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ENTREVISTA

Nou curs i nous projectes
Hem deixat enrere l’estiu i entrem a la tardor. Les temperatures comencen a baixar progressivament i els dies s’escurcen. La tardor suposa el
retorn a la rutina després d’un període estival en què l’Escala ha viscut
uns mesos d’una activitat extraordinària.
En les properes pàgines trobareu una valoració sobre les dades i el balanç que s’ha fet de l’estiu, del Festival Portalblau, de la primera edició
del Projecte Sèpia o de la passada Festa de la Sal.
Qüestions com la petició, a la Generalitat, d’ampliació del Centre d’Atenció Primària de l’Escala, amb l’objectiu de millorar el servei que es presta
als usuaris, la posada en funcionament amb una excel•lent valoració de
l’àrea de Joventut, o l’actualitat en relació a les obres que està executant
l’Ajuntament. Les previsions de projectes importants per a la vila i que
en un futur proper s’activaran, també ocupen un espai destacat a la publicació.
Pel que fa a l’actualitat de la gestió municipal, l’arribada de la tardor dóna
pas a un període de l’any decisiu. En els propers mesos es treballarà
en l’elaboració dels projectes d’ordenances i pressupostos que es convertiran en les eines bàsiques per desenvolupar l’acció de govern de
l’any vinent.
L’equip de govern treballarà amb el conjunt de les forces polítiques amb
representació municipal per elaborar i aprovar unes ordenances que rebaixin la pressió fiscal al conjunt dels escalencs, i alhora garanteixin el
recursos suficients perquè l’Ajuntament segueixi exercint el lideratge com
a motor econòmic que l’Escala necessita.
Aprovades les ordenances, serà el moment de decidir el destí dels ingressos que generaran els tributs locals i les altres fonts de finançament
municipals.
El proper exercici, l’Escala es convertirà en un exemple de transparència
i participació ciutadana, implementant un projecte de pressupostos participatius pioner al territori. Els veïns de l’Escala tindran l’oportunitat de
decidir una part molt important de les inversions del 2017. En les properes pàgines trobareu alguns dels detalls d’aquesta nova proposta que
estem desenvolupant.
Un nou curs polític, nous projectes i el mateix compromís per seguir treballant per l’Escala.
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OBRES I MILLORES

Iniciades les obres d’unificació de les places de
l’Ajuntament i de l’Església

El 19 de setembre es van posar en
marxa les obres del projecte d’unificació de les places de l’Ajuntament i
de l’Església, que inclouen també la
millora de la xarxa de canalització del
clavagueram i les aigües plujanes del
tram del carrer pintor Joan Massanet
fins la plaça Víctor Català.
Amb aquest projecte se suprimiran
les barreres arquitectòniques que té
en aquest moment l’espai que ocu-

pen les dues places, dignificant l’entorn entre dos dels edificis principals
del municipi. En aquest sentit, les
dues places tindran un paviment unificat i al mateix nivell, donant unes
possibilitats d’ús molt majors.
L'obra va ser adjudicada a l'empresa
Rubau Tarres i costarà uns 382.000
euros, dels quals el 95% seran coberts amb subvencions del Pla de
Barris del Nucli Antic i el Pla Únic

d'Obres i Serveis.
Es preveu un termini total d'execució
de 18 setmanes.
Mentre duren aquests treballs, s’hauran d’anar fent alguns canvis a la circulació que afecten principalment als
carrers pintor Joan Massanet i Enric
Serra, que travessen l’àmbit de les
dues places i que, un cop acabat el
projecte, continuaran estan oberts al
trànsit com fins ara.

Segona fase del front marítim i Avinguda Montgó
El ple del mes de setembre va aprovar definitivament el projecte de millora del primer tram de l'avinguda Montgó, en
què es preveu l'ampliació de les voreres i la creació d'un carril bici, entre d'altres. Es va aprovar també el plec de clàusules reguladores de la contractació de les obres, les quals no es començaran a executar, però, fins no haver resolt
l'aparcament alternatiu que s'ha de fer a la zona. En aquest sentit, l’objectiu municipal és obrir un nou aparcament en
un solar que hi ha entre l’avinguda Montgó i el camí del Palau, que supleixi les places que hi ha ara en aquest tram
de l’avinguda.
D’altra banda, el ple del mes d’octubre ha donat llum verda a un altre dels grans projectes previstos per a aquest any,
com és la segona fase de la millora del front marítim del nucli antic. En la línia de la primera fase, el projecte preveu
fer un paviment unificat, donant tot el protagonisme als vianants. Es millorarà també l’entorn de la platja del Port d’en
Perris i es resoldran els pendents del carrer per tal de facilitar que en cas de llevantada l’aigua torni més fàcilment
cap al mar, en lloc d’anar cap a les cases. En aquest sentit, el projecte preveu també fer unes petites obertures al mur
de pedra per tal de facilitar aquest retorn de l’aigua.
Les obres està previst que s’iniciïn aquesta tardor i estiguin acabades de cara a l’estiu de l’any vinent.
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SERVEIS

L’escola bressol municipal Ballmanetes s’amplia
amb una nova aula per no deixar fora cap nen
L’escola bressol municipal Ballmanetes ha iniciat el curs amb una aula
més. L’ampliació s’ha executat per tal
de no deixar fora del centre cap dels
nens i nenes que havien demanat
plaça i va suposar demanar autorització a la Generalitat per tal que donés
permís a l’Ajuntament de l’Escala per
tal de tirar-la endavant.
Quan es va fer el període de preinscripció, el mes de maig, hi va haver un
total de 97 peticions, cosa que representava 15 més de la capacitat del
centre. L’Ajuntament de l’Escala va
decidir en aquell moment no fer el procés d’assignació de places, que hauria suposat deixar sense lloc a
aquests 15 nens i nenes, i iniciar els
tràmits d’ampliació, que han estat autoritzats i s’han executat durant l’estiu.
“La nova aula queda completament
ben integrada a l'equipament, amb un
espai lluminós, amb accés al pati exterior i uns 50 metres quadrats, incloent-hi el lavabo", remarca la regidora
d'Ensenyament, Mariona Muñoz, la

1.361 alumnes als centres de
l’Escala. El curs escolar 2016-2017
ha començat a l’Escala amb total normalitat, amb un total de 1.361 alumnes
entre tots els centres escolars que hi
ha al municipi: Escola bressol municipal Ballmanetes, Escola Empúries, Escola l’Esculapi i Institut El Pedró.
Aquesta xifra és pràcticament idèntica
a la que hi havia a l’inici de curs anterior. Concretament, aquest any hi ha
540 alumnes a l'escola Empúries, 216
a l'escola l'Esculapi, 508 a l'institut El
Pedró i 97 a l’escola bressol municipal
Ballmanetes.

qual es mostra molt satisfeta "d'haver
pogut tirar endavant una solució que
garanteix l'accés a tots els nens i
nenes d'una etapa per la qual demos-

trem que estem apostant".
L’escola bressol municipal es va crear
fa 25 anys, tot i que l’edifici actual es
va obrir el 2011.
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PROMOCIÓ

60.000 consultes a les oficines de Turisme
Les oficines de Turisme de l'Escala
han atès un total de 60.533 consultes
aquest juliol i agost, una xifra lleugerament superior al mateix període de
l'any passat. Pel que fa al nombre de
visitants, tant pels usuaris atesos
com pel volum de residus recollits -un
dels paràmetres més fiables per als
càlculs de població-, es calcula que
aquest estiu hi ha hagut cap a un 3%
més de visitants.
En línies generals, l'Agència de Desenvolupament Econòmica i Turístic
de l'Escala fa un balanç molt positiu
de l'estiu, amb puntes d'ocupació en
què el volum d'habitants al municipi ha
superat les 50.000 persones.
Les estadístiques de les oficines de
Turisme marquen que la majoria d'atencions s'han fet a turistes francesos
(44%), seguits dels catalans (36,4%) i
s'ha notat un any més un increment

dels turistes holandesos, que ja representen un 6,1% i han superat anglesos, belgues i alemanys.
Es consolida també un increment molt
important de les consultes via web. En
aquest sentit, la web de Turisme de
l'Escala (visitlescala.com) es va fer
nova a principis d'any, incorporant

més informació i un portal de reserves, i aquest estiu ha rebut una mitjana d'un 80% més de visites que el
mateix període de l'any passat. Els
apartats "què fer", "platges" i "agenda"
són els més consultats i també a la
web, les consultes en francès són les
principals.

Bon balanç del Portalblau
El Festival de Músiques i Arts a la
Mediterrània ha obtingut un molt bon
balanç aquest estiu. Cinc dels set
concerts programats han esgotat les
entrades i l'ocupació mitjana de la
novena edició del Portalblau ha estat
superior al 93%.
Un total de 5.621 espectadors han
passat pels diferents espectacles
que s'havien programat aquest any.
Pablo Milanés, Rafael Amargo,
Josep Tero, Lídia Pujol i Les Anxovetes van esgotar les entrades de les
seves actuacions.
Segons els resultats d'una enquesta, el 41% dels espectadors de Portalblau van dinar o sopar en establiments de
l'Escala mentre eren al municipi per assistir a alguna de les activitats del festival. Així mateix, un 16% dels enquestats
va pernoctar en allotjaments de l'Escala amb motiu de la seva assistència a Portalblau.Pel que fa a la procedència del
públic, el 74% dels espectadors eren veïns de localitats gironines, principalment de l'Alt Empordà i de la ciutat de Girona;
un 21% dels espectadors provenien de municipis de les comarques de Barcelona -com Barcelona, Badalona, L'Hospitalet
de Llobregat, Sentmenat, Manresa o les Masies de Voltregà-, mentre que el 5% restant es reparteix entre públic d'altres
zones de Catalunya i turistes espanyols i estrangers.
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NOTÍCIES

El projecte Sèpia, tot un èxit el primer any
S’ha garantit la
reproducció de més
d’un milió d’ous de
sèpia i calamar
El primer any del projecte Sèpia, finançat en bona part per l'Ajuntament
de l'Escala, ha aconseguit garantir la
reproducció de més d'un milió d'exemplars de sèpia i calamar en aigües del
municipi. Boris Weitzmann i Isaac
Moya, impulsors del projecte, han presentat aquest setembre els resultats
d'aquesta primera actuació, que es vol
continuar en els propers anys.
No hi ha cap mena de dubte que els
resultats han superat totes les expectatives. Entre finals de març i principis
de setembre s'ha comptabilitzat que a
les sepieres que es van instal·lar prop
de la costa d'Empúries -una línia de
1.000 metres amb branques de llentiscle, galzeran i pi, situades a 8 metres
de fondària-, s'hi han dipositat uns
102.930 ous de sèpia i 868.500 ous
de calamar. A això cal afegir-hi la
tasca que han fet els pescadors per
recuperar els ous que quedaven enganxats a les seves xarxes i dipositarlos
en
incubadores
creades
expressament per tal de garantir la
seva supervivència. S'han incubat un
total de 118.500 ous de calamar i
11.400 de sèpia, el màxim que permetien les dues gàbies experimentals
que s'havien fet per a aquesta primera
edició del Projecte Sèpia. Però Weitzmann i Moya calculen que aquesta
xifra es pot multiplicar per deu l'any vinent, si es disposa de més incubadores.
De fet, aquest és un dels reptes per a
l'any vinent, ja que un estudi fet amb
l'ajuda del CSIC, s'ha valorat que l'índex de supervivència d'aquests ous
rescatats pels pescadors i incubats,
està entre el 83 i el 95%. "Hem de
continuar amb aquest projecte, perquè

és una idea simple, però que s'ha demostrat molt efectiva", remarca Weitzmann.
L'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, ha
remarcat la importància d'aquest projecte, "que ha estat capaç de generar
la complicitat pública i privada i té els
seus efectes tant del punt de vista mediambiental, com pedagògic i econòmic".
El projecte es va engegar a partir de
la constatació que els cepalòpodes
cada vegada tenien més dificultat per
reproduir-se degut fonamentalment a
disposar de menys punts on dipositar
els ous -els rius cada vegada porten
menys branques cap a mar-. Això feia
que molts els posessin a les xarxes

dels pescadors i es perdessin quan
aquests les recollien. Amb la col·locació de línies de branques i la recuperació dels ous dipositats a les xarxes,
es demostra la viabilitat de revertir
aquesta situació.
Entre altres actuacions paral·leles que
s'han fet aquest any, hi ha hagut xerrades a uns 150 escolars, la creació
d'una sepiera visitable prop de la
costa i conferències per conscienciar
el sector nàutic.
El projecte ha comptat amb la col·laboració també de la Confraria de Pescadors de l'Escala, Rycsa, Orca
Diving, Hostal Empúries, Club Nàutic
l'Escala, Quercus Sàpiens, Tònic i
Txell Arbusé.

butlleti_octdes2016_Maquetación 1 07/10/2016 20:38 Página 7

L’Escala Butlletí municipal- Octubre / Desembre de 2016

Aprovat el Pla Local de Joventut
El ple del mes d’agost ha aprovat per
unanimitat el Pla Local de Joventut
2016-2020.
"L'aprovació d'aquest pla és un pas
molt important, un punt d'inici a partir
del qual s'han d'anar desenvolupant
els projectes que siguin necessaris",
remarca el regidor de Joventut, Rafel
López, el qual destaca també l'impuls
que s'està donant a aquest àrea en el
darrer any, amb la creació de la figura
del dinamitzador juvenil, les assemblees de joves que s'han anat convocant i projectes en marxa, com
l'obertura, aquesta tardor, de l'Espai
Jove.
L’àrea de Joventut també ha impulsat
ja diverses activitats noves durant la
Festa Major i d’altres, com el Holi Festival que s’ha fet a finals del mes de
setembre.

Una Festa Major amb molta participació
La Festa Major d’aquest any ha estat
una de les més multitudinàries dels
darrers anys. La majoria d'actes han
aconseguit un volum de participació
extraordinar i l'organització calcula
que entre totes les activitats d'aquesta edició s'han sumat cap a
20.000 persones.
El regidor de Cultura i Joventut, Rafel
López, es mostra molt satisfet de la
resposta dels veïns i visitants a l'oferta que incloïa la programació d'aquest any i destaca la bona rebuda a
les novetats que s'havien pensat especialment des de l'àrea de Joventut,
com la gimcana nocturna o el tobogan gegant urbà que s’instal·lava al
tram final del carrer Enric Serra.
El bon temps ha estat aquest any la
tònica dominant durant totes les jornades de la Festa Major, a excepció
del tram final del darrer dia, en què
l’entrada sobtada de vent de tramuntana obligava a ajornar l’espectacle
dels focs d’artifici, els quals es podien
fer amb normalitat, finalment, el dia
10 de setembre.
Entre totes les jornades, la programació de la Festa Major d’aquest any ha
sumat una cinquantena d’activitats.
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Pressupostos participatius i menys IBI
Els veïns de l’Escala podran decidir inversions per valor de 400.000 euros per a
l’any vinent, amb un procés de participació ciutadana que començarà properament. També es proposa una rebaixa de l’IBI i congelar la resta d’impostos

L'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, ha
proposat als grups municipals abaixar
un 3% l'Impost de Béns Immobles per
al 2017 i mantenir la resta de taxes i
impostos, que s’han de portar a aprovació a finals d’octubre, congelats. A
més, els pressupostos municipals inclouran una partida de 400.000 d'inversions del pressupost municipal que
seran proposades i escollides pels
veïns.
Aquest seria el cinquè any consecutiu
que es congelen els impostos i taxes,
afegint en aquesta ocasió la proposta
de rebaixa del 3% de l'IBI. A més, es
proposarà al ple que es repeteixin les
bonificacions i ajuts socials que ja
s'estan aplicant aquest any per a les
persones i famílies en una situació
econòmica més greu (arriben fins a un
95% de l'IBI en alguns casos, entre altres).
"La bona gestió econòmica dels darrers anys ha suposat reduir considerablement l'endeutament municipal i

tenir una situació d'estabilitat que ens
permet establir aquestes mesures i
també continuar invertint en la millora
del conjunt de la població", argumenta
Víctor Puga. En aquest sentit, l'endeutament municipal s'ha rebaixat gairebé
sis milions des del 2006, tancant l'exercici 2015 amb només 5,7 milions.
El percentatge d'endeutament ha baixat en aquest període del 84,8% al
30,84%.
Pressupostos participatius
D'altra banda, també s'ha decidit que
els veïns de l'Escala podran escollir, a
través d'un procés de pressupostos
participatius, inversions per valor d'entre 300.000 i 400.000 euros de cara a
l'any vinent. Un dels principals valors
afegits és que les propostes no s'originaran des de l'Ajuntament, sinó que
el procés de pressupostos participatius s'iniciarà amb una recollida de
propostes d'inversió fetes per part dels
veïns, la metodologia de la qual es de-

tallarà properament. De l'anàlisi i avaluació d'aquestes propostes, en sorgiran un conjunt de projectes que se
sotmetran a votació popular per tal
d'escollir un grup d'inversions de cap
a 400.000 euros que s'executaran el
2017.
Aquest és un procés que entre totes
les fases durarà cap a mig any i que
comptarà amb la participació del Síndic de Greuges Municipal en tot el
desenvolupament. En tot cas, el pressupost que s'aprovi a final d'any ja
preveurà el finançament d'aquestes
inversions.
"Aquest és un compromís electoral i
creiem que anar desenvolupant accions des de l'àrea de Participació
Ciutadana ha de ser una cosa positiva
i enriquidora", remarca l'alcalde de
l'Escala, el qual destaca també, en
aquesta línia, que properament també
s'iniciarà un altre procés de participació ciutadana vinculat a la revisió del
Pla d'Ordenació Urbana Municipal.
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El pla de mandat marca les prioritats pel 2016-2019
En un acte públic a la Sala d'Actes Municipal, l'alcalde de
l'Escala, Víctor Puga, va marcar aquest setembre les prioritats que es planteja el govern municipal per als propers
tres anys.
Entre altres, l'alcalde va destacar:
-Potenciació de la participació ciutadana. De cara a l'any
vinent s'introdueixen pressupostos participatius.
-Impuls del nou Pla d'Ordenació Urbana Municipal, amb el
màxim consens possible i amb un programa de participació
ciutadana que s'anirà desenvolupant en tot el procés.
-Política econòmica rigorosa. L'endeutament municipal
s'ha rebaixat gairebé sis milions des del 2006, tancant l'exercici 2015 amb només 5,7 milions. El percentatge d'endeutament ha baixat en aquest període del 84,8% al
30,84%. Es proposa una rebaixa de l'IBI del 3%.
-Pla director d'urbanitzacions. S'hi està treballant des de fa
mesos, amb la voluntat de marcar, no només allò que
manca per fer, sinó les prioritats a seguir. Les zones del
Riuet, Emperadors, Terroges i entorn de l'avinguda Montgó
són algunes de les que s'apunten com a primeres actuacions.
-Projectes estratègics. En les darreres dècades s'han anat
fent actuacions per relligar el front marítim del municipi, des
de Montgó fins al Riuet. Completar el projecte de la segona
fase del front marítim del nucli antic, Millorar la connexió
del passeig de Riells amb la zona del Port i les Planasses,
millorar la mobilitat a l'avinguda Montgó, adequar l'entorn
del Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries... són alguns del projectes per als propers anys. Preservar i posar

en valor els espais de les Planasses i entorns d'Empúries
i Vilanera.
-Serveis de neteja i millora de la qualitat de l'aigua. Els contractes d'ambdós serveis s'han de revisar el proper any.
S'està treballant amb el Consorci de la Costa Brava i l'Agència Catalana de l'Aigua per fer una canalització que
porti aigua a l'Escala des de la conca del Ter.
-Projecte cultural vinculat a Empúries i l'Alfolí de la Sal com
a grans referents.
-Nou projecte per potenciar l'àrea de Joventut.
-Aposta per intentar posar en marxa a l'institut de l'Escala
un cicle formatiu vinculat al sector turístic.
-Potenciació de l'especialització turística, amb les marques
de turisme familiar i esportiu com a objectiu prioritari. Desenvolupament d'un pla director de Turisme.
-Aposta per l'Estat del Benestar i l'Atenció a les Persones.
Mantenir les ajudes i bonificacions per a les persones que
ho estan passant més malament.
Durant l'acte també es va fer balanç del primer any d'aquest mandat. Entre altres aspectes es van destacar la creació d’un nou portal turístic i una nova web municipal, amb
l’activació també del portal de la transparència; la creació
d’una nova aula a l’escola bressol municipal Ballmanetes;
la creació de l’aparcament dissuassori de Can Parals; l’inici
del procés de revisió del planejament general; la millora
del front marítim del nucli antic; les ajudes per a la rehabilitació de façanes; ajuts i bonificacions fiscals per a les persones amb majors dificultats econòmiques; i la potenciació
de les àrees de Serveis Socials i Joventut, entre d’altres.
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Treballant en l’ampliació del Centre
d’Assistència Primària a mig termini
El Centre d'Assistència Primària
de l'Escala ha atès un 3% més
d’usuaris aquest juliol i agost que
el mateix període de l'any passat.
En aquests moments, un dels objectius a mig termini és aconseguir una ampliació, en la qual ja
s'està treballant.
Aquest ha estat un dels temes
principals de la reunió del Consell
Municipal de Salut -que engloba
professionals de l'àmbit sanitàri
tant del sector públic com privatque es va celebrar aquest setembre.
La directora de l'Àrea Bàsica de
Salut de l'Escala, Marta Pedrerol,
va apuntar que l'alt volum assistencial d'aquest centre fa que ja
s'estigui treballant per aconseguir
fer entrar aquesta ampliació al pla
d'inversions de la Generalitat de
Catalunya. D'entrada, l'Ajuntament de l'Escala ja ha manifestat la
seva disposició a cedir un terreny de
la seva titularitat, que està situat just

al costat del Centre d’Assistència Primària, per fer-ho possible.
La Fundació Salut Empordà, respon-

sable també de l'Hospital Comarcal de
Figueres, és qui gestiona el CAP de
l'Escala actualment.

Zona blava d’hivern. La principal
novetat d’aquest any és que, en
consens amb la Unió de Botiguers
i Empresaris Turístics de l'Escala,
aquest hivern es manté com a
zona blava la plaça Nova, amb
l'objectiu de garantir la rotació d'aparcament.
D'aquesta manera, la zona blava
d'hivern quedarà formada per
unes 160 places entre la plaça
Nova, la plaça de la rectoria i els
carrers Enric Serra i pintor Joan
Massanet. Els preus d'hivern són
molt més reduïts que els d'estiu,
de manera que es pot aparcar un
quart d'hora per només deu cèntims o una hora i mitja per només
90 cèntims, per exemple.
L'horari de la zona blava d'hivern és de 9 a 13h i de 16 a 20h, de dilluns a dissabte.
Fins l'any passat, la zona blava d'hivern incloïa els aparcaments de la Riba i de la Punta, que han desaparegut amb el
projecte de millora del front marítim del nucli antic.
El regidor de Serveis, Robert Figueras, remarca que amb les novetats incorporades aquest any s'ha actuat "d'acord
amb les peticions que ens feien els comerciants de disposar d'un nombre de places d'aparcament regulat suficients
com per intentar garantir que hi hagi una rotació que afavoreixi l'activitat comercial d'aquesta zona".
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Modificació puntual del planejament
per facilitar noves places hoteleres

BREUS

Conveni per fer un pou a Senegal

El ple celebrat aquest setembre ha aprovat una modificació puntual del planejament general amb l'objectiu de facilitar i potenciar els usos hotelers i que s'incrementin el nombre de places d'allotjament.
En aquest sentit, s'estableixen diverses mesures. Una d'elles és que en aquells
terrenys en què sigui compatible l'ús residencial i hoteler, en cas que el propietari opti pel segon, disposarà d'un 20% més d'edificabilitat sempre que l'objectiu
sigui un establiment d'una categoria superior a tres estrelles. D'altra banda, es
podrà fer un aparcament en planta subterrani que ocupi tota la finca i no només
la part inferior de l'edifici. Un altre canvi és que es podran utilitzar les terrasses
dels establiments per a ubicar-hi serveis turístics.
Amb aquestes modificacions es persegueix aconseguir fer més atractiva la inversió per tal que s'incrementi el nombre de places hoteleres, una modalitat que
representa una part molt petita de l'oferta del municipi, en què predominen les
places vinculades a habitatges turístics i càmpings.
Les obres de l’entorn del
carrer Barcelona, més
barates. El ple de l'Ajuntament de l'Escala ha aprovat
en la sessió del mes d’octubre l'adjudicació de les
obres d'urbanització dels
carrers Barcelona, Ventalló,
Ginesta i Vendrell a Rubau
Tarrés, que ha presentat
una proposta un 35% més
barata que el preu de sortida de la licitació.
El projecte d'urbanització
dels carrers Barcelona,
Ventalló, Ginesta i Vendrell
costaran finalment 806.043
euros, un 35% menys del
preu de licitació. Aquesta va ser l'oferta més baixa de les 17 que es van presentar al concurs públic i va ser presentada per l'empresa Rubau Tarrés.
Això suposarà també una rebaixa important dels costos per als veïns. En aquest
sentit, el regidor d'Urbanisme, Josep Bofill, també va apuntar que està previst
establir fòrmules per facilitar els pagaments de les contribucions especials a
aquelles persones que tinguin dificultats per assumir-les.

L'Ajuntament de l'Escala i l'empresa
Sorea han signat un conveni que inicia
una campanya solidària per poder fer un
pou d'aigua a la zona de Kandia, al Senegal, que abastirà entre 2.000 i 2.500
habitants, dels quals uns 1.200 són
nens.
El projecte es gestiona a través de l'Associació de Cooperació per al Desenvolupament de Bantandicori, amb qui la
policia local de l'Escala ja va col·laborar
l'any passat amb l'organització d'un concert solidari.
En aquest cas, el conveni preveu que
Sorea fa una aportació de 3.000 euros a
través de l'Ajuntament de l'Escala.

Estudi per a majors de 60 anys
Amb l'activació de la pàgina web
www.mes60.cat, s’ha donat el tret de
sortida a “+60 Alt Empordà. Propostes
per a un envelliment actiu”. Es tracta
d'un procés de participació, que es desenvoluparà en els propers tres mesos,
per a la definició de polítiques i actuacions locals d'envelliment actiu promogut pel Pla per a la Inclusió i la Cohesió
social de l'Alt Empordà 2013-2016 del
Consell Comarcal de l'Alt Empordà amb
la col·laboració dels ajuntaments de Borrassà, Castelló d'Empúries, L'Escala,
Llançà, Roses i Vilafant.
En síntesi, +60 Alt Empordà vol obrir un
procés de reflexió sobre l'envelliment
actiu a la comarca amb la finalitat d'acordar accions i fer una proposta de recomanacions als ajuntaments per a
millorar la qualitat de vida de les persones més grans que resideixen a la comarca.

Mor Víctor Mora
Aquest mes de setembre ha mort, a l’edat de 85 anys, l’escriptor Víctor Mora,
autor d’Els plàtans de Barcelona i creador del Capitán Trueno. Nascut a Barcelona i de formació autodidacta, va
aprendre llegint llibres d'aventures i còmics. L’Escala és la seu de la Fundació
Victor Mora.
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ENTREVISTA
Rafel López, Regidor de Cultura i Joventut

“L’objectiu prioritari és que el mes de novembre es
pugui estrenar l’Espai Jove a can Parals”
El regidor de Cultura i Joventut fa un repàs en aquesta entrevista a l’activitat i projectes d’aquestes àrees i destaca especialment la potenciació de la relació amb els joves i la propera obertura de l’Alfolí de la Sal
-L’àrea de Joventut està experimentant importants canvis d’un any
ençà, amb l’objectiu de potenciarla. Un dels elements claus és l’aprovació del Pla Local de Joventut?
-“El Pla de Joventut és un full de ruta
necessari, sabent on estem a partir
d’un bon diagnòstic i posant les bases
de futur, que s’ha d’anar definint a partir de projectes que s’han d’anar presentant. Tenir aquest pla era
imprescindible. El que hem vist amb
aquesta diagnosi és que realment hi
ha mancances importants en aquesta
franja d’edat, algunes de les quals
podem resoldre a nivell municipal i
d’altres, que requereixen la participació d’altres administracions, com pot
ser el transport públic de comunicació
amb altres poblacions ”.
-Podem parlar de projectes concrets?
-“El projecte més immediat és la posada en marxa de l’Espai Jove, que
considerem molt necessari com a lloc
des d’on canalitzar les actuacions que
s’aniran fent i com a punt d’activitat en
sí mateix. Tenim previstos tallers, xerrades i tot tipus d’activitats... L’objectiu és que dins del mes de novembre
ja estigui obert aquest espai Jove.”
-La creació de la figura del dinamitzador juvenil va ser el primer pas
que es va donar per potenciar
aquesta àrea i aquest estiu ja s’ha

començat a notar la introducció de
noves activitats pensades per a
joves.
-“La figura del dinamitzador juvenil és
clau en tot aquest procés. En Xavier
Torrent crec que ha connectat molt bé
i està desenvolupant diferents projectes, per exemple amb l’institut. Ell és
el nostre referent a l’hora de connectar
amb els joves. Crec que és important
que les primeres iniciatives que ja
hem anat veient aquest estiu, com les
activitats de la Festa Major, sorgeixen
a partir de les assemblees que es van

fer amb els joves, en què van poder
anar començant a exposar les seves
inquietuds i que és el que els agradaria. Aquesta creiem que és la línia a
seguir. Valorem molt positivament com
van funcionar les activitats que es van
fer aquesta festa major o la proposta
del Holi Festival que hi va haver
aquest setembre a l’aparcament de
can Parals. És molt important que hi
hagi resposta a les noves activitats
que es fan i crec que l’activació de xarxes socials des de Joventut és clau
per donar-les a conèixer”
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-La línia a seguir és la potenciació
de l’àrea de Joventut?
-”Sí. Aquesta és una idea molt clara.
Des del primer moment vaig dir que
això és una cursa de fons i un projecte
molt ambiciós. Hi ha moltes mancances i peticions, però hem d’anar marcant un full de ruta de relació amb el
jovent del poble, que independentment de qui estigui governant en cada
moment, hi hagi unes bases que facin
que a mig termini tots en sortim beneficiats amb la involucració del jovent
amb les entitats i tot el que es fa al
poble. Això és molt important. Estem
marcant una línia que ha d’anar en positiu per molts anys.”
-Algun projecte més que ens pugui
avançar?
.“De cara a l’estiu vinent estem treballant en la creació d’un Campus Jove.
Ara tenim uns casals municipals,
però els joves de14-16 anys quedaven fora d’aquesta oferta i considerem que hi ha prou demanda per fer
una cosa específica per a ells.”
-Vostè també és el responsable de
l’àrea de Cultura. Quin balanç en
fa?
-“La quantitat d’actes que es fan al
llarg de l’any és més que notable. A
l’Escala es fan més de 500 activitats
l’any i s’intenta que n’hi hagi per a
tots els públics, amb col·laboració
amb les moltes entitats que hi estan
implicades. És molt important que les
entitats sentin el nostre suport.
Aquesta és una cosa que jo intento i
crec que és una assignatura pendent
a millorar que el jovent es vagi implicant amb les entitats per poder anar
garantint el seu futur”.
-Un dels grans projectes culturals
és sense cap mena de dubte l’Alfolí de la Sal. Les obres estan a
punt d’acabar-se i aviat es podrà
obrir.
-”És un espai magnífic. Ha de ser un
centre cultural molt important. Aquest

mes s’haurien d’acabar les obres i esperem aviat poder mostrar com ha
quedat. S’hi traslladaran les dependències de Cultura, però ha de tenir
espais per a exposicions, conferències i concerts, una zona d’informació
turística i un espai museïtzat que expliqui la història de l’Escala. També hi
ha d’haver el fons fotogràfic i l’arxiu
històric que té el municipi, cosa que
permetrà donar-li més rellevància i facilitar la seva consulta”.
-Empúries és l’altre pol cultural que
destaca del municipi.
-“Cada vegada hi ha d’haver un lligam
més fort amb Empúries, amb la incor-

poració municipal en els òrgans de
gestió. Alfolí i Empúries són dos pols
d’interès molt importants, als quals

“Esperem mostrar aviat

com ha quedat l’Alfolí de la
Sal. Aviat acabaran les
obres”
hem de sumar la resta d’elements que
inclou la nostra oferta cultural, des del
Museu de l’Anxova i de la Sal a les diferents rutes culturals que es programen durant l’any”.
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OPINIÓ DELS GRUPS
Continuar treballant per fer un poble millor per a tots
El passat mes de setembre es va celebrar un acte públic a l’Ajuntament on es van destacar les principals actuacions
en les diferents àrees de govern municipal dutes a terme aquest primer any de legislatura i les principals línies d’actuació del govern municipal que es desenvoluparan els propers anys.
En matèria econòmica, destacar que l’endeutament municipal s’ha continuat reduïnt alhora que els impostos s’han
vist congelats. En aquest sentit el proper any 2017 ja hem anunciat que la nostra proposta a la resta de grups serà de
rebaixar l’IBI en un 3% . Pel que fa a les polítiques socials, aquestes s’han vist reforçades aquest darrer any amb nous
projectes que se sumen a altres ja en funcionament. S’ha donat també un fort impuls a la joventut del nostre poble, creant la figura
del dinamitzador juvenil i fent partíceps als joves en el disseny d’activitats adreçades a ells; sense obviar la feina feta per promocionar
econòmicament el nostre municipi des dels diferents sectors. Aquestes són només algunes de les apostes que han tingut lloc aquest
darrer any.
Continuarem treballant des de les diferents àrees per fer de l’Escala un poble millor per a tots.

Segon fase del front marítim
Aquesta tardor l’Ajuntament es disposa a començar la segona fase de la reforma del front marítim. Una obra importantíssima , en un espai emblemàtic , que transformarà per sempre, l’aspecte del Port d’en Perris i la Punta. El projecte,
que té els mateixos defectes que el de la Platja, no s’integra en l’entorn i substitueix la pedra del país per formigó i
acer. Aquesta obra, la prioritat de la qual és molt qüestionable, es farà sense el necessari consens de tots els partits
polítics. Tampoc l’Alcalde ha pogut trobar un forat a la seva atapeïda agenda per rebre la plataforma ciutadana que qüestiona l’oportunitat i la necessitat d’unes obres, que lluny d’unir els escalencs en un objectiu comú, ha fracturat la població entre els que hi
estan a favor i els que hi estan en contra. La prudència hagués aconsellat esperar a veure què passa amb les obres de la primera
fase durant l’hivern. El fracàs de la infraestructura amb pluges moderades i tramuntana, i el comportament dels materials emprats,
que no sembla que sigui el millor, tot i que encara no fa un any que s’han posat, posen de manifest la manca de previsió en els
treballs. A més, seguim sense solucionar el problema de l’aparcament, que per més que es negui des del partit que governa, cada
estiu els fets ens continuen donant la raó.

Majoria independentista
Fa 5 anys que l’11 de setembre, diada nacional de Catalunya, ha agafat un caràcter marcadament únic, històric. La
major part de la població catalana ha pres consciència de la situació insostenible del país dins el conjunt d’Espanya
i, de forma totalment democràtica i pacífica, manifesta un any rere l’altre el seu desig d’independència. Aquest 2016
no ha estat una excepció i, de nou, hem sortit al carrer a lluitar pel que volem i considerem just; pel que mereixem.
Des de l’Escala, l’equip d’ERC fa 4 anysva negociar amb l’antic govern local socialista que durant els actes institucionals onegés l’estelada a la Plaça Catalunya. Tot i així, l’alegria ens durava poc; només un dia. Aquest any, però, i després de demostrar sobradament que la majoria dels escalencs volen la independència, guanyant en les últimes tres eleccions, hem aconseguit
que segueixi onejant al poble després de l’11S i esperem que aquest sigui el seu lloc durant els 365 dies de l’any, fins aconseguir la
llibertat.

Estiu aprovat
Ja hem passat l'estiu,un cop mes, despres de la temporada en què posem a prova tot el poble i fet balanç i/o valoració
i deixant que cadascú posi la nota que cregui, pero creient que s'ha més que aprovat.
Això no vol dir que ens poguem relaxar i ja estem treballant en més projectes i en la millora dels que ja tenim.
Estem inventariant el fons marí per poder anar fent mes ecològic el boiat de platges, aviat podrem valorar els resultats
del projecte sèpia, del que només amb la vessant pedagògica ja en podríem estar contents. I seguim treballant per
anar endreçant zones verdes i afavorint-ne l'ús.
I com deia abans, això no vol dir que ens poguem relaxar, perque per bé que es facin les coses, les voldrem millors, més barates
o més rapid...

L’Escala, així no
L’Encant de l’Escala està en perill, per alguns fer obra pública, modernitzar i reurbanitzar el poble, és necessari pels
reptes i necessitats que plantejarà el futur. Amb aquests arguments l’Ajuntament s’atorga potestat de canviar singulars característiques que durant generacions varen atorgar aquesta carta de naturalesa que sens dubte ens defineix
com a lloc peculiar, amb personalitat pròpia, meravellosament encantador, conjuntament amb el paisatge, la natura,
la mar i la gent.
Malaurada i a vegades erròniament, s’han construït nous estats del benestar sobre les runes dels anteriors. S’enderroca l’estat del
benestar actual i es crea un altre que, serà millor o pitjor però, el més perillós dels enderrocs sobre el statu quo, és que un cop
s’han fet ja es pràcticament impossible tornar enrere.
Volem una nova Escala de disseny classificat, a on predomini el ciment i nous criteris urbanístics que pretenen igualar els territoris?
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AGENDA
OCTUBRE
Dia 8 d’octubre
*Concerts Clàssics l’Escala-Empúries. “Catalunya i França”, a càrrec
del trio Lycopersicon: Xavier Pomerol (flauta), Ramon Aragal
(Fagot) i Carme Ubach (arpa)
Lloc: Església de Sant Martí d’Empúries
*XV regata Interclubs Empordà
Lloc: Club Nàutic
*Presentació del número 7 de la
revista Camí de Ronda i xerrada
“Caterina Albert-Víctor Català des
de l’Escala”, a càrrec d’Irene
Muñoz
Lloc: CER
Dia 12 d’octubre
*Audició de sardanes amb motiu
de la festivitat de la Mare de Déu
del Pilar, a càrrec de la Cobla La
Principal de l’Escala
Lloc: Camp dels Pilans
Dia 15 d’octubre
*Clàssics l’Escala-Empúries: “Música i cinema mut”, a càrrec d’Alessandro Calcagnile i Rosella
Spinosa
Lloc: Església de Sant Martí
Dia 15 d’octubre
*X aniversari escola l’Esculapi
Lloc: Escola l’Esculapi
Dia 22 d’octubre
*Inauguració de l’exposició Basili
Gironès. 10 anys de fotografia
Lloc: Sala d’Actes Municipal
Dia 27 d’octubre
*Comentari de la novel·la Solitud.
Grup de lectura.
Lloc: Biblioteca municipal
Dia 29 d’octubre
*Castanyada popular

Lloc: Camp dels Pilans
Dia 29 d’octubre
*Clàssics l’Escala-Empúries: “Sonates i impromtus”, a càrrec de
Miquel Jorba (guardonat amb concurs Maria Canals)
Lloc: Església de Sant Martí
NOVEMBRE
Dia 1 de novembre
*Ofrena floral i recital poètic amb
acompanyament musical
Lloc: Cementiri municipal
Dia 12 de novembre
*Concerts Clàssics l’Escala-Empúries: “L’amistat entre Chopin i
Liszt, grans romàntics”, a càrrec
de Nora Bosch
Lloc: Església de Sant Martí
Dia 18 de novembre
*Lectura dramatitzada de fragments d’obres de teatre de Víctor
Català
LLoc: bliblioteca municipal
DESEMBRE
Dia 2 de desembre
*Encesa de llums de Nadal
Lloc: Plaça de l’Ajuntament
*Dia 6 de desembre
*Primera de les sessions de Quina
que es fan al CER
Lloc: CER
Dia 18 de desembre
*Espectacle familiar. Representació teatral
Dia 27 a 29 de desembre
*Parc Infantil de Nadal Trifàsic
Dia 31 de desembre
*Ball de Cap d’Any
Lloc: Sala Polivalent

X ANIVERSARI DE L’ESCOLA L’ESCULPAI
El dia 15 d’octubre, l’escola l’Esculapi celebra el seu desè aniversari. Ha programat diferents activitats que s’aniran desenvolupant entre les onze del matí
i les sis de la tarda. L’escola l’Esculapi és la segona escola pública que es va
fer a l’Escala, un cop superat el límit d’alumnes que podia assumir l’escola
Empúries. L’escola l’Esculapi està situada al carrer Teranyina, a l’entrada sud
del municipi, just al costat de l’escola bressol municipal Ballmanetes.

EXPOSICIONS
Exposició “Basili Gironès. 10
anys”
Lloc: Sala d’Actes de l’Ajuntament
de l’Escala
Inici: 19/10/2016
Final: 06/11/2016

Exposició “Un mar de vinyes. El
concreu de la vinya i el vi a Empúries, l’Escala i el Montgrí”
Lloc: Museu de l’Anxova i de la
Sal
Final: 31/12/2016

TOT SANTS
Com és tradicional, la jornada de Tot
Sans, l’1 de novembre, l’Ajuntament
de l’Escala fa una ofrena floral institucional als diferents cementiris del
municipi. Al cementiri municipal, es
complementa amb un recital poètic
amb acompanyament musical

NADAL
Com es va fer l’any passat, l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic i Turístic editarà un fulletó especial que reculli totes les activitats que es fan a
l’època nadalenca, abarcant des de
principis de desembre fins a la diada
de Reis. Quines, cantades de nadales, el parc infantil de Nadal o l’encesa de l’enllumenat nadalenc són
algunes de les activitats que inclourà
aquest fulletó informatiu.
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Festa de la Sal i de l’Anxova

A cavall entre els mesos de setembre i octubre se celebren a l’Escala dues festes de gran tradició local. La primera
és la Festa de la Sal, que recorda els antics oficis mariners i l’època en què el port era al centre del poble i arribaven
els vaixells que duien la preuada sal fins al municipi. La segona és la Festa de l’Anxova, que en aquesta 26a edició
tenia com a pregoner al periodista, escriptor i guionista Jaïr Domínguez. El sector va entregar l’Anxova d’Or al
cuiner Marc Ribas, que condueix el programa de TV3 Cuines. Ambdues festes van aconseguir, una vegada més,
una gran acceptació per part del públic.

