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Treballant amb il·lusió

Escalencs i escalenques,

El butlletí d’aquest mes d’octubre veu la llum ja tancada la temporada
d’estiu, i passat un mes de setembre amb el que s’ha acabat de confirmar una tendència que es va fent evident els darrers anys.
La festa major a principis de setembre, la festa de la sal i la festa de l’anxova el primer cap de setmana d’octubre, van omplint d’activitats un període encara de bon temps que ens permet mostrar al visitant una imatge
familiar de la nostra vila, amb una interessant oferta cultural, gastronòmica, festiva, esportiva i de lleure que ens va configurant com un municipi
amb una singularització que ens permet ser optimistes i pensar que
podem ser un referent com a destinació turística en el nostre entorn.
No ens cansem d’explicar amb tot detall l’encant dels nostres passejos
vora el mar per a moltes persones i famílies que gaudeixen del paisatge
a peu i en bicicleta, o el plaer d’una banyada a qualsevol de les nostres
cales o platges, però les propostes i les activitats que s’han organitzat
durant aquest setembre, ens donen les claus de les línies de futur que
cal treballar quan parlem de diversificació i especialització de la nostra
oferta turística.
Els esports nàutics a partir d’una oferta ben estructurada i de qualitat i
els esdeveniments esportius que organitza l’Ajuntament en col•laboració
amb algunes entitats han de ser sens dubte una de les apostes.
El turisme gastronòmic, reivindicant allò local, tradicional i autèntic. La
gastronomia a l’hora de triar un destí turístic cada vegada té més pes i
és un sector en creixement que al nostre poble té una expressió molt
clara aquests dies amb l’èxit de la ruta de la tapa. 45 establiments prestigien l’anxova incorporant-la, com a ingredient principal a unes tapes en
què la creativitat i la qualitat estan fent les delícies dels milers de clients
que aquests dies participen en la ruta.
I finalment, una altra de les línies estratègiques que cal treballar és la
del turisme cultural lligat al nostre patrimoni material i immaterial. Amb
l’Alfolí i Empúries com a grans referents. L’Alfolí, previsiblement el proper
any, obrirà definitivament les seves portes totalment rehabilitat i s’ha de
convertir en un centre cultural obert amb possibilitats diverses d’utilització
com a espai de concerts, presentacions, exposicions, etc. i incorporant
també una part museïtzada, encara per definir, que farà un repàs per
tota la història de la nostra població.
Empúries ha de seguir sent el gran referent cultural, ja no només de l’Escala, sinó com un dels més significatius del país, com a jaciment arqueològic i museu. La important inversió que s’està fent a l’equipament
aquests darrers anys està suposant un rellançament enorme del conjunt
arqueològic. El nou centre de recepció de visitants i les obres d’urbanització de l’entorn, les millores a l’interior del jaciment amb l’adequació
d’una nova sala d’exposicions, la reforma del criptopòrtic i la restauració
de l’estoa de la ciutat grega, son una notícia extraordinària per l’Escala.
Tenim el convenciment que entre tots estem fent bona feina, i que a poc
a poc, però amb pas ferm, l’Escala està sabent ocupar l’espai de referència que mereix.
Felicitem-nos, perquè és mèrit de tots, i seguim treballant amb il•lusió
perquè estem en el bon camí.
Víctor Puga
Alcalde de l’Escala
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OBRES I MILLORES

Bona estrena del nou aparcament de Can Parals i
canvis de circulació a l’àrea del pavelló i l’escola

La circulació a la zona entre el pavelló i Can Parals ha patit diversos canvis de circulació coincidint amb
l’entrada en servei del nou aparcament. En aquest sentit, han canviat
de sentit de circulació el carrer Saura
(que ara és d'accés des de la zona
esportiva, escolar i cultural cap a l'aparcament) i el tram del carrer Dalí
que comunica amb el carrer Sert
(ambdós són ara per anar en direcció
a l'escola Empúries).
Aquests canvis tenen diversos objectius. Per una banda, millorar els accessos d'entrada i sortida del nou
aparcament i de l'altra, crear un itinerari que permeti una circulació alternativa i una major seguretat en els
moments en què es vulgui tancar al
trànsit el tram del carrer Rusiñol que
hi ha davant l'escola, la sala polivalent i el pavelló (horaris d'entrada i
sortida de l'escola o grans esdeveniments culturals i/o esportius, per
exemple).
D'altra banda, també s’ha eliminat les
places d’aparcament que hi havia al
carrer Saura per tal de crear una reserva de tres metres d’amplada que
està destinada als vianants, per tal

de facilitar-los el desplaçament entre
l'aparcament i la zona escolar, lúdica
i esportiva.
L'aparcament de Can Parals ha entrat en servei aquest estiu, amb una
oferta d’unes 250 places d’aparca-

ment i uns molt bons resultats.
En aquest sentit, aquesta és una important bossa d'aparcament dissuasori, situada a poc més de 100
metres de la zona del pavelló i a 700
metres de la Platja.

Completant l’entorn de la Sala Polivalent

Aquesta tardor està previst que es
completi la millora de l’entorn de la
Sala Polivalent. Un cop acabada la
part de davant d’aquest equipament,
ja està pràcticament acabada la nova
esplanada entre la sala i la piscina
municipal. Entre els mesos d’octubre
i novembre també està previst que
s’hagi acabat la part posterior de la
Sala Polivalent, amb unes escales i
espai ajardinat que connecten el carrer Garrotxa amb la zona de les pistes de tennis.
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PATRIMONI

En estudi l’adquisició i potenciació pública del
mas de Vilanera i el seu entorn

El ple municipal ha aprovat un acord
de voluntat d'adquirir en propietat el
mas de Vilanera i el seu entorn. En
aquest sentit, s'està negociant amb la
Generalitat com fer front a aquesta adquisició, en base a l'acord signat per
les dues administracions el 2009, en
què ja s'expressava l'interès estratègic
d'aquest entorn, que connecta els
parcs naturals dels Aiguamolls de
l'Empordà i del Montgrí, les Illes
Medes i el Baix Ter.
Aquest és un projecte estratègic, donada la importància que té aquest
espai des del punt de vista natural,
però també patrimonial i socio-econòmic. Els terrenys inclouen restes de
l’antiga església i convent de Vilanera
i de diferents etapes històriques, a part
de la pròpia importància de l’edifici del
mas actual. L’objectiu municipal és
que s’adquireixi aquesta propietat
amb l’ajuda de la Generalitat i aprofitar
el seu potencial com a punt d’informació estratègic entre els dos parcs naturals. No es descarta tampoc la
implicació del sector privat, aprofitant
part del mas per fer-hi algun equipament turístic vinculat a una demanda
a l’alça com és el senderisme i el cicloturisme, per exemple.
Durant la Festa Major ja es va fer una
exposició per explicar la importància
de Vilanera tant com a punt d’interès
per mèrits propis com formant part

d’una anella verda que encercla l’Escala i va des de la zona de Montgó-

Les Planasses fins al litoral d’Empúries.

Una nova nau municipal a la zona industrial. Al mateix ple municipal es va donar llum verda a l’adquisició

d’una nau a la zona industrial dels Recs, amb l’objectiu de poder-la utilitzar per a diferents usos. En aquest sentit, està
previst que sigui un espai on poder guardar-hi elements de l’arxiu històric municipal (especialment arxius i objectes del
Museu de l’Anxova i de la Sal), però que també resol tenir un lloc a cobert on puguin treballar les colles de Carnaval en
la construcció de les carrosses d’aquesta festa (els darrers anys s’havia llogat l’espai).
L’adquisició d’aquesta nau suposarà la inversió de 260.000 euros.
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SERVEIS

Pla per foragitar els gavians amb rapinyaires

Una empresa especialitzada ha dut a
terme aquest estiu un pla per foragitar
de la zona esportiva i lúdica de l'Escala, amb l'ús de rapinyaires, les
desenes de gavians que s'havien instal·lat als sostres d'aquests equipaments i s'havien convertit en un
problema tant des del punt de vista higiènic com dels desperfectes que ocasionaven.
L'empresa va començar a treballar a
mitjans del mes d’agost, fent volar
sobre la zona una àliga per tal de fer
que els gavians deixin d'utilitzar-la
com a lloc on dormir. En pocs dies ja
pràcticament s'havia aconseguit l'objectiu, tot i que es va mantenir l’operatiu durant tot un mes per tal de
consolidar els resultats.
Aquest sistema ja s'havia provat amb
èxit a la zona del Club Nàutic de l'Escala i se suma a la campanya anual
que es duu a terme per tal de reduir la
població de gavians a la zona urbana,

eliminant els ous que posen sobre les
cases particulars, quan els propietaris
ho demanen.
El regidor de Serveis i Medi Ambient,
Robert Figueras, ha remarcat que
"l'alta concentració de gavians que es

posaven sobre el sostre del pavelló, la
piscina o la sala polivalent, s'havia
convertit en un problema que afectava
també els veïns de la zona, a més
dels desperfectes que ens ocasionava
en aquests equipaments".

Preparats per a acollir refugiats
La Mesa per a la Convivència de
l’Escala s’ha reunit per tal de preparar la possible acollida d’alguna família de refugiats sirians en els propers
mesos. De moment, s’està a l’espera
que la Generalitat tramiti l’arribada i
distribució al país de persones que
fugen de la guerra a Síria i estan demanat asil a Europa.
A la reunió d’aquest setembre hi ha participat, a part de tècnics i representants polítics municipals, diferents entitats que
han de tenir un paper clau en cas d’acollida d’alguna família siriana, com és el cas dels centres escolars, Caritats o la
parròquia i el centre islàmic de l’Escala. En aquest sentit, l’objectiu és que tot estigui a punt quan la Unió Europea,
l’Estat i la Generalitat es posin d’acord en la coordinació de l’arribada de refugiats –la possible acollida a l’escola, l’allotjament, l’alimentació bàsica, l’aprenentatge de l’idioma, l’accés al mercat de treball...
“Hem d’estar a l’alçada i estar preparats i l’Escala, ja ho ha demostrat en altres ocasions, és un poble solidari i posarà
totes les facilitats possibles per ajudar a qui ho necessita”, ha argumentat l’alcalde de l’Escala, Víctor Puga.
L’Ajuntament de l’Escala ja va aprovar una moció de suport a l'acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània -redactada per l'Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i el
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament-, oferint-se com a possible municipi d'acollida .
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NOTÍCIES

Acord de govern de PSC i ICV-EUiA

Àngel Rodríguez (ICVEUiA) assumeix les
regidories de Medi
Ambient i Habitatge

Els portaveus de PSC i d’ICV-EUiA a
l’Ajuntament de l’Escala, Víctor Puga
i Àngel Rodríguez, han signat aquest
setembre un acord de
govern per a aquest
mandat, que estableix
les línies estratègiques
a seguir en els propers
anys i suposa que Rodríguez assumeixi les
àrees de Medi Ambient
i Habitatge.
Amb aquest acord, l’equip de govern queda
format per 8 regidors
del PSC i 1 d’ICVEUiA, que sumen majoria
absoluta.
A
l’oposició queden Convergència i Unió (4 regidors), Junts per
l’Escala (3) i Partit Popular (1).
“Des del primer moment vam indicar

que la nostra prioritat era revalidar l’acord de govern que ja vam tenir el
mandat passat amb Iniciativa, el qual
va donar molt bon resultat, però tots
dos grups tenim clar que mantenim
també la mà estesa a la resta de
grups per cercar el màxim consens en
projectes estratègics, com hem demostrat creant comissions de treball
amb projectes com són el pla general,

el pla d’urbanitzacions o el front marítim”, ha remarcat l’alcalde de l’Escala,

Víctor Puga.
El portaveu d’ICV-EUiA, Àngel Rodríguez, ha remarcat la voluntat de
“posar l’accent cap a l’esquerra” en
les polítiques municipals. “Medi Ambient i habitatge són dels nostres principals cavalls de batalla i crec que
podem fer moltes coses”, ha destacat.
L’acord de govern remarca la voluntat
de potenciar uns serveis públics de
qualitat; d’estudiar els
contractes de serveis
per tal de millorar-los;
d’augmentar la dotació i els programes de
Serveis Socials; de
fomentar polítiques
d’habitatge i mobilitat;
de no augmentar la
pressió fiscal i establir
noves bonificacions
per a persones amb
risc d’exclusió social
o rendes mínimes; i
d’impulsar projectes
estratègics com el
nou pla general, el pla
d’urbanitzacions i la
potenciació d’espais com les Planasses i Vilanera.
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Més de 40.000 usuaris a les oficines de Turisme

Les oficines de Turisme de l’Escala
han atès aquest estiu més de 40.000
persones. Seguint la línia dels darrers
estius, entre el tipus de consulta que
més creix hi ha les vinculades amb
les opcions de senderisme i cicloturisme, que ja representen el 9% del
total.
Es calcula que l’Escala ha rebut entre
un 4 i un 5% més de turistes aquest
estiu. En aquest sentit, coincideixen
tant les dades d’usuaris atesos a les
oficines de Turisme com l’increment
del volum de residus generats, que és
un dels indicadors més fiables del
nombre d’habitants d’un municipi en
un període determinat.
Per procedència, el major nombre de
consultes de les oficines de Turisme
continuen sent de visitants catalans
(35,2%) i francesos (34%), mentre
que la informació més demanada
continua sent la que fa referència a
les activitats que es poden fer al municipi.
L’oficina de l’entrada nord, que funciona només per Setmana Santa i a
l’estiu, continua consolidant-se com la
que més usuaris rep durant la temporada turística.
Per mesos, destaquen el mes de juliol, en què hi va haver un 8% més
d’usuaris i aquests primers quinze

dies de setembre, en què es detectava una tendència a l’alça i hi havia
gairebé un 14% més d’usuaris a les
oficines de Turisme que el mateix període de l’any passat.
Aquest mes d’agost s’ha posat en
marxa un nou punt d’informació turística al Centre de Recepció de Visitants que s’ha obert al Museu
d’Arqueologia de Catalunya-Empúries. S’ha atès una mitjana de 200
persones diàries en aquest punt, detectant que aproximadament un 85%

7

eren turistes que estaven de pas i no
s’allotjaven a l’Escala. En aquest sentit, la regidora de Turisme, Marta Rodeja, valora molt positivament “la
tasca que s’ha pogut fer de mostrarlos la resta d’atractius turístics que
ofereix el municipi”.
Pel fet de ser un punt nou i només
obert des de l’1 d’agost, les dades del
punt d’informació d’Empúries no han
estat tingudes en compte aquest any
per calcular el percentatge d’increment d’usuaris atesos aquest estiu.

Creueristes britànics i americans visiten Empúries.
Uns 300 passatgers anglesos i nord-americans del vaixell
de creuer Saga Pearl II –que feia escala a Palamós– han
visitat aquest estiu el jaciment d'Empúries i el museu Dalí.
La regidoria de Turisme de l'Escala manté converses amb
l'empresa organitzadora per tal que a partir de l'any vinent
es consolidin aquestes visites de creueristes.
"Estem molt contents que de tota la Costa Brava, les destinacions que s'hagin escollit hagin estat Empúries i el
museu Dalí i ja estem treballant per tal que l'any vinent
vinguin els passatgers de diferents creuers i puguin passar una estona més llarga a l'Escala i visitin altres dels
nostres atractius", remarcava la regidora de Turisme,
Marta Rodeja, que va dirigir-se als passatgers del Saga
Pearl II.
Els passatgers que van visitar l'Escala participaven en
una proposta denominada Mistery cruiser, que consisteix
a portar els creueristes a ports sense informar-los prèviament del seu destí. El Saga Pearl II havia salpat el 20 d'agost de Dover. A Empúries, a part de rebre informació sobre
el jaciment i l'Escala, van poder degustar les famoses anxoves de l'Escala i escoltar havaneres, amb el grup escalenc
Xalem.
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Aprovat el projecte del front marítim

El ple municipal dóna el vist-i-plau definitiu a la primera fase de la millora del
front marítim del nucli antic, que està previst que es comenci a executar aquesta
tardor i estigui enllestida abans de Setmana Santa

El ple ordinari celebrat aquest setembre ha aprovat definitivament el projecte del front marítim del nucli antic,
que ja havia estat aprovat inicialment
el passat mes de juliol. A més, s'ha
aprovat el plec de clàusules per a l'adjudicació de les obres, que es preveu
que comencin aquesta tardor.
Aquest plec de clàusules estableix un
termini màxim de quatre mesos i valora la reducció d'aquest període. A
més, obliga les empreses interessades a marcar una planificació setmanal dels treballs que hi haurà en cada
moment, per tal que l'afectació a l'activitat de la zona sigui la mínima possible. En aquest sentit, la intenció
municipal és mantenir reunions amb
els afectats per exposar-los quina serà
aquesta planificació detallada de l'obra tant bon punt com quedi definida.
El projecte de millora del front marítim
del Nucli Antic pretén ser un element
de revitalització de l’important pol turístic i econòmic que representa l’entorn de la zona de la Platja. En
aquesta línia, preveu fer un paviment
unificat, que doni un tractament de

zona de vianants, sense que això signifiqui que hi hagi moments del dia en
què el trànsit estigui obert, tal i com
passa ara.
Una altra millora prevista és que la
zona de la Riba, ara ocupada per una
zona d’aparcament, sigui un gran
espai d’ús públic pensat per a vianants i banyistes, connectada al carrer
amb unes grades, enlloc del desnivell
actual. Es manté una barana de separació entre la zona de passeig i la
sorra de la platja i es millorarà l'enllumenat i els desguassos d'aigua.
El projecte està valorat en 805.771
euros, dels quals ja està garantit que
la meitat seran coberts pel Pla de Barris de la Generalitat i una altra part
important podria venir finançada per
les subvencions demanades al Pla
Únic d'Obres i Serveis i al Pla
d'Excel·lència Turística.
El projecte de millora del front marítim
del nucli antic ha seguit un llarg procés, que ha inclòs des de la presentació pública de la proposta inicial,
redactada pel prestigiós arquitecte
Carlos Ferrater, fins a un simposi en

col·laboració amb el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya a Girona i la realització d’una enquesta per tal de
conèixer l’opinió dels escalencs i les
escalenques respecte d’aquesta millora -un 79,2% va donar una nota d’aprovat o superior i un 66,5% va
respondre que els agradava o els
agradava molt la proposta-.
D’altra banda també s’ha creat una
comissió de seguiment amb presència
de tots els grups municipals representats a l’Ajuntament i es preveu mantenir reunions amb els responsables
d’establiments de la zona per tal de
poder-los informar de les afectacions
que hi haurà en cada moment. En
aquest sentit, està previst que aquestes reunions comencin un cop adjudicada l’obra i, per tant, se sàpiga quina
es la planificació que ha proposat l’adjudicatària per als cap a quatre mesos
d’obres. A l’hora de tancar l’edició d’aquest butlletí (a finals de setembre), la
previsió municipal era que l’adjudicació de l’obra es fes en el ple previst pel
dia 9 d’octubre.
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La plaça de l’Ajuntament i de l’Església, l’any vinent

L'altre projecte aprovat pel ple aquest setembre és el de la
millora i unificació de les places de l'Església i l'Ajuntament.
L'objectiu és fer un paviment únic, que doni major protagonisme als vianants, tot i que hi ha dos carrers que travessen aquest espai,
i que dignifiqui
l'entorn de dos
edificis simbòlics
com són l'església
i l'Ajuntament. A
més, s'aprofita per
renovar la xarxa
de serveis.
El fet que el paviment de les dues
places sigui el mateix i al mateix nivell, com si es
tractés d’una sola
plaça,
donarà
unes majors possibilitats d’ús i una
major comoditat al
vianant. Els vehicles podran continuar passant pel carrer,
però, en trobar-se amb un paviment a un altre nivell, hauran de disminuir la velocitat.
El projecte ha comptat amb els vots favorables de PSC,

ICV i ERC, l'abstenció de CiU i el vot en contra del PP.
La inversió prevista és de 652.380 euros, dels quals només
un 5% es preveu que siguin coberts per l'Ajuntament, ja
que el 95% de l'actuació es finançarà a través del Pla de
Barris i el Pla
Únic d'Obres i
Serveis.
L'alcalde
de
l'Escala, Víctor
Puga, ha remarcat la millora
que aquesta actuació suposa
per a aquest entorn, que se
suma a altres
actuacions ja
executades,
com va ser l'adquisició de l'edifici de la Pluma i
el seu enderroc,
per tal d'alliberar
la façana nord de l'església parroquial de Sant Pere i ferhi una plaça.
L’objectiu municipal és que aquesta actuació es pugui començar a executar després de l’estiu de l’any vinent.
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Completats els accessos a la Creu i al Pedró

La nova connexió entre la zona de
la Creu i el Pedró ha quedat completada aquest estiu i ha inclòs la
renovació de les escales de la Creu
i un accés per a vianants entre l'Oberta i el Pedró.
L'antiga escala de la Creu començava a presentar problemes estructurals pel pas del temps i les
condicions del terreny, motiu pel
qual es va decidir fer un nou accés
que millorés la comoditat dels vianants i la seguretat de l'estructura.
El nou accés té uns acabats de
fusta per a les zones de pas i de
pedra per als murs. S’ha col·locat
una barana metàl·lica a l’estil de la
resta que s’ha anat posant a la
resta de litoral escalenc, que es
completarà aquesta tardor amb un
passamans amb punts de llum,
com el del passeig marítim.
D'altra banda, la creació d'una
rampa que connecta l'Oberta amb
la torre del Pedró permet completar
un itinerari a peu amb unes vistes
privilegiades sobre la badia de
Roses i la costa d'Empúries que
arriba fins el pont d'Empúries.
En aquest sentit, també s'ha completat l'escala que connecta el camí
amb el pont, la qual havia quedat
tallada anys enrere quan es va ampliar el carrer. El camí també s’ha
millorat, fent-lo més planer i dotantlo de punts de llum. A més, s’ha
col·locat una barana perimetral de
fusta per tal de separar la zona de
pas dels vianants del desnivell que
representa l’Oberta.

Nou èxit de la Cantada d’Havaneres.
La 38a edició de la Cantada d'Havaneres de l'Escala ha reunit aquest agost a
més de 9.000 persones, segons els
càlculs de la Penya Blaugrana de
l'Escala, entitat
organitzadora de
l'esdeveniment, en què aquest any han
actuat Peix Fregit, Arjau i Cantaires del
Montgrí. Aquest any, el periodista
Espartac Peran era l'encarregat de presentar la cantada, que s'acabava amb
els tres grups cantant la Bella Lola, El
Meu Avi i Els Segadors.
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Centenars de participants a les
proves esportives d’aquest estiu

BREUS

11

Projecte solidari escalenc

La vinculació entre l’Escala i l’esport és cada vegada més forta. En els darrers
anys ha anat en augment la celebració de proves esportives i la participació en
aquestes. Aquest estiu, centenars de persones s’han inscrit en algun dels esdeveniments que s’han fet. En aquest sentit, més de cinc-centes persones s’apuntaven a la travessa de natació que es fa per la Festa Major i més de
dues-centes completaven el recorregut de la mitja marató de muntanya Tramun-trail. Fins i tot amb tramuntana, més d’un centenar d’atletes desafiaven a
finals d’estiu el mal temps per participar a la Triatló Cross.
El calendari d’activitats al llarg de l’any és cada vegada més extens i suposa la
implicació de nombrosos clubs locals i el Patronat Municipal de l’Esport.

L'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, ha fet
entrega als responsables de l'ONG escalenca "Un petit pas. l'Escala-SenegalRwanda" de 656,56 euros, per tal que
els destinin als seus projectes d'escolarització d'infants de carrer.
Aquests diners es van recollir a través
de l'acció "Candeles solidàries", durant
la Festa de la Sal. En aquest sentit,
aquestes van ser les aportacions que
van fer les persones que van comprar
una candela per tal de donar la benvinguda als vaixells de vela llatina un cop
ja s'havia fet fosc.
"Ens agrada molt poder ajudar a entitats
solidàries que estan fent una gran feina
i una vegada més l'Escala pot demostrar
la seva solidaritat", destaca Víctor Puga,
el qual recorda que aquest és un model
que ja s'ha utilitzat en altres ocasions,
com per exemple, a través de l'euro solidari que es paga amb els inscripcions
a la Marató d'Empúries. "Aquesta és una
bona fòrmula, que estaria bé poder-la
anar estenent a altres activitats que porten molta gent al municipi", afegeix l'alcalde de l'Escala.

Cap a 1.400 alumnes
Un total de 1.366 alumnes han iniciat
el curs 2015-2016 a l'Escala. L'escola
Empúries és el centre escolar amb
més alumnes, ja que aquest any en té
543 d'inscrits. L'institut El Pedró en
suma 522, mentre que l'escola Esculapi en té 214. L’Escola Bressol Municipal Ballmanetes en té 87.

Festa patronal de la policia. La Policia Local de l'Escala celebrava,
a principi de juliol, la festa patronal. El cap de la Policia Local, Ramon
Pérez, agraïa la implicació dels agents del cos i remarcava que en el
darrer any s'han fet més de 12.000 serveis: "Us encoratjo a seguir treballant de la mateixa manera per tal que els ciutadans i ciutadanes
de l'Escala, així com tots aquells que ens visiten, continuïn confiant
en la seva Policia Local". Durant l'acte, que es va celebrar al Museu
de l'Anxova i de la Sal, també es va fer una felicitació pública a una
desena de components de la Policia Local, els Mossos d'Esquadra i el cos de Protecció Civil, per la tasca que han
desenvolupat el darrer any.
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ENTREVISTA

Josep Bofill, Primer tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme i Esports

“Agafo la responsabilitat amb moltes forces i
aprenent molt en aquests primers mesos”
El nou primer tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme i Infraestructures i Esports, Josep Bofill, explica en aquesta
entrevista les seves primeres impressions del mandat i els projectes més immediats

Aquest és el primer cop que vostè
és regidor de l’Ajuntament de l’Escala. Com ha viscut aquests primers mesos de mandat?
-“La veritat és que ve tot molt de nou,
però crec que hem agafat de seguida
el ritme de govern i estem ja prenent
les decisions que són necessàries. El
nivell de responsabilitat és gran i es
nota, sobretot a l’àrea d’Urbanisme,
que implica moltes persones. La gent
t’atura pel carrer, et pregunta... i has
de respondre i saber estar a l’altura.
Però aquesta responsabilitat l’agafo
amb moltes forces i aprenent molt.”
-L’inici del mandat coincideix amb
l’impuls de diversos projectes importants a la seva àrea.
-“Sí, venen ara uns quants projectes
importants que arranquen en el mandat anterior i que ara s’han d’anar posant en marxa, com són la millora del
front marítim o la plaça de l’Església,
als quals s’han de sumar altres projectes que tenim en ment. ”
-El projecte de millora del front marítim del nucli antic és a punt de
tirar endavant
-”La segona setmana d’octubre està
previst aprovar l’adjudicació de l’obra
i el que queda molt clar és que ha
d’estar acabada abans de Setmana
Santa. Així ho estableix el plec de
clàusules, que també inclou que l’empresa que resulti adjudicatària té l’obli-

gació de fer una planificació setmana
a setmana del que farà i les afectacions que això suposarà, per tal que
poguem informar adequadament els
veïns i establiments de la zona i les
molèsties siguin les mínimes possibles. Volem donar el màxim d’informa-

ció possible per fer més fàcil la vida en
aquest entorn. Des del principi, hem
intentat tenir el màxim consens i mantenim reunions també amb els grups
de l’oposició per tal d’incorporar aquelles idees que puguin suposar una millora.”
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-Quina és la importància d’aquest
projecte?
-”El projecte ja es va presentar fa dos
anys. No és només un canvi de paviment, sinó que comporta moltes altres
coses, com la supressió de barreres
urbanístiques, donant majors facilitats
als vianants i que sigui molt més agradable per a ells. Això no vol dir que estigui tallat al trànsit. Hi haurà un
paviment a un únic nivell, però no se
suprimeix la circulació de cotxes. Com
es fa ara, la Platja pot ser només de
vianants en aquells moments que es
fa una activitat o es consideri necessari. Una altra millora és la renovació
de l’enllumenat, els serveis de clavagueram i aigües pluvials.”
-Quins altres projectes hi ha en
marxa?
-”Com deia abans, també tenim aprovat el projecte per unir les places de
l’Església i de l’Ajuntament, que té
una subvenció del 95%, entre el Pla
de Barris i la Diputació de Girona.
També té un objectiu de millora per a
l’ús dels vianants. Estem acabant
també l’entorn de la Sala Polivalent i
hi ha projectes que estem acabant de
definir, com l’inici de l’avinguda
Montgó -amb voreres més amples,
espai per als ciclistes i desplaçant l’aparcament en un altre espai- o un carril bici que uneixi la zona del port
amb la zona de Montgó”.
-Un dels reptes d’aquest mandat
és consensuar un pla d’urbanitzacions.
-“Sí, ja hem dit diverses vegades que
l’Escala té diversos sectors que, quan
es van desenvolupar dècades enrere,
el promotor no les va dotar de tots els
serveis bàsics. Cal fer-ho, però per
això cal definir un calendari d’actuació, en funció de les prioritats, de la
urgència de cada zona i parlant amb
els veïns, mirant que hi estiguin majoritàriament d’acord. No es pot fer tot
de cop i per això també hem creat

una comissió, amb la participació de
tots els grups municipals, per anar
preparant aquest pla d’urbanitzacions
que marqui les actuacions que s’han
d’anar desenvolupant. ”
-Un repte també important d’aquest
mandat és iniciar la revisió de pla
general?
-”Tenim un pla general aprovat entre
finals dels 80 i principis del 90. Hem
de començar a parlar-ne, tenint clar
que una revisió d’aquest tipus és una
feina d’anys.”
-I com veu l’àrea d’Esports?
-”Els últims anys s’ha fet molt bona
feina i li vull reconèixer a en Jordi

Pagès i als tècnics. Hem de continuar
així. Tenim una diversitat d’esports
que es poden practicar a l’Escala molt

“A l’àrea d’Esports s’ha fet

molt bona feina els darrers

anys i hem de continuar
d’aquesta manera”

important i això és molt bo. L’esport
base ha de continuar comptant amb el
nostre esforç, donant les màximes facilitats per tal que tots els nens que
vulguin practicar esport ho puguin fer”.

butlleti_octdes2015_Maquetación 1 06/10/2015 10:04 Página 14

14

L’Escala Butlletí municipal- Octubre / Desembre de 2015

OPINIÓ DELS GRUPS
Un municipi actiu

Fa relativament pocs dies que hem donat per finalitzada la temporada d’estiu, marcada sobretot pel bon temps i amb
uns indicadors que constaten que l’Escala enguany ha rebut més turistes que anys anteriors. La posada en marxa
d’un nou punt d’informació al MAC-Empúries ha estat un gran encert, creant així una sinèrgia amb el jaciment i oferint
als visitants tots els atractius que disposa el municipi.
Aquest any estem de celebracions, i és que la Festa de la Sal ha arribat a la seva XVIIIa edició pocs mesos després
de que hagi passat a formar part del Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya. La Festa de l’Anxova ha celebrat el
seu 25è aniversari coincidint amb la 5a edició de la Ruta de la Tapa de l’Anxova, activitat gastronòmica de molt pes i que se supera
any rera any. Des del nostre grup volem felicitar totes les persones que contribueixen activament en mantenir viva l’oferta lúdica-esportiva-cultural al llarg de tot l’any.

Sense previsió

Portem tres mesos de legislatura i sembla que el govern actual té pressa per aprovar projectes i fer les coses sense
previsió i sense tenir en compte l’opinió del poble. Els projectes urbanístics són el gruix imporant de l’actual equip de
govern sense potenciar el turisme o les persones, tal i com l’alcalde s’havia compromès.
S’ha aprovat la reforma del front marítim, amb el nostre vot en contra, ja que considerem que hi ha llacunes que cal
aclarir; no sabem com quedarà la mobilitat del trànsit o quins seran els usos dels espais. Un altre tema important són els terrenys del
Mas Vilanera; creiem que és un espai a preservar i potenciar però no a qualsevol preu.
Per últim no hauriem d’oblidar el moment tan trascendental que està vivint Catalunya tan a nivell polític com a nivell social i ser valents
amb el procés de manera ferma i decidida.

Gràcies

Gràcies. Gràcies al 63% d’escalencs que han donat suport a la independència en unes eleccions transcendentals per
a Catalunya. Ara toca posar-se a treballar, la feina no acaba aquí, comença. Comença un camí de sentit únic i sense
retorn, que ens durà a la tan anhelada llibertat i que hem de construir entre tots i per a tots. No deixem que ningú manipuli els resultats; si fem la comparació entre 2012 i 2015 dels diputats que s’han presentat a les eleccions amb full
de ruta independentista, han pujat de 24 a 72. I si ens fixem en vots, tres quarts del mateix; el bloc del SíSí suma
47,8% dels vots i del NoNo només 39,5%, atenent que CSQEP i Unió han manifestat que no es volen posicionar en
cap dels dos blocs però que estan pel dret a decidir, la victòria de l’independentisme és clara, incontestable i totalment legitimada,
amb un 77,4% de participació. Ara, tot acaba i tot comença. Visca Catalunya Lliure!

Pacte estable i amb l’accent més d’esquerres

Si fa quatre anys, des d'ICV-EUiA teniem gairebé l'obligació de pactar per demostrar la nostra capacitat de govern.Ara,
despres de quatre anys de govern; de portar dues regidories(esports i medi ambient) i creiem que d'una manera prou
digna( recordem que el PSC es va fer un tip de lloar la feina feta en esports durant la campanya i medi ambient comenca
a arrancar el vol i a fer coses); despres d'unes eleccions en què, per culpa nostra, no hem perdut sols un regidor, hem
perdut en Jordi Pages!!... Ara, ens hem pres el nostre temps, per fer un pacte estable, pero amb l'accent més d'esquerres, més social,
buscant la remunicipalitzacio de serveis, enfortint Serveis Socials,creant plans ocupacionals... i gairebé més important que tot això,
la gestió del dia a dia del nostre poble des d'un ideari progressista fet per i per a la classe obrera.

Fracàs independentista

Menys del 50% de vots no és cap majoria per obligar a la resta de ciutadans en favor de l’unió a trencar amb España. Quan dos no estan d’acord amb un projecte temerari, millor es deixar-ho córrer, del contrari l’enfrontament és
inevitable. Altra cosa serien dos terceres parts, això potser sí donaria certa credibilitat al que a hores d’ara encara no
és ni tan sols un esborrany de projecte, només són tot paraules i temeràries promeses augurant un futur millor, desprès d’una travessia per un desert desconegut on els miratges poden aparèixer, creant encara més confusió.
Ni tan sols el constant i cruel bombardeig mediátic ha aconseguit arribar al 50% favorable al divorci Nacional.
Ara l'estratègia del Sr.Mas serà marejar als ciutadans fins arribar a les eleccions generals del Desembre. Aquí es podria obrir un
porta de sortida d'emergència al Sr.Mas, a fi de que pugui desaparèixer subtilment del panorama polític abans no s’enredi més la
troca.
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AGENDA

OCTUBRE
Del 2 al 4 d’octubre
*XXV Festa de l’Anxova
Lloc: Diversos espais
Dia 4 d’octubre
*Visita romana amb Iulia Domitia,
una antiga habitant de la ciutat romana d’Emporiae. Jornada de portes obertes
Lloc: MAC-Empúries
Dia 5 d’octubre
*Lectures dramatitzades per a
joves
Lloc: Biblioteca Municipal Víctor Català
*Taller de maquetisme: Com treballar el porexpan
Lloc: CER
Dia 10 d’octubre
*XIV Interclubs Empordà-Creuer
Lloc: Club Nàutic l’Escala
*Inici de la campanya de venda de
castanyes del CER
Lloc: La Platja
Dia 12 d’octubre
*Sota la mirada dels Déus: Visita
guiada de la mà de la deesa grega
de la caça, Artenis, i l’esclau romà
Gallus
Lloc: MAC-Empúries
Dies 17 d’octubre
*Ioga en família
Lloc: Maram
Dia 22 d’octubre
*Grup de lectura de teatre. Obra
“Molt soroll per no res”.
Lloc: Biblioteca Municipal
NOVEMBRE
Dia 8 de novembre
*Aplec de Sant Martí

Lloc: Sant Martí d’Empúries
*Xerrada-col·loqui: “Com es comporta la gent davant d’un canvi
sobtat a la vida (exempre, quedarse sense feina)
Lloc: Biblioteca Municipal
Dia 21 de novembre
*Cuina Kids
Lloc: Maram
Del 27 al 29 de novembre
*Teatre. “El Florido Pensil”. Agrupació Artística Local
Lloc: CER
DESEMBRE
Dia 6 de desembre
*Primera de les sessions de Quina.
LLoc: CER
Del 6 al 8 de desembre
*Mercat de Nadal
Lloc: carrers dels Nucli Antic
Del 14 al 16 de desembre
*XXI Mostra de Cuina de Nadal
Lloc: Escola Empúries
Dia 28 de desembre
*Inauguració de l’exposició de la
XXXV Mostra col·lectiva d’artistes
escalencs
Lloc: Sala d’Actes Municipal
Dia 31 de desembre
*Ball de cap d’Any
Lloc: Sala Polivalent
Dia 1 de gener
*Aplec del Sol Ixent a punta
Montgó
Lloc: Punta Montgó

MOSTRA DE CUINA DE NADAL
Un dels clàssics escalencs quan s’acosten les festes de Nadal és la celebració de la Mostra de Cuina de Nadal, en què cuiners aficionats i professionals
expliquen les seves propostes per cuinar en aquestes dates. Se celebrarà,
com és tradicional, del 14 al 16 de desembre, al menjador i la cuina de l’escola Empúries La Mostra de Cuina de Nadal arriba ja a la 21a edició aquest
any.

15
EXPOSICIONS

*Exposició “Atmósferes d’Empúries”, de Rosa Ajenjo.
Inauguració: 3 d’octubre
Lloc: Llibreria Vitel·la
*Mostra d’Artistes Escalencs
Inauguració: 28 de desembre
Lloc.Sala d’Actes Municipal
Podeu consultar els horaris i dies
a www.lescala.cat

FESTA DE L’ANXOVA

La Festa de l’Anxova celebra el seu
25è aniversari i ho fa amb una desena d’activitats durant el primer cap
de setmana d’octubre. El pregoner
d’aquesta edició és el gastrònom
Pep Nogué, mentre el guardó de
l’Anxova d’Or el rebrà la periodista
Sílvia Coppulo.

APLEC DE SANT MARTÍ

El dia 8 de novembre se celebra la
42a edició de l’aplec de sardanes de
Sant Martí d’Empúries. Es fa a la
plaça Major de Sant Martí.

CLÀSSICS EMPÚRIES

Aquesta tardor es fa una nova edició
del cicle de Concerts Clàssics
l’Escala-Empúries, organitzat per
l’Associació Cultural Pau Casals. En
aquesta ocasió, entre octubre i disembre hi ha previstes cinc actuacions, que es faran entre l’Alfolí de
la Sal i l’església de Sant Martí
d’Empúries.
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Festa de la Sal

La Festa de la Sal ha celebrat aquest 19 de setembre el seu divuitè aniversari i ho ha fet, una vegada més, amb
una jornada molt lluïda i amb una gran participació de públic. Com és tradicional, un dels actes centrals és la representació dels antics oficis mariners, que es fa sobre la sorra de la platja, on hi havia hagut l’antic port de l’Escala.
Al vespre, hi ha l’intercanvi de danses, que cada any té com a protagonistes al grup local, la Farandola, i a un grup
convidat. En aquesta ocasió, es va comptar amb la presència de 20 dansaires de Nahia Dantza Taldea, de Beasain,
i d’una cinquantena de membres del Coro Beheko Plaza, de Zumai.
Aquesta era la primera edició de la festa que se celebrava després que la Generalitat decidís incloure-la, el passat
mes de febrer, en el catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya, valorant la implicació de la gent del poble en la recuperació i difusió del patrimoni històric de l’Escala, així com l’arrelament i el ressò mediàtic que ha anat adquirint
amb el temps.
En aquesta edició s’ha homenatjat a diverses persones vinculades d'alguna manera amb la festa i que han mort
(Pere Sureda Busquets, Pere Sureda Barratina, Rosalia Cuatrecasas i Cufí i Oriol Canals i Boix).

