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Nous reptes

Escalencs i escalenques,

Teniu a les mans un nou butlletí d’informació municipal que fa un repàs
a les notícies més rellevants de l’actualitat local. És el primer d’una nova
etapa que s’inicia amb el lideratge d’un nou equip de govern format a
partir de les passades eleccions municipals del 24 de maig.
En aquesta publicació trobareu, entre d’altres, informació sobre obres i
millores en la via pública en fase d’execució, notícies sobre cultura, patrimoni o esports, la meva primera entrevista com a alcalde, i un apartat
central dedicat al nou cartipàs municipal.
L’estructura del nou govern, amb cinc grans àrees de gestió, persegueix
millorar la resposta als reptes que es plantegen en clau local. Dues noves
regidories específiques de turisme i cultura, una nova àrea d’atenció a
les persones, també amb dues noves regidories, i les noves àrees de joventut i participació ciutadana, són les apostes d’una renovació per adaptar-nos a les noves necessitats del nostre poble.
Seguirem apostant per la diversificació de la nostra oferta turística, la
defensa de l’estat del benestar com a compromís. La renovació de la façana litoral al poble i a Riells, i la necessitat ineludible d’abordar una reforma del Planejament urbanístic vigent, que ordeni i planifiqui un futur
creixement urbanístic, millori la mobilitat, i contribueixi a la dinamització
de l’economia local, també estaran en l’agenda d’aquesta legislatura.

La posada en funcionament de l’Alfolí com a gran centre cultural obert i
l’ordenació definitiva de l’entorn del Jaciment d’Empúries apostant per
una gestió conjunta que permeti difondre, coordinar activitats i iniciatives
entre l’Ajuntament i l’Agència de Patrimoni de la Generalitat, responsable
del la gestió del Jaciment, també són qüestions estratègiques de present
i futur de la nostra població.
Els nostre veïns mereixen polítics compromesos amb les seves necessitats, que donin la cara, que prenguin decisions i que plantegin solucions
als problemes del dia a dia. El polític no pot ser un mer gestor, ha de defensar als seus veïns a peu de carrer, amb independència, no perdent
mai de vista que la seva obligació és prioritzar l’interès general per sobre
del particular, i amb ànima. Posant l’accent en les persones i el seu benestar, i projectant il•lusió per a combatre el desànim.
Amb aquests compromisos i amb l’ajuda de tots, afrontem el repte de liderar un poble orgullós del seu passat, de les seves arrels, i que mira al
futur amb optimisme i amb l’ambició de seguir creixent de forma cohesionada.

Víctor Puga
Alcalde de l’Escala
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OBRES I MILLORES

Una nova imatge per a l’entorn de la Sala
Polivalent i del pavelló poliesportiu

La millora de l’entorn de
la Sala Polivalent, el pavelló poliesportiu i la Piscina Municipal està en la
seva darrera fase. Just
abans de l’estiu es va
completar el nou accés
a aquest complex lúdic i
esportiu,
amb
una
imatge completament
renovada, que dóna
prioritat al vianant. En
aquest sentit, s’ha convertit aquest espai en
una mena de rambla arbrada, en què s’ha substituit el gran desnivell
que hi havia anteriorment davant del pavelló
poliesportiu, per una graderia que
compleix amb el doble ús d’accés i
d’espai on asseure’s.
A l’accés a aquest nou espai, s’hi ha
posat una escultura de l’artista local
Josep Maria Simón, la qual també fa
referència directa a la multifunciona-

litat d’aquesta àrea, ja que per una
banda hi ha unes notes musicals
(pels usos culturals de la sala polivalent) i per l’altra unes pilotes (per l’activitat esportiva del pavelló, la piscina
i el club de tennis).
A l’hora d’editar aquest butlletí,

també està molt avançada la millora
de l’espai entre la Sala Polivalent i la
Piscina, que fins ara era intransitable.
La part posterior s’esta millorant i enjardinant i millorarà la comunicació
entre el carrer Garrotxa i la zona de
les pistes de tennis.

Nou giratori per fer més segura la cruïlla del barri Rosa Lau

S’ha completat el giratori del barri
Rosa Lau, que millora la seguretat de
la cruïlla entre els carrers dels Recs
i del Puig. Aquesta cruïlla és cada vegada més concorreguda, ja que és
un dels itineraris per anar des de l'accés sud del municipi cap a la zona de
Riells i Montgó, principals nuclis residencials turístics. Hi conflueixen diversos accessos, cosa que feia difícil
la incorporació al vial principal amb
seguretat.
A més del giratori, s'ha condicionat
un espai d'aparcament on hi havia
l'antiga zona de jocs infantils, que es
va traslladar al costat del centre cívic
Xalem.
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PATRIMONI

Una exposició, un llibre i un DVD per a recordar la
història del cultiu de l'arròs a l'Escala

El Museu de l'Anxova i de la Sal acull
una exposició que fa un repàs de la
història dels arrossars al municipi i el
seu entorn, fent un especial homenatge als ampostins i valencians que
es desplaçaven a l'Escala per participar en aquest cultiu. L'exposició estarà oberta un any i també s'ha fet un
DVD que recull testimonis d'una quarantena de persones que van treballar
l'arròs i un llibre.
El Museu de l’anxova i de la Sal i el
Centre d’Estudis Escalencs van presentar el passat mes d’abril aquest
conjunt d'accions. El llibre recull articles d’especialistes en la matèria, on
han col·laborat, entre d’altres, el
Museu Valencià d’Etnologia, la Biblioteca de Sueca, l’Ajuntament de Castelló de la Ribera,
el Museu
d’Arqueologia de Girona i l’Ajuntament
de Pals.
El conreu de l’arròs a l’Empordà, a
l’entorn de les desembocadures dels
Rius Ter i Daró, al sud i Muga i Fluvià
al nord, va ser molt important al llarg
de totes les èpoques.
Els orígens del conreu es remunten a
l’edat Mitjana quan es construïren molins de blanquejar arròs com el de
Pals, el 1452 (el més antic documentat) i el d’Empúries, el 1458.

Durant el segle XVIII l’auge de l’arròs
va ser espectacular, tot i les malalties
que provocava el seu conreu, mentre

l’aigua era estancada: la malària i el
còlera.

Un conreu pel qual es va pagar un elevat cost humà. El 1837 va ser prohibit degut a l’elevada mortalitat.
A l’Escala va morir una cinquena part de la població. A principi del segle XX es va tornar a lluitar de nou pel seu conreu
i va ser a la postguerra, en què per pal·liar les necessitats alimentàries de la població, es va tornar a conrear especialment
entre els anys 1940 i 1960. A partir de llavors, la rendibilitat va baixar, va començar l’economia turística i es va anar
abandonant el conreu, excepte al municipi de Pals, on es va mantenir fins a l’actualitat. Actualment, un pagès de l’Escala
cultiva els seus camps al peu del Montgrí, en el municipi de Bellcaire.
Durant la postguerra, com que es necessitava mà d’obra experta, es varen llogar nombroses colles de treballadors de
les terres de l’Ebre i de València, especialment de les valls dels Rius Xúquer i Albaida, al voltant de l’Albufera de València.
Algunes d’aquestes persones varen arrelar als pobles productors d’arròs de l’Empordà i es varen quedar a viure per
sempre.
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Premi a la millor recollida de vidre de Catalunya
L’Ajuntament de l’Escala ha rebut la certificació que acredita que
el 2014 ha estat el municipi de Catalunya de
5.000 a 50.000 habitants que ha fet la millor recollida selectiva
neta d’envasos de
vidre. En aquest sentit,
l’any passat es va arribar a una mitjana de
110,92 kg/hab.
La certificació es va
entregar en una cerimònia que es va celebrar a finals de juny al
Palau Robert de Barcelona, en què el director de l’Agència
de Residus de Catalunya, Josep
Maria Tost, va destacar els 31 municipis catalans que han obtingut els millors índex de recollida selectiva
durant el 2014.

El regidor de Serveis, Robert Figueras, remarca la importància de la
col·laboració ciutadana en aspectes
com és el reciclatge correcte del
màxim nombre possible de residus:
“És una qüestió que ens beneficia a

tots i encoratjo els escalencs i les escalenques a continuar col·laborant en
aquesta línia per tal d’aconseguir que
cada vegada sigui menor la quantitat
de residus que van al contenidor de
rebuig”.

Patrullatge amb bicicleta elèctrica.
La Policia Local de l’Escala ha adquirit tres bicicletes elèctriques per patrullar la línia costanera aquest estiu.
Han entrat en servei coincidint precisament amb els reforços de temporada que s’incorporen al cos cada
estiu.
“L’objectiu és facilitar la mobilitat i potenciar un servei de proximitat i
col·laboració amb la sostenibilitat”,
argumenta l’inspector en cap de la
Policia Local, Ramon Pérez, el qual
ha remarcat que les patrulles en bicicleta es mouran fonamentalment
per l’àmbit litoral del municipi, fent
especial incidència als passejos i l’entorn de les platges, i col·laboraran en tasques de regulació del trànsit.
“Fins ara molts d’aquests desplaçaments es feien a peu i tenim una franja litoral molt llarga, de manera que aquestes
bicicletes seran un complement interessant per al servei que ja donem”, afirma Pérez. La Policia Local de l’Escala
reforça la seva plantilla durant la temporada d’estiu amb set persones.
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NOTÍCIES

A punt per a un nou Portalblau

Elèctrica Dharma i
Maria del Mar Bonet
són dos dels plats forts
de la programació del
festival

El Festival de Músiques i Arts de la
Mediterrània, Portalblau, comptarà
aquest any amb Elèctrica Dharma –
amb la seva gira de retorn per celebrar els 40 anys- i Maria del Mar
Bonet –que estrenarà nou espectacle
a l’Escala-, com a protagonistes destacats. El festival, a més, estrenarà
nou escenari a Empúries i s’obre a altres mars, convidant en aquesta edició als gallecs Luar na Lubre.
El festival Portalblau se celebrarà
aquest any del 18 de juliol al 3 d’agost. Una de les novetats d’aquesta
vuitena edició és que es concentraran
en cinc dies seguits els concerts a la
Mar d’en Manassa. Les actuacions a
l’escenari principal del festival començaran el 30 de juliol, amb un mapping
de presentació de la programació
sobre la façana de l’edifici del Gavià
–produït per l’estudi Els Altres, amb la
col·laboració de les escoles d’art locals-, seguit d’un concert gratuït amb
la Banda País Petit, que suma les formacions Els Cremats i Cobra Principal de la Bisbal per versionar
referents de la música catalana dels
darrers 50 anys.

Estrena de Maria del Mar Bonet
La següent actuació a la Mar d’en Manassa (31 de juliol) serà la de Maria
del Mar Bonet, que estrena a l’Escala
un nou espectacle d’homenatge a
Ovidi Montllor i Guillem d’Efak, en el
vintè aniversari de la seva mort.
L’endemà, el protagonisme serà per a
la companyia Elèctrica Dharma, que
ha escollit el festival Portalblau com a
una de les poques parades de la gira
de retrobament del grup per a la celebració dels seus 40 anys, que va co-

mençar amb un èxit total, el passat,
10 d’abril, a Girona.
Després de la Dharma, és el torn
d’una de les novetats d’aquest any, ja
que després de set edicions en què el
festival només ha estat obert a la música de la Mediterrània, s’ha decidit
crear la secció Altres Mars, que permetrà portar música convidada d’altres indrets. En aquesta primera
ocasió, el convidat serà un dels grups
gallecs més premiats, Luar Na Lubre,
que portaran la música celta a l’escenari privilegiat, arran de mar, de la
Mar d’en Manassa.
Tancarà els concerts en aquest escenari i d’aquesta edició, Cris Juanico (3
d’agost), amb el seu nou espectacle,
“Una nit f(a)usta”. Cris Juanico actua
acompanyat d’un quartet de corda, un
contrabaix i guitarra acústica per presentar el seu nou treball.
Portalblau recupera aquest any els
concerts a Empúries, però ho fa apostant pel petit format. En col·laboració
amb l’associació cultural Pau Casals
es faran dues actuacions a les escales que hi ha rere el Museu d’Empúries, amb capacitat per a unes 200
persones
(Portalblau-Genuins).
Aquest serà precisament el primer escenari del festival d’aquest any. El 18
de juliol és el torn de Le Croupier, amb
un espectacle que reivindica la figura
d’Esperança Dinamita -una de les vedets més populars i controvertides en
el seu moment- i recupera velles partitures d’un segle enrere.

L’endemà actuaran La Chamela i
José Manuel Álvarez, portant el flamenc de “...Y espinas tiene la rosa”.

Alfolí de la Sal
L’altre escenari del festival serà novament l’Alfolí de la Sal. Declarat Bé
Cultural d’Interès Nacional, aquest
espai està acabant de ser restaurat.
El 24 de juliol hi haurà un espectacle
d’homenatge a Ovidi Montllor des de
la vessant poètica, amb la participació
de Mercè Sampietro, Eduard Iniesta i
Llúcia Vives.
El 25 de juliol s’estrenarà una exposició de fotografies dedicades a la
pesca a la Mediterrània, en col·laboració amb l’Agrupació Fotogràfica
Cromàtica, del CER l’Escala.
El mateix dia, actuarà al mateix Alfolí
de la Sal Guillem Roma, que porta al
Portalblau el seu nou disc, Nòmades.
Tancarà les actuacions en aquest escenari, el 26 de juliol, Gemma Humet,
amb l’espectacle “Si canto enrere”.
Col·laboració amb el Minipop
D’altra banda, el festival Portalblau
continua l’exploració de col·laboracions amb altres festivals. Si l’any
passat va ser amb el de Peralada, en
aquesta ocasió s’ha arribat a un acord
amb el festival Minipop, de Tarragona,
que portarà un tastet de la seva filosofia a l’Escala. Concretament es preveuen tallers creatius, jocs i un
concert de Copa Lotus, en una tarda
que està pensada per a petits i grans
(26 de juliol, a la plaça Catalunya).
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Nova regulació i nous aparcaments

Aquest estiu han entrat en servei diversos canvis importants per al sistema de regulació de l’estacionament
a l’Escala, amb la creació de noves
places –tant lliures com de zona
blava- i amb noves modalitats de pagament.
Un dels canvis importants és que l’aparcament de la plaça Nova, amb capacitat per a 109 vehicles, deixa
d’actuar com a zona blava bonificada
aquest estiu i té barreres per regular
l’accés i poder pagar per temps real
d’estacionament. És a dir, que l’usuari
recull un tiquet a l’entrar i paga els minuts que hagi usat l’aparcament quan
en surt, sense les limitacions de
temps màxim que té la zona blava tradicional. És gratuït aparcar-hi de 13 a
16 hores i de les 20h a les 9h. D’altra
banda, els veïns que tenen l’accés al
garatge particular per la plaça, tenen
una targeta identificativa gratuïta que
els permet l’entrada i sortida cap als
seus aparcaments privats.
Les places d’estacionament de zona
blava bonificada que hi havia a plaça
Nova es compensen amb les de nova
creació d’aquest any a l’aparcament
de Ca les Monges i convertint en bonificades la plaça de la Rectoria i el
carrer Santa Màxima (els veïns i treballadors amb la targeta identificativa

poden aparcar-hi per un euro al dia).
D’altra banda, els darrers mesos s’ha
millorat l’esplanada de l’avinguda
Francesc Macià, amb capacitat per a
190 vehicles, i a l’hora de tancar
aquest butlletí s’estava acabant el
condicionament de can Parals com a
nou aparcament dissuasori amb capacitat per a 250 vehicles. Aquests
dos espais d’aparcament gratuït
estan situats a menys de 700 metres
i vuit minuts a peu del centre del nucli
antic.
A més, també s’ha posat en funcionament un nou sistema de panells informatius sobre les places d’aparcament
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disponibles en temps real a les places
Catalunya, Nova i Ca les Monges i als
espais de l’avinguda Francesc Macià
i Can Parals.
“Amb les noves places creades i la diversitat de modalitats d’estacionament de què disposem, tant lliures
com de pagament, creiem que l’Escala aconsegueix adaptar-se a les diferents necessitats dels usuaris, des
dels que busquen aparcar només uns
minuts per anar a comprar als que requereixen una estada més prolongada”, ha remarcat l‘alcalde de
l’Escala, Víctor Puga.

Nou descens del nombre de fets delictius. El nombre
de fets delictius ha baixat un 7,4% el darrer any a l'Escala,
segons les dades de la Junta Local de Seguretat. En
aquest sentit, s'ha passat de 760 a 704. Aquest descens
se suma als que ja hi ha hagut els darrers anys, cosa que
ha fet que el director dels Serveis Territorials d'Interior de
la Generalitat, Albert Ballesta, destaqui que el nivell de
seguretat del municipi està bastant per sobre de la mitjana catalana i gironina. "No hem de baixar la guàrdia,
però s'està fent una molt bona feina entre tots els cossos
de seguretat", ha remarcat Ballesta.
L’Ajuntament de l’Escala ha aprofitat la reunió de la Junta
Local de Seguretat per proposar a la Generalitat que es
traslladi la comissaria conjunta de Policia Local i Mossos
d'Esquadra a la zona de Can Parals, on es fa un gran
aparcament públic. L'actual s'ha fet petita, cosa que fa
que com a mínim la Policia Local ja tingui decidit traslladar-se a Can Parals. La proposta municipal, però, és
aprofitar la bona ubicació i les dimensions d'aquest espai per fer un plantejament de futur que inclogui els dos cossos,
"de manera que tinguem unes millores instal·lacions i condicions de les que tenim ara per a tots". Ballesta s'ha compromès a estudiar-ho.
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Víctor Puga, nou alcalde de l’Escala

Les eleccions municipals del 24 de maig configuren un consistori en què hi ha
8 regidors del PSC, 4 de CiU, 3 de JxE-ERC, 1 d’ICV-EUiA i 1 del PP. Un total de
3.644 escalencs i escalenques han votat en aquests comicis

Víctor Puga (PSC) ha estat escollit alcalde de l'Escala en el ple de constitució del nou consistori, celebrat el 13
de juny, amb una sala d'actes plena
de públic. Puga obtenia nou vots (8
del PSC i un d'ICV-EUiA). Els quatre
regidors de CiU i el del PP votaven pel
seu respectiu cap de
llista, mentre que els tres
de JxE-ERC votaven en
blanc.
Les eleccions municipals
del 24 de maig havien
configurat abans quins
seran els regidors que
formaran part del consistori escalenc durant els
propers quatre anys. En
aquest sentit, el plenari
esta composat per vuit
regidors del PSC, quatre
de CiU, tres d'ERC-JxE,
un d'ICV-EUiA i un del
PP.
En aquestes eleccions han votat un
total de 3.644 persones, cosa que representa un 56,67% de participació.
Per partits, el nombre de vots ha estat

1549 per al PSC, 745 per a CiU, 595
per a ERC-JxE, 300 per a ICV-EUiA,
197 per a PP, 100 per a Guanyem
l'Escala, 71 per a Escons en blanc, 48
blancs i 39 nuls.
Nou dels disset regidors entren de nou
a l'Ajuntament de l'Escala i tots els

grups han estat d'acord a oferir voluntat de col·laboració per als quatre propers anys.
Víctor Puga ha rebut la vara d'alcalde

de mans del seu predecessor en el
càrrec, Estanislau Puig.
Puga també ha destacat la voluntat de
diàleg amb la resta de formacions i ha
marcat com a eixos bàsics per als propers anys la renovació del pla general,
la regeneració urbanística d'espais degradats, la millora d'infraestructures, la redacció i
execució d'un pla directori
d'urbanitzacions que marqui
prioritats d'actuació, el manteniment de l'estat del benestar, l'aposta pel turisme i
la promoció econòmica, la
revisió dels grans contractes
de serveis que s'han de renovar, una política cultural
activa, la intensificació de la
relació amb Empúries i la
modernització de l'administració.
"Em costa pensar en un treball més honrós i satisfactori
que el de ser l'alcalde de l'Escala", ha
remarcat Víctor Puga.
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El nou cartipàs municipal

El nou cartipàs municipal aprovat pel ple divideix les regidories en cinc grans àrees de gestió, reforçant amb una
doble regidoria el departament de Serveis Socials i creant
una nova regidoria per potenciar la Participació Ciutadana.
També s'ha acordat que els plens ordinaris continuaran
sent el primer dilluns de cada mes.
-Atenció a les persones i Serveis Socials. L’objectiu és
reforçar aquesta àrea, que serà compartida per dues regidories. Ramona Viella, que en l’anterior mandat portava en
solitari aquesta àrea, se centrarà ara de forma específica
amb l’apartat d’ocupació (potenciant les accions en aquest
sentit) i gent gran. Maribel Calderon s’incorpora a l’àrea per
coordinar l’apartat assistencial.
“Farem una clara aposta per l’atenció a les persones, per
mantenir l’estat del benestar en sentit ampli i lluitar contra
l’atur, amb plans d’ocupació que s’aniran posant en
marxa”, remarca l’alcalde de l’Escala, Víctor Puga.
-Promoció Econòmica, Turística i Cultural. Marta Rodeja és l’encarregada de l’àrea de Promoció Econòmica i
Turisme, mentre que Rafel López gestiona Cultura. L’àrea
d’Hisenda l’assumirà l’alcalde, Víctor Puga.
“Hem d’apostar per les noves tecnologies, per crear noves
accions i per un pes molt important de la cultura, amb Empúries i el centre cultural de l’Alfolí de la Sal com a grans
referents”, apunta Puga.
-Urbanisme i Serveis. Josep Bofill gestiona Urbanisme,
mentre que Robert Figueras continua al capdavant de Serveis i assumeix Mobilitat i Medi Ambient.
“Tenim grans reptes, com la revisió del pla general, fer el
pla director d’urbanitzacions i apostar per projectes estra-
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tègics, a més dels del dia a dia”, argumenta Víctor Puga.
-Participació Ciutadana, Governació i Serveis Administratius. Dins d’aquesta àrea, Robert Figueres assumeix la
regidoria de Governació, mentre que Mariona Muñoz és
qui gestiona Personal i Serveis administratius. Es crea una
nova regidoria per potenciar la Participació Ciutadana, que
dirigeix l’alcalde, Víctor Puga.
“Estem treballant per a la modernització de l’administració,
amb una clara aposta per la seu electrònica i la transparència”, indica Puga.
-Educació, Joventut i Esports. Educació continua en
mans de Mariona Muñoz, mentre que Josep Bofill gestiona
Esports i Rafel López, Joventut.
“Estem preparats per continuar treballant de valent per
l’Escala, amb una aposta clara per les persones; fent millores de via pública en projectes estratègics, però també
de detall; apostant per la modernització i la transparència
de l’administració i per la promoció econòmica, la cultura i
el Medi Ambient com a grans actius”, argumenta l’alcalde
de l’Escala.
El nou govern té tres tinències d’alcaldia, ocupades per
Josep Bofill, Mariona Muñoz i Robert Figueras, per aquest
ordre.
L'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, ha indicat que tot i que
el mandat comença amb un govern amb solitari, no es descarta un pacte de govern més endavant i, en tot cas, la voluntat és buscar el màxim consens en l'acció de govern.
L'única dedicació plena del nou govern serà la de l'alcalde,
amb una retribució aprovada pel ple de 1.991,29 euros
nets al mes (41.900 euros anuals bruts).

butlleti_julset2015_Maquetación 1 20/07/2015 14:09 Página 10

10

L’Escala Butlletí municipal- Juliol / Setembre de 2015

Èxit de la Marató d’Empúries i l’Aquatló

La Marató d’Empúries tornava a ser un
èxit aquest any, amb un total de 1.702
participants entre les quatre proves que
composaven aquesta edició (marató,
mitja marató, 10 km i infantil). En
aquesta ocasió, la mitja marató era al
mateix temps campionat de Catalunya.
D’altra banda, aquest mes de juny s’ha
estrenat amb èxit una nova prova esportiva impulsada des del Patronat Municipal de l’Esport. Es tracta de
l’Aquatló, en què hi participaven un centenar d’atletes. Es tractava de fer un recorregut combinat de córrer i natació.
Tant en el cas de la Marató com en el
de l’Aquatló, el Patronat Municipal de
l’Esport han rebut una valoració molt positiva per part dels participants.
Aquestes proves formen part de l’extens
programa anual d’activitats que any rere
any van consolidant el municipi de l’Escala com a punt de referència a nivell
esportiu.

1.100 menús servits del suquet de peix. Els vint restaurants que han participat a les Jornades Gastronòmiques del
Suquet de Peix de l’Escala aquesta primavera han servit més de 1.100 menús durant les dues setmanes que ha durat
la vintena edició d’aquesta iniciativa. Això representa un increment d’un 26% respecte a l’any passat.
L’Agència de Desenvolupament Econòmic i Turístic (ADET) fa un balanç molt positiu dels resultats d’aquestes jornades
i considera que es pot donar per ben consolidada, després de tres anys, l’aposta que es va fer de passar-les de la
tardor a la primavera. Un total de vint restaurants oferien un menú especial que havia d’incloure el suquet de peix com
a protagonista i les anxoves de l’Escala com a part dels entrants.
El final de les jornades coincidia amb la visita a l’Escala d’una dotzena de bloguers de viatges estrangers, que participaven al congrés mundial TBEX, que reunia a la Costa Brava als principals professionals dels blogs de viatges.
Van fer un itinerari per conèixer la gastronomia, la història i el litoral locals. En aquest sentit, van començar amb una
demostració culinària al centre d’interpretació del peix Maram, amb el cuiner Freddy Guirado i les anxoves de l’Escala
com a protagonistes. Després van poder fer una ruta amb un veler de creuer per la costa escalenca i van visitar el
Museu de l’Anxova i de la Sal i una fàbrica d’anxoves, per acabar amb un recorregut a peu pel passeig d’Empúries.
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Molta participació a la segona edició
de la Fira d’Entitats Escalenques

BREUS

11

Nou accés al cementiri

L'accés al cementiri municipal i al tanatori es millorarà amb un carril central per
fer més segurs els girs d'entrada i sortida d'aquests equipaments. Així ho ha
comunicat a l'Ajuntament el departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
L'Ajuntament de l'Escala havia reclamat
en nombroses ocasions els darrers anys
una solució per millorar la seguretat d'aquest accés, donat que es troba al mig
d'una llarga recta. La Generalitat, titular
de la carretera GI-623, assegura que
després d'analitzar les diferents alternatives, s'ha descartat fer un giratori i que
s'ha valorat com a millor opció la implantació d'un carril central de gir en aquest
punt.

La II Fira d'Entitats Escalenques ha tornat a comptar amb una gran participació
tant d'entitats com de públic. Un total de 45 entitats estaven representades en
aquesta segona edició.
La Fira d'Entitats va nèixer l'any passat amb la voluntat de convertir-se en una
trobada anual on donar a conèixer quina és l'activitat de les nombroses entitats
locals i afavorir l'intercanvi entre elles.
Sota la pèrgola de la plaça Catalunya hi havia els diferents estands de les entitats. Repartits per la resta de la plaça, s'hi podia veure durant tot el matí una
trentena d'activitats, des de música, a demostració d'antics oficis mariners, passant per teatre, poda de bonsai, escacs, ball, tenis o acrobàcies, entre d'altres.

Trobada de síndics
Una trentena de síndics locals de Catalunya es van reunir a l’Escala a principis del mes de juliol. Es tracta de la
trobada lúdica anual que fa aquest
col·lectiu, que es fa cada any en una
població de Catalunya diferent.
El Síndic de l’Escala, Jordi Piqué, va
destacar el paper d’aquesta figura
com a pont entre el ciutadà i les administracions locals.
Després d’uns breus parlaments al
Museu de l’Anxova i de la Sal, els síndics locals de Catalunya i els seus
acompanyants van fer un recorregut
per conèixer l’Escala i van tancar la
reunió anual amb un dinar.

Job Ramos, becari de Primavera. L'artista olotí Job Ramos, guanyador de la Beca de Primavera de l'Escala, ha estat
tres mesos a la Casa dels Forestals de Sant Martí d'Empúries desenvolupant el seu projecte.“Eclipsis i altres objectes”,
és el nom del projecte amb què Ramos va guanyar la dissetena edició de la beca.
“Aquest projecte busca evidenciar els mecanismes de producció d’il·lusió, utilitzant un material clau en la creació de la
imatge: la llum. Aquesta serveix com a pretext per desplegar diferents estratègies que permeten qüestionar i establir
noves relacions entre espai i temps, entre extramurs i intramurs, etc.”, argumentava Job Ramos, que ja ha estat experimentant en aquesta línia els darrers anys i veia la beca de primavera com una continuïtat de l’experiència que va desenvolupar amb la beca IASPIS International Artist Studio Program, a Estocolm (2011). El projecte de Ramos va ser
escollit entre un total de 22 propostes. El jurat, presidit per l’alcalde de l’Escala, el formaven el crític d’art Eudald Camps,
l’escultor Josep Maria Simon i els pintors Manolo Sierra i Pere Bellès.
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ENTREVISTA

Víctor Puga, alcalde de l’Escala

“Turisme i Atenció a les Persones són dues àrees
que considerem molt importants”

L’alcalde de l’Escala, Víctor Puga, parla en aquesta entrevista de les primeres sensacions que té després d’accedir per primer cop al càrrec, així com de com encara aquest nou mandat

S’inicia un nou mandat, el seu primer com a alcalde. Com l’afronta?
-“El visc com un relleu natural, després d’estar 8 anys al govern. La responsabilitat no és la mateixa i el dia a
dia canvia, però el funcionament de
l’Ajuntament i l’experiència prèvia ja
els tenia adquirits, que és important.”
-Nota molt de canvi passant de primer tinent d’alcalde a alcalde?
-“Sí. És un tòpic, però és la veritat. És
un pes important saber que ets el darrer responsable del que passi. ”
-El mandat ha començat amb un
govern en minoria (el grup municipal del PSC es va quedar a un regidor de la majoria absoluta).
-”Amb el resultat que vam obtenir, vam
iniciar contactes amb tothom. És veritat que la nostra idea era arribar a un
pacte estable amb Iniciativa, amb qui
tenim una relació excel·lent i ja hem
estat governant el darrer mandat.
Haurem de veure com acaben
aquests contactes”
-De tota manera, en el ple d’investidura tots els grups municipals semblaven coincidir amb una voluntat
de diàleg en aquest mandat.
-”Nosaltres tenim aquesta voluntat de
mà estesa. Ho hem dit en campanya,
a la investidura i és així. Ara veurem
la posició que adopta cada grup. Nosaltres tenim totes les ganes d’arribar
a acords amb aquells temes que de-

manen un ampli consens”.
-Què n’espera Víctor Puga d’aquests propers quatre anys?
-”Espero que l’Escala segueixi creixent de forma ordenada i projectantse cap enfora com una població que
funciona bé, amb bons serveis i que té

una oferta prou àmplia per fer que el
turisme segueixi sent un motor econòmic.
Per nosaltres, les àrees que han de
ser molt importants són el Turisme i
l’Atenció a les Persones.
Per una banda, tenim l’obligació de
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donar resposta a les necessitats que
té la població, malgrat el mal finançament d’altres administracions i els problemes de competències que hi ha.
I d’altra banda, tenim clar que el turisme impregna la resta d’àrees en un
municipi com el nostre. Hem de saber
gestionar els projectes estratègics i
també els de detall. La imatge que té
un visitant quan arriba a l’Escala crec
que és molt bona i hem de fer que això
continuï així.
Tant Turisme com Atenció a les Persones-Serveis Socials es reforcen en
aquest mandat, com ho demostra el
fet que la feina que abans feien un regidor per àrea, ara s’ha repartit de
forma que hi ha dos regidors a cada
àrea
amb
competències
concretes.També tenim importants
reptes a l’àrea de Medi Ambient. Hem
d’acabar d’activar l’àrea de les Planasses, millorant l’accés, amb un carril bici a l’entorn... que s’afegeixen a
les coses que ja s’han fet fins ara,
amb la senyalització, la millora forestal, etc. A més, tenim un altre gran
projecte, com és convertir Vilanera
en un equipament vinculat als parcs
naturals dels Aiguamolls de l’Empordà i el del Mongrí, les illes Medes
i el Baix Ter i a la promoció de l’espai.
Tenim un acord amb la Generalitat
des del 2009 i sembla que hi ha
ganes de tirar endavant i fer una
aposta pública per a aquest entorn. ”
-Una altra novetat del cartipàs que
s’ha aprovat és la creació d’una regidoria de Participació Ciutadana.
Quin és l’objectiu?
-”És veritat que la forma de fer política ha canviat molt en els darrers
anys. Hi ha experiències de processos participatius. Nosaltres havíem
apostat fins ara amb consells com el
de salut o cultura, que han anat fent
la seva funció. Però val la pena aprofundir-hi i crear una regidoria, a veure
de quina manera som capaços de fer

participar la gent en la gestió municipal ”.
-Quine són les actuacions més immediatesque es començaran a tirar
endavant a nivell municipal?
-“Tenim un pressupost començat i
coses compromeses. Per exemple, és
molt important acabar la rehabilitació
de l’Alfolí i posar-lo en marxa com a
centre cultural. Una altra cosa és el
projecte de la Platja, que hauria de començar aquesta tardor. A part del nucli

antic, també hi ha voluntat d’actuar en
un altre nucli de gran importància com
és Riells. ”

“Tenim la mà estesa i

ganes d’arribar a acords
amb temes que demanen
un ampli consens”
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OPINIÓ DELS GRUPS
L’inici d’un nou mandat

Fa escassament un mes que es va constituïr el nou Consistori municipal de la legislatura 2015-2019 i que en Víctor
Puga prenia posessió com Alcalde de l’Escala. No ens cansarem d’agraïr la confiança que ens vau donar molts escalencs i escalenques el passat mes de maig recolzant la nostra candidatura i fent-nos confiança pels propers quatre
anys al capdavant de l’Ajuntament de l’Escala.
El nostre és un projecte transversal amb una visió clara de present però sobretot de futur, amb uns eixos bàsics que
tenim la intenció que amb el diàleg i el consens de tots plegats, marquin els propers anys de mandat. Ja hi hem posat
fil a l’agulla, per això al darrer ple del mes de juliol vam aprobar incialment el Projecte del Front Marítim, una proposta que portem
treballant-la des de fa temps i que estem convençuts que millorarà notablement un dels indrets més neuràlgics que té l’Escala. Un
altre dels nostres grans reptes és iniciar la tramitació per revisar l’actual Pla General i aprovar un nou POUM que ordeni urbanísticament el municipi i dissenyi el seu creixement futur.
Desitjar a tothom un molt bon estiu.

Nova etapa

Des de Convergència i Unió, encarem aquesta nova etapa política amb una gran responsabilitat, amb il•lusió, amb
ganes d’aprendre i amb respecte per a fer-ho el millor possible al capdavant de l’oposició. Van confiar amb nosaltres
un vint per cent de la població de l’Escala i treballarem per a ells i per a la resta, per fer un poble millor.
El nostre equip és un projecte de futur amb ganes de treballar, encara que sigui desde l’oposició, per situar el poble
de l’Escala en un lloc privilegiat dins la Costa Brava; un poble que potenciï el turisme com a eix econòmic principal, que prioritzi l’atenció a les persones, que reactivi l’activitat econòmica local i disminueixi l’atur i que faci servir un model urbanístic respectuós amb
el nostre entorn. Som gent que ens estimem el nostre poble i és per això que escoltarem els ciutadans, recolzarem propostes i
sobretot farem una oposició constructiva per fer que el poble de l’Escala tiri endavant, sempre i quan es faci de manera respectuosa
i atenent al que nosaltres defensem.

A treballar

Comença una nova legislatura, una legislatura que s'entreveu, tot i semblar continuista, marcada pels vents de canvi.
Canvis a nivell europeu (Grecia?), canvis a nivell espanyol (Rajoy-Podemos -Pedro Sanchez?) i canvis a nivell Catala
(independencia?) i a nivell municipal també.
Les forces politiques ens hem de fer càrrec dels temps en què vivim i de com els vivim. L'importància d'aquesta legislatura està en què de nosaltres en depèn com afrontar els nous reptes que se'ns presenten, que la societat ens presenta. La defensa
de l'estat del benestar, el creixement de la desigualtat social, la gestió dels serveis bàsics i el seu accés, com afrontem la contradicció
entre que cada cop hi ha més gent que hi vol dir la seva i cada cop hi ha més desafecció política... i tot el que vagi sorgint entre
moltes altres coses. Hi ha feina, a treballar!!

Agraïment

Les nostres primeres paraules en aquest butlletí volem que siguin d’agraïment a les 595 persones que a les darreres
municipals van dipositar la seva confiança a la candidatura d’ERC-Junts per l’Escala, gràcies a la qual ERC va ser
l’única força local que va incrementar el resultat. Aquesta confiança, doncs, històrica en unes municipals, ha possibilitat
l’entrada a l’Ajuntament de 3 regidors, Xavier Ballesta, Etna Estrems i Carles Carlà, els quals, n’estem molt segures i
segurs, no us deceberan: tots tres es desviuen pel poble, se l’estimen i hi treballen sense descans i amb passió. En
Xavier, l’Etna i en Carles des d’ara, a més, treballaran pel poble des de l’Ajuntament, tot i les limitacions que implica
ser a l’oposició. A partir del juliol, els trobareu els divendres a l’Ajuntament, despatx 4, de 12 a 13 hores, on us hi podreu adreçar per
transmetre’ls les vostres idees i inquietuds, o per fer-los les consultes que considereu pertinents.

Avís a navegants

El dilluns dia 29 de juny l’actualitat estava en Grècia. El Govern d’esquerres ha portat el país a l’asfixia econòmica,
pensions, sous públics en perill, “corralito”. Culpables: Els inèptes irresponsables de coalició d’esquerra radical
SYRIZA i el primer ministre Tsipras. Grècia es un mal exemple a no imitar i avís a navegants per les eleccions del
27S, atesa la similitud entre missatges preelectorals de l’ara Govern Grec i, els missatges polítics de forces d’esquerra antisistema que criden al desordre, la desobediència, la trencadissa. El mateix que va fer l’irresponsable coalició SYRIZA per guanyar eleccions i ara no sap com governar.
Cal reforçar sense dividir ni trencar, és l‘hora de la concòrdia i, per això als Catalans ens convé més tenir propostes polítiques de
recuperació, serioses i de sentit comú. A Catalunya cal evitar posar en safata la Generalitat a les forces d'esquerra radicals.
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AGENDA

JULIOL
Dia 10 de juliol
*XXII Ruta de la Tramuntana. Regada de vela de creuer
Lloc: Club Nàutic
Dia 11 de juliol
*Concerts Clàssics l’Escala-Empúries. Quartets romàntics
Lloc: Església de Sant Martí
Dia 12 juliol
*Teatre. Representació del musical
“un estiu a la platja”
Lloc: Sala polivalent
Dia 16 de juliol
*Festa de la Mare de Déu del
Carme
Lloc: Diversos
Dia 18 de juliol
*Portalblau. Concert de Le Croupier
Lloc: Escales d’Empúries
Dia 19 de juliol
*Portalblau. Actuació “...Y espinas
tiene la rosa”.
Lloc: Escales d’Empúries
Dia 22-26 de juliol
*Gastromusical. Sopar + concert
Lloc: Restaurant El Molí
Dies 24 de juliol
*Portalblau. Conferència amb
Jordi Llovet i concert “El(s) poeta
Ovidi
Lloc: Alfolí de la Sal
Dia 25 de juliol
*Portalblau. Exposició Marenostrum
*Portalblau. Concert Guillem Roma
Lloc: Alfolí de la Sal
*Portalblau. Concert. Minipop
Lloc: Plaça Catalunya

Dia 26 de juliol
*Portalblau: Gemma Humet
Lloc: Alfolí de la Sal
Dia 29 de juliol
*Portalblau. Conferència “Egipte,
de la revolució a una estabilitat
forçada (2011-2015)”, a càrrec d’Eduardo Marín
Lloc: Alfolí de la Sal
Dia 30 de juliol
*Portalblau: Mapping i concert la
Banda del País Petit.
LLoc: Platja-Mar d’en Manassa
Dia 31 de juliol
*Portalblau. Maria del Mar Bonet
Lloc: Mar d’en Manassa
AGOST
Dia 1 d’agost
*Portalblau. Elèctrica Dharma
Lloc: Mar d’en Manassa
Dia 2 d’agost
*Portalblau. Luar Na Lubre
Lloc: Mar d’en Manassa
Dia 3 d’agost
*Portalblau. Cris Juanico
Lloc: Mar d’en Manassa
Dia 6 d’agost
*Cantada d’Havaneres: Peix Fregit,
Arjau i Cantaires del Montgrí
Lloc: La Platja
Dia 14-23 d’agost
*Concerts al Fòrum Romà: Adrià
Puntí, Calexico+Graham, Andrea
Motis and Joan Chamorro Group,
Txarango + Germà Negre
Lloc: Fòrum romà
Dia 26 d’agost
*Cloenda del cicle de sardanes
d’estiu
Lloc: La Platja

FESTA MAJOR
A cavall entre la darrera setmana d’agost i la primera de setembre, l’Escala
celebra la seva festa major, amb activitats de tota mena, per a petits i grans,
per tal de gaudir d’aquestes jornades. Des de la trobada gegantera, fins als
clàssics festival nàutic, cursa d’objectes flotants no identificats o corremulla.
Trobareu tota la informació de la programació de la Festa Major de l’Escala al
web municipal: www.lescala.cat.

EXPOSICIONS

*
Exposició “Marenostrum”. Festival Portalblau. Inauguració: 25 de
juliol. Fins el 16 d’agost
Lloc: Alfolí de la Sal
*Exposició temporal "El sexe a l'època romana"
Lloc. MAC-Empúries. Fins el 16 de
setembre
Podeu consultar els horaris i dies
a www.lescala.cat

FESTA DE LA SAL

Un clàssic del mes de setembre és
la celebració de la Festa de la Sal,
en què l’Escala homenatja els antics
oficis mariners. Com és habitual, se
celebra el tercer dissabte del mes de
setembre.

RUTA DE LA TAPA

A finals de setembre es posa en
marxa una nova edició de la ruta de
la tapa de l’anxova. És una ocasió
única per conèixer aquest típic producte gastronòmic escalenc de diferents maneres, recorrent nombrosos
locals del municipi.

PORTALBLAU

Del 18 de juliol al 3 d’agost, el Festival de Músiques i Arts de la Mediterrània, Portalblau, ofereix una àmplia
varietat d’espectacles, repartits entre
Empúries, la Mar d’en Manassa i
l’Alfolí de la Sal. www.portalblau.cat
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Plató gastronòmic

El popular cuiner italià Gabriele Rubini, conegut com a Chef Rubio, ha estat aquest estiu a l'Escala enregistrant un
dels capítols de la sèrie culinària que protagonitza a Discovery Max. La pesca i la gastronomia local, en especial
les populars anxoves, han centrat l'interès del programa, que està previst que s'emeti aquesta tardor.S'ha enregistrat
l'arribada del peix a port i com aquest es cuina, després.
El programa del chef Rubio té uns 600.000 espectadors de mitjana i s'emet a través de Discovery Max a diversos
països, com Itàlia (on es coneix com a Unit e Bisunti) i França. A l'Estat espanyol s'emet amb el nom de Chef Rubio.
És el primer cop que aquesta producció surt d'Itàlia i, a part de l'Escala, ha visitat quatre municipis gironins més
per conèixer els productes autòctons i la nostra gastronomia.
Aquesta producció ha estat impulsada per l'Agència Catalana de Turisme i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, amb la col·laboració de l'Agència de Desenvolupament Econòmic i Turístic de l'Escala.
En els darrers mesos altres programes de televisió, com Agrosfera, de RTVE, han fet enregistraments a l’Escala,
així com diverses empreses de publicitat.

