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Un nou impuls

Escalencs i escalenques,

Aquest passat mes de desembre el Ple municipal va donar suport, per
una amplia majoria, al projecte de pressupost per l’exercici 2016 que l’equip de govern va portar a aprovació.
El pressupost és una eina bàsica per, a partir d’una previsió d’ingressos,
poder fer una distribució equitativa per satisfer les necessitats que genera la nostra població. Es tracta de l’instrument polític més potent que
té l’Ajuntament per definir el full de ruta de la gestió municipal i orientar
el que serà l’acció de govern per l’exercici.
Els pilars fonamentals sobre els que descansa el pressupost són 4.
En primer lloc l’acció social. El nostre compromís amb les persones i famílies que estan passant més dificultats econòmiques, es posa de manifest amb més contundència que mai, amb un augment del 43% en les
partides destinades als serveis socials. Subvencions i bonificacions pel
que fa a l’IBI, les escombraries i l’IVTM o la contractació d’aturats de
llarga durada per manteniment de la via pública, són projectes de nova
creació que se sumen a la distribució d’aliments de primera necessitat,
beques menjador o ajuts econòmics directes, que son accions que també
es potencien, però que ja es duien a terme els darrers anys. Cal afegir
també que l’Ajuntament posarà a disposició de l’àrea de serveis socials
un immoble municipal per atendre emergències habitacionals que es puguin generar durant l’any i que requereixin una solució ràpida.
El segon aspecte sobre el que el pressupost incidirà de forma especial
és l’aposta per la promoció econòmica i turística del municipi.
La posada en funcionament d’una nova web municipal més moderna, visual, intuïtiva i adaptada a la demanda creixent d’informació i de coneixement per part dels potencials visitants, suposa un pas endavant molt
important pel que fa a la promoció turística de la vila. La nova web anirà
acompanyada d’un instrument que la singularitza i que ens fa ser pioners, un motor de reserves que permetrà als potencials usuaris fer la
seva reserva d’allotjament alhora que podran contractar activitats de
lleure, culturals o esportives, per viure a l’Escala una experiència global.
L’estimulació de l’activitat cultural també serà una de les grans apostes
per aquest 2016 que comença.
La cultura ens aporta identitat i per això cal seguir col•laborant amb les
entitats reivindicant els nostres orígens, tradicions i el nostre patrimoni
immaterial, però al marge d’això, iniciem un 2016 amb dos reptes molt
importants pel que fa al projecte cultural de la nostra vila, que mereixen
una atenció molt especial: L’Alfolí com a gran centre cultural obert i la
promoció del conjunt arqueològic d’Empúries com a gran atractiu històric
i patrimonial de la nostra vila.
Finalment, el darrer pilar del nou pressupost és sens dubte el conjunt
d’inversions que tenim previstes i que suposen una continuïtat pel que
fa a la capacitat de l’Ajuntament per seguir millorant els espais urbans,
millorant els atractius i generant feina i ocupació entre les petites i mitjanes empreses de l’Escala.
Es tracta d’un pressupost que neix amb molt de consens i que aspira a
contribuir a la cohesió social i a seguir transformant l’Escala en benefici
de tots. Tenim molta feina per fer, i un full de ruta clar per seguir treballant
amb il•lusió per l’Escala del present i del futur.
Víctor Puga
Alcalde de l’Escala
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OBRES I MILLORES

Un nou tram de carril bici i adequació de la vorera
al costat de la zona natural de les Planasses

El tram de l'avinguda Riells que ressegeix el perímetre de la zona natural de les Planasses disposa de
vorera i de prop de mig quilòmetre de
carril bici. Les obres, es van començar a executar a finals de tardor i en
el moment de tancar aquest butlletí
només faltava la col·locació de l’enllumenat públic.
Aquest vial no disposava fins ara, en
aquest tram, d'una vorera continuada. El regidor de Medi Ambient,
Àngel Rodríguez, remarca que en
una altra fase "l'objectiu és relligar
aquest tram de carril bici amb el de
l'avinguda Montgó, així com amb la
zona del Port".
En la mateixa línia, el regidor d'Urbanisme, Josep Bofill, destaca que
"mica en mica es va tancant el que
ha de ser una anella cicloturista que
volta l'Escala, gaudint tant de la costa
com de l'interior".

Dic de protecció de la duna a la platja del Rec del Molí

El departament de Costes del ministeri de Medi Ambient ha executat la
construcció d'un mur de protecció a
la platja del Rec del Molí que ha de
servir per evitar el constant retrocés
de la duna litoral i el risc que representa, en cas de temporal fort, pel
passeig d'Empúries i la zona urbanitzada de la Palanca.
Els darrers anys hi ha hagut un retrocés important de la duna litoral, fins
al punt que a l'extrem nord de la
platja gairebé ha acabat per desaparèixer per l'erosió provocada pels
temporals, especialment per les llevantades. Això, a més, suposa un
risc de cara tant al passeig d'Empúries que passa just darrere d'aquesta
platja, com per la urbanització de la
Palanca, situada a l'altra banda del
passeig.

Costes ha decidit fer una primera actuació a la zona més problemàtica,
que ha consistit a fer un dic d'uns cinquanta metres de longitud a l'extrem

nord de la platja, que ha de protegir
tant la regeneració de la duna com el
passeig. L'any vinent es preveu continuar l'actuació en altres punts.
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SERVEIS

L’Escala disposa d’una àrea de buidat
d’autocaravanes al polígon industrial dels Recs

L’Ajuntament de l’Escala ha creat una
àrea de buidat d’autocaravanes al polígon industrial dels Recs, just a la
confluència entre les carreteres de
Bellcaire i de Viladamat. L’objectiu és
donar un servei bàsic als turistes que
opten per aquest tipus de transport i
visiten el municipi, atès que havia
estat una demanda creixent els darrers anys.
Es tracta d’un servei bàsic i gratuït
que inclou la possibilitat de buidar els
dipòsits de sanejament de les autocaravanes i reavituallar-se d’aigua potable.
“Aquest és un servei turístic més que
dóna el municipi, però hem de tenir
tots clar que si el que es vol és acampar, això només està permès als càmpings”, remarca la regidora de
Turisme i Promoció Econòmica, Marta
Rodeja. En la mateixa línia, el regidor
de Medi Ambient, Àngel Rodríguez,
confia que aquest servei eviti que hi
hagi buidatges irregulars en altres
punts del municipi.

L’àrea de buidat d’autocaravanes és a
l’accés sud del municipi, en un espai
ben comunicat i senyalitzat.
L’Ajuntament de l’Escala ha invertit

uns 30.000 euros en l’adequació d’aquest espai, amb capacitat per a dues
autocaravanes de forma simultània.

Constitució de la Taula per a la Cohesió Social. Aquest novembre es va celebrar la primera reunió de la

Taula per a la Cohesió Social de l'Escala, centrada en l'àmbit educatiu. L'objectiu és tenir un espai de debat i seguiment
comú entre tots els agents que intervenen en aquest
àmbit. En aquest sentit, en formen part els regidors i
tècnics municipals de les àrees d'Educació i Serveis
Socials, així com representants dels diferents centres
escolars i dels cossos de seguretat.
"La idea és promoure un espai de col·laboració per
treballar polítiques de cohesió social, convivència i seguretat, treballant especialment amb temes com l'absentisme escolar o qualsevol conflicte que pugui
sorgir i que afecti la convivència o la cohesió als centres escolars", remarca la regidora d'Educació, Mariona Muñoz.
La Taula per a la Cohesió Social es reunirà de forma ordinària cada dos mesos per tal de fer un seguiment permanent
de quina és la situació a cada moment i quines són les accions a implementar.
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PATRIMONI

L’Alfolí de la Sal, enllestit aquest any

La darrera fase de la rehabilitació
de l'edifici històric de l'Alfolí de la
Sal es farà l'any vinent i estarà completada a la tardor. Paral·lelament,
ja s'està treballant en la museïtzació
de l'edifici, que també es vol tenir a
punt dins de poc més d'un any.
Aquesta és la previsió amb què es
treballa i que es va tractar a la darrera reunió del Consell Assessor
de Cultura i Patrimoni, celebrada
aquest darrer trimestre de l’any a
l'Alfolí.
L'objectiu és que les obres estiguin
completament acabades el setembre de l'any vinent. Un cop completada la planta baixa, a la qual li
resten encara els darrers detalls, s'haurà de fer l'interior de les dues
plantes superiors.
En aquests moments ja es treballa en
el projecte de museïtzació, en la línia
que la primera planta sigui un espai en
què es pugui recórrer tota la història

de l'Escala a través de peces clau exposades i audiovisuals. L'objectiu municipal és que entre finals del 2016 i
principi del 2017 pogués ser operatiu.
El ple del mes de gener es preveu que

Nadal al Museu
Dos museus escalencs, el MAC-Empúries i el Museu de l'Anxova
i de la Sal, han participat a la campanya "Aquest Nadal, la teva
aventura comença al museu", pensada per incentivar la visita en
família dels museus de la Xarxade Museus de les Comarques de
Girona (27 en total), amb diversos premis.
L'objectiu era promoure que durant les vacances escolars de
Nadal, les famílies coneguessin el patrimoni local i visitessin els
museus. Amb aquesta acció es volia donar a conèixer l'àmplia
oferta d'activitats familiars programades amb motiu de les vacances de Nadal: tallers infantils, casals de Nadal,pessebres, audicions de música..., al mateix temps que pretenia que els museus
entrin dins l'imaginari familiar com un espai obert, lúdic, amable i
acollidor per descobrir durant el període nadalenc.
L'acció integrava un total de 27 museus de temàtiques variades:
la història, el joc,l'artesania, l'arqueologia, l'etnologia, el medi natural, el mar, la tecnologia, l'art, etc., i oferia la possibilitat al visitant
de participar en un sorteig. Amb l'entrada al museu efectuada del
15 de desembre al 10 de gener, es proporcionava un codi per tal
de registrar-lo a posteriori a la web www.nadalalmuseu.com.

ja adjudiqui les obres de la darrera
fase de rehabilitació de l’edifici, les
quals van sortir a licitació a finals
d’any.
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NOTÍCIES

En marxa les obres del front marítim

Van començar a mitjan
novembre i està previst
que s’acabin abans de
Setmana Santa

El procés de millora del front marítim
del nucli antic avança a bon ritme. Els
treballs van començar a mitjan novembre,
amb
l’objectiu
que
s’hagin acabat
abans de Setmana Santa.
El ple de l'Ajuntament de l'Escala va adjudicar
l’obra a l'empresa Xavier Alsina
SA,
escollida entre
les 23 propostes
que s’havien presentat.
L'empresa adjudicatària va rebaixar en un
35% el preu de sortida de la licitació,
de manera que es va adjudicar per

517.880 euros. D'aquests, l'Ajuntament de l'Escala n'aportarà uns
33.000, mentre que la resta es finançaran a través de subvencions de la
Generalitat (Pla de Barris del Nucli
Antic) i la Diputació de Girona.
L'alcalde de l'Escala, Víctor Puga,
destacava l'interès estratègic i l'oportunitat que representa aquesta millora
i la voluntat de seguir de prop l'obra

per tal que les afectacions sobre els
veïns i establiments de la zona siguin

les mínimes possibles.
Per tal de poder fer un seguiment de
l’obra, l’Ajuntament ha creat una pàgina web en què, setmana a setmana,
s’informa de quina és l’evolució dels
treballs i les afectacions previstes.
S’hi pot accedir a l’adreça http://lescala-empuries.com/frontmari/.
Durant aquestes primeres setmanes
de l’obra s’ha procurat sempre prioritzar que els accessos
als
habitatges i als
locals de la zona
estiguessin disponibles,
amb
afectacions de
molt curta durada.
S’ha aprofitat l’execució d’aquest
projecte per renovar la major part
de la xarxa de
serveis de tot
l’entorn de la
Platja, la qual estava en molt
males condicions de conservació.
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Nou espai de passeig vora el Rec del Molí

La riba dreta del Rec del Molí, entre
el pont del carrer Emili Gandia i l’aparcament de l’avinguda Francesc
Macià, ha guanyat un nou espai de
passeig a peu i amb bicicleta. En
aquest sentit, s’ha obert un nou pas
amb sauló compactat de 250 metres
de longitud i una superfície de 2.124
metres quadrats, al mateix temps que
s’han executat diferents actuacions
de millora paisatgística a les dues
ribes del rec.
El 12 de desembre es va fer una passejada per la zona per donar a conèixer aquest espai, que el 2011 ja va
ser objecte d’una actuació de millora
a la riba esquerra, adequant també el
camí que hi havia a aquesta banda i
eradicant espècies invasores.
En aquesta ocasió, el projecte també
ha inclòs l’eliminació de la canya asiàtica, potenciant només el canyís autòcton, que és refugi de l’ornitofauna i
punt de nidificació, i s’ha aprofitat per
fer una neteja dels fangs i llots d’aquest tram del rec. S’han creat dues
rampes d’accés i unes escales, així
com s’ha rehabilitat l’antic pont que
permetia el pas d’una banda a l’altra

del rec.
També s’ha plantat arbrat de ribera
per a la millora paisatgística de la
zona, s’han col·locat bancs i s’han fet
dues passeres de fusta que actuen
com a miradors i espais d’observació
sobre el mateix riu.
El regidor de Serveis, Robert Figue-
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res, fa una crida a la ciutadania a ferse seu aquest nou espai per passejar,
però al mateix temps demana que
“entre tots fem el possible per mantenir-lo el màxim de net, ja que malauradament
ens
trobem
sistemàticament amb què es llencen
moltes deixalles al rec”.

33.000 tapes d’anxova servides. La cinquena
edició de la Ruta de la Tapa de l'Anxova s'ha
tancat amb un total de 33.116 tapes servides
entre els 45 establiments que hi han participat.
Això representa un increment de gairebé un
23% respecte de l'edició anterior. La tapa més
votada entre els que van completar la ruta és
la del restaurant Nàutic.
Un total de 57 persones van completar tota la
ruta i, per tant, es convertien en jurat. A més,
en aquesta edició hi ha ha hagut 200 persones
que han fet vint tapes o més.
La regidora de Turisme, Marta Rodeja, ha valorat molt positivament "l'alt nombre de persones que han participat a totes les activitats que
s'han fet tant de la Festa de l'Anxova com de
la Ruta de la Tapa, així com la implicació de
tots els que ho fan possible, amb un nivell de
qualitat molt alt".
D'altra banda, també es donava a conèixer la
fotografia guanyadora del concurs d'Instagram,
que ha estat obra de la usuària @vevealda. El
jurat ha valorat aquest any el fet que s'identifica perfectament l'anxova, protagonista de la festa, però també que evoca
la idea de compartir la ruta (es veuen dues tapes i dues begudes). En total, han participat al concurs un total de 284
fotografies.
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Un pressupost de 21 milions d’euros

El pressupost municipal de l’Ajuntament de l’Escala per al 2016 reforça les polítiques socials i preveu inversions per valor de quatre milions d’euros. El ple
del mes de desembre el va aprovar sense cap vot en contra

El pressupost de l’Ajuntament de l’Escala per al 2016 és de 21.017.923
euros (+9,3%). Es reforcen les polítiques socials, amb un increment del
43% del pressupost de l`àrea d’Acció
Social (691.529 euros), en un any més
en què els impostos es mantenen congelats i que s’estableixen noves subvencions per a les famílies i persones
en situació més vulnerable. D’altra
banda, es preveuen inversions per
valor de quatre milions d’euros en
aquest exercici. El ple del mes de desembre ha aprovat el pressupost sense
cap vot en contra.
L’àrea d’Acció Social incorpora diversos projectes nous, com brigades d’ocupació social per donar feina a
persones a l’atur; plans de dinamització i motivació ocupacional o tasques
de suport psicològic a l’institut.
Aquests projectes se sumen a altres
ja en funcionament, com el servei
local de distribució d’aliments o els
ajuts d’urgència.
El pressupost municipal per a l’any
2016 continua preveient també un important esforç inversor, en la línia dels
darrers anys, per tal de continuar generant activitat econòmica i millorant

els espais públics. Així, es preveuen
uns quatre milions d’euros, que inclouen projectes com la millora del primer tram de l’avinguda Montgó
(475.000), l’adequació de nous aparcaments (340.000), la segona fase de
la millora del front marítim (480.000),
la urbanització dels carrers Barcelona,
Vendrell,
Ventalló
i
Ginesta
(1.241.978) o millores de mobilitat i accessibilitat (400.000).
“S’ha fet una feina ben feta els darrers
anys, que ha permès reduir considerablement l’endeutament municipal i
que puguem continuant fent les inversions que necessita el nostre municipi,
intentant donar feina a les empreses
locals i establint polítiques d’ajuda a
aquelles famílies que més ho necessiten”, remarca l’alcalde de l’Escala ,
Víctor Puga.
Des de 2006, l’Ajuntament de l’Escala
ha reduït a més de la meitat l’endeutament municipal (-53%), passant de
12,2 milions i un rati de 84,83%; als
5,7 milions i un rati de 32.53% amb
què es preveu tancar aquest 2015.
Pel que fa als patronats municipals,
l’Agència de Desenvolupament Econòmica i Turístic de l’Escala arribarà a

un pressupost de 983.206 euros; l’Institut Municipal d’Educació comptarà
amb 1.119.745; El patronat de l’Esport
tindrà un pressupost de 449.769 euros
i el de mitjans de comunicació, de
209.696.
“Els nostres reptes de govern passen
per polítiques de cohesió social; per
seguir invertint per regenerar l’entorn
urbà; per seguir apostant per la cultura, el turisme i la promoció econòmica en general; i per fer una
administració més eficient, transparent i accessible, entre molts altres aspectes”, afirma Víctor Puga.
L'alcalde de l'Escala també ha agraït
que el pressupost municipal s'hagi
aprovat sense cap vot en contra. En
aquest sentit, hi ha votat a favor PSC,
CiU i JxE, mentre que el PP s'ha abstingut (El regidor d'ICV no va poder
assistir al ple).
Nous regidors
D’altra banda, en aquests darrers
mesos de l’any hi ha hagut dos canvis
de regidors. Ambdós han estat a les
files del grup de Convergència i Unió:
Robert Bosch ha substituit a Mariona
Solés i Montserrat Caldés a Toni Espinosa.
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Impostos congelats i més ajudes a famílies i empreses

El ple del mes d’octubre va aprovar les ordenances fiscals
del 2016, que un any més suposen la congelació dels impostos i taxes municipals i, a més, incorporen noves ajudes
per a les famílies i les empreses.
Aquest serà el quart any consecutiu en què les ordenances
es mantenen congelades. De fet, des de l’any 2010 s’ha
optat per aquesta mesura en tots els exercicis, a excepció
del 2012.
“Entenem que estem vivint uns anys difícils i l’Ajuntament
de l’Escala està fent un important esforç per mantenir les
inversions que són necessàries sense que això suposi incrementar la pressió fiscal als veïns, ajudant les famílies i
les empreses que més ho necessiten”, remarca l’alcalde
de l’Escala, Víctor Puga.
Subvencions i bonificacions

En aquest sentit, a part de congelar les ordenances fiscals,
l’Ajuntament de l’Escala ampliarà les subvencions i bonificacions disponibles de cara al 2016, amb noves ajudes,
per exemple, per a famílies monoparentals o en situació
econòmica vulnerable i per a fomentar l’activitat econòmica.
Les famílies monoparentals amb rendes més baixes podran accedir a bonificacions de l’IBI d’un 90%, a part d’un
25% de bonificació de la tarifa de l’escola bressol, el casal
municipal o l’escola de música. D’altra banda, en el cas de
famílies nombroses, s’amplia la bonificació de l’IBI, que pot
arribar a ser del 60%. També es poden acollir a les bonificacions dels serveis educatius municipals. En ambdós
casos, aquestes ajudes estan pensades per a les famílies
més necessitades, amb requisits d’accés com que l’habitatge no tingui un valor cadastral superior als 37.000 euros,
entre d’altres.
Per als majors de 65 anys amb una situació de vulnerabilitat més gran, s’estableix una nova subvenció que pot arribar a ser del 95% de l’IBI. S’afegeix a les ajudes ja
existents que preveien bonificacions de fins el 90% de la
taxa d’escombraries; del 100% de la taxa de gual o del
25% a l’escola d’adults o la de música.
Famílies en situació econòmica vulnerable

Una altra novetat és que també podran rebre ajudes de
fins el 50% del valor de l’IBI les famílies en una situació
econòmica vulnerable i aturats de llarga durada (més de 2
anys consecutius). Entre altres condicions, els ingressos
de la unitat familiar no poden superar l’Indicador de Renda
de Suficiència Catalana o 1,8 vegades aquest indicador,
segons el nombre de membres que la composin. Altres
mesures que preveuen les ordenances en aquests casos
són bonificacions del 50% de la taxa d’escombraries o del
100% de la taxa de gual. A més, els menors en risc d’exclusió social estan exempts de pagament de l’escola bressol, l’escola de música, els casals municipals o la piscina
municipal.
Els aturats de llarga durada també poden arribar a obtenir

una subvenció del 50% de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica i, en cas de voler obrir una nova activitat econòmica, poden accedir a subvencions de fins el 100% de
la llicència d’obertura, de l’impost de construccions,
instal·lacions i obres i de la taxa d’expedició de documents;
d’un 80% de la taxa d’escombraries i del 10% de l’impost
d’activitats econòmiques.
Per a persones amb una minusvalia d’un grau mínim del
33%, es mantenen ajudes que poden arribar a ser del 90%
de la taxa d’escombraries; d’un 100% de la taxa de gual i
d’un 75% de l’impost de construcció en cas de necessitar
fer obres de supressió de barreres.
Activitat econòmica

També s’amplien les ajudes per tal d’intentar ajudar a la reactivació de l’activitat econòmica. Una de les noves mesures és establir una subvenció del 50% de l’IBI per als
propietaris de locals que portin més de dos anys tancats i
que es tornin a obrir. També s’obre la possibilitat que accedeixin a aquesta ajuda aquells locals que s’utilitzin simplement com a ampliació de l’aparador del local del costat.
Es mantenen les ajudes a les empreses de nova creació i
a les activitats que es traslladen a la zona industrial. Aquestes poden ser del 100% de l’import de la llicència d’obertura, de la llicència d’activitats classificades i de la taxa
d’escombraries. En funció del nombre de treballadors,
també es pot obtenir una subvenció del 90% de l’import
sobre construccions, instal·lacions i obres i del 100% de
l’IBI (en aquest cas, reduïnt-se de forma progressiva durant
els primers tres anys).
Si la nova activitat s’obre fora de la zona industrial, cal
mantenir l’activitat oberta un mínim de 7 mesos l’any per
accedir a subvencions, que poden ser de fins el 80% de la
taxa d’escombraries, del 75% de l’impost sobre construccions i de les taxes d’expedició de documents administratius i llicència d’obertura; i del 50% de l’impost d’activitats
econòmiques.
Pel que fa referència a l’ocupació de via pública, els locals
que estiguin oberts tot l’any (un mínim de 10 mesos), es
manté la decisió que només paguin la quota corresponent
als mesos d’estiu, bonificant el 100% de la d’hivern.
Medi Ambient

D’altra banda, les ordenances també preveuen bonificacions relacionades amb el medi ambient. Els habitatges
amb captadors d’energia renovable podran accedir a una
bonificació del 10% de l’IBI. També es pot arribar a una bonificació del 75% de l’impost de construcció en cas d’instal·lar captadors tèrmics o plafons fotovoltaics. Per a
vehicles amb una incidència mediambiental menor, l’impost
sobre vehicles de tracció mecànica es pot reduir fins a un
75%; mentre que els que utilitzen combustibles alternatius
poden arribar al 50%.
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Comissió per fer el nou pla general

El ple celebrat aquest ha aprovat
aquest novembre la creació de la
comissió especial per a la redacció
d'un nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, en què hi haurà un
representant de cada grup municipal, que a més podrà designar un
assessor per participar a les reunions de definició del nou planejament.
El pla general actual és vigent des
de 1986, tot i que va ser revisat i
aprovat definitivament per la comissió territorial d'Urbanisme de la Generalitat el 1993. El procés de
redacció del nou planejament es
planteja com un treball de consens
entre tots els grups municipals, tenint en compte que ha de definir el
model urbanístic de futur del municipi per a les properes dècades.
La comissió es reunirà de forma trimestral. "Serà un procés llarg i el que volem és que tingui la màxima participació possible", remarca el regidor d'Urbanisme, Josep Bofill. L'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, destaca també la voluntat de consens i la necessitat que el nou
pla d'ordenació urbanística tingui en compte molts més aspectes que els urbanístics, com l'afectació en aspectes naturals, ambientals o socials, entre d'altres.
Menys fets delictius cada any. La darrera Junta Local de Seguretat de l'Escala, que agrupa els diferents cossos de
segureta, ha destacat una constant reducció dels fets delictius en els darrers
tres anys. En aquest sentit, des de 2012
hi ha hagut un descens de gairebé el
22%, fins arribat a una estabilització en
el darrer any.
La coordinació entre els diferents cossos
s'apunta com un dels motius principals
per garantir aquesta situació. En aquest
sentit, cal remarcar que les patrulles conjuntes entre policia local i mossos d'esquadra es van començar a implantar a
l'Escala i és un element que es vol continuar potenciant. L'alcalde de l'Escala,
Víctor Puga, va demanar novament al director dels Serveis Territorials d'Interior
de la Generalitat, Albert Ballesta, que s'avanci en aquesta línia i en l'estudi d'una nova comissaria conjunta.
A la darrera reunió de la Junta Local de Seguretat també es va posar sobre la taula la necessitat de trobar una solució
definitiva per a la situació de la zona de Montgó, que està dividida entre els termes municipals de l'Escala i Torroella de
Montgrí. El fet és que la zona és més propera a l'Escala, però tant la policia local com els mossos destinats a l'Escala
només poden actuar en casos d'urgència a la part que pertany a Torroella de Montgrí, ja que no només és un altre
terme municipal, sinó que també és una altra comarca i pertany al partit judicial de la Bisbal. "És una situació que ens
preocupa i que demanem a Interior que estudiï com resoldre-la", afirma el regidor de Governació, Robert Figueras.

butlleti_genmar2016_Maquetación 1 21/01/2016 14:19 Página 11

L’Escala Butlletí municipal- Gener / Març de 2016

Bon balanç de la Mostra de Cuina i
del Mercat de Nadal

BREUS

11

Homenatge als difunts

L'Ajuntament de l'Escala feia l’1 de novembre una ofrena floral institucional als
difunts als diferents cementiris locals
(cementiri marí, cementiri de Sant Martí
d'Empúries i cementiri municipal). L'acte
consistia en una ofrena floral, que en el
cas del cementiri municipal es complementava amb una actuació musical.

Dos clàssics de les festes nadalenques, la Mostra de Cuina de Nadal i el Mercat
de Nadal, han obtingut un bon balanç en aquesta edició. Unes 200 persones
assistien a les diferents sessions de la Mostra de Cuina, mentre que el Mercat
de Nadal incloïa aquest any com a principal novetat, una “Shopping Night” que
tenia un gran èxit. Un centenar de comerços del municipi oferien diferents promocions i descomptes en aquesta especial nit de compres, obrint les portes des
de les vuit del vespre a la mitjanit. També es van fer diverses actuacions de música, ball i teatre durant la nit, mentre diverses entitats oferien serveis complementaris al públic assistent.
Aquesta nova activitat s’ha organitzat amb el suport l’ADET i l’UBET.
Recepció als nous escalencs. Aquest Nadal,
com s’ha convertit en tradició en els darrers
anys, hi ha hagut la recepció als nous escalencs i escalenques. Durant aquest 2015 han
nascut a l'Escala un total de 108 nadons. La recepció als nous escalencs, s’ha convertit en un
complement a l’homenatge que cada Nadal es
fa també a les persones més grans de l’Escala,
que reben la visita de l’alcalde, que els entrega
un tortell en nom del municipi.

Nova línia de bus
El Departament de Territori i Sostenibilitat ha posat en marxa el 2 de gener
una nova línia de transport regular de
viatgers per carretera que unirà Torroella de Montgrí amb Figueres, passant
per Bellcaire i l’Escala. El nou servei
suposarà una millora de les comunicacions entre el Baix Empordà i l’Alt
Empordà.
La nova línia oferirà 12 expedicions
diàries, 6 per sentit, entre Torroella de
Montgrí i Figueres. D’aquesta manera,
es millora l’oferta existent, que fins ara
consistia en 8 expedicions diàries
entre l’Escala i Figueres, i 4 expedicions diàries entre Bellcaire i L’Escala.
Pel que fa als horaris, s’han dissenyat
d’acord amb les necessitats de mobilitat ciutadana, especialment dels estudiants, amb arribades a Figueres
abans de les 8 h i de les 9 h del matí.
A més, es mantindran les expedicions
durant tot l’any, sense distinció entre
horari laborable i festiu.
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ENTREVISTA

Víctor Puga, Alcalde de l’Escala

“Els projectes del front marítim i Riells consoliden
el nostre model turístic i el fan més atractiu”
L’alcalde de l’Escala, Víctor Puga, analitza en aquesta entrevista les seves impressions d’aquest inici de mandat
i quins són els principals reptes de futur per als propers anys

-Quin balanç fa d’aquest 2015, que
ha estat un any de canvi de mandat?
-“Els anys que són canvi de mandat,
són anys diferents, acabant temes
que ja estaven començats i introduint
dinàmiques diferents. Ens presentàvem amb un equip molt jove, preparat
i renovat i vam tenir un on resultat, que
avalava la feina feta i les propostes
presentades. Aquests primers mesos
han permès anar acabant moltes
coses i hem aprovat un pressupost
amb un ampli consens”.
-Ha estat un pressupost aprovat
sense cap vot en contra. Quins
eixos en destacaria?
-“És un pressupost continuista pel que
fa al model de gestió econòmica, però
que incorpora alguns matisos que
volem consolidar durant el mandat.
Amb aquest pressupost hem volgut
posar de manifest el que ja havíem
promès, que és que per nosaltres és
primordial els Serveis Socials, la política cultural, la política de promoció
econòmica i turística i la regeneració
urbanística. Aquest són els quatre pilars d’aquest pressupost, als que dedicarem més esforços els propers
quatre anys. La situació de vulnerabilitat de moltes famílies, per bé que comencen a haver-hi alguns indicadors
positius, fa que tirem endavant nous
projectes, com la creació de brigades

socials amb persones aturades de
llarga durada o importants bonificacions i subvencions en determinats
impostos. Tot plegat suposa un augment del 43% en el pressupost de serveis socials.”
-Destacava també la política cultural
-“Aquest mandat és el de la posada en
funcionament de l’Alfolí. De fet, l’objectiu és fer-ho possible aquest mateix
any. Juntament amb Empúries,
sumem un potencial enorme, i crec
que la política cultural la tenim molt
ben orientada de cara als propers
anys.”
-I pel que fa referència a la promoció turística, què planteja?
-“La promoció turística inclou gran part
de la política cultural i de la gestió de
l’urbanisme que estem impulsant. En

els propers anys prioritzarem l’ús de
les noves tecnologies per projectar
l’Escala a l’exterior i per ordenar una
oferta que cada vegada méses consulta a través de les xarxes, webs,
apps... La regidora de turisme està
treballant en una nova web amb un
motor de reserves d’allotjament, activitats i serveis i, molt aviat, començarem a desenvolupar una app per
reforçar aquesta política comunicativa
i informativa.”
-Al principi parlava de la regeneració urbanística com el quart eix
destacat.
-“Nosaltres ens hem marcat diferents
línies d’acció en aquest sentit. D’entrada, tenim clar que volem apostar
cada any per un projecte estratègic,
que marqui la diferència, en un espai
emblemàtic. A banda de millorar la
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qualitat de vida dels veïns, que aporti
atractiu turístic i que vagi en aquesta
línia d’amabilitat amb el vianant. D’altra banda hem de tenir en compte
també les urbanitzacions, ja que tenim
set sectors amb clares necessitats on
cal intervenir. N’hi ha quatre en especial mal estat, que difícilment es podran resoldre en un sol mandat, però
si que hem de fer tot el que es
pugui.Comencem a l’entorn del carrer
Barcelona i volem continuar resolent
com a mínim un sector més. I a
aquests projectes estratègics hi hem
de sumar petits projectes de millora
d’equipaments públics, serveis i via
pública.
Aquesta és una partida important, en
què ja s’ha treballat molt els darrers
vuit anys, i que volem continuar en
aquest mandat. Són feines més petites, que poden assumir petites i mitjanes empreses del municipi.”
-A finals de l’any passat van posarse en marxa les obres d’un d’aquests
projectes
denominats
estratègics, com és la millora del
front marítim del nucli antic, que ha
de tenir una segona fase, de la
Punta al Port d’en Perris, la propera
tardor.
-“Aquest no és un projecte qualsevol,
és quelcom més. Volem que representi un canvi de model, un punt d’inflexió. L’Escala té un potencial i un
atractiu enorme i aquest projecte ens
ha de situar com un referent a tota la
costa. I així ens ho fan saber municipis veïns. Tenim un arquitecte de reconegut prestigi mundial, com és
Carlos Ferrater, que ha fet la proposta, i nosaltres estem convençuts
que l’Escala, amb aquesta façana
marítima, amb el nucli antic que té,
amb Empúries, amb l’Alfolí... és un
poble diferent a la resta, amb una
oferta diferenciada, que si la sabem
gestionar, ens ofereix un poble a projectar. És un plaer estar treballant per

als escalens des de l’Ajuntament, perquè tenim unes condicions molt bones
i si treballem bé amb l’ajuda de tothom, govern i oposició, l’Escala del
futur tindrà més oportunitats i serà un
poble referent amb un tipus de turisme
com el nostre, familiar, esportiu, cultural... Aquí i tenim un espai, amb unes
condicions que altres no poden oferir.
Si aquestes peces les sabem moure
bé, amb la capacitat econòmica que
tenim per haver fet les coses bé
aquests anys, crec que el projecte de
futur de l’Escala ha de ser un projecte
d’èxit sense cap dubte”.
-Per a aquest any quina és la previsió?
-“La propera tardor s’ha de fer la segona fase del front marítim del nucli
antic, amb un espai emblemàtic com
és la Punta. També tenim prevista la
unificació de les places de l’Església i
de l’Ajuntament, amb aquesta mateixa
filosofia, d’espais més amables, amb
menys barreres. També estem treballant per continuar alliberant espais al
voltant de l’església i per millorar la
plaça Nova. També hem d’impulsar
una important actuació a Riells, a nivell de mobilitat especialment. Hem de
connectar bé el passeig amb la zona
del port, a primera línia de mar, tant
per a vianants com per a bicicletes. I
actuar també a segona línia, a l’avinguda Montgó, amb un projecte amb

una importància estratègica com la
que té la Platja. Tenim ben planificats
aquests quatre anys, amb un bon full

“Sumar per l’Escala no

eren només paraules, es

concreta amb fets, com
hem demostrat”

de ruta.”
-En aquest mandat, un dels objectiu
que va anunciar és la voluntat d’impulsar un nou pla general i de ferho amb el màxim consens
-“el nostre eslògan era Sumar x l’Escala i això ja vam dir que no eren
només paraules, sinó que s’havia de
concretar amb fets. Crec que ho hem
anat demostrant aquests primers
mesos. El cas del pla general n’és un
exemple. La idea és impulsar aquest
pla des d’una comissió de tots els
grups municipals, amb tècnics que assessorin a cada grup. Jo em comprometo a que sigui un treball de tots i a
no tirar endavant el pla si no és amb
consens. Hem de treballar tots en la
mateixa línia, sent generosos i pensant que estem actuant per al conjunt
dels escalencs i per als propers 25 0
30 anys. Estic segur que ens posarem
d’acord.”
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OPINIÓ DELS GRUPS
Apostes del pressupost 2016

Encetem un nou any amb un nou pressupot aprovat sense cap vot en contra dels diferents partits representats al ple
municipal. Un pressupost on es veuen reforçades clarament les polítiques socials amb un increment de més d’un quaranta per cent , incorporant nous projectes com plans de dinamització ocupacional i la creació d’una brigada social
amb la voluntat de donar feina a persones que actualment es troben en situació d’atur. La inversió en obres de millora
en l’espai públic és clau per seguir generant activitat econòmica i per què l’Escala s’adapti a les necessitats actuals i
es projecti com a municipi atractiu. Així, a part de la segona fase de millora del front matrítim, hi ha previstos projectes
com la urbanizació de carrers i millores en la mobilitat i accessibililitat. Els nostres reptes també passen per seguir apostant per la
cultura, l’educació, el turisme, la promoció economica i seguir treballant per fer l’administració actual més eficient i accessible al ciutadàl.
Els nostres millors desitjos per aquest any 2016.

Transparència

L’accés, de manera plena, a la informació pública, és un dels requisits perquè els ciutadans i els càrrecs electes puguin participar
en els afers municipals. El govern és cosa de tots: dels que tenen l’encàrrec de la gestió, i dels que l’ han de controlar i fiscalitzar.
El treball d’una oposició responsable i constructiva ajuda, a qui té la responsabilitat de prendre les decisions , a millorar la gestió
diària i la planificació futura dels assumptes que, no ho oblidem, són de tots.
En aquesta línia, el nostre treball a l’Ajuntament prima les propostes i les aportacions per sobre de les legítimes discrepàncies amb l’Equip de Govern,
encara que, aquelles, siguin, sovint, menystingudes o directament ignorades. La discrepància no és un obstacle a la gestió del govern, sinó una
oportunitat per millorar-la. El sentit positiu del nostre vot en assumptes importants, mostra la voluntat de participar, de manera activa, en aquesta
tasca. La nostra demanda d’informació sobre assumptes que generen dubtes, no hauria de ser vista des del Govern com una actitud hostil, sinó
com l’ocasió d’acreditar una gestió eficient i ajustada a la legalitat. Recordem que el mes de juny passat hem fet diferents peticions d’informació
sobre qüestions no prou aclarides, que no ens han sigut contestades. La transparència és una de les virtuts que ha de tenir tota Administració, i la
seva pràctica, dignifica a qui fa, d’aquesta virtut, la seva màxima.

Caminant cap a la República

Hem passat tres mesos complicats, de negociacions, neguits i incerteses, però finalment hem format un govern històric
per caminar amb pas ferm cap a la república catalana. La investidura de Carles Puigdemont, amb acord in extremis
entre els diputats independentistes, demostra que la voluntat del poble català és forta i innegociable. Tal com vam demanar des d’ERC ningú es va aixecar de la taula fins l’últim minut i gràcies a això i a la generositat de les parts, ara,
som on som, i ja no ens aturarem. És una llàstima que en aquest moment històric el govern local no faci cap gest per
atendre la voluntat majoritària dels escalencs; en les eleccions del 27S més d’un 63% van votar opcions clarament independentistes i el ple d’octubre va aprovar una moció on en reconeixia el caràcter plebiscitari i acceptava posar una estelada en un
punt clau del municipi. Tres mesos després, no n’hi ha ni rastre.

Quo Vadis Catalonia?

Les eleccions de Desembre no han donat sortida al ja ex President de la Generalitat Sr.Mas que, finalment, ha optat
per l'estratègia de desaparèixer com a cap de Govern, vist el panorama d’incertesa Política degut a la manca de majories suficients per governar amb el mínim de pactes possibles. Es tanca un capítol del procés Independentista i
s’en obre un altra que de ben segur donarà sorpreses en el transcurs de l’any.
Al nou futur President Sr.Puigdemont, que sembla ja ha fet declaracions en favor d’una mena de neteja ètnica a Catalunya, li demanaríem que toques de peus a terra, reflexionés i fes teràpia per acumular el Seny que sembla entre tots em perdut.
Mentres l’espectacle continua, de la principal malaltia del País, la Corrupció Institucional, causant principal del problema, quasi
ningú en parla, del desmantellament del teixit productiu, i de l’actual inseguretat jurídica tampoc. No anem bé.
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AGENDA

GENER
Dia 3 de gener
*Festa del Patge
Lloc: Plaça Catalunya
Dia 5 de gener
*arribada dels Reis d’Orient
Lloc: Av. Ave Maria
Dia 6 de gener
*Concert de Crossing
Lloc: Sala Polivalent
Dia 1, 18, 21 i 25 de gener
*Lectures dramatitzades per als
joves. Descobrir i llegir el teatre,
interactuar en veu alta amb els
companys
Lloc: Biblioteca Víctor Català
Dia 23 de gener
*Bibliocontes: Contes radiofònics i
taller de ràdio. per a nens de 6 a 11
anys
Lloc:Biblioteca Víctor Català
Dia 24 de gener
*A ritme de zumba
Lloc: Plaça Catalunya
FEBRER
Dia 6, 7 i 8 de febrer
*Carnaval
Lloc: Diversos
Dia 9 de febrer
*col·loqui: com afrontem la mort
d’una persona estimada?
Lloc: Biblioteca Municipal
Dia 20 de febrer
*concert d’instruments a càrrec
dels alumnes de l’Escola Municipal de Música El Gavià
Lloc: Sala Polivalent
Dia 27 de febrer
*Trobada de grups de lectura i sortida al Teatre Nacional de Cata-

lunya: El professor Bernardi, d’Arthur Schnitzler
Lloc: Sortida des de la Plaça de les
Escoles
MARÇ
Dia 4 de març
*XV Conferències de primavera de
l’AECC-junta local
Lloc: Sala d’actes municipal
Dia 11 de març
*VII Jornades sobre patrimoni històric de l’Escala: conferència
sobre el conreu de la vinya al
Montgrí. L’endemà, visita a un lloc
patrimonial lligat a la vinya
Lloc: Museu de l’Anxova i de la Sal
*XXIX Playback de veterans.
També els dies 12 i 13
LLoc: CER
Dia 25 de març
*VIII Via Crucis Vivent
Lloc: carrers dels Nucli Antic
Dia 28 de març
*37è Aplec de Santa Reparada de
Cinc Claus. Concurs d’arrossos i
audició de sardanes a càrrec de la
cobla La Principal de l’Escala
Lloc: Cinc Claus
Dia 31 de març
*Grup de lectura de novel·la: “Stoner”, de John Williams. Dinamitzadora, Margarita Vidal, professora
de l’INS El Pedró de l’Escala
Lloc: Biblioteca Municipal

CARNAVAL
El cap de setmana del 6 al 8 de febrer se celebra una nova edició de la festa
del Carnaval, en què novament es preveu una rua amb una vintena de colles i
més d’un miler de persones disfressades. una de les novetats és un canvi en
el recorregut de la rua, degut a que s’estan fent les obres de millora del front
marítim del nucli antic. La sortida es farà des de ´l’aparcament de Can Parals,
a l’avinguda Girona, però després de la tradicional baixada per l’Ave Maria -un
dels llocs de més aglomeració de públic-, la rua continuarà pel passeig en direcció a Riells, per seguir pel carrer Llevant i el camí Ample, fins la çPlaça Catalunya

EXPOSICIONS

*Exposició “Evolució de la investigació del càncer. Un repte mil·lenari”, a càrrec de la Fundació
AECC Investigació Contra el Cancer
Inauguració el 4 de març
Lloc: Sala d’actes municipal
Podeu consultar els horaris i dies
a www.lescala.cat

PLAYBACK

De l’11 AL 13 de març, el Centre Esportiu i Recreatiu Xavier Vilanova
acull la 39a edició del Playback de
veterans. aquesta és una activitat
plenament consolidada, que ofereix
tres sessions en diferents horaris,
per tal d’adaptar-se a tots els públics.

JORNADES DE
PATRIMONI

El dia 11 de març es posa en marxa
una nova edició de les Jornades de
Patrimoni Històric de l’Escala, en
aquesta ocasió amb una conferència
dedicada al conreu de la vinya al
Montgrí. Se celebra, com és habitual, al Museu de l’Anxova i de la
Sal.

VIA CRUCIS

Per Setmana Santa hi ha una cita
obligada amb la representació del
Via Crucis Vivent. Serà el vuitè any
d’aquesta representació. La cita és
el dia 25 de març
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Visita reial

Melcior, Gaspar i Baltasar han tingut aquest any una gran rebuda a l'Escala malgrat la pluja, que feia que s'hagués
de fer una rua abreujada des de la plaça de les Escoles directament cap a l'església. Tot i el ruixat que queia en el
moment de la rua, molts nens i nenes s'esperaven al carrer amb els seus paraïgues i el fanalet per saludar a Ses
Majestats.
L'església parroquial de Sant Pere era plena a vessar i s'hi van concentrar tant els parlaments com la recollida de
caramels. L'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, era l’encarregat d’entregar a Melcior, Gaspar i Baltasar, la clau de la
vila per tal que ho tinguessin fàcil per poder arribar a totes les cases. A més, els demanava que portessin "felicitat
a totes les llars escalenques".
En aquesta ocasió, els encarregats de traduïr les paraules que els Reis d'Orient havien de dirigir a tots els present
van ser els tres anteriors alcaldes de l'Escala (Estanislau Puig, Josep Maria Guinart i Rafel Bruguera).

