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Coincidint amb l’inici d’un nou i apassionant curs polític, el butlletí municipal surt al carrer amb la informació municipal més rellevant dels darrers
mesos, i com sempre, amb la voluntat d’esdevenir una eina útil pels lectors que volen estar al dia de tota l’activitat municipal.
Encetem aquest 2020 amb un nou pressupost de 24,5 milions d’euros i
amb alguns projectes que es començaran a executar ben aviat i que marcaran no només l’inici d’aquesta legislatura, probablement també una
dècada a on l’Escala haurà de definir el seu model de desenvolupament
i de gestió dels serveis públics més importants que presta al conjunt de
la població.
Si el període 2010 – 2020 a l’Escala ha estat marcat per l’arribada als
10.000 habitants i les conseqüències que això ha tingut, des d’una vessant normativa i pràctica, i alhora també simbòlica, en els propers anys
l’Escala consolidarà un model de població i de desenvolupament a partir
d’un procés participatiu en el que tots i totes ens hem de sentir
interpel•lats.
Durant tot aquest any i probablement els 2 o 3 propers, la tramitació d’un
nou POUM i la seva aprovació marcarà l’estratègia a seguir pel que fa al
desenvolupament econòmic, turístic, social, cultural i urbanístic de l’Escala dels propers 25 anys.

Aquest any també marcarà l’inici d’un nou model de gestió de 2 grans
contractes de serveis, la captació i distribució d’aigua potable amb la posada en marxa d’una ETAP (Estació de Tractament d’Aigua Potable) que
millorarà definitivament la qualitat de l’aigua que arriba a les nostre
cases, i el servei de neteja viària i recollida d’escombraries, que millorarà
molt la neteja dels nostres carrers i places, però que comportarà, alhora,
un necessari esforç col•lectiu pel reciclatge si no ens volem veure enormement penalitzats pels costos de gestió del tractament de les nostres
deixalles i si volem contribuir a la preservació del nostre territori.

També en aquests primers anys de la dècada haurem de fer un esforç
per incorporar el concepte de transició energètica al nostre dia a dia com
a particulars i empresaris, si volem contribuir a la preservació d’un territori
que ha de garantir el nostre present i el benestar de futures generacions.
El desplegament d’un Pla Director Cultural que aviat aprovarem, del Pla
Director d’Urbanitzacions, del Pla Estratègic Turístic i Comercial i la definició d’un model sostenible de prestacions socials que garanteixin la
igualtat d’oportunitats dels escalencs i les escalenques, també seran projectes fonamentals en aquests propers anys.

Candidatura de Progrés, ERC, Junts x Catalunya, En Comú, Gent de l’Escala

Un nou equipament que actualment s’està projectant, el “Nou Can
Maset” i que estarà en ple funcionament l’any 2023, també marcarà l’activitat educativa, cultural i social dels propers. Un projecte que ens entusiasma i que gràcies a la suma de propostes i activitats ocupant i
interactuant en un mateix espai, generarà un efecte multiplicador extraordinari per l’Escala i la nostra subcomarca.

pàg.16

Víctor Puga
Alcalde de l’Escala

Víctor Puga, alcalde de l’Escala

OPINIÓ DELS GRUPS

BENVINGUTS A L’ESCALA

pàg.15

Tota aquesta informació i molta més, la trobareu en les següents pàgines.Us desitjo molt bona entrada d’any, salut i encerts per aquest 2020!
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OBRES I MILLORES

Millores a Sant Martí d’Empúries
Aquest mes de gener s’han donat per
completats els treballs de millora dels
paviments de diferents punts del nucli
històric de Sant Martí d'Empúries.
Als diferents paviments de terra que
hi havia, especialment al voltant de la
plaça Major, s'ha posat un nou paviment amb sauló sòlid. Aquesta és una
solució que ja s'ha adoptat també a
diferents espais dins el Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries.
Amb aquest tipus de paviment es resolen els problemes de creixement de
males herbes, així com les pendents
a la zona de la plaça Major de manera que desaigüi millor la pluja.
A més, es redueixen els costos de
manteniment. La plaça Petita i les escales d'accés al nucli de Sant Martí
també han estat objecte d'aquesta
millora.

Trasllat provisional de l’OAC
L'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) i el servei de
Recaptació de l'Ajuntament de l'Escala s'han traslladat provisionalment a la Sala d'Actes des de finals del mes d’octubre.
Aquest trasllat és degut a les obres de remodelació que s'executen a la planta baixa de l'Ajuntament per tal de millorar l'espai destinat a atenció
al ciutadà. Els treballs es preveu que estiguin finalitzats en el termini d'aproximadament tres
mesos.
A partir de la remodelació, l'entrada a l'edifici es
convertirà en espai de sala d'espera des de la
qual s'accedirà a l'OAC o a recaptació. L'Oficina
d'Atenció al Ciutadà quedarà en una sala interior
separada (ocupant diversos espais que s'unificaran), donant així major intimitat a l'usuari.
"Amb aquesta actuació, volem millorar el servei
d'atenció al ciutadà, al mateix temps que millorem també la imatge de l'accés a l'Ajuntament", remarca el regidor d'Urbanisme i Infraestructures, Josep Bofill.
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MEDI AMBIENT

Comença un pla per convertir l’Escala en
municipi sense plàstics d’un sol ús

L'Ajuntament de l'Escala i el Camp
d'Aprenentatge Empúries (departament d'Ensenyament), han iniciat
aquesta tardor les activitats d'un ambiciós projecte de conscienciació,
"desemBOSSA't, l'Escala sense plàstics", que té per objectiu convertir l'Escala en un municipi sense plàstics
d'un sol ús en un termini de quatre
anys.
La primera acció, coincidint amb la
Setmana Europea de Prevenció de
Residus,ha comptat amb la col·laboració dels centres educatius locals,
amb una sèrie de xerrades-taller a les
escoles Empúries i l'Esculapi, amb
que s'inicien diverses activitats escolars relacionades amb el reciclatge. A
l'Escola Empúries, els alumnes de
sisè tenen previst elaborar una guia
de reciclatge. L'objectiu és implicar-hi
també la resta de cursos i el centre ha
emprès altres mesures, com l'eliminació d'ampolles i gots de plàstic d'un sol
ús. A l'escola l'Esculapi, els alumnes

de tercer i quart elaboraran una guia
de la compra sostenible i com a escola verda també ha eliminat els gots
de plàstic d'un sol ús i implica tot el
centre en el procés de conscienciació
-l'Ampa s'ha encarregat de fer gots
reutilitzables-.
Es tracta d'una documentació que es
pretén que no quedi només en l'àmbit
de l'escola, sinó que serveixi després
per estendre aquesta informació per
tal de conscienciar del problema dels
plàstics a la resta de la ciutadania.
A l'institut El Pedró tenen previst elaborar un manifest de compromís que
es podrà signar coincidint amb una
jornada de neteja que es vol fer a tot
el litoral del municipi a final de curs. A
l'escola bressol municipal Ballmatenes, per la seva banda han decidit eliminar les bosses de plàstic i
substituir-les per altres fetes de roba,
tant pel que fa referència a posar-hi la
roba bruta com a les bosses del berenar.

L'objectiu és anar implicant tots els
sectors locals en el projecte, especialment al sector comercial i al conjunt
de la ciutadania. Es preveuen tallers,
xerrades, edició de materials divulgatius i la generació d'alternatives a les
problemàtiques bosses de plàstic. En
aquest sentit, en col·laboració amb la
Confraria de Pescadors de l'Escala,
es preveu crear bosses a partir del reciclatge de les antigues xarxes dels
pescadors.
"Tots podem posar-hi el nostre granet
de sorra, a partir de petites accions
com deixar d'utilitzar plàstics d'un sol
ús a l'hora d'anar a comprar i canviarlos per recipients reutilitzables", remarca el regidor de Medi Ambient,
Josep Bofill.
En la mateixa línia, la regidora d'Educació, Maite Cortés, destaca també "la
importància d'implicar-hi des del primer moment al sector educatiu, ja que
la conscienciació dels més joves té un
gran valor de cara al present i al futur".
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PLANIFICACIÓ

Un pressupost municipal de 24,5 milions
El ple de l'Ajuntament de l'Escala ha
aprovat en la sessió d'aquest novembre un pressupost municipal per al
2020 de 24.484.781,46 euros, un
4,86% més que aquest any. Es potencien especialment les àrees de Medi
Ambient, Cultura, Turisme, Joventut i
Atenció a les Persones i es preveuen
gairebé 7 milions d'euros destinats a
inversions.
Part de les inversions previstes es finançaran i s'incorporaran al pressupost a partir del romanent de
tresoreria positiu amb que es preveu
tancar l'any. Es tracta de dues actuacions importants, com són la primera
fase de l'Estació de Tractament d'Aigua Potable (1,5 milions) i l'inici dels
treballs per fer la nova biblioteca, amb
l'enderroc de l'edifici de can Masset
(800.000 euros).
Altres inversions previstes al pressupost municipal són la urbanització del
sector dels Emperadors (2,57 milions), la urbanització del carrer Sàlvia
(340.575 euros), l'adequació d'espais
públics (180.000), l'adquisició i rehabilitació d'habitatges per a serveis socials (230.000), la instal·lació
d'enllumenat en alguns dels carrers
que no en disposen (150.000) o la rehabilitació del Clos del Pastor com un
dels vèrtex del projecte dedicat a Víctor Català i el corresponent projecte
museogràfic (170.000), entre d'altres
actuacions.
"En els darrers anys hem demostrat
que estem fent una política de contenció fiscal, tenint molta cura de fer bona
gestió del dia a dia, sense renunciar a
grans i petites inversions per mantenir
aquesta capacitat de generar activitat
i exercir de motor econòmic", remarca
l'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, el
qual destaca que "més enllà d'un
volum important d'inversió, cal posar
de relleu un important esforç amb l'objectiu de millorar serveis, com és el
cas de les platges o la gestió de les
escombraries, així com la voluntat de
seguir apostant pel suport a entitats
culturals, esportives... o la millora dels

espais públics".
L'àrea d'Atenció a les Persones preveu mantenir les subvencions i ajudes
implantades els darrers anys per a les
persones més necessitades i el 2020
es preveu donar l'impuls definitiu al
projecte del xec servei, amb què s'ajuda a finançar l'atenció a domicili a
persones amb pocs recursos.
En el darrer any s'ha continuat reduint
l'endeutament municipal i es preveu
tancar el 2019 amb només 1,7 milions, que representa un rati d'un 10%
(cal recordar que el 2006 l'endeutament municipal era de 12,2 milions,
amb un rati del 84,83%).
La proposta de pressupostos ha
comptat amb els deu vots a favor de
la Candidatura de Progrés, l'abstenció
dels tres regidors d'ERC i el vot negatiu dels dos regidors de JuntsxCat i del
regidor d'En Comú.
El ple municipal també ha aprovat les
ordenances fiscals per al 2020. Seguint la línia dels darrers anys, la majoria d'impostos i taxes queden
congelats.
En el cas de l'IBI, es redueix el tipus
impositiu del 0,9053 al 0,8921. Això es
fa per compensar l'increment del 3%
dels valors cadastrals que ha plantejat
la direcció general del Cadastre. D'aquesta manera, l'increment mitjà no
pujaria de l'1,5%.
Una altra novetat d'aquest any és que

es preveu la possibilitat d'aplicar un
recàrrec de fins al 50% de l'IBI a immobles d'ús residencial que estiguin
desocupats de forma permanent. És
una mesura que es preveu aplicar a
grans tenidors i que està vinculat a un
estudi sobre la situació que es preveu
fer a partir de la incorporació d'un tècnic d'Habitatge.
Finalment, també es preveu un increment del 7,30% de la taxa d'escombraries, equivalent al cost directe que
suposa l'increment previst en la nova
licitació que s'ha iniciat i que preveu
un servei més adequat, unes freqüències de recollides més elevades, una
renovació important del material destinat als serveis (contenidors, maquinària...), així com unes inversions
importants en el conjunt del servei de
recollida.
En aquest cas, només els dos regidors de JuntsxCat han votat en contra,
mentre que ERC i En Comú s'han
abstingut i Candidatura de Progrés hi
ha votat a favor.
Una altra de les novetats d'aquest any
és que a partir de l'1 de gener se suprimeixen els diferents organismes
autònoms i queden integrats a l'Ajuntament.
El ple també ha aprovat el pla d'usos
de platges del 2020 i l'adquisició de la
finca on s'haurà de fer l'Estació de
Tractament d'Aigua Potable.
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NOTÍCIES

Nou conveni marc amb Empúries
Es crearà un nou
consell de coordinació
entre el MAC-Empúries i
l’Ajuntament

La consellera de Cultura, Mariàngela
Vilallonga,ha presidit aquest estiu la
signatura d'un conveni marc de col·laboració entre el Departament de Cultura i l'Ajuntament de l'Escala que
renova la voluntat d'ambdues institucions de realçar el conjunt arqueològic
d'Empúries i el seu entorn. El conveni,
signat per l’alcalde de l'Escala, Victor
Puga, i el director del MAC, Jusèp
Boya, reforça la voluntat de cooperar
i continuar amb les actuacions culturals desenvolupades al municipi i, en
especial, a Empúries.
La consellera de Cultura ha afirmat
que cal fer "més excavacions arqueològiques i més recerca" a Empúries,
que ha definit com la porta d'entrada i
origen de la civilització a aquesta part
de la Mediterrània. La consellera ha
expressat la seva satisfacció pels resultats de les excavacions a l'antic
port d'Empúries, que "ens plantegen
la possibilitat de fer canvis museogràfics per crear un nou accés, tot mantenint l'actual, a fi d'oferir al visitant la
perspectiva del port grec".
Per la seva banda, l'alcalde de l'Escala ha remarcat la importància d'aquest nou conveni, "que va més enllà
de la relació de col·laboració, que ja
ha estat excel·lent fins ara, i que representa un pas més i expressa la voluntat de caminar junts i d'elaborar un
projecte cultural comú". "Empúries és
un element fonamental del projecte
cultural de l'Escala i del territori", afegeix Puga, el qual agraeix "la predisposició de la Generalitat, començant
per l'equip d'Empúries, així com la direcció del MAC i la pròpia consellera".
El conveni consolida i reforça aquesta
voluntat de col·laboració i contempla
l'organització conjunta d'activitats cul-

turals i de difusió, moltes de les quals
es venen ja desenvolupant des de fa
anys, amb un l’objectiu comú d’actuar
coordinadament en la potenciació i
promoció de l'important patrimoni arqueològic i històric de l'Escala.
També estén el marc de col·laboració
en les actuacions de protecció, conservació i recerca d'aquesta riquesa
patrimonial que, a banda de les restes
excepcionals de l'antiga Empúries
grega i romana, comprèn altres importants elements patrimonials, com el
conjunt històric de Sant Martí d'Empúries, les restes de construccions religioses
i
funeràries
d'època
tardoromana i altmedieval de Santa
Magdalena i de Santa Margarida, l'esglesiola de Cinc Claus o els jaciments
que les excavacions recents han permès documentar a Vilanera i que han
ampliat el coneixement sobre els inicis
del poblament d'aquest territori.

Igualment, la voluntat de col·laborar i
de generar accions compartides
també s’esténa altres importants projectes culturals impulsats des del municipi, com són el Centre Cultural i
museístic de l'Alfolí de la Sal o el
Museu de l'Anxova i de la Sal.
Finalment, un altre dels aspectes a
destacar és el compromís de crear un
consell o comissió mixta per al seguiment de les activitats i els acords impulsats en el marc d'aquest nou
conveni de col·laboració. Aquest consell servirà igualment per informar
sobre les actuacions i projectes previstos en la planificació estratègica de
la seu del MAC-Empúries i també en
la planificació anual de les accions del
municipi que puguin ser d'interès mutu
i, en especial, de les intervencions i
projectes urbanístics que afectin l'entorn immediat d'Empúries o altres
zones d'interès arqueològic.
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Comença l’Any Xaxu

Una ofrena floral institucional a la
tomba de Josep Vicens i Juli, l'Avi
Xaxu, amb motiu del 150è aniversari
del seu naixement, servia aquest 14
de gener com a tret de sortida de l'Any
Xaxu, en què ja hi ha una vintena d'activitats programades per tal de recordar aquest il•lustre compositor
escalenc.
L'Ajuntament de l'Escala i l'Agrupació
Sardanista Escalenca Avi Xaxu han
coordinat una programació que preveu activitats tant a l'Escala com a la
resta del país.
La primera activitat ha consistit en la
presentació del logotip de l'Any Xaxu
-obra de Francesc Sala i Giralt- i dels
actes programats, així com una ofrena
floral institucional coincidint amb la
data del naixement del compositor,
acte al qual hi assistien diversos descendents de Josep Vicens i Juli, així
com representants del consistori i de
diverses entitats locals. La mateixa
setmana es feia el primer acte obert al
públic, amb el concert "Xaxu. Sardanes, peces corals i apunts musicals".
L'objectiu de l'Any Xaxu és "sumar esforços, rescatar i difondre encara més
la seva popular i no prou coneguda
polifacètica figura i la seva extensa
obra musical, no només sardanista".
Objectius
Així, es vol aconseguir:
-Redescobrir i difondre la figura humana de Josep Vicens i Juli entre el
públic general, el públic sardanista i
les noves generacions
-Recuperar i difondre l’obra musical de
l’Avi Xaxu, atès que era un compositor
de cobla orquestra i això incloïa diferents gèneres (obres religioses, música d’obres de teatre, sardanes,
obres per a cobla, ballables, peces per
a orquestra, etc.)
-Finalment, reivindicar la importància
que la figura de l'Avi Xaxu ha ocupat i
té en el món cultural i musical català
Entre les actvitats previstes aquest
any a l'Escala hi ha:
-Durant la primavera i la tardor, cicles
de xerrades a l’entorn de la figura de
Josep Vicens.
-Cicle bimensual/trimestral d’excur-

sions i visites “Municipis i espais de
l’Avi Xaxu” per a repassar la vida de
Josep Vicens a l’Escala, Malgrat de
Mar, Girona, l’exili francès.
-En els propers mesos, edició/enregistrament d’un doble cd que englobi una
selecció de l’obra musical de Josep Vicens i Juli com autor de cobla-orquestra.
-Durant les activitats sardanistes regulars de la vila, programació de títols
sardanistes de l'Avi Xaxu (prioritzant
els desconeguts)
-Concert de final de curs dels alumnes
de l’Escola Municipal de Música “El
Gavià” a l’entorn de “El Xaxu i les melodies/cançons populars” (divendres
29 de maig)
-Al final de juny, concert “La Sardana
popular. Xaxu i els seus contemporanis”, de la cobla La Principal de
Cassà.
-A l’inici de l’estiu, presentació de la revista Camí de Ronda (núm. 10), editada pel CEDRHE, amb diferents
seccions dedicades al Xaxu
-Durant l’estiu, estrena del concert
“Xaxu. Entre la tradició i la innovació”
per la cobla La Principal del Llobregat
-44è Concert d’Estiu de Sardanes i de
Música per a Cobla, a celebrar la nit
del dissabte 15 d’agost als jardins del
CER, titulat “A l’entorn de Josep Vicens Xaxu”
-Durant la tardor (mesos d’octubre –
inici de novembre), concert “Recordança a l’Avi Xaxu” per la cobla Reus
Jove

-Durant la tardor, activitats als centres
educatius (escoles Empúries i Esculapi i institut El Pedró)
-Durant la tardor, estrena i passis de
l’obra de teatre – monòleg “Xaxu, un
home de poble”
-Durant la tardor-hivern, exposició
sobre l’Avi Xaxu, comissariada pel
CEDRHE
-Cloenda de l’Any Xaxu, amb actuacions musicals i presentació de la biografia sobre la vida i obra de Josep
Vicens i Juli, escrit per l’historiador escalenc Jordi Gallegos i editat pel
CEDRHE.
A més, ja hi ha previstes diverses activitats fora de l'Escala:
-Programació de sardanes de l’Avi
Xaxu en tots els Aplecs de la Sardana
de Comarques Gironines del 2020.
-Propostes musicals dissenyades ex
profés per diferents cobles; per exemple, el concert “La Sardana popular.
Xaxu i els seus contemporanis”, de la
cobla La Principal de Cassà.
-Dia Universal de la Sardana (diumenge 21 de juny) dedicat al Xaxu.
-Acte/s de difusió de la vida i obra musical del Xaxu en el marc de les activitats organitzades a la Casa de la
Sardana de Barcelona.
-Cicle de xerrades a les capitals provincials a l’entorn de la figura, obra
musical i, especialment, vessant i implicació política de Josep Vicens i Juli.
També s'ha demanat a la Generalitat
que declari l'Any Xaxu a nivell de tota
Catalunya.
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El projecte de la nova biblioteca i auditori
de l’Escala pren forma

Aquest primer trimestre del 2020 està
previst que l’Ajuntament de l’Escala
disposi ja del projecte executiu del nou
edifici de Can Masset, que s’ha de
convertir en un important centre cultural que inclogui la nova biblioteca i un
auditori municipal. Això hauria de permetre licitar l’obra
abans de l’estiu i que els
treballs d’enderroc de l’edifici actual es posessin en
marxa de cara a la tardor.
Durant la Festa Major es va
poder veure una exposició
en què, a través d’imatges i
textos, es donava a conèixer com ha de ser aquest
nou equipament municipal.
Can Masset és un edifici
municipal situat en un extrem de la plaça de les Escoles. Hi ha una part més
nova i en bones condicions,
però la part més antiga té
problemes d'aluminosi i ha
de ser enderrocada. L'objectiu municipal és aprofitar aquest enderroc per fer un nou edifici que
encabeixi una nova biblioteca, però
també altres serveis complementaris,

com ara un auditori. A nivell exterior,
l’edifici antic nou i la part que no cal
enderrocar compartiran aspecte. A
l’antic s’hi mantindran serveis com el
casal del jublilat, l’escola de música ,
l’escola d’adults o les instal•lacions de

la ràdio i la televisió locals, amb algunes obres de reubicació previstes.
L'actual biblioteca, situada a la plaça
Víctor Català, es va ampliar fa nou

anys. Ja llavors, s'havia plantejat la
possibilitat de fer un nou edifici. Un
projecte anterior preveia l'opció d'ocupar un terreny al costat de l'església,
però aquesta possibilitat xocava amb
el plans municipals d'alliberar espais
al voltant d'aquesta. A més,
la situació econòmica, amb
un elevat endeutament municipa en aquells moments,
tampoc aconsellaven fer
front a una inversió més
elevada. Finalment, es va
optar per ampliar la biblioteca allà mateix on era, passant d'ocupar una sola
planta de l'edifici a les tres
que té.
La nova biblioteca que
s’està projectant s’adaptarà
a les noves necessitats d’aquest servei, amb amplis
espais de lectura i de treball, espai infantil i zones
obertes, com la terrasa o
els jardins. L’edifici, a més,
dóna molta importància a la llum i a la
integració amb l’entorn, amb grans finestrals de vidre a les diferents façanes.

butlleti_gener2020_Maquetación 1 30/01/2020 11:22 Página 9

L’Escala Butlletí municipal- Octubre 2019 / Març 2020

9

butlleti_gener2020_Maquetación 1 30/01/2020 11:22 Página 10

10

L’Escala Butlletí municipal- Octubre 2019 / Març 2020

L’Escala, amb la distinció de Vila Marinera
L'Escala s'ha convertit aquest mes de
novembre en un dels primers municipis catalans a rebre la distinció turística de Vila Marinera, promoguda per
l'Agència Catalana de Turisme.
Els diplomes entregats reconeixen els
primers 12 municipis que reben el distintiu de Barris i Viles Marineres, una
de les marques turístiques especialitzades en turisme cultural que es promouen des de l’Agència Catalana de
Turisme (ACT). Passen a formar part
d’aquesta nova marca, a més de l'Escala, l’Ametlla de Mar, Arenys de Mar,
Begur, les Cases d’Alcanar, Llançà,
Palamós, Sant Carles de la Ràpita,
Sant Pol de Mar, Sitges, Tossa de Mar
i Vilanova i la Geltrú.
L’entrega d’aquests distintius va ser
presidida per la consellera d’Empresa
i Coneixement, Àngels Chacón, acompanyada del director de l’Agència Catalana de Turisme, David Font, davant
d’una cinquantena de persones entre
alcaldes, regidors i tècnics dels municipis distingits. Per part de l'Escala hi
assistia la regidora de Promoció Econòmica i Turística, Marta Rodeja.
La consellera afirmava que “aquestes
distincions que rebeu avui són un reconeixement a la vostra tasca en favor
d’un turisme de qualitat, diversificat i
desestacionalitzat, en línia amb el que
marquen els dos instruments amb què

el Govern vol posar en valor el nostre
sector turístic: el Pla estratègic de turisme de Catalunya i el Pla de màrqueting”.
En el cas de l’Escala s’ha valorat :
“Punt estratègic per observar una de
les badies més belles del món, ofereix
al visitant una experiència completa
on el mar és el principal protagonista.
És a través del mar que van arribar les
cultures grega i romana i es van instal·lar a la costa d’Empúries, on avui

es poden visitar les seves petjades al
Museu d’Arqueologia de CatalunyaEmpúries. No ens oblidem de l’anxova
i l’art de la salaó que s’han convertit
en insígnia de la vila i són motiu de celebració com ho demostra la Festa de
la Sal que commemora les arrels marineres de la vila. L’Escala posa en
valor la seva història a través del seu
patrimoni cultural que no només forma
part del seu passat, sinó també del
seu present i del seu futur”.

Accions del Pla de Dinamització Comercial, en marxa
Aquest setembre es va fer una sessió informativa per presentar als comerciants les primeres accions que es desenvoluparan sorgides del Pla de Dinamització Comercial que va encarregar l'Ajuntament de l'Escala.
En aquest sentit, una de les propostes que plantejava el pla era la promoció de l'Escala com a gran centre comercial a
cel obert. Amb aquesta idea, es desenvolupen diverses accions per difondre la marca "l'Escala, la teva botiga arran de
mar". Amb el suport de la Unió de Botiguers i Empresaris Turístics,s’han començat a utilitzar bosses amb aquesta marca
i una imatge corporativa que utilitza la figura de l'Esculapi d'Empúries.
També s’han instal·lat diversos totems informatius sobre el comerç de l'Escala als aparcaments de plaça Nova, Naintré,
can Parals, el port i avinguda Francesc Macià.
A més, s'ha fet un manual d'estil i identitat corporativa amb l'objectiu que els comerços locals se sumin a la idea d'aquesta
promoció conjunta de "l'Escala, la teva botiga arran de mar".
Una altra acció que es potenciarà serà la d'un pla de formació, que ha començat aquest mateix octubre amb cursos de
tècniques de venda i de noves necessitats d'atenció en el comerç i actualització de les existències. Fins a l'abril n'hi ha
previstos també de cambrer de pis, anglès, francès i aparadorisme (més informació a l'Oficina de Turisme).
Des de la presentació del Pla de Dinamització Comercial, la passada primavera, ja s'han implantat altres accions, com
les activitats de dinamització comercial que s'han programat a l'estiu, la creació de la regidoria de Comerç o una persona
tècnica de suport al comerç des de l'Agència de Desenvolupament Econòmic i Turístic.
"El Pla de Dinamització Comercial es va iniciar dins del Pla de Barris del Nucli Antic, però des del primer moment vam
dir que la idea era que els seus efectes s'estenguéssin a tot el municipi, i és el que ja s'ha començat a fer", remarca la
regidora de Comerç, Marta Rodeja, la qual destaca la col·laboració de la Unió de Botiguers i Empresaris Turístics i la
importància de treballant plegats per a un objectiu comú.
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Manel, Ciudad Jara, Lildami i El Pot
Petit, aquest abril a l’Escala

BREUS

El camí Ample ha passat a ser, des d’aquest octubre, d'un sol sentit de circulació en direcció a Riells, cosa que ha
permès doblar el nombre de places d'aparcament i descongestionar i fer més
segura la cruïlla de l'avinguda Ave
Maria.
Amb aquest canvi, la circulació cap al
Nucli Antic es canalitzarà fonamentalment pel passeig marítim o l'avinguda
Girona.
Aquesta modificació elimina la meitat
dels girs que hi ha a l'actualitat a la confluència amb l'avinguda Ave Maria, de
manera que aquesta cruïlla guanyarà en
seguretat i fluïdesa.
A més, el fet d'eliminar un dels carrils de
circulació, permet doblar el nombre de
places d'aparcament gratuït, ja que es
podrà aparcar a banda i banda del carrer gairebé en tot el seu traçat. En total,
es guanyen 65 places noves, fins arribar
a un total de 125.
En el tram entre el carrer Gregal i l'avinguda Ave Maria, el més proper al Nucli
Antic, només hi ha aparcament en una
de les bandes i seran una desena de
places vermelles, pensades per poder
estacionar gratuïtament per un període
limitat de 20 minuts per tal de fer una
gestió ràpida i alliberar la plaça per al següent usuari. S'amplien d'aquesta manera el nombre de places d'aquest estil
seguint el model que ja s'ha provat amb
èxit a la mateixa Ave Maria, davant del
CAP, als carrers Enric Serra i Pintor
Joan Massanet o a la zona comercial de
Riells.

Camí Ample, un sol sentit

L’Ajuntament de l’Escala i el festival ÍTACA, Cultura i Acció han acordat reforçar
la programació d’aquest any, amb un gran cartell i ampliant-la d’un a dos dies,
l’11 i el 12 d’abril, coincidint amb la Setmana Santa i aprofitant l’afluència de visitants al municipi durant aquests dies festius.
L’11 d’abril, a partir de les 21.30h, el festival programa un cartell de luxe amb
una nit de concerts amb les actuacions de Manel, Ciudad Jara i Lildami. Serà
una nit d’estrenes amb la presentació del nou disc Per la bona gent, de Manel,
i amb el primer concert a les comarques gironines de Ciudad Jara, la nova proposta musical de Pablo Sánchez, líder i compositor de La Raíz, que presenta
en exclusiva el seu nou treball Donde nace el infarto. La nit de concerts inclou
també l’actuació de Lildami, el nou referent de la música urbana dels Països
Catalans que aquest 2020 presenta nou àlbum. La nit acabarà amb una sessió
de DJ que allargarà la festa fins a la matinada.
L’endemà, 12 d’abril, a les 18.00h, l’ÍTACA L’Escala completa la seva programació amb una proposta per a tota la família amb l’actuació d’El Pot Petit, un
dels grups infantils de referència de casa nostra. Amb aquest nou format de dos
dies i una proposta musical més variada, l’ÍTACA l’Escala pretén oferir una programació intergeneracional que pugui atreure públics de totes les edats.
Les actuacions dels dos dies tindran lloc a l’espai de l’aparcament de l’avinguda
Francesc Macià.
La nit de concerts del dia 11 té un preu de 20€ anticipada (més despeses de
gestió) i 25€ a taquilla, mentre que l’actuació d’El Pot Petit costa 12€ anticipada
(més despeses de gestió) i 15€ a taquilla. Les entrades de les dues propostes
musicals es poden comprar al web del festival www.itacacultura.cat.

Comissions de seguiment amb l’oposició

El ple ordinari del mes de juliol va aprovar 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 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".aquesta zona.

Un total de 1.392 alumnes han iniciat el
curs 2019-2020 als diferents centres escolars que té el municipi de l’Escala: les
escoles l’Esculapi i Empúries, l’escola
bressol municipal Ballmanetes i l’institut
El Pedró.

1.392 alumnes inicien el curs
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ENTREVISTA
Víctor Puga, Alcalde de l’Escala

“En aquesta dècada cal adaptar la gestió a un nou
paradigma, que passa per la sostenibilitat”
Víctor Puga repassa en aquesta entrevista els principals projectes que s’han de desenvolupar en aquest any
que s’acaba d’iniciar i quins són els reptes més importants
-Com es presenta aquest 2020 que
tot just acaba de començar?
-“Primer de tot, deixa’m fer un agraïment per tota la gent i entitats que han
treballat intensament, al costat de l’àrea de Cultura, per organitzar totes les
activitats que s’han dut a terme aquestes darreres setmanes.
Aquest 2020 s’han de posar en marxa
molts projectes, alguns dels quals provenen del pressupost del 2019. És el
cas dels projectes provinents dels
pressupostos participatius -plaça Víctor Català, vials de Riells de Dalt...-.
Aquest any també s’han de renovar
elscontractes per a la gestió de serveis públics, apostant per un model de
gestió més sostenible i eficient en el
cas de l’enllumenat; per una millora
del servei d’aigua -que inclou la construcció d’una estació de tractament
d’aigua potable- i també de recollida
de residus i neteja viària, amb un reforç del servei actual i amb el compromís d’estudiar un nou model de
recollida i gestió dels residus.
Comença un nou any i una nova dècada, que vindrà marcada per la tramitació d’un nou pla general, que ha
de contribuir a definir el nostre model
de poble i de desenvolupament, amb
nous equipaments com la biblioteca i
auditori o l’Estació de Tractament d’Aigua Potable, i amb l’execució del pla
director d’urbanitzacions per tenir tota

la trama urbana en bones condicions”.
-Quina és la previsió dels treballs
de l’edifici de la nova biblioteca-auditori?
-“Està previst poder executar el projecte en uns dos anys. La propera tardor s’hauria d’iniciar l’enderroc,
traslladant alguns dels serveis afectats, com l’escola de música o serveis
socials ”.
-En quina situació està la construcció de l’Estació de Tractament d’Aigua Potable?
-”És un altre dels grans projectes de

legislatura, una necessitat que no admetia més demora per resoldre d’una
manera definitiva la qualitat de l’aigua
del municipi. És una obra que costarà
uns 4 milions d’euros i el projecte
s’està tancant. Aquest any s’hauria de
començar i tenir la planta a punt l’any
vinent. Aquesta actuació, junt amb
una actuació progressiva de neteja de
les canonades, hauria de fer que es
resolguessin els problemes puntuals
que ens suposa l’excés de ferro i manganès.”
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l-Aquest també és l’any en què
s’han d’iniciar les obres previstes
al pla de millora de les urbanitzacions, començant pel sector dels
Emperadors.
.“S’adjudicarà abans de l’estiu i probablement a partir de l’octubre s’haurien
d’iniciar les obres. Una actuació totalment necessària en una zona pendent
d’urbanitzar. La voluntat és continuar
aquesta millora de sectors amb deficiències, no només amb urbanitzacions com aquesta o el Riuet, sinó
també ens hem compromès que en
aquest mandat volem aconseguir que
no hi hagi cap carrer de l’Escala sense
enllumenat públic. .”
-El nou Pla d’Ordenació Urbana es
podrà acabar aquest mandat?
-“ Es fa difícil saber si podrem tenir el
redactat definitiu aprovat a final de
mandat. Els municipis que han renovat el POUM han tardat una mitjana
de 7 o 8 anys. Vam començar fa dos
anys i ja tenim els documents d’anàlisi i diagnosi i preveiem en breu
aprovar el document decriteris i objectius, que marca les línies de desenvolupament. El següent pas és un
avanç de pla, reestudiant la qualificació del sòl i els usos. Treballem en un
pla d’ordenació, no de creixement,
perquè el territori ja el tenim ocupat i
el que s’ha de fer és ordenar. Entre
altres punts, és important veure com
resolem l’espai de l’estany de Poma,
convertint-lo en un pulmó natural i
fent que generi un efecte positiu a tot
l’entorn del Riells i, per extensió, de
la resta del municipi ”.
-Els darrers mesos també s’ha fet
un pas endavant en l’àmbit del
Medi Ambient. Quina és la línia que
es vol adoptar?
-”Com deia abans, comencem una
nova dècada i cal adaptar la gestió
municipal i el municipi a un nou paradigma, que passa per la sostenibilitat.
Des de la gestió de l’aigua i dels re-

sidus, passant per l’enllumenat públic
i la gestió del dia a dia. En aquesta
línia, creem l’Oficina de Transició
Energètica i Canvi Climàtic, que tindrà
un tècnic que la gestionarà i que s’ha
d’encarregar de fer una diagnosi de
quina és la situació i planificar actuacions a desenvolupar, així com assessorar a la ciutadania i a les empreses
i fer accions de formació, entre altres.
És important que els centres escolars
també formin part d’aquest projecte,
com ja ho han fet amb actuacions que
hem desenvolupat com el desembossa’t, que persegueix eliminar els plàstics d’un sòl ús.”
-Un any, doncs amb molts projectes
a la vista.
-”Entrem en una dècada molt important des de molts aspectes: Pel nou

POUM, pels nous serveis, pels plans
directors que s’han d’anar desplegant
-tant els que ja s’han fet com els que

“Biblioteca, nova estació

de

tractament

potable,

d’aigua

POUM...

actuacions previstes”

són

s’estan desenvolupant, com el pla director de Cultura-. L’Escala ha de consolidar aquests 10.000 habitants en
una situació de maduresa i és el moment de definir l’Escala del futur, a
partir de tots els elements: la cultura,
els serveis, el turisme, la mobilitat, les
urbanitzacions... i amb el gran paraigües del POUM.”
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L'adequació del parc de lleure del Camp
dels Pilans entra a la darrera fase.
Aquesta tardor s'ha acabat la plantació
d'arbrat per separar la nova pista de
Pumptrack dels habitatges i ja es disposa del projecte de les darreres actuacions pendents, que són una zona de
jocs infantils i la millora de l'accés.
D'acord amb els veïns de la zona, s'han
plantat un total de 52 tamarius, a part
d'altres plantes arbustives, que han d'acabar fent de pantalla vegetal que separi
els habitatges més propers de la zona
de la pista de Pumptrack, que ha tingut
un gran èxit d'us des de la seva construcció.
Aquest principi d’any està previst que s'iniciïn els treballs per tal de fer un gran
espai destinat a jocs infantils i fomentar
la gimnàstica a l'aire lliure. Concretament a la zona més propera a la pineda.
A més, es millorarà l'accés a aquest parc
de lleure que s'ha anat configurant.
Aquests treballs han d'estar acabats
dins del primer semestre de l'any.

L’Escala Butlletí municipal- Octubre 2019 / Març 2020

L’Alfolí de la Sal, candidat a Millor
Museu Europeu del 2019

Nou arbrat a la zona del Pumptrack

Aquesta tardor s’han dut a terme treballs
de reparació del sostre del pavelló poliesportiu, amb l'objectiu d'acabar amb
els problemes de degoters que hi havia
en alguns punts de la instal·lació.
Les obres han consistit en fer una coberta nova sobre el sostre actual, que
impermeabilitzi tota la superfície, amb
una inversió d'uns 50.000 euros.
El pavelló es va construir el 1987 i els
darrers anys s'han fet diverses inversions per tal d'actualitzar les instal·lacions, com la renovació de les cadires i
dels lavabos i del terra de la part superior. La propera actuació prevista és la
de la zona de vestidors, remarca el regidor d'Urbanisme i Infraestructures,
Josep Bofill.

Millora sostre del pavelló

L'Alfolí de la Sal-Museu de l’Escala és candidat al reconeixement de Millor
Museu Europeu 2019, un guardó que otorga l’European Museum Forum (EMF),
organització capdavantera a Europa que té per objectiu donar a conèixer els
nous museus europeus, sobretot els més innovadors, i que fa 40 anys que treballa en aquesta missió. Aquest és el guardó museístic més prestigiós d’Europa
i és una ocasió important per promoure enfocaments innovadors en el sector
dels museus a tot el continent. Cal destacar que no només inclou els museus
dels estats que conformen l’Unió Europea, sinó que per aquest guardó competeixen estats d’arreu del continent.
La restauració i museïtzació de l'Alfolí de la Sal com a Museu de l'Escala ja va
obtenir l'any passat el premi de l’Associació de Museòlegs de Catalunya (AMC)
en l'apartat de projectes de creació o reforma integral de museus i equipaments
patrimonials.
Entre les fortaleses del museu hi ha el fet que s'hagi ubicat en un dels principals
edificis històrics que té el municipi (1697), Bé Cultural d'Interès Nacional i vinculat a més a la tradició de la salaó. A més, l'estreta implicació de la comunitat
amb el museu, amb accions populars de recuperació del patrimoni immaterial
com són la Festa de la Sal o la recuperació de la història oral.
L'Alfolí de la Sal és el punt central del Museu de l'Escala (www.museudelescala.cat), amb una planta dedicada a la història de l'Escala en sentit ampli, una
altra per a exposicions temporals i activitats diverses i una altra en què hi ha
l'Espai Víctor Català, on hi ha part del llegat personal de la prestigiosa escriptora
escalenca. Sota el paraigües de Museu de l'Escala, s'inclou també altres espais
museístics com són el Museu de l'Anxova i de la Sal, la casa de pescadors Can
Cinto Xuà o l'edifici del Clos del Pastor, que va pertanyer a Víctor Català i ara
és municipal i s'ha de condicionar i museïtzar per tal de mostrar la seva obra.
El guanyador d'aquest any com a Millor Museu Europeu es donarà a conèixer
el mes de maig a Cardiff (Gal·les).

La Festa de la Sal, Patrimoni de la Humanitat

L'Ajuntament de l'Escala presentarà la candidatura per tal que la Festa de la
Sal sigui reconeguda com a Patrimoni Immaterial de la Unesco.
En els darrers tres anys s'ha estat preparant el dossier de la candidatura i s'ha
elaborat un vídeo expressament que recull en 10 minuts els valors d'aquesta
festa, que el 2016 ja va ser declarada Patrimoni Festiu de Catalunya per part
de la Generalitat. Un cop completat el dossier, s’ha d’enviar al departament de
Cultura de la Generalitat per tal que defensi aquesta candidatura a ser Patrimoni
Immaterial de la Unesco.
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OPINIÓ DELS GRUPS
Any 2020, any de reptes i nous projectes

Comencem un any 2020 ple de reptes i nous projectes, un període d’inici de treballs que faran que l’Escala es desenvolupi com a nucli referent al territori. Equipaments innovadors i d’avantguarda com l’edifici que ha d’albergar la biblioteca i l’auditori o l’estació de tractament d’aigua potable començaran a desenvolupar-se en els propers mesos, uns
edificis que oferiran serveis de primera qualitat als escalencs, i alhora han de potenciar el desenvolupament econòmic
al municipi.
El 2020 també serà l’any en què es posarà en funcionament l’Oficina de Transició Energètica i Canvi Climàtic i l’estratègia per millorar la gestió de l'energia a l’Escala. Aquest espai permetrà treballar en accions enfocades a un desenvolupament municipal sostenible i respectuós amb el medi ambient.
Estem, doncs, davant un any 2020 d’arrencada per fer avançar l’Escala encara més cap a una potència cultural i econòmica forta
amb un full de ruta marcat per criteris de desenvolupament sostenible.

Potenciar l’esport

L’esport no és només esport. L’esport transmet valors com la constància, el sacrifici, l’acceptació de la derrota, la
superació, el treball en equip, el respecte, la solidaritat, etc. i a més genera hàbits de vida saludables, imprescindibles
en els nostres temps.
L’esport, el gran oblidat de les administracions públiques, és un gran aliat en l’educació de nens i joves, en la lluita
contra l’exclusió i en l’objectiu de generar comunitats.
Des d’ERC l’Escala tenim molt clares aquestes premisses i, per això, treballem en aquest sentit. És el cas del projecte de senyalització
de distàncies al passeig d’Empúries que hem proposat, per a les persones que hi van a córrer o a caminar. Un projecte per indicar
cada 250m la distància recorreguda en aquest espai, que aniria acompanyat d’uns panells explicatius de la iniciativa (un a Sant Martí
i una l’oberta). Un projecte que facilitaria la pràctica d’aquest esport als atletes i que posaria la primera pedra en el foment de l’esport
a l’aire lliure.

No entregat
.

Falta d’espais

No creiem que tinguem la capacitat de poder resumir tot el que us voldríem dir en aquest petit espai. Amb 900 caràcters hem de fer una síntesi de la nostra opinió en els àmbits estatal, nacional, comarcal i, és clar, municipal.
Si hem de ser generosos, ens tocaria donar les gràcies per poder ocupar un petit espai en aquesta publicació. Però,
si volem ser constructius, com som, en veiem amb l’obligació de preguntar-nos si un Ajuntament com el de l’Escala,
obert al diàleg i al consens entre partits, creu que aquesta columna i poca cosa més són suficients per donar espai

a l'oposició.
Creiem que tenim moltes coses a dir i, encara més, tenim moltes coses a millorar conjuntament amb l’equip de govern, bàsicament
per aportar noves idees i punts de vista a aquells que, de forma mecànica, governen el nostre poble. Saber l’opinió de tothom i donar
veu al poble no ens hauria de fer por si el nostre objectiu es treballar per la GENT.

Un pressupost no pensat per l’Escala

Des d’En Comú l’Escala vam votar en contra dels pressupostos del 2020.
Hi ha 300 famílies acollides als bancs d’aliments; hi ha 50 famílies escalenques sense llar ocupant vivendes; a l’Escala
el parc de lloguer per primera residència és minúscul i el de lloguer social inexistent; la renda mitjana per família es
situa als 12.000€, en el marc d’una de les comarques més pobres, estem per sota de la seva mitjana; l’activitat econòmica principal de l’Escala és la dels serveis vinculats als turisme, això fa que les taxes de l’atur oscil·lin entre el 7’5%
a l’estiu i al 15% a l’hivern. No obstant això, el pressupost pel 2020 no posa l’accent a les polítiques socials i l’habitatge. Les partides
socials han passat de 4’4% del 2019 al 4% al 2020. La partida per habitatges han passat de 330.280€ a 310.000€, un 7% menys.
Però si no compten la partida per l’adquisició de vivenda, la diferència és encara més gran, i passa a ser un 23’45% menys que el
2019.
El retrocés pressupostari per a les persones és alarmant per un any que ha començat amb el registre de la menor contractació de la
temporada de Nadal dels últims anys…
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Benvinguts a l’Escala

Com és tradicional els darrers anys, aquest Sant Esteve s'ha fet l'acte oficial de benvinguda a tots els escalencs
nascuts aquest 2019. Durant aquest any han nascut a l'Escala un total de 73 nous escalencs i escalenques. Els
nascuts durant el 2019 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. Actualment hi ha a l'Escala
un total de 78 persones empadronades majors de 90 anys.

