qual mostrar quina és la seva activitat. A més,

però, repartides per diferents punts de
la plaça Catalunya, s'anaven fent exhibicions, tastets, tallers...
"Aquest és un espai de trobada entre
les associacions locals i els seus convilatans, la plataforma de referènciaper donar a conèixer la tasca
desinteressada que porten a terme,

en la vessant cultural, esportiva i social del municipi... Des de l'Ajuntament
es continua treballant amb l'objectiu
de promocionar-les i de possibilitar
l'espai per fomentar la participació i
enfortir els vincles entre elles i entre
els escalencs", remarca l'alcalde de
l'Escala, Víctor Puga.
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NOTÍCIES

Nous pressupostos participatius
Els veïns de l’Escala
han presentat un total
de 154 propostes en
aquesta segona edició
Aquest mes de juny ha acabat la primera fase dels Pressupostos Participatius 2019, la de la recollida de
propostes. En total se n'han rebut 154
-inicialment se’n van comptabilitzar
145, però alguna de les butlletes contenia més d’una proposta-, que ara
hauran de ser analitzades pels tècnics
municipals per tal de comprovar que
compleixen amb les bases. El setembre es preveu fer el taller públic per
tal de prioritzar les propostes que resultin vàlides.
Es podien presentar propostes entre
el 21 de maig i el 10 de juny a través
del web participacio.lescala.cat o de
les urnes instal·lades a l’Oficina d'Atenció al Ciutadà, Oficina de Turisme,
Biblioteca Municipal Víctor Català, Bar
del Casal de Jubilats i Bar del CER.
De les 154 propostes rebudes, 121
s'han tramitat online, 8 a través del taller públic de creació de propostes que
es va fer a finals de maig i la resta, a
través de les urnes.
Ara, una comissió tècnica haurà de
comprovar quines compleixen amb les
bases i passaran a la següent fase,
que serà probablement el mes de setembre i serà un taller públic en què
els veïns i veïnes hauran de prioritzar
aquestes propostes i es decidirà quines passen a la fase de votació.
Les propostes s'han de referir a inversions, és a dir, allò que es pot construir
i adquirir i que és perdurable en el
temps. A tall d'exemple, hi hauria la
creació o renovació d'equipaments
municipals o la millora d'espais públics
(vials, senyalització, mobiliari, enllumenat, zones verdes, clavagueram...).
Han de complir, com a criteris bàsics,
que siguin d'interès públics i tinguin

una visió de conjunt de poble; ser de
competència municipal; respectar el
marc jurídic i legal existent; ser tècnicament i econòmicament viables; no
ser subvencions o ajuts a entitats i/o
col·lectius; i no superar de forma individualitzada els 100.000 euros, amb

l'objectiu que es puguin escollir i fer diverses actuacions a través d'aquest
procés.
Els veïns l'Escala escolliran inversions
del 2019 per valor de 400.000 euros.
El procés compta amb el suport de la
Diputació de Girona.

Actuacions anteriors

La major part de les actuacions que van resultar guanyadores de l’anterior
procés de pressupostos participatius estan en marxa o ja s’han dut a terme
en els darrers mesos. En aquest sentit, s’han iniciat els treballs per soterrat el
cablejat aeri de la part alta del carrer Enric Serra -es completarà després de
l’estiu- i s’ha millorat la vorera; s’està acabat l’itinerari per a vianants i ciclistes
entre la zona de l’Esculapi i Ballmanetes al barri Rosa Lau; S’han comprat
noves rampes per millorar l’accessibilitat a algunes platges; està adjudicada
l’obra per il·luminar més passos de vianants i s’han adquirit més papereres
per a la seva col·locació a les zones més concorregudes del municipi. També
s’ha adjudicat ja la creació d’una zona verda i parc infantil en el terreny que hi
ha entre l’escola l’Esculapi i l’escola bressol municipal Ballmanetes. Les
obres està previst que s’executin durant aquest estiu, de manera que estiguin
a punt de cara a l’inici del curs vinent. Les altres dues actuacions que van resultat més votades també s’han resolt, com són tenir a disposició un servei
de dutxa per a persones en situació d’exclusió social i acabar la millora de la
vorera de la Closa del Llop. En total, una inversió de 400.000 euros.
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L’Escala i Torroella aposten per sumar sinèrgies i
reforçar el treball conjunt en àmbits d'interès mutu
Els ajuntaments de Torroella de Montgrí i l'Escala volen reforçar els espais
de col·laboració en àmbits d'interès
mutu com poden ser la promoció econòmica, la cultura, el Parc Natural, la
gestió territorial o l'aigua. Els alcaldes
dels dos municipis, Josep Maria Rufí
i Víctor Puga, s'han reunit aquest juny
a l'Escala per tractar aquests i altres
temes, amb l'objectiu de reforçar lligams i aprofundir en aquells aspectes
que poden ser beneficiosos per als
dos municipis si se sumen sinèrgies i
es plantegen des d'una perspectiva
supramunicipal.
En aquest sentit, han fet una valoració
molt positiva del front comú que van
articular, juntament amb d'altres municipis, per reclamar la millora llargament reivindicada de la seguretat a
les carreteres. Aquesta acció conjunta
ha donat els seus fruits amb un compromís de la Generalitat d'executar un
pla d'accions fins al 2020 amb una inversió de 20 milions d'euros, que ja
s'ha començat a concretar amb la
construcció del reivindicat giratori de
l'Empalme i la propera construcció del
giratori de Bellcaire.
Rufí i Puga també s'han mostrat molt
satisfets per l'organització conjunta,
per primer cop, d'una campanya gastronòmica amb la sèpia com a eix vertebrador, que arrenca inicialment del
Projecte Sèpia, una iniciativa científica per recuperar aquesta espècie,
que va néixer sota el paraigües de l'Ajuntament de l'Escala, a la qual també
s'hi ha incorporat Torroella. Es tracta
d'una acció de promoció econòmica i
caràcter científic, emmarcada en el
Parc Natural del Montgrí, les Illes
Medes i el Baix Ter, una marca paraigües que consideren imprescindible
explotar com a element de dinamització econòmica. Els dos alcaldes coincideixen que els visitants busquen

cada cop destinacions més àmplies
territorialment i temàticament, de manera que el parc natural ha de ser un
instrument per projectar amb força tot
el potencial d'un territori tant ric i divers que, per la seva tipologia, té
pocs referents similars, ja que conjuga una extraordinària oferta de sol i
platja, turisme actiu, natura, patrimoni
i cultura al cor de la Costa Brava.
Un altre dels àmbits en què es vol
aprofundir en termes de col·laboració
és en el de la cultura, on consideren
que hi ha força camp per recórrer.
Víctor Puga argumenta que tant l’Escala com Torroella de Montgrí són dos
referents culturals de l’Empordà que,
a banda de la seva proximitat geogràfica, comparteixen interessos i una
certa tradició, articulada al voltant del
Montgrí i la costa mediterrània. En
aquest sentit, es treballarà per fomentar col·laboracions amb equipaments
de primer nivell com el MAC d’Empúries, l’Alfolí de la Sal, el Museu de
l’Anxova i la Sal (l’Escala), i el Museu
de la Mediterrània i l’Auditori Teatre
Espai Ter (Torroella de Montgrí).
Un tema de preocupació mútua con-

tinua essent el de la gestió de l'aigua.
En aquest sentit, continuaran reivindicant la perllongació de la canonada
del Pasteral, perquè creuen que seria
la solució definitiva a les tensions d'abastament d'aigua que pateixen els
municipis a l'estiu, quan la població es
multiplica per tres. A més, l'aportació
d'aigua del Pasteral permetria reduir
la pressió actual de l'aqüífer del Baix
Ter, d'on es proveeixen al voltant
d'una trentena de municipis. Rufí, que
és president de la Junta Central d'Usuaris d'Aigües del Baix Ter, recorda
que l’increment de consumidors i la
disminució de les pluges fa minvar
cada estiu el cabal disponible, de manera que facilita la pressió del mar i el
risc de salinització. Per aquest motiu,
els dos batlles mantenen que, a
banda de pal·liar aquest dèficit hídric,
la prolongació de la canonada del
Pasteral tindria repercussions econòmiques i mediambientals molt clares.
No cal oblidar, a més, la component
turística que té bona part d'aquest territori, per la qual cosa és fonamental
disposar d'un abastament amb garanties, perquè és un servei estratègic.

Menció a la qualitat i la transparència del web municipal

El web municipal de l'Ajuntament de l'Escala (www.lescala.cat) ha rebut una Menció a la qualitat i la transparència de
la comunicació pública a l'acte que anualment fa el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural
de la UAB, responsable de la gestió del segell Infoparticipa, principal distinció que avalua les bones pràctiques dels
webs de les administracions públiques locals. Aquesta és la cinquena edició del segell Infoparticipa. En total s'ha distingit
a només 95 municipis de tota Catalunya en un acte que s'ha fet aquest a la Sala d'Actes del rectorat de la UAB.
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Comença l'elaboració del pla de dinamització
comercial del nucli antic de l’Escala

L'elaboració del pla de dinamització
comercial del nucli antic de l'Escala
s'ha posat en marxa, amb l'objectiu
que abans de final d'any estigui enllestit. Aquest mes de maig s'ha fet la presentació oficial al sector, en un acte
que es va dur a terme a la Sala d'Actes Municipal.
Aquest pla de dinamització forma part
de les mesures del Pla de Barris del
Nucli Antic de l'Escala, amb una inversió prevista de 130.000 euros, finançats entre l'Ajuntament de l'Escala i la
Generalitat. La redacció s'ha adjudicat
a la cooperativa Costa Brava Centre,
amb un reconegut bagatge en l'àmbit
turístic i de promoció econòmica.
Durant aquesta primavera ja s'han començat a fer entrevistes a comerciants per fer una diagnosi de quin és
el punt de sortida i començar a recollir
propostes de millora. També està pre-

vist enquestar els usuaris durant diferents èpoques de l'any, entre altres accions.
La regidora de Turisme i Promoció
Econòmica, Marta Rodeja, ha remarcat l'objectiu de dinamitzar el nucli
antic i posar en valor el comerç local,
així com enfortir l'associacionisme comercial.
De cara al mes de setembre es preveu tenir una proposició d'accions inicial, oberta a revisió i ajustament de
cara a aconseguir el màxim consens
possible del sector i tancar una proposta definitiva d'accions cap a finals
d'any.
En aquest sentit, l'alcalde de l'Escala,
Víctor Puga, remarcava als presents a
la presentació que "la participació del
sector és vital per tal que en surti una
eina positiva i assumida per tots de
cara als propers anys".

Esforç de planificació
En els darrers anys, l’Ajuntament de
l’Escala ha posat en marxa un important esforç de planificació que abarca
diversos àmbits estratègics per al present i el futur a curt, mitjà i llarg termini.
En aquest sentit, cal tenir en compte
el pla de dinamització comercial del
nucli antic de l’Escala i el pla director
de Turisme, que es detallen en aquestes pàgines centrals del butlletí municipal. També s’està avançant en la
redacció del nou Pla d’Ordenació Urbana Municipal (que suposa un treball
de diversos anys i que en aquests moments està en la seva fase inicial), així
com en el pla d’urbanitzacions, que ha
de marcar quines són les prioritats
d’actuació per als propers anys en
aquells sectors del terme municipal
pendents d’urbanitzar.
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"Mar d'Empúries" com a concepte aglutinador
El Pla Director de Turisme de l’Escala, presentat aquest juny, proposa una
cinquantena d'accions a desenvolupar fins el 2020
El pla director de Turisme de l'Escala,
elaborat per Chias Marketing, proposa
una cinquantena d'accions fins al
2020 que impliquen tant al sector públic com privat. Estableix a més el
concepte "Mar d'Empúries" com a element aglutinador i diferenciador.
En aquest sentit, el decàleg turístic de
l'Escala, entès com a l'argumentari
que destaca els valors diferenciadors
de la destinació turística, destaca especialment aquesta vinculació amb el
mar d'una forma transversal, que pren
especial rellevància a nivell històric
(Empúries, porta d'entrada de les civilitzacions grega i romana), però també
a nivell paisatgístic, d'activitat nàutic i
turisme actiu, font d'un dels recursos
gastronòmics més reconeguts del municipi (les famoses anxoves de l'Escala)... El decàleg també també
destaca el potencial vinculat a un turisme familiar i que cerca serveis de
qualitat i que garanteixin una estada
tranquil•la, així com la conservació de
la genuïtat i les arrels.
El pla ha comptat amb la col•laboració
activa del sector, amb diferents sessions de treball des de principis del
2017 i amb l'objectiu de posicionament desitjat com a destinació genuïna, amb el mediterrani i la cultura
(en sentit ampli) com a eixos transversals. Aquesta ha de ser l'eina de treball que marqui l'estratègia en matèria
de planificació, promoció i informació
turística per als propers anys.
Entre els productes a millorar, es proposa vincular l'oferta i espais relacionats amb el "món de l'anxova", fent
accions conjuntes que relacionin Empúries, l'Alfolí de la Sal, el Museu de
l'Anxova i de la Sal i el Maram, així
com les fàbriques de salaó i activitats
culturals com pot ser la Festa de la
Sal. També es proposa potenciar el recurs turístic diferenciador que representa Sant Martí d'Empúries o les
rutes culturals que ofereix l'Escala,
una línia en la qual ja s'està treballant.
Com a nous productes a potenciar, es
dóna especial rellevància al paper que
ja ha començat a jugar l'Alfolí de la Sal
com a Museu de l'Escala i espai d'irra-

diació cultural, així com a la creació
d'un passaport cultural que relacioni
els diferents recursos locals; i l'aprofitament del potencial esportiu (senderisme, cicloturisme, competicions...) i
d'un turisme sostenible i accessible.
La regidora de Turisme, Marta Rodeja,
remarca la importància que aquest pla
"s'hagi elaborat de forma conjunta
amb el sector, perquè és important
que tots ens el fem nostre i sigui una
eina útil per tal de definir línies d'actuació que ens impliquen a tots i ens
han de dur a aconseguir objectius que
beneficiïn al conjunt de l'Escala".
El pla està format per 4 eixos bàsics:
1-Pla de producte. Basat en el productes existents, aplicant-hi noves línies
de treball per millorar el seu valor potencial, així com treballar en l’estructuració de productes nous entorn de la
cultura, la natura i la gastronomia.
2-Pla de promoció. Establir línees de
treball conjunt amb el sector privat per
tal de millorar el posicionament de
l’Escala com a destí turístic en els
mercats de proximitat (Catalunya,
França , país Basc i comunitat de Madrid), així com treballar a llarg termini
en la cerca de nous mercats potencials més llunyans (països nòrdics)
3-Sistema d’informació i seguiment.
Millorar les eines d’indicadors bàsics
de l’oferta i la demanda turística conjuntament amb el sector privat, per
disposar del major nombre de dades
possibles i fiables, per tal de dirigir i
estructurar i millorar la planificació.
4-Gestió del turisme com a destinació.
L’ADET com a organisme públic-privat
serà l’encarregat de tirar endavant
l’estratègia de promoció planificada,
així com es marcaran uns objectius i
propòsits anuals, que a més aniran
estructurats de tal manera que permeti la seva sostenibilitat en el temps
i adaptar-la als canvis de la demanda.
Algunes de les accions que es proposen per a cada eix, alguna de les
quals ja estan en marxa, són:
Producte
Estructuració d’un catàleg genèric de
l’Escala que aplegui tota l’oferta turística; Millora de l’estructura dels pro-

ductes existents: anxova i gastronomia, rutes culturals, senderisme, actiu
natura; Creació de nous productes turístics: passaport cultural, carta gastronòmica...; Senyalització cultural i
patrimonial de l’Escala que aglutina
tota l’oferta cultural; Serveis turístics
públics : bicing, esdeveniments culturals, turístics i esportius
Promoció
Campanyes de promoció vinculades a
l’estructuració dels productes turístics
actuals; Accions de promoció dirigides
al turisme de proximitat; Participació a
accions de promoció en mercats potencials , conjuntament amb l’Agència
Catalana de Turisme i el patronat
Costa Brava Girona; Organització d’un
famtrip local; Col•laboració amb el Patronat Costa Brava Girona en diferents
accions promocionals: presstrip, bloggers, famtrips i esdeveniments turístics; Col•laboració amb el sector privat
en esdeveniments de renom que permeten promocionar i posicionar l’Escala com a destí gastronòmic, cultural,
nàutic o d’actiu natura; Participació en
associacions turístiques que treballen
conjuntament per la planificació estratègica del turisme de la Costa Brava i
l’Alt Empordà: Club de les badies més
Belles del món, consell comarcal, patronat Costa Brava, Parc natural del
Montgrí –Illes medes...; Portal turístic
que aglutina tota l’oferta pública i privada del municipi i permet la compra
directe de producte turístic local
Sistemes d’informació
Estadístiques local; Sistema de gestió
de Qualitat turístic; Creació d’un observatori turístic local: recull de dades
econòmiques, d’estada i ocupació turística a nivell local , que ens permeti
tenir unes dades fiables per a la millor
planificació; Millora continua del servei
d’informació turística adaptant-la als
canvis constants de la demanda; Enquestes de satisfacció a usuaris.
Gestió del turisme
Sessions de treball conjunt amb el
sector turístic local; Juntes de l’ADET;
Sessions de networking local; Jornada
de formació local , per conèixer els recursos turístics públics.
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L’Alfolí, premiat per l’Associació de Museòlegs
El fons Víctor Català de
titularitat municipal es
porta a restaurar
El regidor de Cultura de l’Ajuntament
de l’Escala, Rafel López, ha estat
l’encarregat de recollir el premi que
l’Asociació de Museòlegs de Catalunya ha concedit aquest juny a L’Alfolí de la Sal – Museu de l’Escala, en
la categoria de projectes de creació o
reforma integral de museus i equipaments patrimonials.
L’Alfolí va ser restaurat pel despatx
d’arquitectes Fusas i Viader i es va inaugurar el 31 d’agost de 2017 amb
l’exposició permanent “L’Escala i la
mar d’Empúries” dirigida per Eduard
Carbonell amb la col•laboració tècnica
del Museu de l’Anxova i de la Sal.
També va obtenir premi, en la categoria d’exposicions temporals, l’exposició Intimitats. La roba interior dels
segles XIX al XXI, produïda per l’Oficina de Patrimoni Cultural. Diputació
de Barcelona i el Museu de Badalona.
En la categoria d’experiències i activitats es va premiar el Museu Virtual de
la Moda de Catalunya, produït per
l’Associació Walden Gestió del Patrimoni Històric i Cultural.
L’acte va tenir lloc al pati Verger del
Museu Frederic Marés de Barcelona.
D’altra banda, el fons Víctor Català
cedit a l’Ajuntament de l’Escala re-

centment s’ha dut a restaurar al Centre de Restauració de Béns Mobles de
la Generalitat de Catalunya
El Museu de l’Escala va obtenir una
subvenció per la restauració del fons
Víctor Català, format pels manuscrits
de l’escriptora i l’obra artística (dibuixos, pintures i escultures).
La donació d’aquest fons va tenir lloc
l’agost de 2017 després que Lluís Albert, hereu del llegat literari i artístic de
l’escriptora, el cedís a l’Ajuntament de
l’Escala.
És previst la creació de dos espais dedicats a la difusió de l’obra de l’escriptora, un serà al segon pis de l’Alfolí de
la Sal-Museu de l’Escala i l’altre, al

Nous espais completats a Riells i al Nucli Antic
Amb l’arribada de l’estiu, els vianants han estrenat diversos nous espais viaris. En aquest sentit, s’ha completat la primera fase de la prolongació del passeig de
Riells, amb la creació d’un nou tram de carril bici i amb
la millora del paviment a la punta del Noi Esquerrà, que
també s’ha dotat de nou mobiliari urbà i enjardinament.
A la zona de la Clota Petita s’han creat diversos espais
on poder asseure’s arran de mar. Properament està previst encarregar el projecte per continuar aquesta millora
fins arribar a la zona de les Planasses, parc natural.
També s’ha acabat la millora del tram inicial de l’avinguda Montgó, amb l’ampliació de les voreres i la col·locació de nou enllumenat i d’una línia d’arbres.
Finalment, una altra obra viària que s’ha acabat aquest
juny és la millora del tram baix del carrer Enric Serra,
que dóna continuïtat a les actuacions que ja s’havien fet
a la Platja i a les places de l’Església i de l’Ajuntament.

jardí modernista El Clos del Pastor,
que està previst inaugurar el 2019,
coincidint amb els 150 anys del seu
naixement.
Dins aquest any s’ha programat el calendari de treball que consisteix en l’inventari, catalogació i restauració
d’aquest important llegat.
El fons entrava a la sala d’anòxia del
Centre de Restauració de Béns Mobles el 22 de juny i després d’un mes
es procedirà a la seva restauració. El
tractament per anòxia consisteix a
mantenir durant un temps el fons dins
una cambra estanca, que substitueix
l’oxigen per un gas inert que mata els
paràsits, pas previ a la restauració.
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Consell Socioeducatiu per impulsar i
coordinar accions per a joves i infants

BREUS

11

El ple municipal del mes de juny ha
aprovat el primer catàleg d'arbres i arbredes d'interès local, amb l'objectiu
d'assegurar la preservació d'aquest patrimoni.
En aquesta primera catalogació s'hi han
inclòs nou arbres d'interès i una arbreda,
que concretament són:

Catàleg d’arbres i arbredes

L'Ajuntament de l'Escala ha posat en marxa el Consell Socioeducatiu Municipal,
un nou espai amb representació tècnica, política i dels centres educatius, pensat
per coordinar i impulsar accions dirigides als joves i infants del municipi. A part
de l'alcalde i els regidors i tècnics d'Educació i Serveis Socials i un regidor de
cada partit polític amb representació municipal, hi ha un educador social, les
directores de l'institut i les dues escoles i el cap de la Policia Local.
L'objectiu és, a partir d'un treball en xarxa, compartir diagnòstics, plans de treball
i avaluacions, de manera que es detectin necessitats i problemàtiques i es pugui
actuar en el menor temps possible. En aquest sentit, en els darrers mesos ja
s'ha fet un treball previ en què han participat les àrees de Joventut, Educació i
Serveis Socials i s'han recollit les necessitats provinents d'equips directius dels
centres escolars, ampa, tècnics del Pla de Barris o serveis de seguretat.
D'aquest treball previ n'ha sortit ja les primeres accions que es posaran en
marxa de cara al proper curs i que s'integraran en un Pla Educatiu d'Entorn que
s'ha d'anar perfilant amb el conjunt d'agents participants.
En aquest sentit, s'ha decidit contractar un educador social i dos dinamitzadors
infantils i juvenils per tal d'iniciar diferents nous serveis. Així, es preveu crear
un recurs diurn, fora d'horari escolar, per als infants i adolescents que, per motius sociofamiliars i laborals, resten moltes hores sense la supervisió i el suport
d'un adult i/o que es troben en risc d'exclusió social, segons els criteris dels propis centres educatius i de Serveis Socials. Es farà una prova pilot, combinant
els espais de l'Espai Jove l'Esbotzada i el centre cívic Xalem (barri Rosa Lau)
en diferents dies de la setmana i la supervisió d'un educador i un dinamitzador.
També està previst crear un taller d'estudi i es proposa que en dissabtes alterns,
els patis de les escoles i del centre cívic Xalem estiguin oberts per a joves i infants, amb la supervisió d'un dinamitzador.
Altres accions previstes són disposar d'un educador de suport per a l'institut per
tal d'ajudar en la gestió de possibles conflictes i també establir un espai per ensenyar als pares habilitats en la comunicació i la resolució de conflictes amb els
seus fills.
Finalment, també s'ha previst la tasca d'un educador de carrer, que esdevingui
un referent per a la població juvenil i les entitats del poble, treballant per a la
millora i benestar de la població.
A part del Consell Socioeducatiu Municipal, que es reunirà de forma ordinària
un o dos cops l'any, també hi haurà diferents comissions tècnica de treball encarregades del seguiment i elaboració de propostes.
En aquest primer curs hi ha prevista una inversió d'uns 100.000 euros.
La regidora d'Educació, Mariona Muñoz, remarca que "alguns dels eixos bàsics
que ens hem marcat són contribuir a l'èxit acadèmic, potenciar la participació
en espais de convivència, potenciar l'educació en valors i compromís cívic i potenciar l'educació en el lleure".

-Pi Gros de Vilanera

-Alzina del camí Vell de les Corts a Empúries
-Pi del c/ Mallols
-Pi dels Cossis

-Ginjoler del Pedró

-Pi de l'Horta Vella o de Mas Guanté
-Pi de la Closa del llop
-Plàtan del Molí

-Tamarius del passeig
-Pi de la Coma

-Alzina de la carretera d'Empúries

Aquests arbres, alguns d'ells situats en
finques de titularitat privada, passen a
ésser protegits i, per tant, no es poden
talar o danyar i abans de fer cap actuació caldrà una autorització prèvia.
Aquesta base s'anirà ampliant i actualitzant en funció de les necessitats.
Les Jornades Gastronòmiques de la
Sèpia s’han tancat amb un balanç de
1.100 menús servits, entre els 23 restaurants que hi participaven a l’Escala i a
l’Estartit i Torroella de Montgrí. D’aquests, uns 850 menús s’han servit a
l’Escala, on van nèixer les jornades, vinculades al Projecte Sèpia.

1.100 menús de la Sèpia
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ENTREVISTA
Marta Rodeja, Regidora de Turisme i Promoció Econòmica

“No volem ser una destinació de masses, sinó que
busquem un tipus de turisme de qualitat”
La regidora de Turisme i Promoció Econòmica reflexiona en aquesta entrevista sobre els diferents plans que
s’estan desenvolupant des de la seva àrea i quins són els principals reptes per als propers anys
-La seva àrea és una de les que està
apostant fort per la planificació.
Quin és l’objectiu?
-“L’objectiu, tant amb el pla de dinamització comercial com amb el Pla Director de Turisme, és poder desenvolupar
accions en base a uns criteris sòlids i
amb totes les dades a l’abast”.
-El pla de dinamització comercial
ha estat el darrer a iniciar-se. Què
s’està fent?
-“Tenim una primera pre-anàlisi, amb
una visió inicial de quina és la situació.
Una empresa especialitzada ja ha
mantingut entrevistes amb persones
del sector i durant aquest estiu també
es faran enquestes a consumidors,
amb l’objectiu que de cara a setembre
ens puguin fer entrega de dades i començar a decidir objectius i accions a
emprendre. L’objectiu és dinamitzar el
comerç i que el comerciant tingui prou
eines per fer un comerç sòlid, amb un
associacionisme ben estructurat i amb
accions que facin que el nostre comerç tingui un valor afegit i sigui un
atractiu més del municipi ”.
-El fet que aquest pla es desenvolupi dins del Pla de Barris del Nucli
Antic fa que aquest sigui l’àmbit
d’estudi. La voluntat és que els
efectes vagin més enllà?
-”Exacte. El pla de barris s’ha de cenyir al Nucli Antic, però l’objectiu és que
les accions que es duguin a terme si-

guin beneficioses per al conjunt del
comerç i del municipi.”
-El que sí que ja s’ha acabat i s’està
executant és el Pla Director de Turisme.
-”El vam presentar aquest juny i l’objectiu és marcar com volem que sigui
l’Escala, turísticament, el 2020. Moltes
accions que marca el pla coincideixen
en el que estàvem fent, cosa que demostra que anàvem en la bona línia,
però s’ha de continuar treballant”.
-I com volem que sigui l’Escala

2020?
-”L’objectiu és una destinació amb la
Cultura com a pol d’atracció, però
també molt vinculada a l’actiu-natura,
al nostre mar -tant des del punt de
vista d’esport o activitat nàutica- a la
gastronomia a la nostra història i a la
sostenibilitat. El que tenim molt clar és
que no volem una destinació de masses, sinó que el que busquem és un
turista de qualitat i que vol gaudir de
tots aquests atractius que tenim, tant
a l’estiu com fora de temporada”.
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-Una de les novetats que aporta el
pla és l’aposta pel concepte diferenciador de la “Mar d’Empúries”
-”És un concepte que transmet molt
l’essència de l’Escala i engloba molt
aquest objectiu que volem, de vinculació amb la cultura, l’aspecte nàutic...
Vincula l’Escala amb Empúries i ens
representa bé .”
-El pla marca una cinquantena d’accions a desenvolupar els propers
anys. En destacaria alguna?
.“Hem de comunicar molt bé la nostra
destinació i reforçar la nostra marca i
quina imatge volem que la gent tingui
de nosaltres.”
-El que heu remarcat molt és la necessitat que els sectors públic i
privat actuïn de forma conjunta
-“ La relació pública-privada és clau.
Crec que tothom està bastant implicat i ja en la redacció del pla el sector
privat hi ha tingut un paper destacat.”
-S’ha revertit la situació de pèrdua
de places hoteleres que havia patit
l’Escala els darrers anys?
-”Aquest estiu s’ha ampliat l’oferta de
places, sense cap mena de dubte,
amb la reobertura d’un dels grans hotels que havia tancat i també amb l’aposta d’alguns hotels més petits en
ple centre. A més, sembla que a curt
termini seguirà incrementant-se
aquest nombre de places hoteleres.
Això és bo i cal tenir un equilibri entre
la diferent oferta d’allotjament. M’agradaria també felicitar els empresaris que aposten per l’Escala i obren
nous establiments”.
-Aquest juny s’ha fet una nova edició de les Jornades Gastronòmiques de la Sèpia i, per primer cop,
ho hem fet conjuntament amb el
municipi veí de Torroella de Montgrí. Aquesta és una línia de treball
a continuar desenvolupant?
-”A partir del Projecte Sèpia vam començar a treballar amb Torroella i
l’Estartit i crec que és bo. Sempre és

positiu vendre territori en comú, més
enllà dels termes municipals. El fet
que tinguem el Parc Natural del Montgrí a ambdós municipis, ajuda també
a reforçar lligams”.
-Els interessos dels nostres visitants estan variant?
-”És cert que l’interès, per exemple,
per l’actiu-natura i pel senderisme i el
cicloturisme en particular, ha anat en
augment els darrers anys. Els interessos van canviant amb dècades enrere, quan potser el referent era
només el sol i la platja.”
-Com està funcionant l’aposta per

tenir un motor de reserves propi a
través de la web de Turisme?
-”És una eina que serveix com a punt

“Hem de comunicar molt

bé la nostra destinació i
reforçar la nostra marca i la
nostra imatge”

de venda extra pel sector privat i
també pel nostre visitant, que pot tancar reserves abans de venir o quan ja
són aquí a partir de la nostra web”.
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OPINIÓ DELS GRUPS
Gràcies i bon estiu!

Comença l’estiu i l’Escala arriba en el moment més àlgid. La feina que s’ha fet durant l’hivern veu la llum aquestes setmanes. És l’època en què visitants i escalencs podem gaudir d’activitats a l’aire lliure com una passejada al capvespre,
un bany a primera hora o una sortida en bicicleta pels camins del municipi. També és l’època en què la població s’omple
d’un sens fi d’activitats culturals: exposicions d’art a l’Alfolí, la festa del Carme, la proposta artística del Portalblau, les
sardanes a la Platja o la festa de l’escuma a Riells, entre moltes altres. Alhora, és l’època en què el sector turístic, el
de la restauració, el del comerç i el dels serveis en general estan al 100 % per fer que tothom qui ens visita tingui la
millor experiència possible al municipi. Des d’aquí només podem agrair l’esforç de tots aquells que fan que l’Escala esdevingui una
destinació turística referent. Gràcies a tots i molt bon estiu!

Temporada d’estiu

Estem en plena temporada d’estiu i, per tant, aquest és el moment per a la majoria d’empresaris i botiguers per a efectuar gran part dels ingressos de l’any. En un moment de creixement de l’economia al país hem d’aprofitar i posar les
condicions oportunes des de l’Ajuntament per afavorir aquesta activitat.
Unes condicios que el govern municipal no ha posat aquest hivern dificultant de valent l’activitat de molts comerços
que s’han vist afectats per actuacions de l’administració que els han perjudicat greument.
Esperem doncs que, ja que el govern no és capaç d’ajudar, com a mínim no interfereixi el la vida econòmica del poble.
Bon estiu a tothom!

Qüestió de ritme

Un any més arriba l'estiu i tots volem lluir les nostres millors gales. Tothom vol tenir a punt el negoci i els productes
per quan arribi el turisme, el sector que més mou l'economia a l'Escala i, per això, els mesos de maig i juny sempre
són frenètics de preparació de botigues i establiments turístics. Els escalencs i les escalenques sabem que tenir
una bona temporada és garantia de passar un bon hivern i, és per això, que ens avancem a l'arribada dels nostres
visitants per estar a punt quan ells arriben. Tot i que estem segurs que el govern també treballa per tenir el poble en
condicions a temps, pintar línies de carrers en una de les artèries principals de circulació de vehicles el dos de juliol, amb els corresponents talls de carrer i desviacions del trànsit (sense cap senyalització de pas alternatiu), sense cap dubte no ajuda. És curiós que
l'administració sempre vagi a un altre ritme i es repeteixi una vegada i una altra el mateix error.

Pam més, pam menys

Estem, pam més, pam menys, al rovell de l'ou de l'estiu.. Aquells temps en què hauríem d'estar gaudint de l'estiu a
la costa Brava o treballant a ple rendiment, fent-lo gaudir per viure'l a l'hivern, però si per bé o per mal, teniu ocasió
d'escoltar i/o llegir un xic els mitjans, estem plens de notícies que, si bé no ens afecten directament, si que ho fan.
Vagues de controladors i hostesses de vol, alguns dels que vinguin, arribaran de mal humor i alguns dels que marxin,
tres quarts del mateix... "Rumors" de” trapitxeus” monàrquics, que pam més, pam menys que els bancaris, ho paguem nosaltres i se'n beneficien ells.. I quan veiem que pam més, pam menys, estem com cada estiu, sembla que, potser, s'exhumeràn unes restes que ja haurien de portar, pam més, pam menys, quaranta anys fora d'on són, però seguim renovant títols nobiliaris...
Pam més , pam menys seguim tirant endavant, veient que no hi ha un pam de net, i que per més “partxes” que posem, el que necessitem és un reset, un veritable, per no dir real, borrón i cuenta nueva, per qué costa molt, tot i la bona feina feta, veure els bons
resultats si de dalt van, pam més, pam menys, escabotant tot el que brota de baix...

Mediocritat Política, el malestar, el poble i la temporada d’estiu

Després del intent de cop d’Estat a Catalunya, ara hem vist com es perpetrava un cop de govern amb la designació
a dit del Sr.Pedro Sánchez com a nou President. El país esta en plena era digital, inclús en Política alguns son escollits a dit, la majoria no compta ; l'interès de la Nació, la protecció de les fronteres el benestar del poble, molta gent
sense feina, sense poder adquisitiu, amb la classe mitjana destruïda i una classe rica cada vegada més rica, l’excés
de immigrants que no treballen, però reben ajudes per viure en un País en el que no hi ha treball digne ni per els autòctons i, a sobre, algun d’aquests mediocres polítics que patim, encara té la barra de insinuar que les pensions estan en perill.
Però això es l’Escala, ja som a l’estiu i aquest meravellós paisatge, mar, muntanya, poble, platja, Empúries, tramuntana, el Port,
Montgó, Riells , en definitiva l’Escala , per sort, crec que serà capaç que amb aquests dos o tres mesos ens retorni la pau i tranquil•litat que ens mereixem, a pesar d’alguns Polítics ( perdó per la part que em toca).
Bon estiu i bona temporada turística !!!.
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AGENDA (resum)
JULIOL
Dia 1 de juliol
*Inauguració de l’exposició de la
Beca Internacional de Primavera
Lloc:Casa del Gavià
Dia 4 de juliol
*Cada dimecres d’estiu, audició de
sardanes a la Platja
Dia 5 de juliol
*Cinema a la fresca. Cada dijous
Lloc: CER
Dia 6 de juliol
*Ruta de la Tramuntana
Lloc: Club Nàutic
*Concert Clàssics l’Escala-Empúries
Lloc: Sant Martí d’Empúries
Dia 7 de juliol
*2a Cantadeta d’Havaneres
Lloc: Port d’en Perris
*Concert Terra, Pau, Llibertat, del
Cor Indika
Lloc: Sala Polivalent
*Odissea, el viatge de Ningú
Lloc: Empúries
Dia 9 de juliol
*Cinema vora el mar: La La Land
Lloc: La Riba
Dia 14 de juliol
*Portalblau: Lisístrata
Lloc: Empúries
Dia 16 de juliol
*Festa del Carme
Lloc: Diversos
Dia 20 de juliol
*Portalblau: Halldor Mar
Lloc: Alfolí de la Sal
Dia 21 de juliol
Portalblau: Quico Pi de la Serra i la
Fura dels Baus
Lloc: Alfolí de la Sal i Sala Polivalent

Dia 24 de juliol
*Cada dijous, ball a la Platja
Dia 25 de juliol
*Portalblau: Petitet i la seva
Rumba Simfònica
Dia 26 de juliol
*Portalblau: Maria Arnal i Marcel
Bagès
Dia 28 de juliol
*Portalblau: Estrella Morente
Lloc: Mar d’en Manassa
Dia 29 de juliol
*Portalblau: Mishima
Dia 30 de juliol
*Festival de Guitarra Girona-Costa
Brava
Lloc: Alfolí de la Sal
AGOST
Dia 2 d’agost
*41a Cantada d’Havaneres de l’Escala
Lloc: La Platja
Dia 3 d’agost
*Concerts a Empúries: Jorge Drexler
Dia 11 d’agost
*Concert d’estiu al CER, amb la
cobla Ciutat de Girona
Lloc: CER
Dia 18 d’agost
*Cantada d’Havaneres del Camp
dels Pilans
Dia 26 d’agost
*Trobada gegantera
SETEMBRE
Dies 2 a 5 de setembre
*Festa Major
Dia 11 de setembre
*Diada Nacional de Catalunya
Dia 15 de setembre
*Festa de la Sal

CANTADA D’HAVANERES DE L’ESCALA
La Cantada d’Havaneres de l’Escala arriba a la seva 41a edició i ho fa amb
els grups Peix Fregit, Son de l’Havana i Els Pescadors de l’Escala. Serà, com
és tradicional, el primer dijous d’agost, a la Platja. El presentador d’aquest any
serà Espartac Peran, que ja va ser el mestre de ceremònies fa tres anys. Una
de les novetats d’aquesta edició serà que els grups no faran les seves interpretacions seguides, un grup rere l’altre, sinó que s’aniran intercalant. La cantada serà retransmesa per a tota Catalunya a través de la Xarxa de
Comunicació Local

EXPOSICIONS

Exposició de la Beca de Primavera de l’Escala
Lloc: Casa del Gaviàl
Fins el 15 de juliol
Lloc: Castell Carolingi de Sant
Martí d’Empúries
Del 17 al 31 de juliol
Exposició “Abel Quintana”
Lloc: Sala d’Actes Municipal
Inauguració: 17/08/2018
Final: 31/08/2018
Exposició “El Fluvià. Tres comarques i un riu”
Lloc: Masle
Final: 31/12/2018
Exposició permanent Alfolí de la
Sal

PORTALBLAU

El festival Portalblau de l’Escala es
va posar en marxa el 15 de juny,
amb la inauguració de l’exposició
Barcelona Gitana, de Jacques Léonard. Durant aquest mes de juliol,
però es desenvolupa la programació
artística i musical, amb Estrella Morente, La Fura dels Baus, Mishima,
Maria Arnal i Marcel Bagés, Petitet i
la seva Ruma Simfónica, Quico Pi
de la Serra, Halldor Mar, Balkan Paradise Orchestra, Bot Project Dansa
en Blanc i la representació de Lisistrata al recinte arqueològic d’Empúries.

FESTA MAJOR

Com és tradicional, la primera setmana de setembre se celebra la
Festa Major de l’Escala, amb més
d’una cinquantena d’activitats previstes per a grans i petits.
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Carnaval d’estiu

Un total de 7 colles locals i unes 400 persones disfressades. Aquest és el balanç de la primera edició de la Rua de
Carnaval d’Estiu, una iniciativa sorgida de les pròpies colles i de la Comissió de Carnaval La Farandola, amb l’objectiu de lluir novament les carrosses i comparses en un noment de l’any amb un temps més favorable. A més, el
fet de fer-se la rua nocturna, va permetre veure una altra faceta de les colles, aprofitant efectes de llum que una
rua diurna no permet. El balanç ha estat molt positiu.

