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ENTREVISTA

Una nova edició del butlletí municipal surt al carrer amb les noticies més rellevants que ha generat l’activitat municipal els darrers dos mesos. La web municipal, les xarxes socials, els mitjans de comunicació locals o aquesta mateixa
publicació,contribueixen a informar amb transparència sobre les polítiques locals
i l’acció de govern que es duu a terme des del consistori.
En les properes pàgines trobareu tota la informació necessària per seguir l’evolució de la gestió del dia a dia de l’activitat municipal. Un nou projecte de pressupostos participatius, obres de millora al cementiri mariner i a l’entorn dels
centres educatius,els acords d’adquisició dels terrenys de Vilanera i d’una nova
propietat a l’entorn de l’església, el nou servei socioeducatiu l’Alternativa o el detall de les gestions que hem fet amb Endesa per garantir el subministrament en
moments de màxima demanda al nucliantic o Riells, en són alguns exemples.
L’execució de moltes d’aquestes actuacions i polítiques tenen efectes immediats.
S’executen d’acord a una planificació i un pressupost anual i responen a la voluntat d’anar millorant l’Escala i les condicions de vida dels veïns del municipi a
partir de la gestió diària. D’altres són propostes de llarg recorregut, de visió estratègica en les quals es treballa pensant que, més enllà de l’administració del
dia a dia, tenim l’obligació de planificar amb encert projectes de futur que assegurin el desenvolupament sostenible del nostre model econòmic, social i turístic.
Aquest és el cas de la proposta que impulsa la Diputació de Girona perquè el
nostre territori sigui declarat Reserva de la Biosfera per la UNESCO, i que va
ser presentada a l’Alfolí de la Sal el passat 31 d’agost, coincidint amb l’inici de la
nostra Festa Major.
Una important representació institucional es va donar cita a la nostra vila per escenificar el compromís inequívoc del territori amb el nostre patrimoni natural i
cultural, i amb un desenvolupament que ha de tenir com a referent un nou model
respectuós amb aquest patrimoni, amb les nostres tradicions, amb la necessitat
de millorar la gestió dels recursos i la valorització dels nostres productes. La candidatura i la possibilitat d’esdevenir reserva de la biosfera és una gran oportunitat
per garantir la prosperitat i el desenvolupament sostenible del nostre territori i futures generacions, i per aquest motiu l’Escala s’hi adhereix amb la voluntat de
ser-ne protagonista.
Fa pocs dies que hem entrat a la tardor astronòmica i és el moment de fer balanç
de la temporada turística. Més enllà de les dades d’ocupació i de la valoració
quantitativa a partir de la informació que ens proporcionen les oficines de turisme,
els consums d’aigua o la recollida de residus, cada vegada més s’imposa la necessitat de fer d’altres consideracions en relació amb el tipus de turista, les seves
demandes o la seva satisfacció. L’àrea de turisme i promoció econòmica treballa
en la concreció de nous paràmetres d’anàlisi que ens permetin avaluar la salut
de la nostra oferta i del nostre model turístic. Les primeres valoracions marquen
una tendència positiva pel que fa a la projecció de l’Escala com a destí turístic i
com a municipi.
Que tingueu una molt bona tardor.

pàg.12

Josep Bofill, regidor d’Urbanisme, Infraestructures i Esports

OPINIÓ DELS GRUPS

pàg.14

PSC, CiU, JxE, Regidor no adscrit i PP

AGENDA

pàg.15

FESTA DE LA SAL

pàg.16

Víctor Puga
Alcalde de l’Escala

butlleti_octubre2018_Maquetación 1 09/10/2018 11:26 Página 3

3

L’Escala Butlletí municipal- Octubre / Desembre 2018

OBRES I MILLORES

En marxa les obres del projecte de
rehabilitació del cementiri mariner
L'empresa Patrimoni Inteligente ha
iniciat aquest mes de setembre les
obres de rehabilitació del cementiri
mariner, que es preveu que estiguin
enllestides aquest mes de novembre.
El projecte ha estat redactat per Ar47
Arquitectes i Territoris XLM i preveu
l'actuació "mínima i necessària" per
consolidar aquest monument i evitar
la seva degradació. En aquest sentit,
es repararan les esquerdes que presenten les estructures de nínxols
(moltes d'elles ocasionades per les
arrels de la vegetació), es tractaran
les humitats i es tornaran a encalar
les parts que ho requereixin. També
es referan part dels paviments originals que estan en mal estat, sempre
seguint les tècniques tradicionals i es
retirarà el paviment que es va fer nou
fa unes dècades en un dels passadissos, per tal de posar-hi el que pertoca. També es preveu millorar la part
ajardinada i l'evacuació d'aigües plujanes, que és un dels principals motius de degradació, i es millorarà la
senyalització i es restaurarà la porta
original de ferro de l'entrada, ara molt
malmesa.
L'objectiu és que el cementiri mariner,
declarat Bé Cultural d'Interès Nacional el 1984, no només gaudeixi d'un
millor estat de conservació, sinó que
s'incrementin les seves possibilitats
de visita i ús a nivell cultural.
"Aquest cementiri és una peça fonamental del patrimoni escalenc i el que
es tracta es de fer una intervenció
amb molta cura i que dignifiqui aquest
espai", remarca l'alcalde de l'Escala,
Víctor Puga.
El cementiri es va construir el 1835,

quan les epidèmies de colera i malària van fer incrementar considerablement el nombre de defunsions i el
cementiri que hi havia a tocar de l'església de Sant Pere es va fer insufi-

cient. Va funcionar fins el 1970 i ha
conservat sempre l'estil neoclàssic
sobre el que es va dissenyar.
La inversió prevista és d'uns 125.000
euros.
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ATENCIÓ A LES PERSONES

Comença a caminar el projecte l’Alternativa

El ple d’aquest mes de setembre va
donar compte de l’adjudicació del contracte de serveis de gestió i execució
del Programa de Prevenció i Intervenció Socioeducativa per a Infants i
Joves en risc i/o Exclusió Social, denominat l'Alternativa.
S'havien presentat cinc empreses al
concurs convocat per l'Ajuntament i
ha resultat guanyadora la Fundació
Acció Social Infància, tenint en
compte l’oferta econòmicament més
avantatjosa i altres criteris la licitació
del contracte de serveis de gestió i
execució del programa. En aquest
sentit, entre altres millores, el projecte
presentat per Fasi amplia l'oferta de
serveis prevista al plec de clàusules,
oferint un Educador/a social a 43h setmanals, un Educador/a social a 29h
setmanals i un dinamitzador social a
29h setmanals. A més, un psicòleg i
una pedagoga que hi dedicaran 100h

durant el servei i un Educador/a social
suplent.
Aquest és un dels projectes que es va
anunciar al nou Consell Socioeducatiu
Municipal, que es va reunir per primer
cop el passat mes de juny.
Un dels objectius és 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 es preveu 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.
Presentació als centres educatius
A finals de setembre es va fer una reunió de treball entre els responsables
de l’Alternativa i els dels centres educatius del municipi i a principis d’octubre estava previst que comencessin a
funcionar els primers serveis
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L’alfabetització i l’aprenentatge de la llengua de la
població nouvinguda com a eina d’inclusió social

En els darrers mesos el programa de
millora social del Pla de Barris del
nucli antic ha posat en marxa diverses
accions orientades a fomentar el bon
veïnatge i la convivència i a potenciar
el voluntariat, les entitats del municipi
i el treball en xarxa.
En aquest marc de treball, l’equip de
l’Oficina del Pla de Barris ha posat recursos i energies per cobrir la necessitat de reforçar l’aprenentatge de la
llengua catalana entre la població
nouvinguda del municipi com a instrument bàsic per a la seva inclusió laboral i social.
Per atendre
adequadament aquesta necessitat
s’han posat en marxa diverses accions al municipi.
En primer lloc, s’ha impartit un curs
d’alfabetització bàsica de 90 hores,
curs inicial necessari per poder accedir al nivell de l’oferta formativa del
Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL), al qual van assistir 19
persones (68% dones i 32% homes)
que estaven interessades a millorar el
seu coneixement de l’idioma. L’alt nivell d’assistència i el compromís dels
participants va evidenciar l’interès de
la iniciativa.
Eina bàsica per a l’arrelament
En segon lloc, la dinamització comunitària portada a terme des de l’Oficina

del Pla de Barris també va permetre
detectar la voluntat d’un grup de veïns
i veïnes a col·laborar en aquesta iniciativa, contribuint amb el seu temps
a facilitar l’aprenentatge de la llengua
per part dels veïns i veïnes nouvinguts, facilitar el seu arrelament i reforçar la convivència.
Fruit d’aquest interès es va posar en
marxa un treball en xarxa amb el CNL
per reforçar el programa de Voluntariat per la Llengua a l’Escala a través
de la creació de noves parelles lingüístiques.
Les parelles lingüístiques estan formades per un veí/veïna voluntari que
parla català fluidament i un veï/veïna
aprenent, que en té coneixements bàsics i vol millorar la seva fluïdesa. Hi
ha dues modalitats de participació,
presencial i en línia, i en ambdós
casos, tant voluntaris com aprenents,
han de disposar com a mínim d’una
hora setmanal durant 10 setmanes
per practicar la conversa.
L’acció comunitària va permetre detectar i activar 17 nous veïns i veïnes
que van expressar el seu interès a ser
voluntaris i 8 nous aprenents que
també van manifestar el seu interès a
participar en la iniciativa. Amb alguns
d’ells ja s’han començat a constituir
noves parelles lingüístiques que es
troben cada setmana per compartir
una estona de conversa i practicar el

català.
Finament, en tercer lloc, aquest mes
de setembre, avançant en aquesta
línia d’actuació, s’impartirà un nou
curs per a l’aprenentatge de la llengua
al municipi. Aquest segon curs de Neolectors facilitarà un nivell formatiu superior als aprenents de català que ja
tenen nocions bàsiques d’alfabetització, que els permetrà accedir posteriorment al nivell de l’oferta formativa
del CNL. En el moment d’escriure
aquesta notícia ja s’han inscrit al curs
de Neolectors un grup de 14 persones, 64% dones i 36% homes.
Aquestes accions inclusives han
posat de manifest la necessitat i alhora l’interès de facilitar espais i recursos al municipi per a l’aprenentatge de
la llengua com a instrument bàsic per
garantir la cohesió i la inclusió social.
Si teniu interès a participar-hi, ja sigui
com a voluntaris o com a aprenents,
us podeu adreçar a l’Oficina del Pla de
Barris.

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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NOTÍCIES

Darrer tram dels pressupostos participatius
El 17 d’octubre es farà
el taller públic de
priorització i a finals
d’any, la votació
El procés de pressupostos participatius 2019 entra al seu darrer tram. Un
cop analitzades les 153 propostes que
van ser presentades pels veïns i veïnes, el 17 d’octubre està previst un taller públic de priorització de les
propostes que han estat acceptades
com a vàlides, de cara a que les finalistes puguin ser votades cap a finals
d’any.
De les 153 propostes rebudes, un
total de 46 han estat validades tècnicament i compleixen tots els requisits
que marcaven les bases. Un total de
16 ja estan previstes o executades en
el moment de ser valorades i un total
de 91 han estat descartades. D’aquestes, la majoria ho han estat per
no tractar-se d’una inversió (més d’un
25% dels casos), per criteris tècnics
(21%) o per superar els 100.000 euros
de topall (16%)., entre d’altres.
Les propostes s'havien 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...).
Havien de complir, com a criteris bàsics, que fossin d'interès públic 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.
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.

Projectes anteriors

També ha entrat en el tram final l’execució de les propostes que van ser més
votades pels veïns i veïnes de l’Escala en l’anterior procés de pressupostos
participatius. Així, s’ha completat un itinerari per a vianants i ciclistes que comunica la zona escolar de l’Esculapi i Ballmanetes amb el barri Rosa Lau
(amb l’objectiu de que es pugui continuar cap a la zona de Riells de Dalt amb
posteriors inversions, ja que aquesta s’ha executat fins als 100.000 euros de
topall per a una sola proposta. També s’estan executant les obresper fer una
nova zona de jocs al solar que hi ha entre l’Esculapi i Ballmanetes. Abans de
l’estiu es fan fer els treballs de preparació per al soterrament de les línies aèries que hi ha al tram alt del carrer Enric Serra i s’està a l’espera que la companyia elèctrica completi aquests treballs en els propers mesos. S’han
comprat noves rampes per millorar l’accessibilitat a algunes platges; està adjudicadai a punt de començar l’obra per il·luminar més passos de vianants i
s’han col·locat més papereres a les zones més concorregudes del municipi.
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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Preparant la càtedra universitària Víctor Català
Universitat de Girona i
Ajuntament de l’Escala
treballen per fer-la viable
Responsables de la Universitat de Girona i de l'Ajuntament de l'Escala han
començat a posar fil a l'agulla per tal
de crear una càtedra Víctor Català
amb seu a l'Escala. Aquest mes de juliol es va fer una reunió de treball per
avançar en aquesta línia.
L'objectiu és tenir la càtedra en marxa
l'any vinent, coincidint amb el 150è
aniversari del naixement de l'escriptora. "Tenir una càtedra universitària a
l'Escala suposa generar espais de recerca sobre l'escriptora, ajudar a fer
actes de divulgació, tenir un vincle
entre producció de coneixement de la
UdG i l'Escala...", remarca el degà de
la Facultat de Lletres de la Universitat
de Girona, Àngel Quintana, un dels
responsables que va visitar el Clos
del Pastor i l'Alfolí de la Sal, dos espais cridats a ser fonamentals en el
projecte de difusió de la vida i obra de
Víctor Català, amb un projecte museogràfic que s'està acabant de perfilar.
"Víctor Català té un paper destacat en
el projecte cultural de l'Escala i ens
genera molta il·lusió tota la feina que
s'està fent", apunta l'alcalde de l'Escala, Víctor Puga.
Bon balanç dels concerts del Portalblau i el Fòrum
Els festivals d’estiu de l’Escala han atret enguany
11.987 espectadors que consoliden el municipi com un
referent dels esdeveniments culturals i musicals d’estiu
a la Costa Brava. Els festivals Portalblau i Concerts al
Fòrum han millorat aquest any els resultats d’ocupació
respecte a edicions anteriors.
En el cas de Portalblau, el nombre d’espectadors d’aquesta edició ha estat de 7.387, un 18’92% més respecte l’any passat. El festival ha penjat el cartell
d’entrades esgotades a la meitat dels espectacles: als
concerts d’Estrella Morente, Halldor Mar i Quico Pi de
la Serra; a la lectura dramatizada de Lisísitrata i a l’espectacle Manes, de LaFura dels Baus. L’ocupació ha
estat pràcticament total també al cicle d’espectacles al
carrer programats enguany.
En conjunt l’ocupació mitjana als diversos espectacles
del festival ha superat el 90%. Cal destacar també el
gran nombre d’assistents a l’exposició Barcelona gitana,
de Jacques Léonard, a l’Alfolí de la Sal.
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L'Ajuntament de l'Escala tanca un acord de
compra pels terrenys de Vilanera

L'Ajuntament de l'Escala ha arribat a
un acord per comprar els terrenys del
mas Vilanera. Més de 30 hectàrees de
terreny d'un alt valor paisatgístic i arqueològic, on fa poc més de 15 anys
es pretenia construir un camp de golf
i una urbanització de 327 habitatges.
Després d'anys de negociacions, finalment s'ha arribat a un acord per valor
d'uns 180.000 euros, que inclouen terrenys que van des de la zona industrial de la carretera de Bellcaire fins a
la carretera d'Albons, actuant com a
únic connector biològic entre els parcs
naturals dels Aiguamolls de l'Empordà
i del Montgrí, les Illes Medes i el Baix
Ter.
"Aquest és un gran dia, perquè permet
sumar aquests terrenys als espais lliures públics del municipi de l'Escala i
complir la finalitat de protecció del paisatge i difusió dels valors dels parcs
naturals, així com protegir el patrimoni
arqueològic i històric del municipi", remarcava aquest juliol l'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, durant una visita a
la zona per tal de presentar l’acord.
Els terrenys de Vilanera inclouen espais d'un alt interès històric, com són
les restes del monestir de monges benedictines de Santa Maria de Vilanera
(fundat el 1328 i abandonat a inicis del
segle XV). Amb les darreres excavacions arqueològiques, fetes l'any passat, es va descobrir una estructura

funerària que remuntaria l'ús d'aquesta zona al neolític mig (al voltant
del 4.500 a.C). Aquesta atribució cronològica representa una important novetat
que
permet
ampliar
considerablement la utilització del sector de Vilanera com a espai funerari i
que aporta un testimoni arqueològic
d’excepcional interès per reconstruir
els inicis del poblament d’aquest territori.
A la zona ja s'hi havien trobat amb anterioritat restes d'altres èpoques, com
una necròpolis d'incineració del
Bronze Final i la primera edat del
Ferro o restes de construccions i d'enterraments d'època romana.
Pel que fa al seu valor natural i ecològic, la finca és clau com a connexió
entre els parcs naturals dels Aiguamolls i del Montgrí. La finca té dos hàbitats d'interès comunitari amb
categoria de prioritari, segons la Directiva Hàbitats 92/43/CEE. D'una banda,
es tracta de prats mediterranis rics en
anuals i basòfils (Thero-Brachypodietalia). Hi ha presència del llistó com a
espècia dominant, així com argelaga,
farigola, lleteresa de Niça o Aster sedifolius, entre d'altres. Hi ha una gran
diversitat florística, amb una trentena
d'espècies diferents. Aquest hàbitat inclou dues espècies de gran interès
ecològic com són l'Astragalus Tragacantha (protegida per la Llei d'Espais

Naturals 12/1985) i la Filago lusitanica
(inclosa dins el Llibre Vermell de les
plantes vasculars endèmiques i amenaçades de Catalunya, amb categoria
de Vulnerable i de la qual a tota Catalunya únicament es coneixen dues localitzacions). De l'altra, les dunes amb
pinedes de pi pinyer o pinastre.
Els terrenys de Vilanera van ser objecte d'un llarg litigi -impulsat per entitats com el Fòrum l'Escala-Empúries
o Salvem Empordà- a principis de
segle, quan s'hi volia desenvolupar
una important operació urbanística lligada a un camp de golf de 18 forats.
Finalment, la Comissió Territorial d'Urbanisme va desclassificar aquest
espai, que va passar a ser sòl no urbanitzable costaner, clau C3, fa 15
anys.
La compra dels terrenys de Vilanera
no inclou l'edifici del mas, tot i que tant
l'Ajuntament de l'Escala com la Generalitat ja han manifestat en diferents
ocasions la voluntat que aquest també
acabi sent de titularitat pública. En
aquest sentit, ja es va signar un protocol el 2009, entre la conselleria de
Medi Ambient i l'Ajuntament amb l'objectiu de poder-hi fer un espai d'interpretació
del
medi
natural
i
socioeconòmic, vinculat als dos parcs
naturals. Es continua treballant, per
tant, per arribar a un acord també per
a l'edifici.
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L’Escala, Territori Biosfera
Reunió multilateral a l’Escala per tal d’avançar amb la preparació de la
candidatura de la Costa Brava com a Reserva de la Biosfera de la Unesco
El president de la Diputació de Girona,
Miquel Noguer, i l’alcalde de l’Escala,
Victor Puga, van presidir a finals d’agost una reunió amb agents del territori i amb Miguel Clüsener-Godt,
director de la Divisió de Ciències Ecològiques i de la Terra i del programa
Home i Biosfera de la UNESCO
(MAB). La reunió se centrava en els
treballs que s’estan elaborant en relació amb la presentació de la candidatura de la Costa Brava com a Reserva
de la Biosfera de la UNESCO.
A la reunió, que es va fer a l’Alfolí de
la Sal, hi van assistir una cinquantena
de persones, entre alcaldes i representants de la Diputació de Girona, de
la Generalitat, de la Universitat de Girona, de les cambres de comerç gironines i dels parcs naturals dels
Aiguamolls de l'Empordà i del Montgrí,
les illes Medes i el Baix Ter, entre altres entitats i organismes implicats en
el projecte.
La reunió va servir per traslladar al
responsable del programa MAB de la
UNESCO el suport de què disposa
aquesta proposta per part d’administracions i agents socials i econòmics,
i el compromís amb el desenvolupament sostenible del nostre territori, la
conservació dels seus valors i el foment del coneixement i l’educació.
En el marc de la reunió, el president
de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, va explicar que s’està treballant
de ple «en la tramitació de la candidatura per a la declaració de Costa
Brava 2020, com a Reserva de la
Biosfera per la UNESCO». D’aquesta
manera, remarcava, «la declaració de
Reserva de Biosfera ens permetrà reforçar el compromís del territori en les
tres funcions que ha de complir: la
conservació del territori, el desenvolupament sostenible i el suport logístic,
i el foment del coneixement, la capacitació i el treball en xarxa amb altres
territoris».
Miquel Noguer argumenta que «el
nostre territori compleix els paràmetres de qualitat de paisatge, biodiversitat i nivell de protecció dels espais
naturals i agraris, que poden fer me-

reixedora la Costa Brava d’aquest reconeixement mundial». I afegia:
“També soc conscient dels reptes que
tenim respecte a la compatibilització
de la conservació del territori amb el
desenvolupament urbanístic de la primera línia de costa. Tanmateix, estic
segur que el reconeixement com a
Reserva de Biosfera ajudarà a treballar per millorar la convivència entre
les poblacions i l’entorn natural i agrari
que les envolta».
Fa anys que des de diferents agents
com la Universitat de Girona i la Fundació Mar, finançats per la Diputació
de Girona a través del Patronat de Turisme de la Costa Brava, es treballa
amb la intenció de presentar la candidatura de la Costa Brava com a Reserva de la Biosfera de la UNESCO.
L’àmbit d’estudi ha estat la costa, des
de Blanes fins a Portbou, i el rerepaís,
i inclou les unitats de paisatge d’influència litoral, a més d’una àmplia
zona marítima amb les àrees que formen part de la Xarxa Natura 2000.
Amb el resultat d’aquests treballs, i
vist que molts agents del territori (estudiosos, persones del món de la conservació, les administracions locals i
representants de sectors socioeconòmics diversos) coincideixen en la voluntat que la Costa Brava entri a
formar part de la Xarxa Mundial de
Reserves de Biosfera de la UNESCO,
la Diputació de Girona ha iniciat els
treballs per elaborar la documentació
de la candidatura, que s’espera que
es pugui presentar al llarg del proper
2019, per tal que sigui avaluada el
2020.

L’alcalde de l’Escala, Víctor Puga,
destaca que la possibilitat que la
Costa Brava esdevingui Reserva de la
Biosfera «és un repte molt important»,
en el qual la poblacióó de l’Escala se
sent completament implicada. «El
nostre municipi inclou diversos valors
patrimonials de primer ordre, tant històrics (Sant Martí d’Empúries, MACEmpúries, l’Alfolí de la Sal...), com
naturals, i és el terme municipal en
què es connecten els parcs naturals
dels Aiguamolls de l’Empordà i del
Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter»,
remarca. Segons el seu criteri, «s’obre
ara una oportunitat única que cal aprofitar per consolidar aquest salt de qualitat que durant els darrers anys hem
anat treballant entre tots i que ara ens
pot situar dins el marc necessari del
desenvolupament sostenible». I afegeix: «Que el nostre municipi formi
part d’una Reserva de la Biosfera és
una oportunitat única per promocionar
el nostre paisatge, els nostres costums i el nostre patrimoni a escala internacional, alhora que esdevé un
repte de futur que haurem de saber
gestionar, ja que implica garantir un
desenvolupament sostenible i la preservació d’uns valors perquè les generacions futures en puguin gaudir».
La reunió es va fer a l’Alfolí de la Sal
de l’Escala coincidint amb la inauguració de l’exposició «L’Escala, territori
biosfera» i la conferència prevista de
Miguel Clüsener-Godt en el marc de la
programació de la Festa Major de l’Escala, que aquest any comptava com a
pregoner amb el meteoròleg Tomàs
Molina.
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Adquisició d’un nou habitatge al costat de l’església
L’objectiu és continuar
esponjant l’entorn de
l’església
L'Ajuntament ha arribat a un acord de
compra de la casa situada al passatje
de l'Església número 9, amb l'objectiu
de continuar esponjant l'entorn de l'església.
En el ple d'aquest juliol es va aprovar
una modificació de crèdit que permetrà fer front a aquesta adquisició (valorada en 340.000 euros), així com
també la dels terrenys de Vilanera.
Aquest habitatge està enganxat al mur
sud de l'església, per una banda, i a l'hostal El Roser, per l'altra. Ocupa un
solar d'uns 181 metres quadrats, amb
un total de gairebé 300m2 construits
entre planta baixa i pis. Seguint les
previsions del Pla Especial de Millora
Urbana del Nucli Antic, l'objectiu és
enderrocar aquesta construcció, creant un nou espai públic i alliberant l'entorn de l'església. Se segueix així, la
línia ja iniciada a la banda nord del
temple parroquial, on es va crear i ampliar la plaça del III Centenari.
La modificació de crèdit aprovada
aquest dilluns és per valor de 1,1 milions d'euros, la gran majoria dels
quals seran coberts pel romanent de
tresoreria positiu del 2017. A part d'aquestes adquisicions, també es preveu suplementar de forma important la

partida de mobiliari i asfalts, amb un
increment de 350.000 euros.
D'altra banda, també s'ha acordat
posar a la venda un habitatge de titularitat municipal situat al carrer Roses,

amb un preu de sortida de 185.000
euros. Els diners que generi aquesta
venda es destinaran a habitatge social.

Millors notes de la selectivitat
Per segon any, l'Ajuntament de l'Escala ha fet un reconeixement als alumnes de l'institut El Pedró amb millor
nota a les proves de selectivitat.
Aquest setembre, s'ha fet una recepció oficial a la sala
de plens de l'Ajuntament, amb la presència de l'alcalde
de l'Escala, Víctor Puga, la regidora d'Educació, Mariona Muñoz i l'equip directiu de l'institut.
Aquest any, les millors notes han estat les de les alumnes Anna Bos (11,508), Mel Peiris (10,73) i Marta Pujol
(10,01).
A part de la recepció oficial i signar al llibre d'honor de
l'Ajuntament, aquestes tres alumnes han rebut un xec
de 100 euros per gastar en la compra de llibres i una bossa per a l'ordinador portàtil.
La regidora d'Educació ha destacat la importància de "seguir encoratjant els alumnes i desitjar-los tota la sort i encert".
"El que fem és reconèixer la feina feta i l'esforç", afegeix Mariona Muñoz.
Anna Bos s'ha decantat per estudiar un doble grau de Veterinària i Ciència i Producció Animal, mentre Mel Peiris estudiarà Biotecnologia i Marta Pujol, Ciencia i Tecnologia dels Aliments.
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Bon balanç de la cinquantena
d’activitats de la Festa Major 2018

BREUS

En el ple municipal corresponent al mes
de juliol, Raquel Sànchez va prendre
possessió del càrrec de regidora de l’Ajuntament de l’Escala pel grup municipal
de CiU, en substitució de Martí Guillem,
que havia dimitit l’any anterior.

Raquel Sànchez, nova regidora

Han finalitzat nous treballs d’excavació
a la necròpolis del Bronze Final i de la
primera edat del Ferro situada al turó de
Vilanera, tot donant continuïtat a la represa de les excavacions en aquest jaciment arqueològic d’ençà l’any 2016,
promogudes per l’Ajuntament de l’Escala amb l’ajut del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, amb
la col·laboració de la seu d’Empúries del
Museu d’Arqueologia de Catalunya.
Les excavacions han fet possible ampliar la zona descoberta d’aquesta necròpolis d’incineració. S’ha pogut
localitzar i excavar més d’una desena de
noves tombes que corresponen majoritàriament al període més recent, de la
primera edat del Ferro, i que consisteixen en fosses excavades en el subsòl
on s’havien dipositat les urnes amb les
restes de la cremació, generalment envoltades d’altres peces ceràmiques.

Noves excavacions a Vilanera

La Festa Major de l’Escala d’aquest any ha aconseguit una gran participació a
la majoria de les activitats que s’han dut a terme, amb més de 16.000 participants acumulats, segons els càlculs de la Comissió de Festes. Aquest any, el
pregoner era el popular meteoròleg Tomàs Molina, que va complir de gent les
places de l’Ajuntament i de l’Església.

Reunió amb Endesa
Responsables de l'Ajuntament i d'Endesa s'han reunit aquest agost amb
l'objectiu de resoldre els problemes
puntuals de subministrament que es
repeteixen cada estiu, amb especial
incidència a l'entorn de la Platja, en
ple nucli antic. "Mereixem un bon servei i una solució ràpida", remarca l'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, que
valora positivament la reunió. En
aquest sentit, els responsables de la
companyia s'han compromès a fer un
estudi immediat de les causes que
provoquen aquests problemes i a implementar les solucions necessàries.
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ENTREVISTA
Josep Bofill, Regidor d’Urbanisme, Infraestructures i Esports

“Tenim l’objectiu d’anar millorant tot l’entorn de
l’església, no només el més immediat”
El regidor d’Urbanisme, Infraestructures i Esports fa un repàs en aquesta entrevista als projectes que
l’Ajuntament de l’Escala té en marxa i algunes de les actuacions que està previst desenvolupar
-L’àrea d’Urbanisme i Infraestructures gestiona una gran quantitat de
projectes. Un dels darrers a posarse en marxa ha estat la rehabilitació
del cementiri mariner. Quin és l’objectiu?
-“Es va encarregar ja fa temps un projecte per millorar l’espai, resolent problemes com les humitats que estaven
afectant els nínxols, les condicions del
paviment o l’evacuació d’aigües de la
zona enjardinada central. La idea és
que estiguin enllestides les obres
aquest novembre ”.
-Els darrers mesos s’han anat executant també els projectes dels darrers pressupostos participatius.
Quina és la situació?
-“Estem executant la zona de jocs
entre l’escola l’Esculapi i l’escola bressol Ballmanetes. També està pràcticament enllestit l’itinerari per a vianants
i ciclistes entre aquesta zona escolar i
el barri Rosa Lau i també s’ha adjudicat la il·luminació de passos de vianants. També es van fer els treballs
previs per treure el cablejat aeri del
carrer Enric Serra entre l’avinguda Ave
Maria i la plaça de l’Església i estem
pendents que la companyia o completi
properament. La resta d’actuacions ja
s’havien anat fent amb anterioritat ”.
-Recentment s’ha anunciat un
acord per adquirir un nou habitatge
al costat de l’església. Que és el

que es vol fer?
-”La idea és continuar alliberant i adequant l’entorn de l’església, per poderne gaudir. Ja es va fer amb les
construccions que hi havia a la plaça
del III Centenari. L’objectiu és anar millorant tot aquest entorn, no només el
més immediat. Així, també es va millorar la plaça de davant de l’església i
l’objectiu és fer-ho també amb l’espai
d’aparcament que hi ha al costat de la
rectoria o amb la plaça Nova.”
-Aquest darrers anys, la seva àrea

ha donat molta importància a la planificació, des de diferents àmbits.
Un d’ells, és la redacció d’un pla
d’urbanitzacions que marqui les
prioritats d’actuació.
-”El projecte ja s’ha presentat als regidors de tots els grups i la idea és aprovar-lo aviat per tal de tenir un pla de
treball consensuat entre tots per definir les prioritats per urbanitzar les diferents
zones
del
municipi.
Probablement la propera actuació
serà a la zona del Riuet”.
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-També s’ha iniciat la redacció del
nou planejament urbanístic.
-”S’estan acabant els diferents estudis
previs, que és la primera fase. Després caldrà marcar els objectius i la redacció del nou pla, que serà una feina
per al proper mandat .”
-En el darrer ple es va decidir acollir-se a la pròrroga oferta per la Generalitat
per
completar
les
actuacions del pla de barris fins al
2020. Què queda pendent?
.“A nivell d’obres, amb l’actuació que
s’ha fet a l’Enric Serra i la que properament està prevista al carrer Codolar,
gairebé estarà esgotada la partida
prevista. Quedarà pendent diverses
actuacions de millora d’accessibilitat,
així com el que s’està tirant endavant
a nivell social i comercial .”
-Parlava del carrer Codolar. Quina
és l’actuació prevista?
-“ Ha de començar aquest octubre,
amb una inversió d’uns 500.000
euros.La idea és que la millora estigui
completada per Setmana Santa i es
farà en tres fases. Una primera des
del Port d’en Perris al carrer Avi
Xaxu, que serà amb plataforma
única, seguint la línia del carrer Enric
Serra. La segona, fins al carrer del
Mar i la tercera, fins l’Ave Maria. En
aquestes dues fases, s’ampliaran les
voreres i seran remontables. Fent-ho
en tres fases, el que s’intenta és anar
donant alternatives de mobilitat a la
zona.”
-Dins de les seves responsabilitats
també hi ha l’àrea d’Esports. En
què s’està treballant?
-”L’Escala té una gran activitat esportiva, amb molts clubs, a més de l’àrea
d’Esports, fent una molt bona feina.
Una de les darreres incorporacions a
l’oferta esportiva escalenca és la
d’una escola de ciclisme. Abans de
final d’any tenim previst fent una zona
d’entrenament tipus Pump track, a la
zona verda del Camp dels Pilans.

L’escola utilitzarà el centre cívic del
Camp dels Pilans com a seu i l’objectiu és fer sortides i altres activitats i
anar aconseguint fer base. Des de l’Ajuntament també volem continuar fent
trams de l’anella cicloturista. Un dels
projectes és unir el camí que ve de Vilanera i passa pel mas Reding amb el
nou carril que passa pel Rosa Lau”.
-Precisament, l’esport de base ha
estat una aposta permanent els darrers anys
-”És molt important tant les aportacions que fa l’Ajuntament com, sobretot, la implicació de la gent que està al
capdavant de les diferents entitats.
S’han anat creant nous clubs, com el
de rem o el de natació, i totes les persones que ho tiren endavant tenen

una gran implicació. La idea és continuar ajudant tots els clubs, tant els
que ja fa temps que existeixen, com

“Cal

destacar

la

gran

implicació de les persones
que hi ha al capdavant dels
diferents clubs”

els de nova creació. També volem potenciar espais que tenim i que ara no
s’estan fent servir, com són els recòdroms de la Sala Polivalent, amb l’homologació de les instal·lacions i la
intenció de fer jornades i activitats extraescolars. ”
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OPINIÓ DELS GRUPS
Un municipi viu tot l’any

Arriba la tardor i és el moment de fer balanç. La temporada d’estiu d’enguany va començar amb un juliol que va arrencar
amb lentitud i no va ser fins a l’agost que va recuperar la dinàmica habitual, que positivament s’ha allargat fins al setembre. Segurament hi ha diferents factors que hi han influït, i com a destinació turística aquestes circumstàncies ens
han de servir per demostrar-nos que l’exigència és constant.
Amb aquesta visió, l’activitat escalenca no s’atura, sinó que reprèn el fil de la de l’estiu. Així, comencem la tardor amb
una agenda plena de propostes que inclou, per exemple, conferències, concerts, la castanyada, visites guiades, exposicions, etc., unes activitats que enllacen amb la proposta d’activitats de Nadal, que ja s’inicien a principi de desembre. Tot plegat
vol ser una oferta perquè l’Escala continuï amb una àmplia programació d’activitats i sigui un municipi viu tot l’any.

Toca fer balanç

Tanquem la temporada d’estiu i ara toca fer balanç.
En una vila que viu eminenment del turisme, han quedat demostrades dues coses: que cal treballar molt i invents els
justos.
Si la festa major i la temporada estiuenca han estat un èxit, de nou, gràcies a les associacions i les regidories de
turisme i cultura, la reforma del front marítim i la pacificació del trànsit al nucli antic han deixat descontent a un gruix molt important
de comerciants que veuen com la regulació dels aparcamemts i la mala gestió de les obres afecta molt negativament a la seva butxaca.
Un any més doncs, ens toca aprendre dels errors i corregir-los per la pròxima temporada.

Amb decencís, però fidels al poble

Hem sortit al carrer any rere any, vam votar l’1 d’octubre, vam defensar les urnes amb els nostres cossos, vam tornar
a votar el 21D. Se’ns va demanar que per la Diada tornéssim a sortir al carrer i ho vam fer. Ara toca, com va demanar
Elisenda Paluzie, que les forces polítiques prioritzin l’interès col•lectiu a l’interès de partit. No hem arribat fins aquí
perquè ens parlin d’autonomia o de pactes amb un Estat demòfob.
Fidels al poble. Fidels al mandat. També a nivell local. Un dia ens llevem i ens trobem amb unes primàries convocades de manera fraudulenta i amb manipulació de dades sobre el cens. Ha hagut de ser la Comissió de Garanties Estutàries d’ERC
qui doni la raó a dos dels tres regidors. Però hi ha hagut depuració de responsabilitats? Dimissions? Alguna disculpa potser? No. Xavier Ballesta i Carles Carlà continuarem fidels al projecte i al poble, malgrat el desencís.

Estem com estem

De ple en un dels millors moments per gaudir de l'Escala, encara amb força coses obertes,amb un temps bo, amb
les aglomeracions superades i amb caps de setmana encara plens de gent i activitats, i amb una valoració positiva
d'aquest estiu acabat de viure..
Poses la tele, la ràdio i/o llegeixes premsa i veus que l'educació està com està, pam més pam menys la sanitat. Al
preu que està la llum o el gas, les precarietats laborals, la por de les pensions (amb possibilitat d'acords), amb títols
nobiliaris a franquistes mai qüestionats i títols universitaris qüestionadíssims, veure que la justícia -amb el que té també la justícia,
ingerències, interessos, afinitats inclosos- estigui processant un actor "per insultar deu (o Deu) i la verge", i creient que insultar, a
qualsevol Deu, verge o persona és lleig, em va fer mal pensar que amb tota l'evolució social que hem viscut, amb segons qui topis,
encara estem com estem..

L’Escala es de tots i el carrers de tothom

El problema polític, de corrupció, que va començar a un Govern de la Generalitat amb aquell “ problema del 3% “ ,
s’ha maquillat en forma de cortina de fum entre la ciutadania barrejant poder, diners i corrupció, amb llibertats, opressió i altres coses inimaginables que ara per ara només serveixen per empobrir-nos en tots els sentits i, allunyar-nos
de l'època de benestar i riquesa que vivíem.
El nostre Ajuntament també opta per una cortina de fum ; en lloc d'ésser neutral, es declara clarament favorable al
moviment “Groc” responsable de dividir l’Escala entre bons i dolents, entre defensors de certs personatges, alguns d’ells ja a
presó, altres fugits en desobediència al requeriment de la justícia, i els que veuen l’Escala com el lloc a on només volen viure en
pau, tranquil•litat i harmonia amb els demés conciutadans. La neutralitat política i social en el lluïment i manteniment dels espais
públics, es responsabilitat directa e inexcusable del equip de Govern del consistori Escalenc, fugir d’aquesta responsabilitat es fracassar en el compliment de la tasca que es va assumir en el moment en que tots vàrem jurar el càrrec. Aquest Ajuntament no representa a tothom per igual.
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AGENDA (resum)
OCTUBRE
Dia 5 d’octubre
*Escriure des de l’Empordà. Primer cicle de converses literàries.
Amb Cristina Masanés i Montse
Castaño
Lloc: Biblioteca Víctor Català
Dia 6 d’octubre
*Empúries virtual. Ulleres i tauletes per veure com era la zona del
Fòrum romà
Lloc: MAC-Empúries
Dia 7 d’octubre
*Festa de l’Anxova.
Lloc: La Platja
Dia 11 d’octubre
*Conferència sobre Raimon Panikkar, a càrrec de Jordi Pigem
Lloc: Biblioteca Víctor Català
Dia 12 d’octubre
*Audició de sardanes de la Mare
de Déu del Pilar, al barri del Camp
dels Pilans, a càrrec de Foment de
la Sardana
Lloc: Centre Cívic del Camp dels Pilans
*Concert de la coral Cantiga
Lloc: MAC-Empúries
Dia 13 d’octubre
*Inici de la venta de Castanyes per
part del CER
Lloc: La Platja
*Inauguració de l’exposició i presentació del llibre Ponts d’Aigua
Lloc: Llibreria Vitel·la
*Concerts Clàssics l’Escala Empúries. La Bella Molinera
Lloc: Església de Sant Martí d’Empúries
Dia 14 d’octubre
*Portes Obertes al MAC-Empúries

Lloc: MAC-Empúries
Dia 21 d’octubre
*Taller d’arqueologia
Lloc: MAC-Empúries
Dia 24 d’octubre
Inicia’t en les tecnologies de la inofrmació i comunicació. Cal inscripció
Lloc: Biblioteca Víctor Català
Dia 26 d’octubre
*Espectacle Pompeu Fabra, l’Homenot
Lloc: LlibreriaVitel·la
Dia 27 d’octubre
*Festa del Nucli Antic
*L’Art de la Memòria Edicions presenta tres llibres vinculats al món
grecoromà
Lloc: MAC-Empúries
NOVEMBRE
Dia 1 de novembre
*Ofrena florat amb recital poètic i
acompanyament musical
Lloc: Cementiri municipal
Dia 3 de novembre
*Conferència: com podem millorar
el manteniment d’embarcacions
Lloc: CN l’Escala
Dia 11 de novembre
*Aplec de Sant Martí d’Empúries
DESEMBRE
Dia 6 de desembre
*Inici de la Quina
Lloc: CER
Dia 8 de desembre
*Concurs de dibuix i pintura
*Cantada de Nadales del cor Indika
*Clàssics l’Escala-Empúries. Concert de Nadal
Dia 27 de desembre
*Inici Parc Infantil de Nadal Trifàsic

FESTA DEL NUCLI ANTIC
Dins les activitats que el programa social del Pla de Barris del Nucli Antic ha
anat organitzant, aquest mes d’octubre es preveu la Festa del Nucli Antic, un
punt de trobada pels veïns i veïnes que inclourà jocs del món i un dinar popular, així com una exposició de fotos i actuacions musicals. Aquesta festa es
preveu pel dia 27 d’octubre a la Riba. El programa del Pla de Barris també ha
programat una cció sobre el bon tracte a les persones grans. Serà el dia 18
d’octubre.

EXPOSICIONS
Exposició Antiqua Pavimenta
Lloc:MAC-Empúries

Exposició “El Fluvià. Tres comarques i un riu”
Lloc: Masle
Final: 31/12/2018
Exposició permanent Alfolí de la
Sal

ENLLUMENAT NADAL

L’encesa de l’enllumenat nadalenc
es preveu aquest any pel dia 30 de
novembre, amb un acte que es farà
a la plaça de l’Ajuntament a partir de
les 17h. És el tret de sortida a les diferents activitats que es fan al municipi vinculades a les festes de
Nadal.

VISITA A EMPÚRIES

Coincidint amb les Jornades Europees del Patrimoni, el MAC-Empúries organitza una jornada de portes
obertes i una visita guiada per conèixer els projectes de recerca arqueològica que s’hi estan desenvolupant.
Entre els diferents espais, també es
visitarà els magatzemps per veure
alguns dels objectes recuperats en
les darreres campanyes arqueològiques. La visita és gratuïta, però és
imprescindible fer reserva prèvia.

APLEC DE SANT MARTÍ

El dia 11 de novembre, se celebra el
tradicional Aplec de Sant Martí
d’Empúries. Està previst que hi intervingui la cobla La Principal de l’Escala. Com es tradicional, aquest
aplec es fa a la plaça Major de Sant
Martí d’Empúries.
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Festa de la Sal

Un any més, la Festa de la Sal s’ha convertit en una de les activitats que atrau un major nombre de públic a l’Escala.
La representació dels antics oficis mariners, l’intercanvi de danses -en aquesta ocasió amb els dansaires de Binissalem- o l’arribada de les embarcacions de vela llatina amb les veles il·luminades, van tornar a ser tot un èxit. La
festa, com és tradicional, s’acaba amb les danses tradicionals escalenques, entre elles l’espectacular ball del drac,
així com les cançons de taverna i un ball de fi de festa a la Riba.

