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Tinc ben present que em converteixo novament en l’alcalde de tots, i que
ho vull ser, sense distincions, conscient que els veïns i veïnes de l’Escala, esperen de l’alcalde, del govern i de la resta de regidors, treball,
dedicació i solucions eficaces per assolir els reptes que l’Escala té plantejats per aquests propers anys.
Ens hem presentat a aquestes eleccions acreditant una extensa obra de
govern i una manera de fer dialogant i respectuosa, presentant un projecte de govern molt ambiciós i amb un equip compromès i solvent, i hem
obtingut un nombre de vots històric, 2007, un 51,7% dels vots emesos
que s’han traduït en 10 regidors que ens permeten conformar un govern
ampli i sòlid.
El magnífic resultat obtingut no ens allunyarà de la nostra voluntat de
sumar als projectes i reptes que tenim plantejats, d’altres propostes i iniciatives, que segur seran vàlides i que caldrà analitzar i treballar conjuntament amb la resta de grups. El nostre compromís amb l’Escala ens
obliga a buscar la complicitat, la col•laboració i l’ajuda dels 17 regidors
per afrontar aquesta nova etapa. Ens comprometem avui a treballar per
generar adhesió a un projecte de poble que volem que sigui compartit.
Al meu entendre, cinc són els grans reptes que l’Escala haurà d’afrontar
en els propers anys:
- Impulsar la tramitació del nou POUM per donar resposta a la necessitat
d’ordenació urbanística i a la necessitat d’apostar per un nou model de
desenvolupament respectuós amb el medi i que tingui com a prioritat el
progrés i la cohesió social.
- Definir un nou model de gestió de serveis públics essencials com son
el subministra de l’aigua, i la neteja viària, la recollida i tractament de residus, que ofereixi les màximes garanties d’eficiència i qualitat.
- Regenerar urbanísticament espais amb un altíssim valor turístic que
generen un efecte multiplicador en tot el municipi i millorar l’urbanització
de sectors de la població amb deficiències greus pel que fa als serveis
bàsics, a partir de l’execució del Pla Director d’Urbanitzacions recentment aprovat.
- Treballar per un nou model de promoció turística i econòmica, tenint en
compte la necessitat de diversificar la nostra oferta, apostant pel turisme
sostenible, cultural, gastronòmic, esportiu i comercial, i seguir potenciant
la cultura com element identitari, singular, cohesionador i de progrés.
- I seguir treballant amb el compromís de mantenir, d’acord amb les nostres competències i capacitat, l’estat del benestar, estant al costat dels
més febles des d’un punt de vista assistencial i garantint també aspectes
que configuren l’Estat del benestar en sentit ampli com son el suport a
l’esport de base, l’educació, les entitats, la cultura o la salut. Tasca imprescindible per garantir la cohesió a la nostra població.
Aquests són els 5 reptes que jo identifico com a fonamentals, però vull
afegir-ne un altre que té una incidència molt important en el dia a dia
dels administrats, el funcionament i el servei que presta l’administració i
el seu personal. Es fa del tot necessària una aposta decidida per professionalitzar i modernitzar la nostra administració. Fer-la més àgil, més accessible i més transparent. Això passa ineludiblement per millorar
l’organització i dotar-la de més recursos personals i materials que contribueixin a donar una resposta més eficient als administrats.
Amb el convenciment que l’Escala està en el bon camí i que la feina que
farem entre tots ens ajudarà a garantir un futur més pròsper i mes cohesionat per la nostra vila, us desitjo un molt bon estiu!!
Víctor Puga
Alcalde de l’Escala
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OBRES I MILLORES

Pista de Pumptrack i escenari a Pilans

Els darrers mesos, la zona verda del
Camp dels Pilans ha estat objecte de
diverses millores. A principis d’any,
s’estrenava un circuit de Pumptrack
(per a bicicletes, patins i patinets)
Uns dels usuaris principals són els
alumnes de l'escoleta de ciclisme que
ha creat el Club Ciclista Esquenapelats. En aquest sentit, els dimarts i dijous, de 17 a 18.30h, la pista es
reserva a l'ús formatiu d'aquesta escoleta.
Cada usuari gaudeix del circuit sota
la seva responsabilitat i entre les normes d'ús hi ha la utilització del casc i
que els menors vagin acompanyats
d'un adult.
Aquest és un dels circuits d'aquestes
característiques més grans de Catalunya, amb una longitud total de 180
metres i un espai conjunt d'ocupació
de 523 metres quadrats de pista i 190
metres quadrats de talussos.
Aquest circuit és un pas més del projecte de millora d'aquest espai públic

del Camp dels Pilans, on ja hi ha el
Centre Cívic i on l'han passat ja es va
fer una pista polivalent.
Precisament, la pista ha estrenat

Obert el tram final del carrer Vista Alegre
Just abans de l’estiu s’ha obert al trànsit el tram
final del carrer Vista Alegre, cosa que permet connectar-lo amb el carrer Cargol.
Això dona una nova sortida per als vehicles de la
zona de la Mar d'en Manassa (l'accés a la zona
per la baixada del Monjo està limitat als veïns),
que ara han de passar obligatòriament pel revolt
pronunciat i de poca visibilitat que hi ha a la zona
de l'edifici del Gavià.
L'Ajuntament va enderrocar l'any passat una
construcció que bloquejava aquest tram final del
carrer, que fins ara només podia ser utilitzat pels
vianants. Amb aquest enderroc i l'eliminació d'un
escaló que hi havia a la confluència amb el carrer
Cargol, els vehicles poden circular-hi.

coincidint amb la revetlla de Sant
Joan, una de les activitats principals
del barri, una graderia que inclou
espai per ser utilitzat com a escenari.
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Projectes guanyadors de la segona edició
dels pressupostos participatius

Millorar voreres a Riells de Dalt i la
restauració de la plaça Víctor Català
han estat les dues propostes més votades del procés de pressupostos participatius 2019 de l'Ajuntament de
l'Escala, a través del qual es decidia
la destinació d'un total de 400.000
euros. En total, han votat 387 persones (amb 5 vots no vàlids), un 4% del
cens de majors de 16 anys empadronats a l'Escala.
Amb les votacions que
s'han fet entre l'11 i el 28
de febrer, finalment es podran executar 11 de les
16 propostes que es sotmetien a votació.
-Voreres Riells de Dalt.
Projecte de millora de voreres a Riells de Dalt Residencial
donat
que
existeixen zones on estan
deteriorades o no hi ha voreres. Es
proposa una acció de millora provisional o d'urgència. L'actuació es durà a
terme en aquells carrers dels proposats que els tècnics considerin més
prioritaris, fins a esgotar els 100.000
euros de topall per proposta. Cost:
100.000 euros (145 vots)
-Restauració de la plaça Víctor Català.
Promoure un projecte de restauració
de la plaça mitjançant diverses intervencions: restaurar les baranes, reforçar les columnes i el sostre de la
pèrgola, millorar la vorera de davant
de la biblioteca, impedir accés de furgonetes a les voreres, enjardinar els
voltants de la plaça. Cost: 75.000
euros (135 vots)
-Passarel·la a la Platja. Col·locació
d'una passarel·la a la Platja que per-

meti l'accés a l'aigua a persones amb
mobilitat reduïda. Cost: 8.700 euros.
(112 vots).
-Grades retràctils a la Sala Polivalent.
Instal·lació de grades retràctils que
millorin la comoditat del públic i que es
puguin desplegar quan s'hi organitzin
actes i recollir a un costat quan calgui
la sala lliure per a altre tipus d'activitats. 163 places. Cost: 85.000 euros.

(109 vots)
-Millora c/ Mallols. Millorar la circulació
de vianants i/o ciclistes. Caldrà estudiar la solució més òptima en funció
de les particularitats de l'espai i de la
limitació de 100.000 euros. Cost:
100.000 euros (105 vots)
-Wi-fi a equipaments municipals. Cost:
6.000 euros (97 vots).
La següent proposta més votada seria
l'adequació del carrer Armallada
(100.000 euros), però la suma amb
les propostes anteriors superaria els
400.000 euros destinats a aquest procés i, per tant, s'ha de passar a la proposta següent.
-Recorregut alternatiu al carrer de
Gràcia per a bicicletes. Instal·lació de
senyalització visible al carrer de Gràcia per a recorregut alternatiu per a bi-

cicletes. la mesura pretén eliminar la
perillositat actual pel pas de ciclistes
en sentit contrari. El recorregut alternatiu derivaria als ciclistes pel carrer
Empúries. Cost: 6.000 euros (81 vots).
-Enjardinament de la plaça Víctor Català. Cost: 4.500 euros (76 vots)
La següent proposta més votada seria
la socialització de la pineda dels Tres
Pins (35.000 euros), però com en el
cas de l'Armallada,
superaria el límit
del pressupost i
s'ha de passar a la
següent. Passa el
mateix amb la millora de l'edifici del
Gavià
(100.000
euros).
-Ampliar
places
d'aparcament per a
persones amb mobilitat reduïda a zones properes a les
platges. 4 places. Cost 1.000 euros.
(64 vots)
-Clarificar usos per a vianants i ciclistes al passeig, la ronda del Pedró i
l'accés a Empúries. 4 senyals previstes i repintat del passeig d'Empúries.
Cost: 10.000 euros (55 vots)
-Senyalètica per millorar el civisme.
Ubicar en punts estratègics on s'acostumen a passejar gossos senyals encaminades a conscienciar els amos
sobre la necessitat de recollir els excrements. Cost: 3.500 euros. (53
vots).
En total, les propostes seleccionades
sumen 399.700 euros.
Aquest procés de participació ciutadana ha comptat amb una subvenció
de la Diputació de Girona.

butlleti_juliol2019_Maquetación 1 11/02/2020 9:42 Página 5

5

L’Escala Butlletí municipal- Abril / Setembre 2019

PLANIFICACIÓ

El pla d’urbanitzacions marca prioritats

El ple del mes de febrer va aprovar el
Pla Director d'Urbanitzacions, un document que analitza els dèficits d'urbanització de tot el terme municipal,
divideix l'Escala en 70 sectors i marca
un ordre de prioritat a l'hora de fer
front a les inversions necessàries, en
base a criteris tècnics i objectius.
En aquest sentit, s'han tingut en
compte aspectes com la falta d'enllumenat, clavagueram, pavimentació
dels carrers, problemes d'evacuació
d'aigua, població beneficiada, coherència amb la planificació urbanística
i la possibilitat d'atorgament de llicències. La defició en 70 sectors diferents
s'ha fet pensant que cadascun d'ells
tingués possibilitats d'executar-se les
obres necessàries de forma autònoma
i coherent.
Segons aquest document, les actuacions més urgents serien a la zona del
Riuet (sector 1) i als Emperadors (sector 4). La primera, ja té un projecte
d'urbanització redactat i preveu una
inversió d'aproximadament 1,5 milions
d'euros. En el cas dels Emperadors, a
més del projecte aprovat, ja hi ha la
previsió en el pressupost d'aquest any
de poder començar les obres, amb

una consignació de 2,5 milions d'euros.
L'ordre de prioritats continua pel sector 9 (configurat pels carrers del Puig,
dels Termes, Sant Briu, ptge Oliveres
23, Romaní, Oliveres, Estepa Negra,
de la Palma, del Roure, de l'Om, Camí
del Palau, ptge Palau 153, 168 i 156,
Ullà, Lloret de Mar, Santana, ptge Lloret de Mar, Santa i del Puig, de la
Vinya i Cantallops), 15 (Ptge Llierca
10, Roger de Flor, Onyar, Corral d'en
Romí, Ptge Corral d'en Romí 51, Pirineu, Llierca, Daró i ptge Daró 10) i 3
(carrers Muralla i Forn) -es pot consultar la llista de prioritats i el mapa identificatiu del total de sectors al web
municipal.

Planificació
"És un document que dóna una foto
clara de quina és la situació de totes
les urbanitzacions i, a partir de diferents factors tècnics marca un ordre
de prioritats, que ens han de servir per
fer el següent pas, que ha de ser fixar
un calendari d'actuacions i anar desenvolupant progressivament els diferents projectes d'urbanització que
caldrà anar redactant", remarca l'al-

calde de l'Escala Víctor Puga, el qual
també apunta que els treballs previs
d'aquesta planificació ja es van tenir
en compte a l'hora de preveure actuacions fetes els darrers anys, com va
ser l'entorn del carrer Barcelona, o la
planificació de projectes com són el
sector dels Emperadors o el Riuet.
"Hem de destacar el treball que s'ha
fet a nivell tècnic per elaborar aquest
document, analitzant els 131 quilòmetres de carrers que té el municipi al
detall per tal de detectar totes les
mancances", afegeix Puga.
Aquest pla d'urbanitzacions, encarregat a l'enginyeria i consultoria ambiental Serpa, completa els estudis previs
que s'havien fet sobre l'estat dels sectors sense urbanitzar entre els anys
2011 i 2012. "Estem patint les conseqüències d'un fenomen d'urbanització
de forma expansiva dels anys 70 i 80,
sense planificació, i el que estem fent
ara és treballar de forma ben planificada i que pugui servir per a les properes dècades, incloent-hi un nou pla
d'ordenació urbana en què ja s'està
treballant i que s'haurà d'acabar els
propers anys", argumenta l'alcalde de
l'Escala.
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NOTÍCIES

Càtedra universitària i espais Víctor Català

L’Alfolí de la Sal i la
capella de Santa
Reparada, primers
espais oberts

L'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, i la
consellera de Cultura de la Generalitat, Mariàngela Vilallonga, han inaugurat aquest mes de juny el primer Espai
Víctor Català, situat a la segona planta
de l'edifici històric de l'Alfolí de la Sal i
cridat a ser un espai de recerca i difusió de l'escriptora escalenca i de la
seva obra a nivell internacional.
També s'ha inaugurat el nou arxiu històric i fotogràfic del municipi, també a
l'Alfolí.
La jornada començava amb una conferència de Carme Balliu, del Centre
de Restauració de Béns Mobles de la
Generalitat de Catalunya i de Jordi
Mestre, restaurador, sobre els treballs
de restauració del llegat de Víctor Català i del fotògraf Josep Esquirol. Després, es procedia a la inauguració
oficial de l'espai i a la presentació del
Facsímil del manuscrit original de Solitud (tirada limitada de 150 exemplars
numerats), que s'ha fet amb motiu del
150 aniversari del naixement de l’escriptora . Aquests exemplars seran de
consulta pública a les biblioteques
més importants de Catalunya a més
de la de l’Escala i com a regals de protocol.
A partir de la donació per part de l'hereu, Lluís Albert, de l’obra literària i artística de Caterina Albert/Víctor Català
a l’Ajuntament de l’Escala, el 17 d’agost de 2017, i l’adquisició per part de
l’Ajuntament de la finca Clos del Pastor, es va iniciar un procés de restauració de l’obra, al Centre de
Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya. S'iniciava
també el projecte de creació de 3 espais dedicats a la gran escriptora de
l’Escala: El de l'Alfolí de la Sal; un
espai obert per a visites guiades a la

capella de Santa Reparada de Cinc
Claus, antiga propietat de Víctor Català, que també s’ha inaugurat aquest
juny; i un tercer punt on s'hi exposarà
part de l'obra de l'escriptora, al recinte
del Clos del Pastor, on hi havia hagut
la casa-museu i que reobrirà, un cop
s'hagin fet les obres necessàries, l'any
vinent.
La voluntat de l’Ajuntament de l'Escala
és la de conservar a l’Arxiu Històric i a
l'Alfolí de la Sal-Museu de l’Escala
l'important llegat de Víctor Català, format per uns 10.000 elements repartits
entre manuscrits literaris, correspondència, edicions i traduccions de l’obra, pintures, dibuixos, col·lecció
d’arqueologia, fotografies i objectes
personals, amb l’objectiu de difondre
l’obra de l’escriptora i artista tant al públic especialitzat com al gran públic.
L'Espai Víctor Català de l'Alfolí de la
Sal - Museu de l'Escala acull l’obra ar-

tística més representativa (olis i dibuixos), especialment els que fan referència a Solitud i al paisatge, en
consonància amb l’exposició de la primera planta que explica l’evolució del
paisatge de l’Escala. S'hi exposen
també les primeres edicions i traduccions de la seva obra cabdal Solitud,
així com una rèplica del manuscrit original. Tres plafons expliquen la biografia, la gènesi de la novel·la i el
paisatge literari de Solitud. També s'hi
poden veure objectes personals, com
la ploma que utilitzava l'escriptora per
escriure.
Càtedrà universitària
Aquest també serà un punt de referència per a la càtedra universitària Víctor
Català d'estudis del modernisme, de
la Universitat de Girona, que tindrà la
seva seu a l'Escala i s’ha presentat
aquesta primavera.
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El festival Portalblau arriba a la 12a edició
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Alfred García, Paco Ibánez i Pau Riba, en són
alguns dels artistes

Portalblau, el Festival de Música i Art
a la Mediterrània, reforça en la seva
dotzena edició el gir iniciat l’any passat per potenciar la seva identitat com
a festival de música i art a la Mediterrània. El festival d’estiu de l’Escala,
que tindrà lloc de l’11 de juliol al 9 d’agost, manté un cartell d'actuacions
musicals de qualitat com a eix vertebrador de la seva proposta i aposta
per altres disciplines artístiques com
el teatre, el circ, la poesia o la reflexió.
El MAC Empúries acollirà els concerts
de gran format d’aquesta edició del
festival, els dies 26 i 27 de juliol. El primer dia, Alfred García pujarà a l’escenari de les ruïnes d’Empúries. El
popular cantant, músic i compositoractuarà a la dotzena edició del festival
dins la gira que està realitzant per presentar el seu àlbum de debut 1016,
publicat per Universal Music Spain i
que ja és disc d’or.
El MAC Empúries també acollirà, el
27 de juliol, l’actuació de Paco Ibáñez,
que ha inclòs el Festival Portalblau en
la gira internacional que porta a terme
aquest any amb motiu del cinquantè
aniversari del seu històric concert a
l’Olympia de París.
Un altre músic veterà actuarà per primera vegada a Portalblau per commemorar també els cinquanta anys del
seu disc més aclamat. Pau Riba pujarà a l’escenari Mar d'en Manassa el
3 d’agost dins la seva gira 50 anys de
Dioptria que commemora el naixement d’aquest treball publicat fa mig
segle.
L’’escenari Mar d’en Manassa també
acollirà l’actuació d’Anna Roig & Àlex
Cassanyes Big Band Project, el 4 d’agost.
De l’apartat musical també destaca la
proposta de Marc Parrot que presenta
Refugi, un espectacle íntim i personal
que télloc en una petita iurta de 9 metres de diàmetre amb un aforament
per a només vuitanta persones.
Un any més, l’Alfolí de la Sal és l’escenari del cicle DO RE VI, que marida

música i vi. Hi participaran la pianista
i compositora Clara Peya, i Rusó Sala
.
Portalblau al carrer
Després de l’èxit de l’any passat, Portalblau manté el cicle d'espectacles de
carrer gratuïts amb l’objectiu d’apropar
el festival a un major nombre d'espectadors. Una de les activitats més destacades és l’espectacle poètic i
musical Una vela en el mar blau: poesia catalana de tema grec, protagonitzat per l’actriu Carme Callol, l’actor
Jaume Comas i els músics Josep Tero
i Ferran Martínez, que interpretaran
una vintena de cançons i poemes catalans de temàtica greca. Els professors i traductors Sam Abrams i Eusebi
Ayensa conduiran l’acte que tindrà lloc
el 9 d’agost al vespre a La Punta.
El cicle també inclourà el concert de
Marcel Lázara i Júlia Arrey, que actuaran a La Riba el 20 de juliol. L’exguitarrista de Txarango i la cantant
presenten a Portalblau el seu primer
disc Pedalant endins, un viatge musical ple de llum i optimisme. El cicle
d’actuacions a La Riba també inclou
l’espectacle Sidecar de la companyia
Pessic de Circ, que presenta una proposta per a tots els públics i que inclou
tota mena d’acrobàcies i grans dosis
d’humor.
Crisi dels refugiats
Com fa anualment, Portalblau aposta
per abordar una temàtica des de diverses perspectives. Enguany, i da-

vant la greu situació de la migració a
la Mediterrània, el festival ha dissenyat una programació especial per reflexionar i prendre consciència
d’aquesta crisi humanitària. D’entrada,
la conferència inaugural del festival
oferirà un testimoni directe i sense intermediaris de l’emigració a la conca
Mediterrània. La proposta, que tindrà
lloc el 12 de juliol a l’Alfolí de la Sal,
anirà a càrrec de l’activista i periodista
Sara Montesinos i del fotoperiodista
Martí Albesa.
Dins aquesta programació especial, el
festival també programa el concert de
la formació Orpheus XXI, un conjunt
de caràcter professional format per
músics immigrants i refugiats procedents de diversos països de la mediterrània.
El programa sobre la crisi migratòria
també inclou l’exposició Oberts a la
mediterrània, amb una mostra de llibres i de fotografies sobre els refugiats
de la Mediterrània que es podrà veure
des de mitjans de juliol i fins principis
d’agost a la Biblioteca Víctor Català.
El festival també programa la conferència del periodista barceloní Tomás
Alcoverro, corresponsal de ‘La Vanguardia’ a l’Orient Mitjà des de 1970,
des d’on ha cobert guerres, invasions,
revolucions, cops d’Estat, intifades palestines i els esdeveniments més importants de la zona.
Les entrades de tots els concerts es
poden comprar a través del web
www.portalblau.cat
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Víctor Puga (Candidatura de Progrés) obté una
àmplia majoria i és reelegit alcalde de l’Escala

Víctor Puga ha estat escollit de nou
com a alcalde de l'Escala en el ple de
constitució del nou consistori que s'ha
celebrat el 15 de juny, després que
Candidatura de Progrés resultés el
partit guanyador de les darreres eleccions municipals.
Víctor Puga ha obtingut els
deu vots del seu grup municipal i els dos de Junts per Catalunya l'Escala. Els tres
regidors d'ERC i el de Gent
de l'Escala han votat en blanc
i el regidor de En Comú l'Escala s'ha votat a sí mateix.
L'alcalde de l'Escala ha remarcat la intenció de ser "alcalde de tots" i ha expressat
"la voluntat de cercar complicitats i que aquest sigui un
projecte compartit", en relació
a la resta de grups municipals.
Víctor Puga ha apuntat que entre els
reptes principals d'aquest mandat hi
haurà l'impuls del nou pla general d'ordenació urbana, la definició dels serveis públics essèncials amb màxima
garantia d'eficiència, la regeneració
d'espais d'alt interès turístic i l'impuls
d'accions previstes al pla d'urbanitza-

cions, treballar per a la definició d'un
nou model d'impuls turístic i cultural,
el compromís de mantenir l'Estat del
benestar i l'aposta per modernitzar
l'administració i donar resposta a les
necessitats dels ciutadans de la forma
més eficient possible.

"Ho deia fa quatre anys i ho mantinc,
ser alcalde d'aquest poble extraordinari és un orgull i una responsabilitat i
no m'imagino una ocupació més honrosa", ha apuntat Víctor Puga.
Tots els grups municipals han coincidit
en oferir col·laboració al govern en la
definició dels nous projectes i en demanar-li que sigui sensible amb les

propostes i les opinions de l'oposició,
malgrat gaudir d'una àmplia majoria
absoluta.

Resultats de les eleccions
Les eleccions municipals es van celebrar el 26 de maig i coincidien en
aquesta ocasió amb les eleccions al Parlament Europeu.
En el cas de les municipals,
van votar un total de 4.010 escalencs (un 62,43% de participació). La llista més votada
va ser la de la Candidatura de
Progrés (10 regidors), seguida d'Esquerra Republicana
de Catalunya (3), Junts x Catalunya (2), Gent de l'Escala
(1) i En Comú l'Escala (1).
Candidatura de Progrés va
guanyar a totes les seccions
electorals del municipi i va obtenir un
total de 2.007 vots (un 51,71% dels
vots emesos), seguit d’Esquerra Republicana, amb 566 (14,58%), Junts
per Catalunya l’Escala, 510 (13,14%),
Gent de l’Escala, 327 (8,43%) i En
Comú l’Escala, 232 (5,98%).
CUP i Nosotros es van quedar sense
representació.
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El cartipàs, dividit en cinc àrees de gestió

El ple municipal celebrat l’1 de juliol ha
aprovat el nou cartipàs municipal, que
es divideix en cinc àrees de gestió.
L'àrea d'alcaldia té al capdavant Víctor
Puga, que és també regidor de Règim
Intern i Hisenda.
Hi ha una macroàrea anomenada de
Desenvolupament Econòmic i Cultural, que és coordinada per Marta Rodeja, que és segona tinent d'alcalde i
portaveu municipal de Candidatura de
Progrés. En aquesta macroàrea hi ha
Marta Rodeja com a regidora de Promoció Econòmica i Turística, Comerç,

Comunicació i Noves Tecnologies, així
com Rafel Lopez i Martí Guinart, que
s'encarregaran respectivament de
Promoció Econòmica i Acció Cultural i
Patromino Històric i Cultural.
Hi ha també una altra macroàrea anomenada de Territori i Sostenibilitat, coordinada per Josep Bofill, que
continua sent primer tinent d'alcalde.
Bofill s'encarrega de les regidories
d'Urbanisme, Infraestructures, Mobilitat, Medi Ambient i Habitatge i Robert
Figueras és regidor de Serveis i Seguretat.

Una quarta àrea de gestió és la d'Atenció a les Persones. Ramona Viella
és la regidora d'Atenció a les Persones i Marc Frigola, d'Ocupació.
La cinquena àrea és la d'Educació, Joventut i Esports. Maite Cortés és la
nova regidora d'Educació, Marc Frigola, de Joventut, i Boran Minic, d'Esports i Salut.
El ple també ha acordat que els plens
continuaran sent habitualment el primer dilluns de mes, a les 20h.

Dues noves comissions amb representació de l’oposició

El ple ordinari del mes de juliol ha aprovat la creació de dues comissions informatives noves, amb la voluntat de facilitar
el seguiment de temes que siguin d'especial interès de forma coordinada entre govern i oposició.
Concretament s'han creat la comissió de Desenvolupament Econòmic, Cultural i Turístic i la comissió de Territori i Sostenibilitat. Aquestes comissions es reuniran periòdicament, cada dos mesos, i hi participaran un regidor de cada grup
municipal, a més de l'alcalde i els tècnics que siguin requerits en funció dels temes a tractar.
"L'objectiu és que amb aquestes convocatòries periòdiques es puguin explicar des d'aquells temes del dia a dia com
temes d'especial interès, com poden ser la nova biblioteca, l'execució del pla d'urbanitzacions o la revisió del catàleg
d'elements patrimonials a protegir", apunta l'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, el qual remarca que "aquest és un pas
més amb la voluntat de mà estesa amb l'oposició, construint nous espais de debat i intentant arribar a consensos".

butlleti_juliol2019_Maquetación 1 11/02/2020 9:42 Página 10

10

L’Escala Butlletí municipal- Abril / Setembre 2019

80è aniversari del bombardeig de l’Escala

Aquest mes de gener s'han dut a
terme diversos actes per commemorar el 80è aniversari del bombardeig
de l'Escala durant la guerra civil.
Els actes van començar amb la presentació del llibre El Cementiri Mariner
de l’Escala, el primer volum de la
col·lecció Viu el Patrimoni, impulsada
des del Museu, que vol acostar els
monuments de l’Escala al gran públic,
amb una edició de butxaca explicada
de manera amena, però amb rigor històric. El llibre, coordinat per Lurdes
Boix, directora del Museu, i l’historiador Jaume Badías, amb textos de diversos historiadors, s’acompanya de
fotografies antigues de l’Arxiu Històric
de l’Escala i de fotografies actuals
fetes expressament per l’Associació
de Fotografia Cromàtica del CER, així
com de dibuixos de l’arquitecte
Ramon Ripoll.
A la vegada, també s’inaugurava l’exposició de fotografia del mateix títol
coproduïda pel Museu de l’Escala i
l’Associació de Fotografia Cromàtica
del CER.
Dins dels actes, al Cementiri Mariner
es feia una visita guiada gratuïta a càrrec de Lurdes Boix. Aquesta visita, a
partir d’ara, s’incorpora a les rutes organitzades des del Museu.
També s'inaugurava la restauració del
Cementiri mariner, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional per la Generali-

tat de Catalunya, i l’escultura memorial dedicada a les víctimes de la Guerra Civil (1936-1939) i dels camps
d’extermini nazis (1939-1945), obra de
la reconeguda escultora Pia Crozet,
guanyadora del concurs que va organitzar l’ajuntament el 2018.
L’escultura és una estela funerària de
marbre de Carrara, amb un colom buidat que representa l’ànima dels ab-

sents i és símbol universal de la pau.
A la part de baix hi ha gravats els
noms de les 63 víctimes escalenques
de la Guerra Civil (15 en el bombardeig, 31 en els fronts, 9 en els camps
d’extermini nazis i 8 afusellats d’ambdós bàndols). L’escultura s'ha col·locat
a l’atri d’entrada del Cementiri com a
homenatge permanent a les víctimes
escalenques de la Guerra Civil.

Llibre sobre els 40 anys de democràcia
Aquest abril s'ha presentat el llibre "Quaranta anys de
democràcia municipal. L'Escala (1979-2019). Continuïtats i ruptures", de Pere Guanter. Un acte que també
ha estat un homenatge a tots els regidors, alcaldes,
jutges de pau i síndics de greuges que ha tingut en municipi en aquestes quatre dècades.
El llibre fa un repàs al període de 1979 a 2019, des
d'una òptica municipal. Textos i imatges analitzen des
de la composició dels diferents consisitoris als canvis
en matèries diverses, com l'urbanisme, la cultura o el
turisme.
Durant aquestes quatre dècades, han passat per l'Ajuntament de l'Escala un total de 80 regidors i cinc alcaldes. El municipi també ha tingut 7 jutges de pau i 4
síndics de greuges municipals. A tots ells se'ls ha volgut fer un homenatge pel seu servei públic. A més, s'ha fet entrega d'una placa especial a la primera dona que va ser
regidora, Assumpció Malé (1979) i la primera que va ser jutgessa de pau, Ramona Viella (1990).
Una altra dada d'aquests 40 anys és que s'han presentat un total de 50 candidatures, que sumen un total de 800 candidats.
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Presentat el Pla de Dinamització
Comercial del Nucli Antic

Aquest febrer s'ha fet la presentació pública del Pla de Dinamització Comercial
del Nucli Antic de l'Escala, encarregat a l'empresa Q-Global, del Grup Costa
Brava Centre, que aposta per una coordinació de mesures del sector públic i
privat. L'estudi que es va fer durant l'any passat, detecta que la majoria dels
clients d'establiments de l'Escala tenen una valoració positiva del municipi i de
les millores que s'han fet els darrers anys i que aquells que venen d'altres poblacions, ho fan atrets per l'àmplia oferta de lleure, cultura i restauració. El client
tipus és una persona d'entre 36 i 65 anys, amb fills, i una quarta part dels clients
del nucli antic són compradors de fora, sobretot dels pobles de l'entorn.
Q-Global ha fet un total de 400 enquestes a clients, tant dins el període estricte
de la temporada turística d'estiu, com abans i després de la mateixa. També
s'han entrevistat un total de 70 comerciants i s'ha analitzat el funcionament dels
comerços a través de compradors ocults.
Entre les propostes que fa el pla de dinamització comercial, destaca la necessitat d'explotar l'acció conjunta i coordinada de tota l'oferta, tant des de l'àmbit
públic com privat: "Generar la imatge de centre comercial a cel obert". Això implica accions d'embelliment i unificació de la retolació i del mobiliari urbà, però
també la millora dels aparadors, que aquests estiguin oberts encara que l'establiment no ho estigui, la creació d'un distintiu comercial que identifiqui aquest
espai, merxandatge comú o un calendari d'accions anuals i conjuntes, coordinades amb l'oferta lúdica i cultural que ja té el municipi.
També es proposa senyalitzar els accessos, augmentar les places d'aparcament
de rotació ràpida o l'embelliment dels espais comercials buits i tancats. Respecte a l'aparcament, el pla remarca que hi ha un nombre important de places
a molt poca distància del nucli antic, però aconsella potenciar-ne la difusió.
Els cens comercial que es va fer com a primera fase d'aquest pla, va detallar
que al nucli antic hi havia 237 locals comercials oberts i 52 buits i que dos terceres parts estan oberts estiu i hivern. Una de les mancances a resoldre, segons
el pla, reforçar l’associacionisme entre empresaris. A més, es recomana incrementar la formació, especialment en idiomes, sobretot en francès.
L'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, va valorar molt positivament el treball d'analisi
de Q-Global i va destacar "la total predisposició de l'Ajuntament de l'Escala per
apostar per la dinamització del comerç, amb l'ajuda d'aquest pla, que es viu, i
d'un treball conjunt de tots, perquè aquest ha de ser un exercici compartit des
dels sectors públic i privat".

Suspensió de llicències entorn de l’Estany de Poma

El ple de l'Ajuntament de l'Escala ha acordat en la sessió d’abril suspendre qualsevol llicència urbanística a l'entorn de l'Estany de Poma per un període d'un
any, a l'espera de marcar quin ha de ser el seu tractament en el nou planegament urbanístic municipal, que s'està tramitant.
Es tracta d'un espai de prop de nou hectàrees de terreny, amb un elevat valor
paisatgístic i social. Amb el planejament de 1993, l'entorn de l'Estany de Poma
està considerat sòl urbà no consolidat, a desenvolupar mitjançant un Pla Especial de Millora Urbana. Amb la suspensió de llicències i de la tramitació de plans
urbanístics derivats concrets i d'instruments de gestió urbanística, l'objectiu és
tenir el temps suficient per redactar una modificació del planejament general
que ordeni de forma coherent tot aquest entorn i incorpori els valors ambientals
de l'espai.

Adquisició d'una finca al costat del CAP i la comissaria
D'altra banda, el ple també ha acordat fer una modificació de crèdit que preveu
una partida de 430.000 euros per a l'adquisició d'una finca de més de mil metres
quadrats situada just al costat del CAP i de la comissaria compartida per Mossos
d'Esquadra i Policia Local. L'objectiu és disposar d'un espai que permeti tant la
possible ampliació de la comissaria com dotar de major nombre d'aparcaments

BREUS
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Més aparcament vora el CAP

En els darrers mesos s’han dut a terme
diversos canvis per tal d’incrementar el
nombre de places d’aparcament prop
del CAP i de la comissaria conjunta de
Policia Local i Mossos d’Esquadra. En
aquest sentit, s’ha eliminat un dels sentits de circulació del carrer Mossèn Salvador Jué i s’han creat una desena de
places que permeten estacionar durant
40 minuts per fer les gestions necessàries en aquests equipaments. També
s’han guanyat places al carrer Puig Borrom.

Guia d’itineraris submarins

L'Agència de Desenvolupament Econòmic i Turístic, en col·laboració amb l'àrea
de Medi Ambient, ha editat una guia d'itineraris submarins, amb què es vol
donar a conèixer diferents punts d'interès per ser visitats sota les aigües de la
Mar d'Empúries, especialment destinada per a la gent que fa snorkel.
En aquesta primera edició, s'han inclòs
un total de quatre itineraris, al voltant del
Moll Grec d'Empúries, de l'illa Mateua,
de la Mar d'en Manassa i de cala
Montgó. L'objectiu, però, es anar ampliant la guia en properes edicions.
"L'objectiu és que es coneguin els atractius del municipi des de totes les vessants possibles, tant per terra, com des
del mar, com també a sota l'aigua", remarca la regidora de Promoció Econòmica i Turística, Marta Rodeja.
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ENTREVISTA

Víctor Puga, Alcalde de l’Escala

“L’Escala ha de ser un poble modern, però que
mantingui la seva essència”
Víctor Puga ha revalidat l’alcaldia en les recents eleccions i en aquesta primera entrevista del mandat, planteja
alguns dels reptes als quals ha de fer front el municipi en aquests propers quatre anys
-A les eleccions municipals celebrades aquest mes de maig, la candidatura que vostè encapçalava va
tornar a guanyar i ho ha fet amb
majoria absoluta. Com es planteja
aquest nou mandat?
-“En primer lloc, estem molt agraïts pel
suport rebut. Eren unes eleccions que
no eren fàcils, venint d’un mandat
complicat. I veure com els escalencs i
les escalenques avalen majoritàriament la feina feta, i donen suport al
projecte que hem presentat i a l’equip,
és una satisfacció molt gran i ens esperona a continuar treballant en
aquesta línia els propers quatre anys”.
-En quina línia?
-“No deixa de ser una continuïtat d’iniciatives i projectes que ja teníem plantejats i reptes que ja hem donat a
conèixer. El pla general, els serveis, el
pla cultural i turístic i l’atenció a les
persones són els eixos fonamentals
de les nostres polítiques, amb un programa molt ambiciós amb què ens
vam presentar a les eleccions i que
volem executar.
L’Escala està en un moment de canvi,
com ja vam plantejar en el simposi
"Diàlegs x l'Escala. De poble a Ciutat",
que s’ha fet aquest any. Anem creixent, no tant en nombre d’habitants,
com si en serveis, consolidant una capitalitat de subcomarca que ens fa referents al territori. En aquest moment

de canvi és important apostar per un
nou pla general que ordeni urbanísticament el municipi i que fixi les bases
del progrés, subratllant les nostres singularitats i el nostre patrimoni. L’Escala ha de ser un poble modern, però
que mantingui la seva essència ”.
-En diversos plens ha fet especial
incidència en la voluntat de fer partícep a l’oposició i, fins i tot, s’han

creat dues comissions on debatre
els temes més destacats.
-”Nosaltres, malgrat tenir una majoria
absoluta, volem tenir en compte els
grups de l’oposició. I ens ha semblat
que aquestes comissions de Territori i
Sostenibilitat i de Desenvolupament
Econòmic i Cultural són una bona eina
de transparència i de debat amb l’oposició i on compartir projectes i idees.”
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l-Hi ha diversos projectes de gran
transcendència previstos per a
aquest mandat (biblioteca, planta
potabilitzadora d’aigua, execució
del pla d’urbanitzacions, pla general....
.“El gran projecte dels propers anys
serà sense dubte el de l’edifici de la biblioteca, auditori, escola de música,
escola d’adults, ràdio i televisió, llar
del jubilat... Serà un gran equipament,
en un edifici en què cal fer una inversió important, ja que can Masset té
problemes estructurals que cal resoldre. L’Ajuntament de l’Escala té una
situació econòmica i financera que li
permet abordar un projecte d’aquesta
entitat i esperem que la Generalitat i
la Diputació de Girona també ens
pugui ajudar a finançar l’obra. Projectem una biblioteca com a centre de difusió cultural, amb capacitat de
generar activitat i vinculada als centres escolars.
També hem d’anar executant les previsions del pla director d’urbanitzacions que es va acabar de redactar a
finals de l’anterior mandat. La primera actuació serà al sector dels
Emperadors i també preveiem fer
arribar l’enllumenat a tots els carrers
en què encara no n’hi ha. En aquest
sentit, en alguns punts s’avançaria
aquest aspecte als treballs d’urbanització que s’hagin de fer en el futur.
Pel que fa referència als equipaments, tirarem endavant la planta de
tractament d’aigua potable, ja tenim
concretats els terrenys, l’estudi, una
subvenció del 40% del cost i el projecte encarregat, de manera que el
2020 esperem que estigui en funcionament. És una actuació molt necessària per l’Escala, per millorar la
qualitat i paliar els excessos de ferro
i manganès a les canonades..”
-Recentment es va decidir paralitzar les llicències a l’entorn de l’Estany de Poma mentre no es

defineix el seu futur i coincidint
amb què s’està treballant en un nou
pla general. Què es preveu?
-“ Aquest és un espai molt important i
cal fer una aposta perquè tingui un ús
públic, que és també una aposta per
la cohesió social i per fer que es converteixi en un revulsiu per tota la zona,
com ho pot ser per exemple l’Alfolí pel
nucli antic. Entenem que l’Estany de
Poma ha de ser un gran parc públic,
d’esbarjo i de gaudi per als ciutadans.
El nou pla general ha de ser capaç de
sacsejar una mica el poble, pensant
en què no s’ha de crèixer en dispersió,
sinó posar ordre i amb un plantejament global”.
-La Cultura en sentit ampli continuarà sent una de les apostes d’aquest mandat?
-”Sense cap mena de dubte. L’aposta
per la Cultura és fonamental per nosaltres. L’Alfolí de la Sal, els espais
Víctor Català, una nova relació amb

Empúries a partir d’un nou conveni, la
càtedrà Víctor Català i el nou equipament cultural de can Masset... són al-

“La cohesió social i ajudar

a

les

persones

més

desafavorides serà una
línia prioritària”

gunes de les apostes i han fet que
reforcem l’àrea de Cultura, en què hi
ha dos regidors aquest mandat
I totes aquestes inversions de les que
hem estat parlant tenen sentit si tenim
en compte que estem treballant per a
les persones i que l’atenció a les persones passa per sobre de la resta. La
cohesió social i ajudar a les persones
més desfavorides serà sense dubte
també una línia prioritària d’aquest govern. ”
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Nou parc infantil al costat de l’escola
l’Esculapi i millora a plaça Catalunya

Nou espai al costat de l’església

Aquesta primavera s’ha enderrocat l’edifici que l'Ajuntament de l'Escala va adquirir l'any passat al costat de l'església
amb l'objectiu de continuar esponjant
l'entorn d'aquest edifici històric.
Aquest enderroc permet continuar guanyant espai lliure d'ús públic al voltant de
l'església. Després de l’estiu estan previstos els treballs de condicionament
d’aquest espai, per connectar-lo amb l’aparcament de la rectoria.

Es licita la planta potabilitzadora

El ple del mes de març ha aprovat les
clàusules de la licitació per a la redacció
del projecte de l'estació de tractament
d'aigua potable que s'ha de construir a
l'Escala.Es preveu que la planta tindrà
un cost d'uns 3,5 milions d'euros i el consistori ja disposa d'una subvenció de la
Generalitat d'1,7 milions per tal de tirar
endavant l'execució. Aquesta inversió es
preveu que no repercuteixi en el rebut
de l'aigua i que el consistori hi pugui fer
front amb el romanent de tresoreria positiu amb què s'ha tancat l'any.

Pagaments via web

Des de principis d’any els pagaments a
l'Ajuntament de l'Escala i els diferents
patronats i serveis es poden fer també
des de casa o des del mòbil via web.
A la pàgina d'inici del web
www.lescala.cat hi ha un accés directe
tant a la seu electrònica com a l'apartat
de pagaments online. També es pot accedir a tota la informació des de l'apartat
Ciutadà>Tràmits i Serveis.
Fins ara, les taxes, tributs i serveis requerien passar físicament per l'Ajuntament i validar el pagament en una
oficina bancària.La mateixa adreça web
permet també domiciliar els pagaments,
si així ho prefereix l'usuari.

Aquest primer semestra de l’any s’han fet dues actuacions importants per tal
de millorar l’oferta d’espais de joc infantils. D’una banda, s’ha estrenat un nou
parc a la zona escolar composada per l’escola l’Esculapi i la llar d’infants Ballmanetes. Es tracta d’un espai ampli, que era un solar municipal. L’actuació ha
permès tenir un parc pensat especialment per a nens i nenes d'entre 5 i 12 anys,
però amb espais també on asseure’s. Lhorari d'obertura previst inicialment és
de 8 del matí a vuit del vespre, a l'hivern, i fins les 22h, a l'estiu.
D’altra banda, també s’han fet una millora del parc infantil situat a la plaça Catalunya, canviant tot el terra i incrementant les mesures de seguretat d’aquest
espai.

Ajuda’ns a controlar el
mosquit tigre

Tú pots tenir un paper important a
l’hora d’evitar la proliferació del
mosquit tigre. Es tracta d’una espècie invasora en expansió els darrers
anys. Alguns dels consells que fa el
Programa de Seguiment i Vigilància
del Mosquit Tigre són:
-Elimineu a l’exterior de l’habitatge
objectes que puguin acumular aigu.
-Si teniu dipòsits d’aigua, tapeu-los
amb tapa o tela mosquitera.
-Traieu els platets de sota els textos
de flors i plantes.
-Netegeu les canaleres de fulles.
El mosquit tigre té un radi d’acció curt.

Si evitem que a casa nostra trobi llocs
per criar, en serem els primers beneficiats.
També existeix l’app Mosquito Alert,
que permet avisar als cientíics a fer el
seguiment d’aquesta espècie.
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Gràcies!

Volem començar aquest primer butlletí del nou mandat 2019-2023 donant les gràcies als més 4.000 escalencs que el
26 de maig vau votar en les eleccions municipals, unes eleccions que van tenir com a resultat una confiança plena en
Víctor Puga i en tot l’equip de Candidatura de Progrés. De part de tot el grup agraïm especialment a les 2.007 persones
que ens vau votar el suport rebut, un suport que ens permetrà seguir al capdavant de l’Ajuntament i continuar treballant
per fer l’Escala un referent territorial.
El nostre és un projecte global i integrador que té clar el model de poble que vol i sobretot quin objectiu persegueix:
fer millor la vida de les persones. Seran uns anys de molta feina amb propostes com la nova biblioteca i auditori, l’Estany de Poma,
la finalització dels espais Víctor Català, la marca Mar d’Empúries i l’Escala com a destinació responsable i líder del projecte de la
Biosfera, el desenvolupament del POUM i una llarga llista d’accions que volen fer de l’Escala una població pròspera i cohesionada
on tothom s’hi senti a gust. Treballarem de valent, amb consens i amb de determinació per aconseguir-ho. De nou, moltes gràcies i
molt bon estiu!

Nova legislatura

Encetem nova legislatura i ho fem, tot i que sembli diferent, amb la mateixa correlació de forces que la legislatura anterior: un govern amb majoria absoluta que, si no vol, no necessita a l’oposició per consensuar els grans temes de
poble.
Una posició com aquesta seria un greu error per dos motius: un, perquè les propostes són sempre més riques quan
més aportacions tenen i, en segon lloc, perquè prescindir de l’oposició voldria dir tant com prescindir de la meitat dels escalencs.
Per tant, encetem aquesta legislatura amb el desig que el govern tingui l’encert de fer partícep de la política local a totes les forces
amb representación plenaria.
Bona temporada d’estiu a tothom!

Només Sí, és Sí

Comencem mandat i una de les primeres feines dels governs municipals és dissenyar el cartipàs amb què gestionaran el poble: una declaració d’intencions i de línies estratègiques i polítiques. Amb aquest senzill gest, els governs,
expliquen qui seran els responsables de cada àrea bàsica per a ells i els hi posen nom.
El cartipàs escalenc, tot i ser un dels més amplis de la història amb 10 regidors, no ha inclòs una regidoria d’igualtat,
com han fet molts pobles i ciutats, governats per partits de tots els colors, per fer front a una de les més grans lacres
de la nostra societat; les desigualtats i la violència de gènere.
I sí, és important posar nom a una regidoria com aquesta. Significa haver pensat en ella, haver-la considerat prioritària, donar-li una
línia d’actuació política pròpia i designar algú perquè se n’ocupi. En el cas de tenir una regidoria d’igualitat amb nom propi o no tenirla; no, és no i només sí, és sí.

Oberts al diàleg

El poble de l’Escala obre una nova legislatura amb dues petites diferències respecte al període anterior. D’una
banda, al consistori hi ha un partit socialista amb una majoria absoluta que donarà marge suficient a l’equip per governar sense ajudes, sense la necessitat de negociar ni acordar res amb ningú. De l’altra, hi ha un partit polític nou,
Gent de l’Escala, totalment independent, amb ganes de poder col•laborar amb tantes idees, propostes i suggeriments
com sigui possible, per millorar la vida dels escalencs i les escalenques. En un panorama amb aquestes característiques, les aportacions dels partits de l’oposició potser no seran del tot escoltades, si més no, no seran necessàries per a la gestió
de govern. Però, des de Gent de l’Escala, volem pensar, de fet n’estem totalment segurs, que serem una veu per tenir en compte
per al futur del nostre poble. Farem propostes, estarem oberts al diàleg, escoltarem la gent del poble i transmetem les seves demandes
a l’equip de govern. Treballarem per la República Catalana i per la llibertat dels nostres presos polítics, injustament empresonats. I,
amb il•lusió i fermesa, representarem totes aquelles persones que ens varen fer confiança el dia 26 de maig passat.

Polítiques pel col·lectiu

El passat 26 de maig la ciutadania va escollir l'actual configuració de l'Ajuntament de l'Escala. 232 es van decidir per
la nostra candidatura i des d'aquí volem agrair aquesta confiança en forma d'esforç i treball en els propers quatre anys.
Són molts els reptes polítics que volem liderar i tenim la convicció que aspectes relacionats amb l'habitatge, serveis
socials, i educació han de ser cabdals per posar les bases a una Escala més equitativa i igualitària. En aquest sentit
esmerçarem esforços en presentar les propostes explicades al llarg de la campanya perquè l'actual govern les entomi
com a ròpies. D'altra banda, també volem condicionar la nostra acció política en temes pendents com ara el pla general, que implica
mobilitat, habitatge, model de desenvolupament econòmic, etc., o el model de gestió dels serveis municipals. La resolució final d'aquests condicionaran quin model de municipi volem construir i és per això que no renunciarem a invertir-hi les energies necessàries
perquè el model resultant sigui el que més afavoreixi al desenvolupament del col·lectiu escalenc.
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L’Escala, Vila del Llibre

L'Escala ha celebrat aquest mes de febrer la seva primera edició de la Vila del Llibre, la primera de les comarques
gironines i la primera d'aquesta xarxa que es fa a nivell de mar. El balanç ha estat molt positiu i l'organització calcula
que unes 10.000 persones han passat per la Vila del Llibre.
S'han fet unes 75 activitats entre durant els tres dies, algunes de les quals fetes expressament per a la Vila del
Llibre i amb un gran protagonisme de la figura de Víctor Català - Caterina Albert, donat que aquest any es commemora el 150è aniversari del seu naixement.

