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Víctor Puga, alcalde de l’Escala

Esteu davant una nova edició del butlletí municipal. La informació més
rellevant de l’activitat municipal i d’altres fets destacats que s’han produït
a la nostra vila durant els darrers mesos, la trobareu condensada en les
properes pàgines d’aquesta publicació.
Comencem el 2019 després de gairebé un mes intens pel que fa activitats de lleure, esportives i culturals a l’Escala. Ajuntament, entitats,
col•lectius i molts col•laboradors han unit esforços per organitzar i coordinar més de 50 activitats adreçades a tots el públics. La població ha
mostrat la seva cara més festiva i alegre durant tot el mes de desembre
i fins la primera setmana de gener, amb l’esperada arribada dels Reis
Mags d’Orient i la seva cavalcada pels carrers de la vila.
L’Expressió “fer poble” pren protagonisme quan entre tots treballem en
benefici de la cultura, en sentit ampli, i la cohesió social del nostre poble.
El balanç d’aquest període festiu és molt positiu i vull agrair la dedicació
i el compromís de tots aquells que ho han fet possible.
El passat mes de novembre el Ple municipal, amb una adhesió pràcticament unànime, a excepció del partit popular, va aprovar el projecte de
pressupostos i ordenances 2019. Aquest és un fet molt rellevant que
posa de manifest la capacitat de gestió de govern i oposició, i la voluntat
de treballar plegats per un projecte compartit, l’Escala. Un increment del
pressupost en cultura, turisme, serveis socials, educació i joventut, i una
proposta d’inversions valenta, ens permetrà impulsar l’acció de govern
que el poble necessita per aquest 2019. Els detalls del nou pressupost
el trobareu en les pàgines d’aquesta publicació.
Estem a la darrera fase del projecte de pressupostos participatius 2019.
Novament, els escalencs poden decidir el destí d’inversions en equipaments, infraestructures o via pública per un import total de 400.000 €. El
proper mes de febrer es podran votar els 16 projectes finalistes i abans
de l’estiu ja veurem com comença l’execució d’alguna d’aquestes inversions.
El butlletí també recull la valoració i tots els detalls de la recuperada festa
de la comunicació. La trobada va servir per reconèixer l’excel•lent tasca
que fan i han fet al llarg dels darrers anys els nostres mitjans locals de
ràdio i televisió. Amb el periodista Josep Cuní apadrinant l’acte, la Xarxa
de Comunicació Local i el setmanari l’Empordà van ser els guardonats.
Les obres d’urbanització del carrer Codolar també són objecte de seguiment, juntament amb informació sobre el projecte educatiu “Inservela”,
notícies del festival Portalblau 2019 i una nova edició de la Beca Internacional de Primavera.
Bona entrada d’any, encert, salut i èxits per aquest 2019.

PSC, CiU, JxE, Regidors no adscrits i PP

ARRIBADA DELS REIS

pàg.16

Víctor Puga
Alcalde de l’Escala
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OBRES I MILLORES

Iniciada la millora del carrer Codolar

El passat mes de novembre es van
posar en marxa els treballs de millora
del carrer Codolar, un dels principals
vials de sortida del front marítim del
nucli antic.
L'obra s'ha dividit en tres fases, amb
l'objectiu que l'afectació durant els treballs sigui la mínima possible. Es va
començarr per la part baixa del carrer,
entre el carrer Avi Xaxu i el Port d'en
Perris. Aquest és el tram més estret
del carrer Codolar i s'ha decidit que la
zona de vianants i de vehicles estigui
al mateix nivell, diferenciada només
pel tipus de paviment.
La segona fase, iniciada durant el
mes de desembre, va des del carrer
Avi Xaxu fins al carrer del Mar, i la tercera, acabarà d'arribar fins l'avinguda
Ave Maria. En aquestes dues fases,
s'aixamplaran les voreres, que continuaran a diferent nivell que la calçada, però seran remuntables.
Les obres s'aprofiten també per preveure el soterrament del cablejat aeri,

per renovar la xarxa de clavagueram
i per instal·lar la xarxa de recollida
d'aïgues plujanes.
Està previst que el conjunt de l'obra,

Nova barana a la Mar d’en Manassa
A finals d’any es posaven en marxa els treballs
per millorar la barana de fusta que hi ha entre la
Creu i la Mar d'en Manassa.
Es tracta d'uns 217 metres de barana en un dels
paratges més singulars del municipi. Aquest és
un dels principals espais d'ús públic del litoral del
centre de l'Escala, on es fan activitats com el Via
Crucis o el festival Portalblau.
Es substitueixen les travesses anteriors per unes
altres, també de fusta però més resistents. La barana ha patit diversos actes bandàlics en els darrers anys, que han fet que s'hagin hagut de fer
diverses reparacions.
Els treballs, que s’acabaran de completar aquest
gener, tenen un cost d'uns 14.000 euros.

que s'ha adjudicat a Peraferrer Assa
UTE per un cost d'uns 450.000 euros,
estigui acabat en un termini de 4,5
mesos.
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ATENCIÓ A LES PERSONES

S’inicia el programa Inservela

El CN l’Escala, l’Ajuntament de l’Escala i la Federació Catalana de Vela,
han iniciat aquesta tardor el primer
projecte InserVela que es fa a les comarques gironines.
Aquest projecte té per objectiu la formació i inserció laboral de joves, entre
16 i 25 anys, que es troben en situació
de vulnerabilitat i exclusió social. Va
ser creat al 2013 per la Federació Catalana de Vela i s’emmarca dintre del
programa Vela d’Inserció de l’Àrea de
Vela Social. Un projecte que, gràcies
a la implicació dels Clubs i dels Ajuntaments, cada vegada té més presència als municipis del litoral català. El
primer a implicar-s'hi a la zona nord de
Catalunya ha estat l'Escala.
El projecte va començar el 2 d’octubre
i tindrà una durada de 9 mesos i hi
participen una dotzena de joves. Durant aquest temps els joves participants, si superen les proves

pertinents, obtindran un certificat federatiu de monitor col·laborador, així
com una formació en manteniment
d’embarcacions i, per a molts, serà la
primera aproximació al món laboral.
A la presentació hi van participar Narcís Carreras, president del Club; Xavier Torres, president de la Federació
Catalana de Vela; Inés Vizcarro, Directora de l’Escola Catalana de Vela i
Victor Puga, alcalde de l’Escala.
Narcís Carreras posava en valor tots
els projectes que es duen a terme al
Club. Per la seva banda, Xavier Torres
explicava els diferents programes de
Vela Social que desenvolupa la Federació i el seu impacte, i destacava que
aquest InserVela és especial perquè
esdevé el primer que se celebra a la
Zona Nord de Catalunya. En l’apartat
més tècnic, Inés Vizcarro donava tots
els detalls del funcionament i la implementació del projecte. Finalment, Vic-

tor Puga exposava els punts claus de
la col·laboració amb el Club i la Federació i la bona entesa entre tots perquè aquest projecte sigui una realitat
a l’Escala.
Les tres parts implicades destacaven
durant la presentació el potencial de
l’esport de la vela com a vehicle perquè els joves millorin les seves habilitats socials i comunicatives, treballin
en equip i enforteixin el seu potencial
enfront de la vida.
Àmbit socioeducatiu
"És un projecte que té tot el sentit, inclusiu i vinculat a la població i a la formació i el primer en què ens
impliquem a l'àmbit esportiu, però que
se suma a altres actuacions com els
projectes Integrals i Alternativa, que ja
s'estan duent a terme en l'àmbit socioeducatiu", remarcava l'alcalde de
l'Escala, Víctor Puga.
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COMUNICACIÓ
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Primera Festa de la Comunicació de l’Escala

L'Ajuntament de l'Escala ha celebrat
la 1a Festa de la Comunicació, per
donar valor al fet que el municipi disposa d'una ràdio i d'una televisió locals. Aquest esdeveniment s'ha dut a
terme coincidint que el 9 de novembre
feia 20 anys de la primera emissió de
Televisió de l'Escala, avui Canal 10
Empordà. Per la seva banda, Ràdio
l'Escala porta 34 anys de trajectòria.
La festa va comptar amb la participació de l'alcalde, Víctor Puga, i el periodista Josep Cuní, que oferia una
conferència sobre els mitjans de comunicació locals i els reptes del perio-

disme i les xarxes socials. Tot seguit,
s'entregava el primer premi de la
Festa de la Comunicació, que porta
per nom "Mar d'Empúries de la Comunicació". S'ha volgut que el primer
guardonat sigui la Xarxa de Comunicació Local, pel canvi de direcció que
ha impulsat, externalitzant produccions i donant visibilitat a les diferents
realitats del territori català, així com
pel suport a les entitats locals, tant a
nivell logístic com econòmic, i per la
voluntat de crear una alternativa de
qualitat als grans mitjans públics i privats. Recollia el premi el conseller de-

legat, Francesc Pena.
A la festa hi van assistir una vuitantena de persones, entre treballadors i
col·laboradors dels mitjans locals, regidors, representants de diferents administracions, entitats i associacions,
així com periodistes de la demarcació
de Girona.
L'alcalde de l'Escala remarcava "la voluntat de reconèixer la tasca escel·lent
que estan fent els mitjans de comunicació local com a servei públic".
Durant l'acte també s'ha fet un reconeixement al setmanari Empordà pels
seus 40 anys d'història.
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NOTÍCIES

Càmeres de control d’accés al front marítim

Es van instal·lar el mes
de novembre i aquest
gener acaba el període
de proves

L'accés restringit de vehicles a la zona
de vianants del front marítim del Nucli
Antic ha passat a ser controlat, des del
mes de novembre, a través de diverses càmeres que comprovaran que
les matrícules hagin estat prèviament
registrades i aprovades. S'eliminen
d'aquesta manera les pilones que hi
havia fins ara.
Els dos primers mesos han estat un
període de proves d’aquest nou sistema. A cada punt d'accés s'hi especifica, amb un senyal de trànsit
lluminós, que només poden entrar en
aquesta zona els vehicles que prèviament hagin estat autoritzats i en les
condicions que tingui cada tipus d'usuari exclusivament. En cas d'accés
irregular, la sanció, que també s'especifica als cartells, serà de 200 euros.
S'han instal·lat càmeres als diferents
punts d'entrada i sortida de vehicles a
la zona del front marítim del Nucli
Antic. Concretament als carrers Enric
Serra, Maranges, del Port, de la Torre
i passeig Jesús Maria Isern.
S'han creat sis categories d'usuaris
que poden aconseguir l'autorització
per accedir amb vehicle a aquesta
zona de vianants.
-Residents. Hi podran accedir en
qualsevol moment del dia que ho necessitin, però per un temps màxim de
15 minuts. Superar aquest temps,
després del periode de proves i adaptació, suposarà ser sancionat. Per
donar d'alta el vehicle al sistema, cal
entrar una sol·licitud a l'Ajuntament
acreditant la condició de resident en
aquest sector i facilitant la matrícula
del vehicle.

-Guals. Els titulars de guals en

aquesta zona, també poden accedir
en qualsevol moment del dia per anar
al garatge. En aquest cas també cal
sol·licitar autorització a l'Ajuntament i
notificar la matrícula del vehicle, especificant que s'és titular d'un gual.

-Comerciants. Els titulars de negocis
dins d'aquest sector podran accedir-hi
per un període de 15 minuts a les franges horàries de 15.30 a 17h i de 22 a
10h. Cal presentar sol·licitud prèviament a l'Ajuntament, acreditant la titularitat del negoci i la matrícula
corresponent del vehicle que ha de
quedar registrada.
-Càrrega i descàrrega. Els vehicles
de subministrament dels establiments
de la zona que han de fer càrrega i
descàrrega podran accedir, com ja
succeïa ara, en un horari limitat i
només entre les 7 i les 10 del matí.

-Serveis. Els vehicles de serveis
tenen accés lliure a la zona a qualse-

vol hora per romandre-hi el temps necessari per realitzar el servei corresponent.

-Emergències. En el supòsit de necessitat d'accedir a la zona per un
temps determinat, ja sigui per a descàrregues especials o per qualsevol
altra emergència (en aquest supòsit hi
hauria els accessos de lloguers turístics, per exemple), caldrà adreçar-se
a la Policia Local i notificar la matrícula
del vehicle i demanar la seva inclusió
temporal al registre.

Amb aquest nou sistema es preveu
facilitar l'accés als vehicles autoritzats,
que fins ara es veien obligats a activar
de forma manual la pilona, així com
millorar el control dels accessos no
permesos.
Així, les pilones només s'activaran
quan sigui necessari per garantir la
seguretat per a la celebració d'algun
esdeveniment.
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Primer cicle d’hivern del festival Portalblau
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Hi actuaran Cesk
Freixas, Judit
Neddermann i Monstre

El festival Portalblau de l'Escala programa per primer cop un cicle d’actuacions d’hivern, de gener a març. Les
actuacions de la cantant Judit Neddermann i del cantautor Cesk Freixas i el
concert maridat del grup Monstre amb vins del celler Vinyes dels Aspres
proposats per La Gastronòmica- formen part del programa.
L'any passat ja es va fer una actuació,
aprofitant l'activitat Som Cultura del
Patronat de Turisme Costa Brava Girona. L'experiència s'ha repetit aquest
any, amb una actuació de les Anxovetes i una visita guiada al cementiri mariner per Tot Sants. Ara, s'opta per
oferir un cicle de tres concerts sota l'etiqueta de "Portalblau d'hivern".
El cantautor Cesk Freixas obrirà la
programació d'aquest cicle el 26 de
gener amb un concert que formarà
part dels actes commemoratius dels
bombardejos que va patir l’Escala durant la Guerra Civil. El cantautor penedesenc commemora el seu quinzè
aniversari damunt dels escenaris. I ho
fa de la millor manera possible, presentant-nos el setè treball de la seva
trajectòria professional. Cesk Freixa-

presenta Festa Major, un total de
tretze peces musicals que arriben en
un dels seus moments creatius més
brillants.
Judit Neddermann actuarà per primer
cop al festival Portalblau, el 16 de febrer, per presentar el seu darrers disc
Nua. En molts pocs anys, la cantant i
autora de cançons ha deixat de ser
una jove promesa a consolidar-se
com una de les veus pròpies amb més
personalitat del panorama musical català. A Nua (Satélite K, 2018), Neddermann es despulla per explorar el pas
a l'etapa adulta mirant i integrant la
infància.

Nova edició de la Beca Internacional de Primavera

L'Ajuntament de l'Escala ha obert la convocatòria de la
21a edició de la Beca Internacional de Primavera. Es
poden presentar propostes fins el dia 1 de febrer.
Un any més, l'Ajuntament de l'Escala convoca la Beca
Artística Internacional de Primavera, que té com a premi
principal una estada de tres mesos a la Casa dels Forestals de Sant Martí d'Empúries, on poden desenvolupar el projecte creatiu presentat i disposen d’una ajuda
de 2.500 euros per a les despeses. El premi també preveu la realització d’una exposició a les sales d’exposicions de l’Escala el mes posterior a la finalització de la
beca.
Amb aquesta convocatòria l’Ajuntament de l’Escala s’adreça als creadors de l’àmbit de les arts plàstiques amb
l’objectiu de promoure la creació i divulgació contemporànies interactuant amb uns espais i un entorn singulars.
Més informació al web www.lescala.cat o adreçant-se
al correu electrònic becaprimavera@lescala.cat

El primer cicle del Portalblau d’hivern
es tancarà el 30 de març amb el concert del grup Monstre que es maridarà
amb els vins del celler Vinyes dels Aspres proposats per La Gastronòmica.
Monstre és un duet del Bages, que va
fer els seus primers passos adaptant
al català grans temes de la música
universal amb el nom de Filferro. Ara
presenten els seus propis temes.
Totes les actuacions tindran lloc a l’Alfolí de la Sal, a partir de les 21.30h.
Les entrades són a la venda al web
del festival (www.portalblau.cat) i
també es poden adquirir a visitlescala.com.
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El pressupost del 2019 potencia Cultura,
Turisme, Joventut i Atenció a les Persones

El ple de l'Ajuntament de l'Escala va
aprovar en el ple del mes de novembre (amb els vots de tots els regidors,
excepte el del PP) unes ordenances
que congelen de nou gairebé totes les
taxes i impostos (per setè any consecutiu, inclosa la rebaixa del 3% de l'IBI
fa dos exercicis) i un pressupost municipal consolidat de 23.350.872
euros. El pressupost del 2019 potencia les àrees de Cultura, Turisme, Joventut i Atenció a les Persones i
preveu 5,2 milions destinats a inversions.
El pressupost municipal ordinari
(sense comptar les inversions), serà el
2019 molt similar a l'any anterior.
(17.296.098 euros, +0,8%).
Destaca el reforç de l'aposta estratègica dels darrers anys de l'àrea de
Promoció Econòmica, Turística i Cultural (1,4 milions), amb el manteniment, difusió i promoció del patrimoni
històric com un dels puntals i nous
projectes com la Vila del Llibre o la càtedra universitària Víctor Català.
També destaca l'aportació a l'àrea d'Atenció a les Persones (929.160
euros), amb uns 230.000 euros previstos per a l'adquisició i promoció d'-

habitatge social i el reforç de subvencions i ajudes per a les persones més
necessitades, entre d'altres accions.
També s'incrementa considerablement la partida destinada a Joventut
(112.517, +21%), amb nous serveis
com un campus jove de Setmana
Santa o noves activitats. També es reforcen projectes iniciats aquest any,
com el programa socioeducatiu l'Alternativa.
Es preveuen 5,2 milions d'inversions,
entre les quals destaquen la previsió
de poder iniciar aquest any la urbanització del sector Emperadors (2.5 milions), Millores en accesibilitat i
infraestructures dins el Pla de Barris
del Nucli Antic (210.000), millores al
passeig d'Empúries (300.000), el projecte d'adequació de la zona de lleure
del Camp dels Pilans (150.000), l'adequació de la torre de Montgó, millores
en mobilitat i accessibilitat (250.000),
adquisició i rehabilitació d'habitatge
social (250.000), adquisició d'un vehicle elèctric i creació de punts de recàrrega (22.000) i millores en
equipaments municipals (338.000).
A més, s'inclou una partida de
400.000 euros per tal de finançar els

projectes que sorgiran del procés de
pressupostos participatius que està en
marxa. En aquests moments ja s'han
escollit els 16 projectes que han de
passar a votació popular abans de finals d'any.
Des de 2006, l’Ajuntament de l’Escala
ha reduït l’endeutament dels 12,2 milions i un rati de 84,83%; als 2,3 milions i un rati de 12,42% amb què es
preveu tancar aquest 2018. En aquest
sentit, des del 2011 no s'ha hagut de
recórrer al crèdit per finançar les inversions.
Pel que fa als patronats municipals,
l’Agència de Desenvolupament Econòmica i Turístic de l’Escala, arribarà
a un pressupost de 1.443.541 euros;
l’Institut Municipal d’Educació comptarà amb 1.094.968; El patronat de
l’Esport tindrà un pressupost de
466.944 euros i el de mitjans de comunicació, de 255.871.
"Creiem que són unes ordenances i
uns pressupostos que responen a les
necessitats que té el poble de l'Escala
i que asseguren el futur", remarca l'alcalde de l'Escala, Víctor Puga.
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Fase de votació dels pressupostos participatius

De l’11 al 28 de febrer, es podran votar els projectes que han passat a la darrera
fase i decidir els que s’executaran fins a esgotar els 400.000 euros previstos
Un total de 16 propostes han estat finalment les seleccionades, a través
d'un taller públic de priorització que es
va celebrar el mes d’octubre, per tal
de passar a la fase de votació popular
dels Pressupostos Participatius de
l'Escala, 2019.
Cadascuna de les propostes que han
arribar al taller havia de ser puntuada
del 0 al 10 de forma col·lectiva, per
grups (sent 0 gens prioritària i 10 totalment prioritària). Tot i que es decidia
sobre 46 propostes, en realitat s'ha
prioritzat respecte 35, ja que n'hi havia
diverses que es van agrupar en una
sola donat que eren similars, encara
que havien estat presentades per diferents ciutadans.
Les propostes que han passat a la
fase final de votació són les que han
quedat en les primeres 16 posicions.
Aquestes propostes són les que van
obtenir una nota mitjana mínima de 5
punts en una escala del 0 al 10. És a
dir, aquelles que van obtenir una puntuació global superior als 25 punts (la
puntuació màxima que podia rebre
cada proposta era de 50 punts) per
part dels participants al taller.
En els darrers mesos, els serveis tècnics municipals han avalutat aquestes
propostes finalistes i els han assignat
un pressupost d’execució.
De les 16 propostes que es posaran a
votació s’executaran aquelles que tinguin més vots fins a esgotar els
400.000€ destinats a aquest procés.
La votació està oberta a totes les persones de 16 i més anys empadronades al poble.
Les propostes escollides pels veïns i
veïnes que van participar al taller són:

-Passarel·la per millorar l'accessibilitat
a l'aigua a la Platja

-Millora de la plaça Víctor Català

-Restauració de la plaça del Sòl d'en
Saguer (Víctor Català) (Una de les
propostes fa referència a una millora
del conjunt de la plaça, mentre l'altre
es refereix només a la jardineria, per
això s'han mantingut per separat)
-senyalitzar punts d'interés turístic des
de l'aparcament de Can Parals

-Recorregut alternatiu per a bicicletes
al carrer de Gràcia (evitar la circulació
en contradirecció per aquest carrer i
senyalitzar un itinerari correcte)
-Senyalètica per fomentar el civisme

-Grades retràctils a la sala polivalent

-Routers wi-fi a equipaments municipals
-Millora de la senyalització viària de
punts d'interès

-Millora de la casa del Gavià

-Millora de voreres a diferents carrers
de Riells de Dalt

-Senyalització per a clarificar els usos
per a vianants i ciclistes

-Millora de la vorera del carrer Mallols
-Adequació del carrer de l'Armallada

-Ampliació del nombre de places d'aparcament per a persones amb discapacitat

-Socialitzar zona verda de la pineda
dels tres pins

Podeu consultar amb més detall les
diferents propostes al web del procés
de Pressupostos Participatius: participacio.lescala.cat
El desenvolupament d'aquest procés
compta amb el suport econòmic de la
Diputació de Girona.

Ordenances congelades un any més i noves ajudes

Pel que fa referència a les ordenances, gairebé la totalitat dels impostos i taxes quedaran congelades. L'excepció és un
increment del 10% de l'IBI per a les grans superfícies comercials, fins arribar al màxim tipus permès.
D’altra banda, se sumen a les ajudes ja existents en els darrers anys per a les persones i famílies en situació més vulnerable, accions com una partida de 30.000 euros per crear un xec servei per ajudar a finançar l'atenció a domicili a
persones amb pocs recursos o una altra de 30.000 euros més per a ajuts a persones amb grau de dependència 2 i 3.
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Tercera temporada del Projecte Sèpia

La tercera temporada del Projecte
Sèpia ha permès garantir la supervivència de més de mig milió d'exemplars de sèpia i calamar, combinant la
instal·lació de sepieres per tal que s'hi
poguessin dipositar els ous amb la recuperació dels ous posats erròniament a les xarxes dels pescadors.
El projecte va nèixer el 2016 a l'Escala, impulsat pel biòleg Boris Weitzmann i el pescador Isaac Moya, amb
la col·laboració de la confraria de pescadors i l'Ajuntament de l'Escala.
L'any següent s'hi van incorporar el
Parc Natural del Montgrí, les illes
Medes i el Baix Ter i els pescadors de
l'Estartit, ampliant l'àmbit d'actuació
tant a la badia de Roses com a la de
Pals.
L'objectiu era afavorir la reproducció
dels cefalòpodes, després d'observar
que els rius cada cop aporten menys
branques, lloc habitual on aquests
posen els ous, de manera que s'havia
incrementat el nombre d'ous que sèpies i calamars posaven a les xarxes
que els pescadors tenien calades.
Aquests, un cop les xarxes eren recollides, es perdien.
La solució proposada va ser la
instal·lació de línies de branques subjectades al fons marí (sepieres) i implicar als pescadors, de manera que
recollíssin els ous de les xarxes i els
posessin a disposició del projecte.
Aquests es col·loquen en unes "incu-

badores" al costat de la línia de sepieres i es garanteix així que poden néixer els nous exemplars.
Amb aquests dos sistemes es calcula
que s'ha garantit la supervivència d'un
total de 511.683 sèpies i calamars
entre les dues badies. Curiosament, a
la sepiera de l'Escala s'hi han dipositat
més ous de sèpia, mentre que a la de
l'Estartit, hi ha hagut més calamars.
Mentre que aquest any s'ha detectat
un creixement en el nombre de sèpies
controlades pel Projecte Sèpia
(75.807) -un 77% a través de les incubadores-, hi ha hagut menys calamars
(435.876) -un 71% dels ous, fixats a
les sepieres-.
Arrel d'aquest projecte també es va
decidir crear unes Jornades Gastronòmiques de la Sèpia. Aquest any ha
estat la primera edició en què s'ha fet
de forma conjunta a l'Escala i Torroella
de Montgrí i l'Estartit. Es va fer durant
el mes de juny i es van servir un total
de 1.100 menús (850 a l'Escala i 250

Restaurat el monument de Ciutat Pubilla
L'artista local Josep Maria Simón ha restaurat aquest
desembre el monument de l'Escala Ciutat Pubilla de la
Sardana 2010, que ell mateix va fer per a aquella ocasió.
Des del 2010 s'ha hagut de reparar diverses vegades
el pentagrama que hi havia sobre els dansaires que hi
ha en aquest monument per culpa d'accions vandàliques. Finalment, l'artista ha decidit que inclouria un nou
element en aquest monument, que és una clau de Sol
de grans dimensions, que fa de lligam i reforç entre
totes les figures que el composen.
S'ha polit i repintat totes les peces i l'artista fa una crida
als ciutadans a ajudar a mantenir-lo en les millors condicions possibles.
El monument de l'Escala Ciutat Pubilla de la Sardana
2010 està situat al passeig Lluís Albert.

a L’Estartit i Torroella).
La regidora de Promoció Econòmica i
Turism, Marta Rodeja, veu "molt positiva aquesta col·laboració i la posada
en valor d'un producte de proximitat".
El Projecte Sèpia té com a principals
institucions finançadores l'Ajuntament
de l'Escala i el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter i
compta també amb la col·laboració
d'Aquàrium de Barcelona, Associació
de Càmpings de Sant Pere Pescador,
Associació Nàutica Llevantina, Càmping Castell Mar, Club Nàutic Estartit,
Life (LouImpactFishers of Europe),
Hostal Spa Empúries, Ajuntament de
Torroella de Montgrí, celler de Can
Roca, Club Nàutic l'Escala, Nautilus,
Espai Tònic, Vacances Costa Brava,
Construccions Manu, Construccions
Empúries, Motor l'Escala, Quercus
Sàpiens, Marenostrum, MedesSUB,
l'Escola Nàutic&Diving, Orca Diving,
les confraries de l'Escala i l'Estartit i la
Generalitat.

butlleti_gener2019_Maquetación 1 17/01/2019 15:32 Página 11

L’Escala Butlletí municipal- Gener / Març 2019

Acte de benvinguda als escalencs
nascuts durant el 2018

BREUS

11

Millores al pavelló poliesportiu

Com és tradicional els darrers anys, aquest Sant Esteve s'ha fet l'acte oficial de
benvinguda a tots els escalencs nascuts aquest 2018.
Durant aquest any han nascut a l'Escala un total de 74 nous escalencs i escalenques.
Els nascuts durant el 2018 han rebut un diploma commemoratiu i un regal per
part de l'Ajuntament de l'Escala. Es una forma simbòlica de donar la benvinguda
als nous escalencs.
Aquesta és una tradició que es va sumar el 2011 a la que ja es venia fent des
de fa més temps per tal d'homenatjar els veïns de més de 90 anys, els quals
també reben una visita institucional i se'ls regala un tortell com a reconeixement
de tot el municipi.

Cessió de terreny per ampliar el CAP

El ple de l'Ajuntament de l'Escala de desembre va aprovar la cessió gratuïta
d'una finca de 622 metres quadrats al Servei Català de la Salut per tal que pugui
ampliar i millorar el Centre d'Assistència Primària de l'Escala.
Aquest terreny està ubicat just entre l'actual CAP i la comissaria compartida
dels Mossos d'Esquadra i la Policia Local de l'Escala, al carrer Mossèn Salvador
Jué.
"Ens consta la voluntat de millorar l'atenció i les instal·lacions del CAP de l'Escala i estem molt interesssats en què aquesta ampliació es dugui a terme el
més aviat possible", remarcava l'alcalde de l'Escala, Víctor Puga.
L'Àrea Bàsica de Salut de l'Escala dóna atenció a l'Escala, Albons, l'Armentera,
Bellcaire d'Empordà, Sant Pere Pescador, Ventalló, Viladamat i Vilamacolum.

Completades les obres de la primera
fase de millora del pavelló poliesportiu,
en què l'Ajuntament de l'Escala ha invertit uns 100.000 euros.
S’han fet diferents obres de millora estètica i de funcionalitat que s'havien programat aquest estiu. Concretament, s'ha
renovat el paviment de l'entrada i de la
part alta de les grades, així com els lavabos existents i la creació d'un de nou,
habilitat per a persones amb problemes
de mobilitat. També s'ha repintat la part
baixa del mur que hi ha al voltant de la
pista poliesportiva.
El 2019 està previst executar una segona fase, que inclourà la zona de vestidors i dutxes.
"Aquesta és una instal·lació que, tot i
tenir gairebé trenta anys, està en força
bona estat, però enteníem que calia fer
algunes actuacions de millora", remarca
el regidor d'Esports, Josep Bofill.

Donatius per la taxa de casaments

L'Ajuntament de l'Escala ha fet entrega
de 3.750 euros, repartits entre l'Associació Catalana Contra el Càncer i la fundació Astrid-21, un donatiu qe es fa a
partir de la recaptació integra de la taxa
de casaments civils que es fan al municipi.
L'entrega d'aquesta quantitat, corresponent als casaments que es van fer durant el 2017, es va fer el passat mes
d’octubre.
L'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, remarca que la decisió de destinar integrament els diners que es recapten pels
casaments civils a entitats de caràcter
social s'ha anat mantenint des de fa uns
anys: "Estem contents de poder fer
aquesta contribució en nom de tots els
escalencs i és una manera d'agraïr i visualitzar aquesta feina tant important
que fan aquestes entitats".
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ENTREVISTA

Víctor Puga, Alcalde de l’Escala

“La bona gestió ha fet que no hi hagi endeutament,
no s’apugin impostos i puguem fer inversions”
L’alcalde de l’Escala, Víctor Puga, fa balanç en aquesta entrevista del darrer exercici pressupostari i dels reptes
que es plantegen a nivell municipal per a aquest nou any
-Tanquem un altre any. Quin balanç
en fa?
-“En l’aspecte econòmic, fa temps que
a l’Escala no se’n parla, perquè entenc que s’ha fet una bona gestió i els
números s’expliquen per ells mateixos. Tenim un endeutament que gairebé ha arribat a ser inexistent, perquè
amb un rati d’un 12%, tenint en
compte el superàvit amb què previsiblement es tancarà l’any, probablement serà més alt que els números
absoluts que quedin d’endeutament.
Això és una gran notícia per l’Escala i
per la gestió futura. Vol dir que les
coses s’han fet bé i que tenim una situació molt bona per poder fer front,
sense necessitat d’augmentar impostos, a projectes importants i costosos
que necessitarem, com la planta potabilitzadora de l’aigua. La bona gestió
econòmica ha fet que no hi hagi pràcticament endeutament, no s’apugin
impostos i puguem fer inversions importants.
En els darrers anys no s’han apujat els
tributs (vam abaixar l’IBI un 3%). Gràcies a aquesta gestió econòmica molt
probablement seguirà no sent necessari exigir un major esforç fiscal a les
famílies de l’Escala.
A més, aquest estalvi s’ha fet al mateix
temps que s’ha invertit més que mai.
Urbanitzacions, millores a l’espai públic, equipaments, millora en la inver-

sió en cultura, joventut, turisme... ”.
-I com encarem el nou any?
-“És un any de tancament de cicle polític. Tenim un pressupost aprovat, per
ampli consens, que a partir de juny
executarà un nou govern. Crec que la
línia que s’ha marcat és vàlida i, de
fet, aquest pressupost s’ha aprovat
amb els vots de tots els grups, a excepció del Partit Popular. Això vol dir
que hi ha un aval de l’acció de govern,
cosa que agraïm, perquè per fer funcionar l’Escala cal treballar plegats,
govern i oposició ”.

-Els darrers anys ha fet especial incidència en l’atenció a les persones
-”.Hem establert tres grans prioritats
aquests anys.
D’una banda els serveis i l’urbanisme.
De l’altra, el tema turístic i cultural i,
també, l’atenció a les persones, els
serveis educatius i la joventut. En
aquest darrer àmbit hem tirat endavant tres projectes molt importants i
transversals: El programa Integrals o
l’Inservela, dedicats a la inserció laboral i educativa de joves que havien
deixat els estudis i també el projecte
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socieducatiu l’Alternativa que hem engegat aquest any amb les àrees de
Serveis Socials i Educació, amb una
especial cura per a aquells joves que
necessiten un reforç o un seguiment i
les seves famílies. Hem incorporat
l’Espai Jove l’Esbotzada i també el
centre cívic Xalem a aquest servei i
s’està fent una tasca de dinamització
juvenil important, amb la implicació de
les dues escoles també.”
-Està obert un nou procés de pressupostos participatius. Com ho valora?
.“Aquesta ha estat una aposta d’aquest mandat i ja és el segon exercici
que es duu a terme. Estem molt satisfets. Quan tanquem aquesta segona edició, serà el moment
d’avaluar com s’ha de continuar i si
cal fer variacions a l’enfoc que s’ha
donat fins ara. Crec que el resultat ha
estat positiu.”
--Aquest any l’Escala es converteix en Vila del Llibre, una nova
aposta dins la potenciació de la
identificació del municipi com a referent cultural.
-“ La Cultura a l’Escala sempre ha tingut un pes important i certament en
els darrers anys s’ha reforçat, amb la
incorporació i millora patrimonial de
l’Alfolí de la Sal, del Clos del Pastor,
del cementiri mariner i projectes com
la Vila del Llibre, un simposi sobre el
pas de poble a ciutat, els 150è aniversari del naixement de Víctor Català... .Són elements que se sumen a
un projecte cultural ja prou ric, amb
un referent històric com és Empúries,
i tot el que representa per l’Escala
Som una població en creixement,
amb noves perspectives, però mantenint les nostres arrels i la nostra història, sense desnaturalitzar-nos i
tenint cura del nostre patrimoni. En
aquest sentit, està previst un simposi
aquest mes de febrer per parlar d’aquests reptes del pas de poble a ciu-

tat”.
-Un dels projectes previstos en el
pressupost d’aquest any és la millora de l’entorn del passeig d’Empúries. Quin és l’objectiu?
-”Pel passeig d’Empúries hi passen
dos milions de persones a l’any i cal
fer-hi una actuació, especialment a les
baranes i les zones de fusta. Hem decidit fer-hi front nosaltres mateixos,
amb l’ajuda de la Diputació.
El front marítim és prioritari, des de
Montgó, passant per Riells, el nucli
urbà i Empúries, són més de set quilòmetres que són el nostre aparador i
que hem de tenir en bones condicions.

Això és el que hem fet, sense oblidar
també els barris. Hem fet més inversions en asfaltats que cap mandat;

“Les coses s’han fet bé i

tenim una situació molt
bona per poder fer nous
projectes”

hem iniciat nous projectes d’inversió
en urbanitzacions... És a dir, que hi ha
inversió a primera línia, però també a
la resta del municipi. ”
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OPINIÓ DELS GRUPS
Nous reptes pel 2019

Iniciem un nou any amb uns nous pressupostos potenciant sobretot les àrees de Cultura, Promoció Econòmica i Atenció
a les persones. La difusió i promoció del patrimoni històric , nous projectes com la Vila del Llibre o la Càtedra Víctor
Català que en breu donaran el seu fruït, seran claus enguany en mantenir viva la Cultura del nostre municipi. Amb els
pressupostos d’enguany també hem destinat una quantitat important per continuar amb l’Alternativa, un Projecte Socioeducatiu inciat el quart trimestre del 2018 i impulsat des de les àrees d’Educació i Serveis Socials. Es tracta d’un
projecte que té lloc fora de l’àmbit escolar i està enfocat a infants, joves i també a les seves famílies. En un entorn amb
una gran diversitat social, engegar projectes com aquest és fa essencial, per tal d’afavorir la convivència i la cohesió social. Una
bona inversió educativa municipal i el fet d’anar desplegant accions socioeducatives ens permetrà formar persones adultes capaces
de desenvolupar competències socials i cíviques per fer de l’Escala un poble millor.
Desitjar-vos a tots un bon any 2019, ple de salut i oportunitats!

Les mateixes mancances

Obrim aquest nou any 2019, essent l’últim de la legislatura i, per tant, necessàriament hem de fer balanç d’aquests 4
anys de mandat.
L’any 2015, els reptes per L’Escala eres clarament quatre : resoldre els problemes de circulació i aparcament al nucli
antic, treballar per la desestacionalització de la temporada, aprobar el Pla General Urbanístic i aconseguir una oferta
de serveis i atencions potent per a la gent gran.
La circulació i aparcament han arribat a un punt caòtic, el Plà General no s’ha aprobat, la temporada segueix tant reduïda com sempre
i l’oferta de serveis d’atenció a la gent gran mitjançant un centre de dia no ha estat possible.
Queda clar doncs, que L’Escala, després d’una legislatura, segueix amb les mateixes mancançes que a l’inici, de tal forma que el balanç que en fem és negatiu.
Com sempre, però, des de la tradició Convergent, treballarem per a oferir un projecte sòlid i modern per a tots els escalencs.

2019, any de decisions

Comença un any que ens durà a prendre decisions importants. Un any que al maig ens portarà a votar per una opció
política o altra. Un any que ens farà decidir si volem un govern que cuidi de les persones, que consideri a tots els
ciutadans escalencs i escalenques de primera, visquin al barri que visquin, si volem una aposta real per cobrir les
necessitats socials d’habitatge, si volem persones que es preocupin per les persones, per l’ocupació, per la joventut,
per les entitats i la cultura, pel model turístic, per la transformació urbanística amable i que mantingui les arrels. En
definitiva, 2019 ens farà reflexionar sobre el model de poble que volem i, sobretot, ens farà decidir si apostem per l’Escala del futur
o ens quedem ancorats en la política dels grans gestos i de la poca cura en els detalls. 2019 és l’any que ens permetrà, si entre tots
ho fem possible, construir una vila de bases republicanes sòlides que ens acosti, des de baix i amb fermesa, una mica més a aquesta
Catalunya somiada, justa, democràtica i lliure.

Bon any nou

Mentre preparo aquest escrit, estem inmersos de ple en les festes nadalenques, i no em puc estar d'aprofitar per
desitjar-vos una bona celebració d'aquestes amb tots els valors que significa. La pau, l'enteniment, la felicitat, l'alegria,
la germanor i l'Amor, valors que segurament per bons, sembla que els guardem per aquestes festes i haurien de ser
els principals bons desitjos d'any nou.
Un any nou que encarem amb força, amb ganes, encarant els reptes com a possibilitats de millora, de prestar un
millor servei, esperant que totes les renovacions, noves licitacions, nous projectes puguin tirar endavant i ajudar al poble a seguir
oferint, tant un entorn inmillorable per gaudir les vacances, com un lloc on tenir i fer créixer els somnis.
Hem de seguir treballant perquè la qualitat del poble depèn directament de la qualitat de vida dels escalenc.
Moooolt bon any nou.

Polítics...un any perdent el temps?

En el butlletí d’Octubre - Març de 2018, crèiem amb un nou Parlament de Catalunya capaç de retornar l’autonomia
al Status Quo d’abans del benestar perdut : Ens vàrem equivocar.
L’equip de govern de la Generalitat de Catalunya amb el seu President al capdavant, porta ja un any inoperant, enrocada en l'estratègia de qui mesos passa temps empeny, cobrant sous milionaris, gestionant ( que no dirigint ni governant ) com si fos una Gestoria mediocre Catalunya, sense arriscar res que pugui perjudicar el nivell de vida
d’alguns que, estant en el govern no governen, deixant que continuï la divisió i la crispació social, intentant destruir España i la
Catalunya que coneixem. Que pretenen ?
Una única cosa positiva s’ha aconseguit a pesar dels nefastos polítics que patim i paguem : Mobilitzar als ciutadans per obligar a
retornar al poble el que la classe política ha destruït :
Exigim el retorn a l’Estat del benestar heretat. Bon any i bones eleccions 2019.
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Encarem el 2019 amb optimisme

15

Acabem de deixar enrere un any convuls. Des d'un punt de vista nacional, els nostres exiliats han guanyat les
seves respectives causes als jutjats europeus i han evidenciat la falta de separació de poders en la justícia espanyola. D'altra banda, hem suportat i suportem la judicialització del procés i la inacció dels nostres representants polítics al Govern. A nivell municipal, i en aquest cas parlem en primera persona, hem viscut diferències al
partit que han generat la ruptura definitiva i, com a conseqüència, la pèrdua d'una molt bona feina feta els da-

rrers 7 anys.
Encarem el 2019 amb optimisme, perquè formem part d'un poble que no defalleix en la lluita, d'un poble que, tot i les trifulgues partidistes, en una mobilització no demana a la persona del costat a quin partit pertany.
Sí, encarem el 2019 amb optimisme i demanem a aquest nou any prou capacitat d'autoanàlisi a la classe política, l'oblit de les aspiracions personals o partidistes i un fort anhel per treballar en un projecte comú, a nivell nacional i a nivell municipal, per fer front
plegats a les injustícies socials i polítiques i defensar amb fermesa els nostres drets fonamentals.

AGENDA (resum)

GENER
Dia 5 de gener
*Arribada dels Reis d’Orient
Lloc: La Platja
Dia 11 de gener
*Presentació del llibre Rafel Ramis
(1880-1936) catalanista, republicà,
socialista i maçó.
Lloc: Biblioteca
Dia 19 de gener
*Actes dels Premis de Narrativa
Víctor Mora
Lloc: Sala d’Actes Municipal
Dia 24 de gener
*Donació de sang
Dia 26 de gener
*Concert de Cesk Freixas. Portalblau d’hivern
Lloc: Alfolí de la Sal
FEBRER
Dia 1 de febrer
*Simposi. Diàlegs x l’Escala. De
poble a ciutat.
Lloc: Alfolí de la Sal
Dia 8 de febrer
*Conferència Empúries-l’Escala: El
projecte de recerca sobre les antigues àrees portuàries d’Empúries
Dia 16 de febrer
*Concert de Judit Nedermann. Portalblau d’hivern

Lloc: Alfolí de la Sal
Dia 22 de febrer
*Cap de setmana d’activitats de la
Vila del Llibre
Lloc: Diversos punts del Nucli Antic
Dia 25 de febrer
*Concert de l’Escola de Música El
Gavià
Lloc: Sala Polivalent
MARÇ
Dia 2 de març
*Cap de setmana del Carnaval
Lloc: Diversos punts
Dia 7 i 8 de març
*Conferències de Primavera
Dia 22 de març
*Debats a l’Alfolí: Els ajuntaments
democràtics i els mitjans de comunicació, a càrrec de Jaume Guillamet
Lloc: Alfolí de la Sal
Dia 29 de març
*Debats a l’Alfolí: L’evolució dels
primers ajuntaments democràtics,
a càrrec de Montserrat Tura
Lloc: Alfolí de la Sal
Dia 30 de març
*Actuació de Monstre, amb maridatge de Vins dels Aspres. Portalblau d’hivern
Lloc: Alfolí de la Sal

Diàlegs x l’Escala. De
poble a ciutat

L'Escala acollirà el proper 1 de febrer un simposi que pretén posar en
valor els reptes que representa el
pas de ser poble a ser ciutat, estructurat en forma de diàlegs des de les
perspectives de l'urbanisme, la governança, el turisme, el paisatge i la
cultura. Per tant, obert a professionals i interessats en tots aquests
àmbits.
"Diàlegs x l'Escala. De poble a Ciutat" es fa en format de diàlegs per a
cadascun dels temes, en què hi ha
dos "dialogants" i un moderador,
permetent crear l'espai idoni per a
un debat dinàmic i enriquidor i, així,
poder reflexionar sobre els temes
plantejats i trobar nous enfocs. Hi ha
confirmats noms rellevants com Carles Llop, Itziar Gonzàlez, Joan
Nogué, Pere Macias, Oriol Nel•lo,
Juli Esteban, Josep Francesc Valls,
Alejandra Ferrer, Esther Vera, Llàtzer Moix, Martí Boada, María Rubert
de Ventós, Ferran Mascarell,
Gemma Sendra, Carles Duarte i Joaquim Nadal.
És organtizat per l'Ajuntament de
l'Escala, amb la col•laboració del
Col•legi d'Arquitectes de Catalunya
a Girona, la Diputació de Girona, la
Universitat de Girona i la Fundació
Jordi Comas Matamala.
Es farà el dia 1 de febrer a l'Alfolí de
la Sal, de 9h a 16.30h. Les inscripcions es poden fer a través del correu simposi@lescala.cat.
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Arribada dels Reis d’Orient

Molta gent, petits i grans, han rebut aquest any als Reis d'Orient, malgrat que degut a la mala mar han hagut d’arribar per terra. L'avinguda Ave Maria s'omplia de gom a gom per veure a Melcior, Gaspar i Baltasar, que anaven
saludant un per un a tots els nens i nenes. Després d'una petita cavalcada pels carrers del nucli antic, els Reis
d'Orient es dirigien a l'Ajuntament, on feien el seu parlament des del balcó de la Casa de la Vila. L'alcalde, Víctor
Puga, els demanava que fossin generosos amb tots els nens i nenes del municipi i que ajudin a que l'Escala sigui
una vila cada vegada més pròspera i amb més oportunitats per tothom.

