butlleti_abriljuny2016_Maquetación 1 18/04/2016 14:41 Página 1

Butlletí municipal
Ajuntament de l’Escala

Butlletí d’informació municipal

Abril / Juny de 2016 núm.30

Nova imatge per al front marítim

MEDI AMBIENT

En marxa a
l’Escala un
projecte
innovador
per a
facilitar la
reproducció
de la sèpia

PROMOCIÓ ECONÒMICA

ENTREVISTA

ROBERT FIGUERAS
Regidor de Serveis

Nova web turística

“Donem millors
serveis, amb
menys despesa”

butlleti_abriljuny2016_Maquetación 1 18/04/2016 14:41 Página 2

2

L’Escala Butlletí municipal- Abril / Juny de 2016

SUMARI

EDITORIAL

EDITORIAL
pàg.2

*Treballant pel present i dissenyant el futur

OBRES I MILLORES

pàg.3

SERVEIS

pàg.4

PROMOCIÓ

pàg.5

NOTÍCIES

pàg.6-11

*Finalitzades les tasques de recuperació
dels hàbitats dunars del litoral d’Empúries
*Millora de l’espai públic rere la Sala Polivalent
*Campanya per fomentar la tinença responsable de gossos
*Control de gavians i coloms

*Nou portal turístic de l’Escala
*Curs de francès

*Projecte Sèpia a l’Escala
*Rozalén, primera artista confirmada al Portalblau
*Novetats al Carrilet
*Nou front marítim del nucli antic
*Iniciats els tràmits per a exigir la cessió
obligatòria d’una seixantena de pisos buits
*Darrera fase de l’Alfolí de la Sal
*Es posa en marxa a l’Escala l’Any Caterina
Albert / Víctor Català
*Consell d’alcaldes
*Comissió del POUM

ENTREVISTA

pàg.12

OPINIÓ DELS GRUPS

pàg.14

AGENDA

pàg.15

Robert Figueras, regidor de Serveis i Governació

PSC, CiU, JxE, Regidor no adscrit i PP

VIA CRUCIS

pàg.16

Treballant pel present
i dissenyant el futur

Escalencs i escalenques,

Teniu a les mans una nova edició del butlletí municipal que, com sempre,
té com a objectiu oferir-vos la informació més destacada en relació als
projectes que està impulsant el nostre Ajuntament i les notícies d’actualitat que afecten a la nostra vila.
Deixem enrere un període de vacances de Setmana Santa en el que
com ha passat els darrers anys, l’Escala ha rebut milers de visitants. En
aquesta ocasió, majoritàriament d’origen nacional, atès que les nostres
festes no coincidien enguany amb les dels turistes d’altres nacionalitats
europees.
El sector dels serveis turístics, ha fet una valoració molt positiva parlant
d’un increment entorn al 25 % respecte l’any anterior. Certament, és difícil parlar de percentatges i encara més si ho fem generalitzant, però si
hem pogut comprovar com durant tots aquests dies, els llocs més emblemàtics de la nostra vila estaven plens de famílies i persones gaudint
de la nostra gastronomia, de les passejades vora el mar a peu i en bicicleta, i de tot el conjunt d’activitats que entitats i consistori, havíem programat per aquests període.
Esperem que el bon funcionament de la Setmana Santa sigui un auguri
d’una excel•lent propera temporada turística.
Aquest dies han coincidit, i així ens havíem compromès, amb l’estrena
del nou projecte de la primera fase de la reforma de la façana marítima
del nucli antic. Gran part de la intervenció s’ha completat i l’espai s’ha
convertit en el gran atractiu de la població tots aquests dies. Durant
aquest mes d’abril confiem en acabar definitivament aquesta primera
fase i oferir a residents i visitants, un nou espai de lleure que s’acosta
als 6.000 m2 amb unes condicions magnífiques.
Fent efectiu el nostre compromís d’abordar en aquesta legislatura la revisió del Pla General, en aquests darrers mesos hem iniciat els treballs
de redacció d’un nou POUM. Un projecte que requereix un esforç d’anàlisi i de planificació que anirà més enllà de l’aspecte estrictament urbanístic. L’estratègia de desenvolupament econòmic i turístic es sotmetrà
a debat i a anàlisi dins la comissió creada per impulsar el POUM, i mitjançant el programa de participació ciutadana que hem acordat.
El recent consell d’alcaldes format pels 3 alcaldes que m’han precedit
també col•laborarà, a partir d’ara, en la definició de les estratègies necessàries per afrontar amb èxit els reptes que té la nostra vila.
En aquest butlletí trobareu també informació sobre les actuacions en l’àrea de mediambient que estem duent a terme, destacant el projecte
sèpia, una iniciativa impulsada per els tècnics Boris Weitzman i l’escalenc Isaac Moya, en la que amb la participació també d’altres entitats,
l’Ajuntament jugarà un paper destacat en benefici de medi marí i la seva
biodiversitat.
En l’àmbit turístic i cultural, l’inici de la darrera fase de les obres de l’Alfolí,
una nova edició de la Beca de Primavera, el Via Crucis Vivent que organitza el Rosetó, el tret de sortida a l’any Víctor Català i la presentació de
la nova web turística municipal, que està cridada a ser l’eina fonamental
a partir de la qual s’estructuri i s’ofereixi el conjunt de la nostra oferta turística, són les notícies més rellevants dels darrers mesos.
Víctor Puga
Alcalde de l’Escala
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OBRES I MILLORES

Finalitzades les tasques de recuperació dels
hàbitats dunars del litoral d’Empúries

Aquest mes de febrer s’han presentat
els treballs de recuperació de l’hàbitat de la duna litoral d’Empúries que
han permès eliminar diferents espècies invasores que posaven en risc
les característiques pròpies d'aquest
sistema dunar. En pocs anys es preveu que el sector haurà recuperat la
flora autòctona.
L’àrea d’actuació és una superfície
de 1,2 hectàrees. La duna litoral
d'Empúries constitueix un espai emblemàtic i singular de gran riquesa
florística. A més de la forta pressió
antròpica, aquesta forest, inclosa en
el catàleg d’utilitat pública CUP 64 /
ELENC 1005 DUNA LITORAL, tenia
una presència abundant de flora exòtica invasora que posava en perill la
flora pròpia de l’ecosistema dunar.
L’Àrea de medi ambient de la Diputació de Girona i l’Ajuntament de l’Escala en el marc del Conveni de
col·laboració establert entre la Diputació de Girona i l’Obra Social “la
Caixa” per conservar i millorar els es-

pais naturals de la demarcació de Girona, alhora que es fomenta la inserció laboral de persones en risc
d’exclusió social, han executat les
tasques de recuperació d’aquest hàbitat dunar.
En concret les actuacions han consistit en la millora natural de la duna
mitjançant l’eliminació i control de la
flora exòtica invasora: ailants (Ailanthus altissima), bàlsams (Carpobrotus edulis), i atzavares (Agave
americana); en la substitució de tanques i rètols que guien les persones

pels senders correctes a l’hora d’accedir a la platja per evitar el trepig de
la duna; i en la col·locació d’un plafó
educatiu (en català, castellà, anglès
i francès) dels valors naturals de l’espai i de la problemàtica de la flora
exòtica invasora.
Les actuacions les ha dut a terme
una brigada de sis persones de la
Fundació Astres, entitat sense ànim
de lucre que té per objectiu garantir
un futur digne a les persones amb
discapacitat intel·lectual de les comarques gironines.

Millora de l’espai públic rere la Sala Polivalent

Completats els treballs rere la Sala
Polivalent per millorar la connexió a
peu entre la zona de l'institut i la de la
Sala Polivalent, el Pavelló Poliesportiu, la Piscina Municipal i les pistes de
tennis.
Un cop millorats els accessos de davant i el lateral de la Sala Polivalent,
faltava per acabar la part posterior
d’aquest equipament.
"Aquesta és una zona de pas que ara
podrà tenir nous usos i unes millors
condicions de seguretat", apunta el
regidor d'Urbanisme, Josep Bofill, el
qual destaca especialment a connectivitat entre l'institut i l'escola i la zona
d'equipaments lúdics i esportius.
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SERVEIS

L’Ajuntament de l’Escala inicia una campanya per
fomentar la tinença responsable de gossos

L’Ajuntament de l’Escala, en col·laboració amb l’empresa concessionària
del servei de neteja (Urbaser), ha iniciat una campanya per fomentar la tinença responsable de gossos.
L’objectiu és recordar l’obligatorietat
de tenir els animals degudament inscrits al cens municipal i vacunats, però
també incentivar el civisme en benefici
de la comunitat, especialment en allò
que fa referència a la recollida d’excrements.
Actualment, el cens municipal d’animals té registrats uns 300 gossos, una
xifra que es considera que està molt
per sota de la xifra real. S’ha editat un
tríptic en què s’expliquen els principals
punts a tenir en compte per a propietaris de gossos, entre els quals hi ha
l’obligació de tenir la cartilla sanitària
al dia; d’identificar-lo amb un microxip
homologat; d’inscriure’l al cens municipal i de tenir-lo en unes condicions
d’allotjament adequades. A més, es fa
especial incidència amb la necessitat
que sempre es recullin els excrements
dels animals i no es deixin al carrer.
Les persones que portin aquest tríptic
a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de l’Escala i tinguin el seu

gos correctament censat rebran com
a obsequi (fins que se n’exhaureixin
les existències) un portabosses amb
forma d’os i un paquet de bosses.
El regidor de Serveis, Robert Figueras, remarca que l’objectiu municipal
és “la sensibilització del conjunt dels
propietaris de gossos per tal que en
facin una tinença responsable i pensant en el bé dels animals i en l’interès
del conjunt dels veïns del municipi, ja
que mantenir els espais públics nets
hauria de ser un objectiu que ens impliqués a tots”. La Policia Local reforçarà la vigilància sobre el compliment
de la normativa, que preveu multes
d’entre 60 i 150 euros.

Paral·lalment, l’associació Sol Gat
l’Escala ha iniciat també una campanya per a la captació de nous voluntaris per tal d’ajudar a gestionar les
colònies de gats controlades que hi ha
al municipi. Aquesta associació sense
ànim de lucre s’encarrega de col·laborar amb l’administració per a alimentar
de forma controlada els gats de carrer,
així com d’esterilitzar-los i de fomentar
l’adopció responsable.
També s’ha fet un tríptic informatiu al
respecte. Les dades de contacte per a
les persones que vulguin col·laborar
en la gestió d’aquesta colònies controlades són: infosolgat@gmail.com o el
telèfon 695 928 399.

Nova campanya de control de gavians i coloms. L'Ajuntament de l'Escala ha posat en marxa, un any

més, la campanya de control de gavians i coloms, amb l'objectiu de minimitzar les molèsties que la sobrepoblació d'aquests animals provoca a les zones urbanes. Els veïns que tinguin problemes amb aquests animals a les seves propietats es poden posar en contacte amb l'empresa que s'ha contractat per fer aquestes tasques de control, al telèfon
625411499 (de 10 a 12 del matí) o al correu electrònic falconersiberia@gmail.com.
Les accions que es duen a terme des de fa uns anys consisteixen en evitar la col·locació de nius i retirar els ous, en el
cas dels gavians, per tal d'intentar evitar que tornin a situar-se en el mateix lloc. En el cas dels coloms, es fan captures
controlades.El cas dels gavians és especialment problemàtic pels veïns, donat que en l'època de cria ataquen qui surt
al terrat i s'acosta prop del niu. Només es pot actuar als habitatges en què es disposa del permís dels propietaris.Paral·lelament, aquest any es torna a fer una actuació prop de la zona del pavelló i l'escola amb una àliga per tal d'espantar els
gavians que se situen a les teulades dels equipaments públics d'aquest entorn.
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PROMOCIÓ

Nou portal turístic de l’Escala

L’Escala disposa des d’aquest gener
d’un nou portal turístic, amb un disseny més modern i que facilita la navegació a l’usuari, i que incorpora,
com un dels principals valors afegits,
un motor de reserves propi que inclou
des de les diferents opcions d’allotjament a restaurants i activitats.
El nou portal www.visitlescala.com es
va presentar en el marc d’una conferència sobre “la importància de les
TIC aplicades al sector turístic”, a càrrec del cap de Màrqueting del Patronat de Turisme Costa Brava Girona,
Jaume Marin.
“La nostra aposta és per estimular,
promocionar, dinamitzar i ajudar a comercialitzar el sector turístic de l’Escala, aglutinant tota l’oferta en un sol
lloc i reforçant la col·laboració entre el
sector públic i privat”, remarca la regidora de Turisme, Marta Rodeja. El nou
portal turístic està preparat per tal que
el sector privat pugui gestionar les
seves pròpies ofertes, amb l’ajuda si
ho necessiten d’una product manager,
que també s’encarregarà de dinamitzar la pàgina i assegurar-ne el bon posicionament. Un altre valor important
del portal és la creació de vendes
creuades entre diferents proveïdors
Curs de francès
L’Agència de Desenvolupament Econòmic i Turístic ha impulsat per a
aquesta primavera un curs gratuït de
francès per els treballadors del sector
serveis. El curs es fa a l'Oficina de turisme de la Plaça de les Escoles del 5
d'abril al 31 de maig, els dimarts i dijous
de les 14h a les 16h.
Més d’una vintena de persones s’hi
han inscrit.

de serveis, amb l’objectiu d’incrementar la comercialització de l’oferta turística del municipi.
L’usuari del nou portal té accés ràpid
a tota la informació local, segmentada
per a diferents públics i interessos
(platges, gastronomia, senderisme,
activitats nàutiques, museus, cultura...), així com al motor de reserves
i l’agenda local.
L'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, ha
fet una crida al sector privat, àmplia-

ment representat a la presentació, a
fer-se seva aquesta eina i aprofitar al
màxim les noves possibilitats que ofereix.
Coincidint amb la posada en funcionament del nou portal, s’ha presentat el
primer vídeo de la campanya “l’Escala, tot un món”, amb que es vol incidir en l’objectiu de difondre les
possibilitats de gaudir del municipi a
qualsevol època de l’any.
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Projecte Sèpia a l’Escala

Actuació innovadora per
a garantir el futur de
l’espècie, amb participació pública i privada

La confraria de pescadors i l’Ajuntament de l’Escala impulsen un projecte
per afavorir la reproducció de la sèpia
a la badia de Roses i garantir d’aquesta manera el
futur d’aquesta
espècie. El mes
de febrer es va
signar el conveni
de col·laboració
que donava el
tret de sortida al
projecte, en el
qual s’han implicat també el Club
Nàutic l’Escala i
les
empreses
Orca
Diving,
Rycsa, Tònic disseny, Hostal Spa
Empúries i Quercus Sapiens.
Els pescadors escalencs han col·locat
ponedores (a base de branques de
llentiscle i pi) que facilitin a les sèpies
llocs segurs de reproducció i, a més,

recolliran els ous que accidentalment
quedin enganxats a les seves arts per
tal de portar-los en un viver que s’ha
instal·lat al port, el qual també compleix una funció pedagògica, de divulgació i de sensibilització. Fins ara,
aquests ous es perdien, però ara l’objectiu és garantir la seva supervivència. En aquest sentit, des del port, els
ous es traslladaran a unes gàbies innovadores que actuaran com a incu-

badores a 5 metres de profunditat fins
a l’eclosió i el naixement de les noves
sèpies. Aquest és un sistema pioner,
que va un pas més enllà de les expe-

riències pilot que s’havien fet amb
zones de posta controlades a la zona
del parc del Montgrí.
L’Ajuntament de l’Escala, a través de
la regidoria de Medi Ambient, aportarà
uns 6.460 euros, més de la meitat del
cost global del projecte, que de moment tindrà una vigència de tres anys.
Tots els participants destaquen la voluntat de potenciar especialment el
concepte de “retornar al mar, no
només extreure”.
En aquest sentit,
“el projecte és
vist des de tres
vessants: a nivell
mediambiental,
afavorir les condicions de reproducció de la
sèpia; a nivell
econòmic, afavorir la pesquera; i
a nivell educatiu i
de sensibilització
de la població en
la protecció del
medi marí”, remarca el regidor
de Medi Ambient, Àngel Rodríguez, el
qual destaca també que serà la primera intervenció de la seva àrea a
l’àmbit marí.
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Rozalén, primera artista confirmada al Portalblau

Portalblau ha programat per a l’edició
d’aquest any el concert de la cantant
manxega Rozalén, que actuarà per
primer cop a les comarques gironines
dins la programació del festival de
l’Escala. Serà el dia 30 de juliol, a les
22.30h, en un escenari màgic i envoltat d’història com l’Àgora grega d’Empúries que, per primer vegada,acollirà
un concert.
En poc més d’un any i mig, Rozalén
ha passat de ser una artista revelació
a consolidar-se com una de les veus
més rellevants de l’escena musical
actual. Un públic intergeneracional
esgota les entrades de totes les seves
actuacions on pengen el cartell de
‘sold out’ setmanes abans de la data
del concert. A Portalblau, presentarà
el seu segon treball Quién me ha
visto…. , escollit com a disc de l’any
2015 per itunes! i que va arribar al número 1 de vendes a tota Espanya als
pocs dies de la seva publicació.
La cantant és una font inacabable d’energia positiva. Una veu preciosa i original i unes lletres intimistes
carregades de missatge no han passat desapercebudes per artistes que

com Víctor Manuel, Miguel Bosé o
Alejandro Sanz, han volgut comptar
amb la cantautora com a artista convidada en els seus concerts. Al seu
segon disc, Rozalén s'exhibeix com
una artista autèntica, commovedora i
divertida. Ella mateixa ha escrit nou
de les dotze cançons d’aquest treball.

7

A l’Àgora grega de Portalblau, vora el
mar, Rozalén promet desplegar tots
els seus encants per descobrir-nos el
seu univers.
A l’hora de tancar aquest butlletí estava a punt de donar-se a conèixer la
programació sencera del festival Portalblau 2016.

Novetats al Carrilet. El ple del mes de març ha
aprovat el plec de clàsules administratives per
a l'adjudicació, mitjançant concurs públic, de la
concessió per a l'explotació del trent turístic Carrilet- de l'Escala.
El plec de clàusules del Carrilet incorpora diverses millores al servei. En aquest sentit, s'amplia
el període de funcionament, que fins ara era del
15 de juny al 15 de setembre i de dilluns a diumenge. En aquest sentit, també funcionarà els
caps de setmana del 16 al 30 de setembre i de
Setmana Santa a 14 de juny, incorporant també
la possibilitat d'oferir el servei en dates puntuals, com pot ser Carnaval o Nadal.
També es preveu que el Carrilet pugui parar als
aparcaments dissuasoris de can Parals i de l'avinguda Francesc Macià.
D'altra banda, s'incorpora un preu més econòmic per als empadronats a l'Escala (es farà una
tarja identificativa). En aquest sentit, el preu per
trajecte serà d'1,50 euros per a empadronats i
de 2,50 euros per a no empadronats. Els trajectes són de Cala Montgó al Nucli Antic i del Nucli Antic a Sant Martí
d'Empúries, amb els corresponents retorns.
El servei s'adjudicarà per a un termini de quatre anys, prorrogables.
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Nou front marítim del nucli antic

La major part de l’obra estava a punt per Setmana Santa. En el moment de tancar
aquesta edició faltava fonamentalment completar la zona de la Riba. L’espai on
hi ha d’haver els contenidors soterrats serà l’última actuació d’aquesta fase

“La major part del nou front marítim
del nucli antic ha quedat completada
aquesta Setmana Santa. En el moment de tancar aquesta edició, els treballs que quedaven pendents es
restringien fonamentalment a la zona
de la Riba i a l’accés est de la platja.
Un dels principals motius que ha endarrerit l’execució de l’obra ha estat
que s’ha hagut de canviar pràcticament tota la xarxa de sanejament i aigües plujanes, que estava en pitjors
condicions del que es pensava.
En aquest sentit, s’ha preferit fer
aquesta renovació per evitar possibles
problemes de la xarxa d’aquí a poc
temps.
Aquesta millora de les canonades
també ha afectat a la zona on s’han
d’ubicar els contenidors soterrats i els
lavabos públics (a tocar de la zona de
la Punta), de manera que s’ha hagut
d’excavar més del previst en una zona
de roca per tal de poder encabir
aquests serveis.

Amb la millora del front marítim del
nucli antic, la voluntat és oferir un gran
espai amb vocació de zona per a vianants i de potenciar l’activitat lúdica,
cultural i econòmica d’aquest important nucli neuràlgic del municipi. En
aquest sentit, com es pot veure a les
imatges que acompanyen aquesta informació, s’han eliminat els importants
desnivells que separaven les zones
destinades als vianants i als vehicles,
donant pas a un paviment a un sol nivell.
S’ha eliminat l’aparcament de la Riba
i aquesta quedarà connectada amb el
carrer del Port a través d’una graderia,
en substitució del mur que hi havia
hagut. Amb l’execució d’aquesta millora deixa de poder-se aparcar vehicles a la Riba i a la Punta, dos
miradors privilegiats arran de mar. La
seixantena de places que hi havia en
aquesta zona han quedat àmpliament
compensades per les 72 que es van
crear a la zona de Ca les Monges, a

poca distància. A més, s’ha creat el
gran aparcament de Can Parals, amb
unes 250 places a només 700 metres
de la Platja.
Paral·lelament, s’ha autoritzat incrementar lleugerament la superfície de
les terrasses d’aquesta zona, sempre
que aquestes s’ajustin a la normativa
municipal per tal de donar una major
uniformitat d’imatge al conjunt.
Aquesta és la primera fase del projecte encarregat al prestigiós arquitece Carlos Ferrater per tal de millorar
el front marítim del nucli antic entre les
escales de la casa del Gavià i la platja
del Port d’en Perris. En aquest sentit,
aquesta primera fase arribava fins al
límit del carrer del Port amb la zona de
la Punta i queda pendent d’una segona fase el tram entre la Punta i el
port d’en Perris.
La segona fase està previst que es comenci a executar aquesta propera tardor.
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Abans i després al tram ja acabat
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Iniciats els tràmits per a exigir la cessió
obligatòria d’una seixantena de pisos buits

L’Ajuntament de l’Escala ha iniciat els tràmits per a exigir la cessió obligatòria d’una seixantena
d’habitatges buits (majoritàriament en mans d’entitats bancàries) per tal de destinar-los a
lloguer social. Es tracta de tots
els habitatges que consten al registre de l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya com a buits o ocupats sense títol habilitant i l’objectiu és posar-los a disposició de
les famílies que ho necessitin, en
funció de les necessitats de cada
moment.
El procediment iniciat s’acull a les
possibilitats que ofereix la nova
Llei 24/2015 de Mesures urgents
per a afrontar l’emergència en
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa
energètica en relació al patrimoni
en desús i al decret llei 1/2015 de
mesures extraordinàries i urgents
per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària.
Segons la normativa vigent, l’Ajuntament pot exigir la cessió obligatòria
durant tres anys per tal de poder oferir
l’habitatge en lloguer social, cosa que
es tradueix en què el llogater paga
Darrera fase de l’Alfolí de la Sal.
El ple d’aquest febrer ha adjudicat
la darrera fase dels treballs de rehabilitació de l'edifici històric de
l'Alfolí de la Sal a l'empresa Teyco,
que va presentar la millor oferta,
amb un pressupost de 302.250
euros.
Aquests treballs ténen un termini
d'execució de set mesos i ha de
permetre completar els acabats
interiors i exteriors pendents, així
com les sales de les plantes superiors.
L'objectiu municipal és que abans
de final d'any s'hagi pogut tirar endavant la museïtzació de l'espai,
el qual es vol convertir en un important pol d’atracció a nivell cultural en ple nucli urbà.

només una petita part del cost de mercat, sempre en funció dels seus ingressos.
“Aquest és un pas més en les polítiques d’ajudes socials que s’han anat
implementant els darrers anys des de
l’àrea de Serveis Socials”, remarca
l’alcalde de l’Escala, Víctor Puga, el

qual destacava que aquesta és una
iniciativa impulsada conjuntament pel
regidor d'Habitatge, Àngel Rodriguez,
i la regidora de Serveis Socials, Maribel Calderon.
Els propietaris d’aquests habitatges
han recorregut la decisió municipal,
cosa que alenteix el procés.
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Es posa en marxa a l’Escala l’Any
Caterina Albert / Víctor Català

BREUS

11

Consell d’alcaldes

Aquest mes de febrer s'ha donat el tret de sortida a l'Escala a la quinzena d'activitats que es faran al municipi dins l'Any Caterina Albert - Víctor Català, dedicat
a l'escriptora escalenca amb motiu del 50è aniversari de la seva mort.
La Sala d'Actes Municipal es feia petita per a aquesta inauguracio de l'Any Caterina Albert - Víctor Català, en què hi va participar el nebot de l'escriptora, Lluís
Albert, en nom de la família, així com Irene Muñoz, estudiosa de la vida i obra
de Caterina Albert.
L'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, destacava que "aquest és un acte senzill,
però carregat de simbolisme", amb el qual s'inicia un any que portarà diverses
activitats dedicades a l'escriptora, tant a l'Escala com a la resta del país, ja que
la Generalitat també està preparant la seva programació per a aquest Any Víctor
Català.
Entre els actes previstos hi ha una conferència sobre Víctor Català, amb la participació de la directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Laura Borràs
(16 abril); una lectura del llibre “un film (3000 metres)” i un recital de poesia, per
Sant Jordi (23 abril); la V Cala Poètica, dedicada aquest cop a Víctor Català (30
abril), l’exposició de Festa Major (1 de setembre); les Jornades Europees del
Patrimoni, amb la presentació del llibre “Les rondalles de Solitud” (25 de setembre); un comentari sobre la novel·la Solitud (27 d’octubre); una lectura dramatitzada de fragments d’obres de teatre de Víctor Català (18 de novembre) i la
celebració de la IV Jornada Caterina Albert / Víctor Català, amb què es tancarà
aquest any dedicat a l’escriptora (26 de gener).

L’alcalde de l’Escala, Víctor Puga, ha
decidit crear un consell assessor en què
hi hagi els tres darrers alcaldes –Rafel
Bruguera, Josep Maria Guinart i Estanislau Puig- per tal de compartir idees i debatre sobre temes estratègics per al
municipi, com pot ser el cas del nou pla
general.
“L’objectiu és aprofitar l’experiència de
tres persones que han treballat molts
anys per l’Escala en un moment en què
hem de definir el futur del municipi en diversos àmbits, en especial amb la redacció del nou pla d’ordenació
urbanística, el pla d’urbanitzacions o
també l’àmbit de la promoció econòmica
i la cultura”, remarca Víctor Puga.
Entre aquests tres exalcaldes, sumen 32
anys al capdavant de l’Ajuntament de
l’Escala. Rafel Bruguera (PSC) va governar des de 1983 a 1995; Josep Maria
Guinart (CiU), ho va fer de 1995 a 2007;
i Estanislau Puig, de 2007 a 2015.
L’alcalde de l’Escala emmarca aquest
consell en la voluntat municipal de buscar el màxim consens en aquells aspectes de gran transcendència a nivell de
present i futur del municipi.

Comissió del POUM

En aquest sentit, en el marc del pla general també s’ha constituït ja la comissió
de seguiment en què hi ha tots els grups
municipals i els seus assessors tècnics
i el ple ja ha aprovat el programa de participació ciutadana.
"Tenim la voluntat que aquest sigui un
planejament fruit del debat, el consens i
la participació de tots", ha remarcat l'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, el qual
destaca que "aquesta és una norma que
es tramita cada 25 o 30 anys i l'objectiu
és que es faci de forma molt participativa
i en surti un bon document que marqui
quin model de poble volem per al present i per al futur, posant l'accent en la
vessant social, vinculada a l'habitatge i
als equipaments en sentit àmpli, en el
desenvolupament econòmic i turístic del
municipi i en el medi ambient".
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ENTREVISTA

Robert Figueras, Regidor de Serveis i de Governació

“Hem aconseguit donar els mateixos serveis o
millors, contenint al mateix temps la despesa”
El regidor de Serveis i Governació, Robert Figueras, valora en aquesta entrevista el funcionament de les àrees
que gestiona i analitza els principals reptes pendents

-Una de les darreres accions que
s’ha dut a terme des de l’àrea de
Serveis és una campanya informativa sobre la tinença responsable
d’animals, encarada especialment
als propietaris de gossos. Quin és
l’objectiu?
-“Tenim molta cura amb el tema del
servei de neteja i un dels problemes
importants que tenim és amb la conscienciació dels propietaris d’animals
pel que fa referència a la recollida
d’excrements. És una cosa que dóna
molt mala imatge i hem de conscienciar-nos de fer un bon ús dels espais
públics. Aquesta campanya ha volgut
arribar al màxim nombre de persones
per tal de demanar-los la seva col·laboració, no només en aquest tema,
sinó també respecte de l’obligatorietat
de tenir censats els animals. El més
desitjable és que aquesta conscienciació sigui efectiva, però també tenim
clar que a partir d’ara serem molt més
estrictes i, si cal, se sancionarà a
aquelles persones que no tenen
aquesta tinença responsable d’animals. Això pot ajudar a tenir tots els
carrers, places i zones verdes més
nets i polits. Un municipi turístic com
és l’Escala s’ho mereix i hem de posar
el nivell alt. El que no pot ser és que
els serveis de neteja passin per un carrer a les set del matí i dues hores
després ho tinguem brut per una

qüestió de civisme. Per molta cura
que hi posem des de l’Ajuntament,
molts diners i esforços que hi destinem, si no hi posem tots de la nostra
part no serveis de res”.
-L’àrea de Serveis, però, va molt
més enllà de la neteja. Què representa?
-“Sí, fem moltes altres coses. L’enllumenat públic, l’aigua, la pavimentació
de carrers... I el que és més important,
en els darrers anys hem aconseguit
contenir la despesa sense que això
hagi afectat a la qualitat dels serveis.
És a dir, donem els mateixos serveis
o millors, però contenint al mateix

temps la despesa.”
-En l’aspecte de l’enllumenat públic
s’han fet importants millores els darrers anys per tal de reduir la factura energètica
-“Sí. S’han instal·lat reductors de fluxe,
s’han canviat les bombetes de vapor
de mercuri per vapor de sodi i s’han
renegociat els contractes amb els subministradors. D’aquesta manera, hem
reduït pràcticament un terç de la despesa.”
-Des de fa uns anys que s’està estudiant com millorar el servei de la
xarxa d’aigua. Quina és la situació?
-“És un tema complex. Tenim bona
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aigua, però és cert que l’acumulació
de ferro i manganès a les canonades
fa que quan hi ha una punta forta de
demanda hi pugui haver una terbolesa
que no és agradable. S’havia estudiat
fer una planta potabilitzadora, però la
Generalitat ja ens ha dit que és impossible que ens ajudin a fer front a una
inversió important d’aquest tipus.
Estem treballant amb l’opció de comprar aigua en alta provinent del Pasteral, portant una canonada des de
Gualta. La idea seria que en moments
de màxima demanda poguéssim complementar l’aigua dels nostres pous
amb aquesta. Paral·lalment, els darrers anys s’han fet importants inversions per millorar canonades.”
-Pel que fa a la millora de la pavimentació de carrers, els darrers
anys s’ha apostat per mantenir
una partida de renovació d’asfalts
i voreres. És la línia a seguir?
-“Tenim una partida important de millora i adequació de la via pública per
tal de poder fer el millor manteniment
dels espais públics. Això ha permès,
a més, donar feina a empreses de
l’Escala, fent de motor econòmic d’un
sector com és el de la construcció en
un moment de crisi important. En la
mateixa línia també estem treballant
en el tema de la jardineria”.
-En aquest sentit, la brigada municipal s’ha complementat amb la
contractació temporal de persones
provinents de l’atur, en col·laboració amb el Servei d’Ocupació de
Catalunya.
-“Aquest és un reforç que ens permet
anar millorant molts espais, al mateix
temps que contribuïm a generar ocupació”.
-Una altra àrea que gestiona és la
de Governació. Quina valoració fa
de la situació?
-“No m’he cansat mai de dir que la
policia local està fent una molt bona
feina, malgrat les dificultats de gestió

que representa un servei com aquest.
Hem estat fent millores per tal de
donar unes millors condicions de feina
a aquest cos, com la renovació de
vestuari, armilles o un esforç important
per suplir totes les baixes que hi havia
per tal de no haver de tocar els quadrants, que era un dels problemes que
hi havia a nivell de gestió de la plantilla.”
-Des de fa un temps s’insisteix
sobre la necessitat de fer una nova
comissaria per millorar les condicions de l’actual, compartida per
Policia Local i Mossos d’Esquadra.
Se n’ha parlat a diverses Juntes Locals de Seguretat. Hi ha alguna decisió presa?
-”Nosaltres hem expressat aquesta
necessitat i que no estem en la situa-

ció més òptima. Sabem que la Generalitat no té en aquests moments els
recursos necessaris, però s’han com-

“La

coordinació

entre

cossos de seguretat està

donant molt bons fruits des
de fa anys”

promès a estudiar-ho. S’haurà d’acabar de decidir on hauria de ser. En tot
cas, el que si que estem d’acord tots
plegats és que la coordinació entre els
dos cossos està donant molt bons
fruits des de fa anys, com han demostrat les estadístiques de cadascuna de
les juntes locals de seguretat que
s’han fet els darrers anys”.
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OPINIÓ DELS GRUPS
Promoció econòmica

La Promoció Econòmica i Turística de l’Escala és per nosaltres un dels grans compromisos que tenim aquesta legislatura. S’ha fet molta feina en els darrers anys però som conscients que hi hem de continuar apostant, essent sens
dubte el Turisme el gran motor que genera activitat econòmica a la nostra vila. A finals del mes de gener vam presentar
el nou portal turístic amb un atractiu disseny i amb la incorporació d’un motor de reserves que inclou tota la oferta local
d’allotjaments, restaurants i activitats. L’objectiu és promocionar el sector turístic en tot el seu conjunt, facilitant l’eina
al sector privat per tal que pugui gestionar els productes que ofereix. Alhora, el que es pretén aconseguir, és que el
nostre visitant i futur visitant visualitzin tota la oferta turística, incrementant d’aquesta manera la seva comercialització. Aquesta nova
eina, sumada a totes les activitats culturals i esportives que es fan fora de la temporada estival, han de permetre donar més possibilitats al visitant de gaudir del nostre municipi a qualsevol època de l’any.

Motiu de reflexió

La multa de més de 3000 € de la Generalitat a l’Ajuntament per dues infraccions greus a la llei de Costes, en el projecte de la Creu,
ens hauria de fer reflexionar a tots plegats. Sobretot a l’Alcalde, que ha negat obstinadament i repetida que s’hagués produït cap
irregularitat en l’execució de les obres. Després de treballar durant cinc mesos sense llicència, dos dels quals, en la total clandestinitat,
i desobeir fins a un total de nou vegades l’odre de paralització cautelar de les obres, en quin lloc queda el prestigi i honestedat del
nostre poble i dels seus representants polítics? Quants dubtes no ens genera també el projecte del Front Marítim que ha doblat el temps d’execució,
amb el lògic increment del preu i està farcit d’improvisacions i esmenes , amb un resultat incert?
No és aquesta sanció, ni les obres de la Platja la millor carta de presentació per a un grup polític que té en la revisió del POUM la tasca més important de la legislatura. Fem una crida a l’Alcalde perquè abandoni la imposició del seus criteris, i consensuï amb tothom les futures obres d’urbanització, i sobretot, el document que ha de marcar les línies mestres del desenvolupament de l’Escala en els propers vint anys i del nostre futur com
a poble.

L’art d’improvisar

Fa temps que insistim que les coses no es poden fer improvisant, que ens costa car i que l’únic que porta són problemes; i quan es tracta d’obres de gran envergadura, no només no és bo, sinó que pot ser nefast. Des de l’inici de
la reforma de la platja hem demanat cura, hem advertit dels problemes que generaria la falta de capacitat dels contenidors i insistit en el cost econòmic que pot suposar no tenir-ho tot controlat. Ho hem fet als plens i a les dues comissions informatives, per cert totalment insuficients. I què ha passat? Doncs que a part que no s’ha construït el
mur que s’havia promès perquè la sorra no envaeixi tot el poble, l’obra s’ha endarrerit, entre altres coses, perquè els contenidors
previstos a la Riba són insuficients i s’hauran d’instal•lar unes compactadores més amples i molt més costoses del previst, amb la
conseqüència que s’ha d’entrar més sota la punta; més hores i més extres. No ens agrada dir “ja us ho havíem dit”, però a vegades
se’ns fa impossible!

Conscienciació

Un cop més, som a les portes de l'estiu. Tot i la recentment estrenada primavera i amb la sang alterada per la proximitat de l'estiu, el poble vull, des de l'area de medi ambient, seguim treballant no nomes per tenir-ho tot a punt,
sinó també per a anar millorant. Treballem per no només tenir boiat, sinó també per tal que aquest sigui més respectuós amb el medi. Hem engegat el Projecte Sèpia, que afavorirà la reproducció dels cefalòpodes, però que al
mateix temps, ens ofereix grans oportunitats de fer pedagogia, no sols pel fet en sí del projecte, sinó sobretot per la
idea de fons que s'amaga darrere: Comencem a ajudar a un mar del que fins ara només n'anavem traient. Aquest projecte ha de ser
el primer pas per poder concienciar-nos que l'explotacóo continuada dels recursos no és sostenible. I alhora poder veure com, amb
un xic d'ajuda, la recuperació no momés és possible, sinó una realitat.

Tot un trimestre perdent el temps

Nou President a la Generalitat, però no es nota cap canvi en el tarannà capaç de restituir el teixit productiu a Catalunya, millorar la confiança inversora, ni superar l’incertesa social creada per l’anterior Govern de la Generalitat.
El Partit Popular guanyador per majoria de vots en les eleccions, encara no pot formar Govern per la cobdícia i afany
de poder d’alguns que es preocupen més per ells que pel bé comú i el benestar del poble.
El Consistori Escalenc, poc aporta per crear treball i benestar, es conforma en mantenir els pressupostos anuals
sempre a l’alça, per arribar a finals d’any després d’haver-ho gastat tot, o quasi tot. d’Aquesta manera evita tenir raons per baixar
la pressió fiscal Municipal. Tots els indicatius aconsellen crear un nou paradigma de Govern a tots els nivells institucionals, atès
que ha quedat demostrat que els actuals sistemes només aconsegueixen corrompre el propi sistema, al temps que s’obren
parcel·les de poder a perillosos grups radicals enemics de la llibertat i l’estat del benestar
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AGENDA

ABRIL
Dia 9 d’abril
*Concert de Dàmaris Gelabert
Lloc: Sala Polivalent
*Cançoner de l’Empordà, a càrrec
de Lluís Albert
Lloc: Biblioteca Municipal
Dia 10 d’abril
*Visita romana a l’antiga ciutat
d’Empúries
Lloc: MAC-Empúries
Dia 15 d’abril
*VII Jornades sobre Patrimoni Històric de l’Escala: Presentació i
projecció del documental “Mar de
vinyes”, d’Antoni Martí i “Les vinyes de ca l’Alegre”, de Jaume Salvat
Lloc: MASLE
Dia 16 d’abril
*60è aniversari de la mort de
Josep Vicens i Juli, l’Avi Xaxu,
amb la participació del cantautor
JosepTero, l’actor Jaume Comas i
la cobla La Principal de l’Escala
Lloc: Sala d’Actes Municipal
*Mostra de Creadors Emergents
de l’Empordà
Lloc: Sala Polivalent
Dia 22 d’abril
*Playback infantil
Lloc: CER
Dia 23 d’abril
*Activitats múltiples de Sant Jordi
Lloc: Diferents ubicacions
*concert Endragona’t, amb l’Hora
del Joglar, Germa Negre i Dj
Lloc: Sala Polivalent
Dia 24 d’abril
*III Fira d’Entitats Escalenques

Lloc:Plaça Catalunya
Dia 30 d’abril
*V Cala Poètica
Lloc: Mar d’en Manassa
MAIG
Dia 1 de maig
*Marató d’Empúries
Lloc: MAC-Empúries
Dia 6 de maig
*Inauguració exposició de bonasai
LLoc: CER
Dia7 i 8 de maig
*Triumvirat Mediterrani
Lloc: carrers dels Nucli Antic
Dia13 de maig
*Inauguració Exposició de Flors
Lloc: CER
Dia 28 de maig
*Concerts Clàssics l’Escala-Empúries. Beatles a 4 mans
Lloc: Església de Sant Martí
JUNY
Dia 3 de juny
*Conferència a càrrec de Gonzalo
Bernardos
Lloc: Alfolí de la Sal
Dia 4 i 5 de juny
*Actes del 41è Aplec de la Sardana
Lloc: CER i Plaça Catalunya
Dia 11 de juny
*Conferència a càrrec de Josep
Mara Gay de Lièbana
Lloc: Alfolí de la Sal
Dia 23 de juny
*Revetlla de Sant Joan
Lloc: Camp dels Pilans

JORNADES GASTRONÒMIQUES DEL SUQUET DE PEIX
Del 15 al 30 d’abril se celebra a l’Escala una nova edició de les Jornades
Gastronòmiques del Suquet de Peix. Hi participen un total de setze restaurants, que ofereixen menús especials amb aquest plat com a protagonista. Els
preus són variats, amb menús que van des dels 30 als 55 euros i amb diferents variants d'aquest plat mariner. Així, hi ha qui aposta per un suquet de
peix de roca i marisc i altres per fer-lo amb rap, amb llamàntol, amb rom,
mero, llobarro o escrita, entre d'altres opcions.

EXPOSICIONS

Exposició temporal: "1914-1929.
La dècada prodigiosa: L'arqueologia Catalana, un instrument vertebrador al servei de la
Mancomunitat de Catalunya"
Lloc: Sala d'exposicions temporals del MAC-Empúries
Inici: 19/03/2016
Final: 22/05/2016

Exposició benèfica de fotografies:
"Els peluts de l'Anxova Peluda: el
poder de l'afecte"
Lloc: Sala d'Exposicions Municipal
Inici: 09/04/2016
Final: 17/04/2016
XII Exposició de Bonsai
Lloc: CER
6/05/2016

Inauguració de l’Exposició de
Flors
Lloc: CER
13/05/2016

Podeu consultar els horaris i dies
a www.lescala.cat

TRIUMVIRAT

El segon cap de setmana de maig hi
ha una nova cita amb la fira grecoromana del Triumvirat Mediterrani.
Una oportunitat de connectar amb
els origens grec i romà de l’Escala,
amb diferents espectacles programats al voltant de la zona de la
Platja
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Via Crucis Vivent

El Via Crucis Vivent s’ha convertit en una de les representacions que es fan a l’Escala que atrau a un major nombre
de públic. Aquest any s’estrenava una nova escena al principi de la representació -la del Ram- i una modificació
del recorregut per tal de donar major facilitat al públic de seguir el Via Crucis. En aquest sentit, s’incorporava la
plaça Víctor Català al recorregut i s’hi feien tres de les escenes. La valoració de l’organització, l’associació cultural
El Rosetó, ha estat molt positiva, ja que a més de tenir un nombrós públic, els canvis incorporats han ajudat a fer
més lluïda aquesta representació.

