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Bon any a tots
Amb l’inici d’un nou any, arriba als vostres domicilis el primer exemplar
del butlletí municipal de 2017. En les properes pàgines trobareu la informació més rellevant relativa a l’activitat municipal i a d’altres fets destacats que s’han produït a la nostra vila durant els darrers dos mesos.
Tanquem el període nadalenc amb un balanç excel•lent pel que fa a les
més de 50 activitats, que es recollien al tríptic presentat a principis de
desembre, i que entitats i Ajuntament han dut a terme durant aquestes
festes. Des de l’acte d’encesa de llums el primer cap de setmana de desembre, fins a la visita dels Reis Mags de l’Orient. Sovint subratllem el
paper protagonista del teixit associatiu a la nostra vila, i ara que toca fer
balanç de tancament d’any, novament és moment de destacar la important contribució que fan a la cultura i la cohesió social del nostre poble.
Les entitats esportives han tingut un merescut reconeixement a una nova
edició de la festa de l’esport. Després de 4 anys sense celebrar-se, el
passat 16 de desembre l’Ajuntament, en nom de tots els escalencs, va
poder felicitar als clubs esportius i als equips i esportistes més destacats
de la passada temporada. Sens dubte, una festa a la que caldrà donar
continuïtat en el futur.
El passat mes de novembre també iniciàvem el primer projecte de pressupostos participatius amb una dotació de 400.000 €. La proposta ha
estat molt ben rebuda i durant el primer trimestre de 2017, tots aquells
escalencs que ho vulguin, podran participar en la tria definitiva de les actuacions d’inversió que finalment s’executaran.
L’actualitat en la gestió municipal també passa per l’inici de les obres
d’urbanització al sector de les Terroges, format per un tram del carrer
Barcelona i Ginesta, i els carrers Vendrell i Ventalló. Aquest projecte
posa, per fi, solució a un sector que reclamava des de feia molts anys,
una intervenció que resolgués definitivament les mancances de pavimentació i serveis que patia. Aquesta és la primera actuació que preveu
el Pla Director d’Urbanitzacions que està redactant l’Ajuntament i que
preveu fixar els criteris i les prioritats de futures actuacions.
La reurbanització de les Places de l’església i l’Ajuntament, que estan
pràcticament acabades a falta del mobiliari urbà i l’enjardinament que
s’han previst, el nou giratori a l’Ave Maria, l’enjardinament de zones verdes, la nova xarxa de pluvials a la Closa del Llop i diverses intervencions
de millora a la via pública completen les actuacions més destacades dels
darrers mesos, a l’àrea d’urbanisme, serveis i medi ambient.
Una nova edició de la Beca de Primavera, i un inici il•lusionant del projecte de l’àrea de joventut, que te com a referent el nou espai “l’esbotzada”, també seran protagonistes del nou curs polític.
Que l’encert acompanyi totes les decisions municipals per a que l’Escala
progressi i sigui un referent de civisme i solidaritat, i molt bon any a tots.

pàg.14

PSC, CiU, JxE, Regidor no adscrit i PP

AGENDA

pàg.15

BENVINGUDA AL NOU ANY

pàg.16

Víctor Puga
Alcalde de l’Escala
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OBRES I MILLORES

Iniciades les obres d’urbanització dels carrers
Barcelona, Ventalló, Ginesta i Vendrell

Aquest mes de novembre han començat les obres d'urbanització dels
carrers Barcelona, Vendrell, Ventalló
i Ginesta, que han d'estar acabades
abans de l'estiu vinent i suposen una
important millora dels serveis i els
vials de tota una zona, que fins ara
estava sense urbanitzar.
L’execució del projecte d'urbanització

dels carrers Barcelona, Ventalló, Ginesta i Vendrell costarà finalment
806.043 euros, un 35% menys del
preu de licitació. S’havien presentat
a la licitació un total de disset empreses i la que va oferir un preu més
avantatjós va ser Rubau Tarrés.
Aquest és un dels sectors del municipi encara pendent d’urbanitzar. En

aquest sentit, s’està desenvolupant
un Pla d’Urbanitzacions per tal d’anar
marcant prioritats en l’execució de
totes les actuacions pendents.
La propera que s’ha previst, ja inclosa en el pressupost municipal del
2017 és la de la zona dels Emperadors.

Nou giratori a l’avinguda Ave Maria

La cruïlla de l’avinguda Ave Maria
amb el passeig marítim ha passat
a estar regulada des de finals
d’any per un giratori. L’objectiu és
fer més segura i fluïda la circulació en aquest punt, en què conflueix el trànsit de l’Ave Maria, del
passeig marítim i del passeig Lluís
Albert.
Les obres en aquesta cruïlla, que
concentra una important densitat
de trànsit, tant a l’estiu com a la
resta de l’any, s’han executat
aquesta tardor i han tingut un cost
d’uns 40.000 euros.
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SERVEIS

Obre les portes l’Espai Jove l’Esbotzada
El dia 2 de desembre va entrar en servei el nou Espai Jove l'Esbotzada,
punt de trobada i d’activitats dirigides
als joves de l’Escala. Es tracta d’un
edifici situat a l'aparcament de Can
Parals, que inclou espais de joc, d'estudi, per fer treballs, conferències o
xerrades, entre d'altres.
"Agraïm molt l'esforç de tots els que
han treballat per fer-ho possible, perquè avui és un dia de celebració, amb
l'estrena d'un espai magnífic que
posem a disposició dels joves i que
esperem que se'l facin seu i s'involucrin amb projectes i idees", remarcava
el regidor de Joventut, Rafel López, el
dia de la inauguració. En la mateixa
línia, l'alcalde de l'Escala, Víctor Puga,
destacava que cal "generar complicitat i corresponsabilitat, perquè el que
tenim és un projecte ambiciós i necessari i cal saber-lo gaudir".
Aquest any, amb la posada en funcionament del dinamitzador juvenil, s'han
anat fent diverses activitats que van
sorgir arran de diferents assemblees
amb els joves. En aquest sentit, es
van organitzar diverses activitats de la
Festa Major i s'han fet concerts, entre
d'altres. També s’ha fet un curs de mo-

nitor de lleure intensiu.
De moment, està previst que l'horari
de l'Espai Jove sigui de dimarts a di-

Mostra’t Chef. El concurs de cuina organitzat per

l'àrea de Joventut, Mostra't Chef, va reunir un total
de 39 participants a la Sala Polivalent. Els guanyadors van ser el grup Los Aspirantes (del grup de 12
a 22 anys) i Los Inexperimentados (de 23 a 34 anys).
Participaven en equips de tres persones. La primera
prova eliminatòria era cuinar un plat fred que havia
d'incorporar l'anxova. El jurat després escollia els dos
millors de cada grup d'edat, que havien de cuinar un
plat calent. Així, els més joves havien de fer fideus a
la cassola amb verdura, mentre els més grans competien amb un pollastre amb saltejat de verdura.

vendres de 17 a 20h, i els dissabtes,
només estarà obert en cas que hi hagi
alguna activitat prevista.
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PROMOCIÓ

36.499 tapes d’anxova servides

La sisena edició de la Ruta de la Tapa
de l'Anxova de l'Escala es va tancar
amb un total de 36.499 tapes servides entre els 43 establiments que hi
participaven. Això representa un increment d'un 10% més que l'any anterior. Aquest any ha estat escollida
com a millor tapa la del restaurant La
Clota, mentre que la més original premi nou d'aquesta edició- ha estat
la del restaurant Oreig.
"Aquesta és una activitat que dinamitza el sector i promociona tant l'anxova, com a producte gastronòmic
destacat de l'Escala, com el conjunt
de l'oferta turística local", destaca la
regidora de Turisme, Marta Rodeja.
Un total de 51 persones han completat tota la ruta i en haver tastat les 43
tapes s'han convertit en jurat.
El guanyador del premi del concurs de
fotografia de la ruta a Instagram, ha
Curs de xarxes socials. Una vintena
de persones han participat aquesta tardor al curs gratuït sobre xarxes socials
aplicades al comerç impulsat per l'Agència de Desenvolupament Econòmic
i Turístic de l'Escala, la Cambra de Comerç de Girona i la Unió de Botiguers i
Empresaris Turístics de l'Escala.
L'objectiu era facilitar formació als propietaris de comerços de l'Escala i/o les
persones que s'encarreguen de gestionar les seves xarxes socials. En aquest
sentit, els continguts del curs passaven
per les estratègies de màrketing digital;
com, quines i perquè utilitzar les arxes
socials o com incrementar les vendes
a l'entorn digital, entre d'altres.
Aquest curs tenia finançament del Ministeri d'Economia i Competitivitat, dins
el Pla integral de suport a la competitivitat del comerç minorista 2016.

estat per a l'usuari @ripollo. S'havien
penjat un total d'unes 200 fotos amb

les etiquetes #anxovadelEscala #visitlescala.
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NOTÍCIES

180 propostes als pressupostos participatius
Un taller participatiu
servirà per marcar les
prioritats que se
sotmetran a votació
La primera fase del procés de pressupostos participatius iniciat per l'Ajuntament de l'Escala s'ha tancat amb la
recollida d'un total de 180 propostes.
Els veïns i veïnes del municipi han
pogut presentar propostes entre el 7 i
el 30 de novembre, tant a través del
formulari web creat per a l'ocasió com
a través de les butlletes i urnes que es
van situar en diferents punts estratègics (s'han rebut 112 propostes a través de web i 68 a través de les urnes).
Aquesta era la primera part del procés
mitjançant el qual els ciutadans podran participar activament en la configuració del pressupost d'inversions
per al 2017, proposant i decidint accions per valor de fins a 400.000
euros.
Les propostes són molt diverses i van
des de la millora d'espais públics (voreres, carrers, parcs...) a la millora o
creació de nous equipaments municipals, passant per nous serveis o atractius turístics, entre d'altres.
Ara, una comissió tècnica haurà de revisar totes les propostes per garantir
que s'adapten als criteris marcats dins
el procés. En aquest sentit, les propostes han de complir, com a criteris
bàsics, que siguin d'interès públics i
tinguin una visió de conjunt de poble;
ser de competència municipal; respectar el marc jurídic i legal existent; ser
tècnicament i econòmicament viables;
no ser subvencions o ajuts a entitats
i/o col·lectius; i no superar de forma individualitzada els 100.000 euros, amb
l'objectiu que es puguin escollir i fer diverses actuacions a través d'aquest
procés.
El següent pas serà fer una jornada
participativa en què novament els ciu-

tadans que ho desitgin podran implicar-se en la priorització de quines
seran les propostes que finalment
s'han de posar a votació popular.
L'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, s'ha
mostrat molt satisfet de l'alta participació que hi ha hagut en aquesta primera fase del procés. "Per les
referències que tenim d'altres processos de pressupostos participatius que
s'han fet, la quantitat de propostes rebudes és molt alt i, a més, també és
de destacar que n'hi ha moltes que
tenen una visió de conjunt de municipi", destaca Puga, el qual també recorda que el procés iniciat a l'Escala
"no es limita a que l'Ajuntament posi
unes quantes propostes a votació,
sinó que des del principi -les propos-

tes- fins al final -la votació-, tot el procés està en mans dels ciutadans".
El Síndic de Greuges Municipal, Carles Cervantes, que forma part del
Grup Promotor que gestiona el desenvolupament d'aquest procés, també
considera molt positiva la implicació
social d'aquesta primera fase, en què
hi ha hagut propostes a títol individual,
però també a nivell, de grup, família i
d'entitats locals.
La pàgina web que es va crear per a
la difusió dels pressupostos participatius (participacio.lescala.cat) ha tingut
1417 visites mentre la primera fase ha
estat activa. També es va fer una campanya de difusió a Facebook que va
arribar a un total de 14.259 usuaris.
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Benvinguda als nadons del 2016

Durant aquest any, han nascut a l'Escala un total de 67 nous escalencs i
escalenques. Com ja comença a esdevenir tradicional, l'Ajuntament de
l'Escala aprofita la diada de Sant Esteve per fer un acte institucional de
benvinguda.
Els nascuts durant el 2016 han rebut
un diploma commemoratiu i un regal
per part de l'Ajuntament de l'Escala.
Es una forma simbòlica de donar la
benvinguda als nous escalencs, remarcava l’alcalde de l’Escala, Víctor
Puga, acompanyat de la regidora d’Atenció a les Persones, Ramona Viella, i la directora de la llar d’infants
municipal Ballmanetes, Anna Modrovejo.
Al final de l’acte, com en les anteriors
edicions, tots els pares i nens que havien assistit a aquest acte es van fer
una foto de grup a la plaça de l’Ajuntament.
Aquesta és una tradició que es va
sumar fa pocs anys a la que ja es
venia fent des de fa més temps per tal
d'homenatjar els veïns de més de 90
anys, els quals també reben una visita institucional i se'ls regala un tortell com a reconeixement de tot el
municipi.

22a Mostra de Cuina de Nadal
La Mostra de Cuina de Nadal ha arribat aquest any a la 22a edició, en què
s’han pogut veure una vintena de
plats fets per cuiners professionals i
amateurs. Com és habitual, la mostra
s’ha fet al menjador de l'escola Empúries.
Dues de les novetats d’aquest any
han estat un minitaller de decoració
nadalenca i el fet que en la primera
jornada els protagonistes a la cuina
fossin els nens i nenes del Cuina
Kids, un taller extraescolar de l'escola
Empúries per aprendre a cuinar. Van
fer plats com un cocktail de fruits vermells, torró de xocolata cruixent, tartaletes farcides o canelons de perinil i
formatge amb salsa d'espinacs.
Unes 150 persones van assistir a les
tres jornades de la Mostra de Cuina
de Nadal d’aquest any.
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Un pressupost de 24 milions d’euros
El pressupost municipal de l’Ajuntament de Escala del 2017 aposta per la
participació, per la planificació, per la potenciació de la promoció econòmica,
turística i cultural i per l’atenció a les persones i inclou 6 milions d'inversió

El pressupost de l’Ajuntament de l’Escala per al 2017 serà de 23.966.671
euros (+14%), amb una clara aposta
per la promoció econòmica, turística i
cultural (gairebé 1,2 milions, un 20%
més que l'any passat); per les inversions (6,1 milions); per la potenciació
de la participació i per mantenir les polítiques d'ajuts a les famílies en situació més vulnerable. El pressupost es
va aprovar en el ple de desembre amb
els vots a favor de l'equip de govern i
Junts per l'Escala, l'abstenció de CiU i
el vot en contra del PP.
L'any vinent es continuarà fent un important esforç inversor, que inclou des
de projectes estratègics (com la museïtzació i posada en funcionament de
l'Alfolí de la Sal -270.012euros-), a
projectes de millora d'espais públics,
mobilitat i accessibilitat (410.000
euros) o de millores en enllumenat,
xarxa d'aigua, clavagueram i serveis
(296.353 euros). També es continuarà
actuant en la línia d'urbanitzar diferents sectors del municipi pendents.
Així, després que aquest any s'hagi
posat fil a l'agulla a l'entorn del sector
del carrer Barcelona, de cara a l'any
vinent es preveu urbanitzar el sector

dels Emperadors (2,5 milions) i els carrers Sert, Saura i Sàlvia (sumen
520.000 euros). Així mateix, el pressupost d'inversions inclou també la prolongació del passeig de Riells fins a la
zona del port (700.000 euros). A més,
per primer cop, s'està duent a terme
un procés de pressupostos participatius, amb què els veïns i veïnes de
l'Escala són els que decidiran inversions per valor de 400.000 euros.
Planificació i inversió
“Estem fent una tasca molt important
de planificació, de participació i d'inversió, que inclou moltíssims camps,
com són la confecció dels propis pressupostos municipals, però també a nivell de definir de forma col·lectiva
quina és l'Escala que volem per a les
properes dècades a través de processos com la redacció del nou POUM, el
pla director de Turisme o el pla director d'urbanitzacions, entre d'altres”, remarca l’alcalde de l’Escala , Víctor
Puga, el qual destaca també la "bona
gestió de les subvencions que s'està
duent a terme, que permet que s'estiguin fent moltes actuacions a un cost
molt més assequible per al municipi,

així com una política econòmica que
ha permès reduir la pressió fiscal, ajudar a les persones en una situació
més vulnerable i tenir un endeutament
municipal cada vegada més baix".
Des de 2006, l’Ajuntament de l’Escala
ha reduït en dos terços l’endeutament
municipal (-65,63%), passant de 12,2
milions i un rati de 84,83%; als 4,2 milions i un rati de 22,37% amb què es
preveu tancar aquest 2016.
Pel que fa als patronats municipals,
l’Agència de Desenvolupament Econòmica i Turístic de l’Escala, arribarà
a un pressupost de 1.182.551 euros;
l’Institut Municipal d’Educació comptarà amb 1.116.951; El patronat de
l’Esport tindrà un pressupost de
449.768 euros i el de mitjans de comunicació, de 200.773. L'Àrea d'Atenció
a les Persones continua la línia de
creixement i aquest any compta amb
un pressupost de 691.529 euros
(+5,8%). Promoció Econòmica, Turística i Cultural disposarà d'1.182.551
euros, Urbanisme, Infraestructures i
Serveis Públics, amb 7.335.987; Medi
Ambient, amb 656.950; Educació,
amb 1.116.951; Joventut i Educació,
amb 514.935.
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L’Impost de Béns Immobles, un 3% més baix
L'Ajuntament de l'Escala ha aprovat una baixada del 3%
de l'Impost de Béns Immobles per a l'any 2017i la congelació de la resta de taxes i impostos. Incorpora, a més,
noves ajudes per a famílies i empreses i una subvenció del
100% de l'IBI per a aquells habitatges que es destinin a lloguer social, amb l'objectiu d'ampliar el parc d'aquest tipus
d'habitatges a disposició de les persones que més ho necessiten.
Després de quatre anys consecutius en què les ordenances fiscals s'han mantingut congelades, l'Ajuntament de
l'Escala dóna un pas més aquest any, ampliant les ajudes
socials i simplificant la tramitació per demanar-les; i incorporant una rebaixa de l'IBI. A més, es mantenen les ajudes
per a empreses que es van posar en marxa l'any passat.
"Estem actuant amb un criteri de justícia social i entenem
que la gent que ho està passant més malament, ha de contribuir menys, al mateix temps que estem al costat de les
noves activitats", remarca l'alcalde de l'Escala, Víctor
Puga, el qual destaca també que "aquest és el primer cop
en els darrers setze anys que es rebaixa l'IBI i això és possible per la bona gestió econòmica que s'ha fet els darrers
anys, en què s'ha reduït considerablement l'endeutament
municipal i s'ha contingut la despesa corrent, al mateix
temps que no es deixaven de fer les inversions necessàries".
Ajudes previstes
Les famílies monoparentals amb rendes més baixes podran accedir a subvencions de l'IBI d'un 90%, a part d'un
25% de bonificació de la tarifa de l'escola bressol, el casal
municipal o l'escola
de música. D'altra
banda, en el cas de
famílies nombroses,
la bonificació de l'IBI
pot arribar a ser del
60%. En ambdós
casos, aquestes ajudes estan pensades
per a les famílies
més necessitades,
amb requisits d'accés com que l'habitatge no tingui un
valor cadastral superior als 37.000 euros,
entre d'altres.
Per als majors de 65
anys amb una situació de vulnerabilitat més gran, la subvenció pot arribar a
ser del 95% de l'IBI. També es mantenen bonificacions de
fins el 90% de la taxa d'escombraries; del 100% de la taxa
de gual o del 25% a l'escola d'adults o la de música.
Una altra novetat d'aquest any és que s'amplien del 50%
fins al 75% les subvencions de l'IBI per a les famílies en
una situació econòmica vulnerable i aturats de llarga durada. Entre altres condicions, els ingressos de la unitat fa-
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miliar no poden superar l'Indicador de Renda de Suficiència Catalana o 2 vegades aquest indicador, segons el nombre de membres que la composin. Altres mesures que
preveuen les ordenances en aquests casos són bonificacions del 50% de la taxa d'escombraries o del 100% de la
taxa de gual. A més, els menors en risc d'exclusió social
estan exempts de pagament de l'escola bressol, l'escola
de música, els casals municipals o la piscina municipal.
Els aturats de llarga durada també poden arribar a obtenir
una subvenció del 50% de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica i, en cas de voler obrir una nova activitat econòmica, poden accedir a subvencions de fins el 100% de
la llicència d'obertura, de l'impost de construccions,
instal·lacions i obres i de la taxa d'expedició de documents;
d'un 80% de la taxa d'escombraries i del 10% de l'impost
d'activitats econòmiques.
Per a persones amb una minusvalia d'un grau mínim del
33%, es mantenen ajudes que poden arribar a ser del 90%
de la taxa d'escombraries; d'un 100% de la taxa de gual i
d'un 75% de l'impost de construcció en cas de necessitar
fer obres de supressió de barreres.
Activitat econòmica
També es mantenen les ajudes per tal d'intentar ajudar a
la reactivació de l'activitat econòmica. Hi ha una subvenció
del 50% de l'IBI per als propietaris de locals que portin més
de dos anys tancats i que es tornin a obrir. També hi ha la
possibilitat que accedeixin a aquesta ajuda aquells locals
que s'utilitzin simplement com a ampliació de l'aparador del
local del costat.
Es mantenen les ajudes
a les empreses de nova
creació i a les activitats
que es traslladen a la
zona industrial. Aquestes poden ser del 100%
de l'import de la llicència d'obertura, de la llicència
d'activitats
classificades i de la taxa
d'escombraries. En funció del nombre de treballadors, també es pot
obtenir una subvenció
del 90% de l'impost
sobre construccions,
instal·lacions i obres i
del 100% de l'IBI (en
aquest cas, reduïnt-se
de forma progressiva durant els primers tres anys).
Si la nova activitat s'obre fora de la zona industrial, cal
mantenir l'activitat oberta un mínim de 7 mesos l'any per
accedir a subvencions, que poden ser de fins el 80% de la
taxa d'escombraries, del 75% de l'impost sobre construccions i de les taxes d'expedició de documents administratius i llicència d'obertura; i del 50% de l'impost d'activitats
econòmiques.
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Es recupera la Festa de l’Esport i es fan 17
reconeixements a clubs i esportistes
Aquest mes de desembre s'ha recuperat la Festa de l'Esport, que
no se celebrava des de 2010. Hi
ha hagut un total de 17 reconeixements a clubs i esportistes locals en un acte que es va fer al
Museu de l'Anxova i de la Sal i en
què hi va haver molta participació.
"Aquesta és una festa amb que
es volen reconèixer els mèrits esportius de l'any i compartir el bon
moment que viu l'esport a l'Escala, amb molta gent que competeix i d'altra que simplement
pràctica algun esport, i una gran
aposta per fomentar la base", remarcava el regidor d'Esports de
l'Ajuntament de l'Escala, Josep
Bofill, destacava també la importància de l'entorn i de les instal·lacions esportives que té el
municipi i agraïa "la gran feina
que s'està fent des dels clubs i
entitats esportives".
El premi a la gesta del 2016, ha
estat per a Xeve Feliu, que el
passat mes de setembre intentava fer el cim Himlung del Nepal,
de 7.126 metres.
El CER l'Escala de tennis taula,
que juga a la superdivisió, ha
estat escollit equip de l'any. La bona
classificació de l'any passat va fer que
es classifiqués per jugar a europa, a
l'ETTU Cup.
El premi a la millor esportista en la categoria sènior ha estat per a Anabel
Da Cruz. Practica el bodyfitness i el
culturisme i en el seu primer any de
competició ha participat en quatre
campionats i en tots ells ha pujat al
podi. Destaca la tercera posició al
Campionat d'Espanya, aquest octubre.
El millor esportista en categoria juvenil
ha estat Iker González, del tennis
taula l'Escala. Ha guanyat el top d'Irun, l'estatal de Valladolid i el Campionat d'Espanya celebrat a Blanes, així
com ha fet un bon paper a diversos
opens internacionals.
A l'apartat de classificacions rellevants, s'ha premiat a Maria Subirà,

que ha quedat tercera a nivell provincial en la seva primera temporada de
competició en categoria absoluta de
pàdel; i a les germanes Àfrica i Aitana
Radsma. Àfrica ha quedat subcampiona de Catalunya en 100 metres
tanques en el seu primer any de júnior,
mentre que Aitana ha estat subcampiona de Catalunya en salt d'alçada i
en 100 metres tanques en el primer
any de cadet.
Com a millor equip de futbol base s'ha
escollit el benjami A, que la darrera
temporada es va proclamar campió en
l'any que estrenava la categoria.
El millor equip del bàsquet base ha
estat el Mini Masculí, que també es
proclamava campió després de guanyar tots els partits de la temporada (els
dos que va perdre va ser per alineació
indeguda, no al camp).
També s'ha premiat al benjamí femení

del tennis base, que ha quedat subcampió de Girona de la Lliga Catalana
per comarques i es va classificar per
la Fase Final, dins dels 12 millors
equips benjamins de Catalunya.
El premi ha la promoció dels esports
nàutics s'ha concdit al Club Nàutic
l'Escala -Escola de Vela.
Finalment, també s'entregaven 7 plaques a la trajectòria esportiva: Els ciclistes Marc Trayter i Vicky
Hernández; el regatista del Club Nàutic l'Escala, Gerard Marín; Jordi Bruguera, 25 anys president del CB
l'Escala; el club Flama 91, que celebrà
el seu 25è aniversari; Francesc Sala
"Xiquet", treballador del Patronat Municipal de l'Esport que s'ha jubilat
aquest any i, a títol pòstum, a Josep
Antoni Higueras León, Pepe, que formava part del club d'atletisme Flama
91 i del club ciclista Esquenapelats.
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Pràcticament completada la renovació
de la plaça de l’Ajuntament i Església

BREUS

L'Ajuntament de l'Escala ha obert la convocatòria de la dinovena edició de la
Beca Internacional de Primavera. Es
poden presentar propostes fins el 28 de
febrer.
Un any més, l'Ajuntament de l'Escala
convoca la Beca Internacional de Primavera, que té com a premi principal una
estada de tres mesos a la Casa dels Forestals de Sant Martí d'Empúries, on
poden desenvolupar el projecte presentat, així com una ajuda de 2.000 euros
per a les despeses.
Tota la informació referent a les bases
per presentar propostes a aquesta convocatòria es pot trobar al web municipal
www.lescala.cat.

Convocada la Beca de Primavera

Les obres de renovació i unificació de les places de l’Ajuntament i de l’Església
han quedat pràcticament completades amb el canvi d’any. Falta encara la col·locació de part del mobiliari urbà (bancs) i els darrers repassos a l’actuació, que
es va començar a executar aquesta tardor.
L'obra va ser adjudicada a l'empresa Rubau Tarres, amb un pressupost duns
382.000 euros, dels quals el 95% són coberts amb subvencions del Pla de Barris del Nucli Antic i el Pla Únic d'Obres i Serveis.
Amb aquesta inversió s’han eliminat la major part de barreres arquitectòniques
que hi havia entre les dues places i entre aquestes i els carrers que la travessen.
Així, s’ha col·locat un paviment a un sol nivell, que combina els tons grisos (a
la part més propera a l’edifici de l’Ajuntament), amb els beix (a la part més propera a l’edifici de l’església). S’ha delimitat amb pilones de pedra i metàl·liques
els carrils de circulació dels carrers Pintor Joan Massanet i Enric Serra i han
quedat suprimit el trànsit rodat on hi havia els dos travessers a banda i banda
de l’antiga plaça de l’Ajuntament. Així, el gir que es podia fer des del Pintor Joan
Massanet a l’Enric Serra, ara s’ha de fer a través de la travessera del Sol d’en
Saguer.
Aquesta actuació també ha inclós la millora de la xarxa de serveis i, en especial,
el sistema de desguàs d’aigües plujanes que arriben a aquest sector. En aquest
sentit, a part de posar noves reixes de captació de l’aigua, també s’ha fet una
nova canalització en el tram del carrer Pintor Joan Massanet que va des de la
plaça de l’Ajuntament a la plaça Víctor Català.

El 2 de desembre es feia la tradicional
encesa de l’enllumenat nadalenc, a càrrec aquest any dels alumnes de l'escola l'Esculapi, que celebra el seu desè
aniversari. Una representació dels alumnes va cantar la cançó "un camell d'Orient" i era l'encarregada de prémer el
botó que encenia l'enllumenat dels carrers. L'acte també incloïa la benvinguda
al tió, un acte organitzat per la Unió de
Botiguers i Empresaris Turístics cada
any.

Encesa llums de Nadal
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ENTREVISTA
Víctor Puga, Alcalde de l’Escala

“Crec que el futur de l’Escala és un poble que s’ha
d’associar a la cultura, en sentit ampli”
L’alcalde de l’Escala, Víctor Puga, fa un repàs en aquesta entrevista a les actuacions fetes i, sobretot, als reptes
de futur per a aquest 2017 i de cara als propers anys
-Quin balanç fa de l’any que acabem de deixar enrere i com veu el
2017?
-“Ha estat un any de molta activitat a
les diferents àrees de govern. L’urbanisme i els serveis tenen un pes molt
important a l’acció de govern, a partir
de quatre línies d’actuació: La millora
de les urbanitzacions, la millora dels
serveis, projectes estratègics i petites
intervencions a la via públic, en zones
verdes, equipaments, voreres...
L’aposta per mantenir l’Estat del benestar també ha jugat un paper destacat. Els Serveis Socials i Atenció a les
Persones, Esports i Educació, han
estat eixos fonamentals de l’actuació
política durant l’any i ho seran en el
futur.
També cal destacar que a nivell econòmic hem continuat amb la línia
d’austeritat que ens vam imposar ja fa
deu anys i aquest exercici hem tancat
l’any amb un 22% d’endeutament,
sense deixar d’invertir i rebaixant la
pressió fiscal. Hem rebaixat un 3%
l’IBI i congelat la resta de tributs, amb
noves subvencions i bonificacions per
a famílies i col·lectius amb dificultats
econòmiques. I continuarem aquesta
línia
Un altre tema important és la Cultura i
el Turisme. El futur passa per aquí,
veient-ho des d’un sentit ampli. Es fa
molt bona feina i s’ha de potenciar. Jo

crec que en el futur l’Escala és un
poble que s’ha d’associar a la cultura
i això implica moltes coses, des del turisme a les actuacions que fem a la via
públic, amb Empúries i amb l’Alfolí de
la Sal com a peça clau d’aquest projecte cultural. L’any que ve ha de ser
l’any de la Cultura per l’Escala. El
pressupost de l’Agència de Desenvolupament Econòmic i Turístic augmenta el pressupost en un 20% per
aquest any i això denota aquesta voluntat de posar la cultura per davant,
entenent-la com una activitat que té

uns efectes sobre el conjunt de la població, també a nivell econòmic, social... L’Escala, els darrers, anys s’ha
anat transformant i s’han fet actuacions molt importants. Les actuacions
del 2016 i les previstes pel 2017
donen continuitat a aquesta transformació, amb el convenciment que el
futur de l’Escala passa per aquestes
apostes, que milloren molt la nostra
imatge i que suposen canvis i noves
inèrcies que creiem que són necessaris. I ho fem treballant des de la planificació, que ha estat molt important
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els darrers anys i ho continuarà sent,
amb aspectes sobre la taula per definir l’Escala dels propers 25 anys, amb
el POUM, el pla d’urbanitzacions, el
pla director de turisme...”
-Un dels projectes destacats d’aquest any és la segona fase del
front marítim
.“S’ha acabat la primera fase i aquesta
no tindria sentit sense la segona, que
no pot esperar, aconseguint un espai
més amable, pensat per als vianants.
Crec que és imprescindible per l’Escala. Això té un efecte claríssim en els
establiments de primera línia, però
que va més enllà, i irradia a la resta
del casc antic, on els propers anys
han de continuar passant coses importants, a partir del Pla de Barris
que també suposarà iniciatives socials, econòmiques i comercials per
als propers anys. I aquesta inversió
pública seria important que també
anés acompanyada d’inversió privada. L’Escala necessita projectes
singulars, autèntics, innovadors i que
apostin per la qualitat. S’evidencia
una tendència en aquesta línia en alguns establiments i això és rellevant.”
-Aquest any, el pressupost d’inversions és d’uns sis milions. Quin és
l’objectiu?
-“Tenim capacitat per generar activitat econòmica i, per tant, de generar
riquesa, plantegem un gruix important d’inversions. Hi ha actuacions al
nucli antic, però de la mateixa entitat
n’hi ha també de previstes a Riells,
com són primer tram de l’avinguda
Montgó i la prolongació del passeig
de Riells cap al Port. I això cal afegirhi les millores a les urbanitzacions,
que s’ha de mantenir els propers
anys.
En definitiva, si seguim en aquesta
línia, de millores al casc antic i també
a la zona de Riells, i apostem per les
urbanitzacions (Montgó, la zona dels
Cossis, Riells de Dalt, Emperadors i

Riuet), i petites actuacions de via pública, l’Escala haurà fet un pas endavant extraordinari ”.
-Una novetat dels pressupostos
d’aquest any ha estat el procés participatiu per decidir 400.000 euros
d’inversions. Quina és la valoració?
-”Ha tingut una molt bona rebuda.
Estem encara en una fase inicial, en
què s’han rebut 180 propostes, però
ara falta encara continuar aquest procés fins a la votació final. Hem de continuar fent propostes de participació
en aquesta línia. El POUM n’és un

13
exemple i la voluntat és treballar per
aconseguir el consens de tots els
grups. I també estem treballant amb el

“L’Escala necessita

projectes singulars,
autèntics, innovadors, que
apostin per la qualitat”

pla d’urbanitzacions o amb el de turisme. Aquesta és la nostra voluntat i
ho demostrem amb fets”.

butlleti_genmar2017_Maquetación 1 20/01/2017 13:10 Página 14

14

L’Escala Butlletí municipal- Gener / Març de 2017

OPINIÓ DELS GRUPS
Nous projectes, noves iniciatives

Aprovat el pressupost per aquest 2017, ara toca començar a treballar en els nous projectes i iniciatives que marcaran
l’acció de govern d’aquest any.
S’han acabat les obres de rehabilitació de l’Alfolí i en els propers mesos treballarem per definir el contingut d’un projecte
que està cridat a convertir-se en el referent cultural i turístic de la nostra vila.
S’estan executant les obres d’urbanització del sector de les Terroges que compren part dels carrers Ginesta i Barcelona,
i els carrers Vendrell i Ventalló, amb l’objectiu que aquest estiu estiguin acabades i els veïns puguin disposar de tots
els serveis i nova pavimentació en els seus carrers.
També s’han iniciat les obres de la 2ona fase del projecte de reforma del front marítim, que donaran continuïtat a la 1a fase i oferiran
aquest estiu una imatge renovada i atractiva a tots els visitants.
Un Pla director Turístic treballat conjuntament amb el sector, la continuació dels treballs del POUM, nous projectes urbanístics, i diferents iniciatives en l’àmbit d’acció social, habitatge i joventut, tindran el seu protagonisme en el nou curs.

Front marítim

Aquesta legislatura, sens dubte, es caracteritzarà per la reforma del front marítim i la incidència que aquesta pugui
tenir en l’estratègia turística del municipi.
Un repàs breu del transcurs d’aquest projecte ens porta, indiscutiblement, a reconèixer que la manera de plantejar-lo,
amb unes fotografies ‘’regalades’’ per un arquitecte, no ha sigut la més correcte. No se’ns ha d’escapar tampoc que
abordar una transformació tant important sense el consens, tant polític com social, tampoc és la millor manera de fer-ho avançar; i
per si tot això fos poc, la primera fase ha acabat costant més del doble del preu d’adjudicació.
Si amb tot això, ja s’haurien d’haver assumit responsabilitats polítiques per la gestió deficient del projecte, en quina situació queda
el govern quan, en l’inici de la segona fase, qui ha de donar exemple comença unes obres sense els permisos corresponents?.

Començant el 2017

Comença un nou any i amb ell un nou exercici polític, marcat pels pressupostos recentment aprovats. Com cada
any, hem treballat per aconseguir acords amb el govern i aportar-hi el nostre granet de sorra. Gràcies a la constància
en aquest sentit, hem pogut introduir-hi temes importants, com el compromís d’enllestir un pla d’habitatge social
aquest 2017. També s’ampliarà la brigada social, donant feina a persones en risc d’exclusió i que ja no tenen cap
tipus prestació i es reprendrà el graduat en ESO a l’escola d’adults. Aquestes mesures, juntament amb la propera
posada en funcionament de l’APP turística que demanàvem l’any passat i la continuïtat en la subvenció per a la rehabilitació de façanes del nucli antic, han fet que donéssim suport a un pressupost que, ara, tocarà revisar i controlar que s’executi correctament. I
mentrestant, aquest 2017, el nostre principal propòsit és seguir treballant dur per l’Escala.

Bon any a tothom

Encetem aquest nou any i seguim treballant amb projectes nous i amb la continuació d'altres.
Seguim treballant per divulgar el patrimoni natural, per millorar-ne la gestió, per fer més i millors zones verdes, per
aconseguir pisos per lloguers socials i facilitar-hi l'accés.
I molts més altres treballs que per no ser novetat no n'acostumem a parlar tant.
No em puc estar d'agrair a tota la gent de plantilla de l'ajuntament, la feina que realitzen, perquè és gràcies a això,
a ells, que tot el que encetem i tirem endavant ho fem amb l'empenta amb que ho fem.
Moltes gràcies.

Els impostos segueixen a l’alça

L'últim Ple de desembre va aprovar els pressupostos pel 2017. Amb una pujada del 14,25% , l’equip de Govern ha
quadrat els números i es reserva un important fons de més de cinc milions d’euros per gastar en allò que alguns en
diuen “inversions”, quan per nosaltres son despeses que, a vegades, malauradament no son necessàries.
La rebaixa del 3% sobre l’IBI, no deixa d'ésser un tímid intent d’aparentar que aquest any 2017 l’Ajuntament mira per
la butxaca del ciutadà. El cert es que l’IBI suposarà un augment d’ingressos previst de més de 600.000,00 euros, a
pesar de reduir el 3%, atès que l’Escala es objecte de regularització cadastral.
Nosaltres vàrem proposar una rebaixa del IBI del 10%, baixar el pressupost pel 2017 un 8%, o bé destinar el superàvit i part del
capítol d’obra pública a reduir endeutament.
No sens ha acceptat la proposta, es manté la pressió fiscal, per això em votat en contra dels pressupostos, atès que no es baixen
perque no es volen baixar.
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AGENDA
GENER
Dia 1 de gener
*Aplec del Sol Ixent
Lloc:Punta Montgó
*Concert O Mon País, a càrrec del
quartet La Mata de Jonc. Festival
de Música Clàssics l’Escala-Empúries.
Lloc: Alfolí de la Sal
Dia 5 de gener
*Arribada dels Reis d’Orient
Lloc: La Platja
Dia 7 de gener
*Representació de “El conte de
Nadal de Charles Dickens”, a càrrec de Baula Teatre de Torroella
de Montgrí
Lloc: Sala Polivalent
Dia 8 de gener
*Representació dels Pastorets, a
càrrec del Cor Indika
Lloc: Sala Polivalent
Dia 14 de gener
*Inauguració de l’exposició “La seducció de Venus. Una mirada retrospectiva a l’obra de Guillem
Rocas”
Lloc: MAC-Empúries
Dia 21 de gener
*Preestrena de la docuficció sobre
Caterina Albert “La Víctor”, de TV3
i Minoria Absoluta.
Lloc: Sala Polivalent
Dia 28 de gener
*4a jornada d’estudi sobre l’obra
de Caterina Albert- Víctor Català i
representació de l’espectacle “Víctor Català, espurnes de llum”.
Lloc: MAC-Empúries i Alfolí de la Sal,
respectivament
FEBRER
Dia 4 de febrer

*Anem al teatre: Sortida al TNC per
veure “En la solitud dels camps de
cotó”, de Bernard-Marie Koltès.
Lloc: TNC
Dia 25 de febrer
*Carnaval. Cercavila infantil
Lloc: Nucli antic
*Carnaval. Ball de disfresses
Lloc: Sala Polivalent
Dia 26 de febrer
*Carnaval. Gran rua de carrosses i
comparses
Lloc: Des de l’avinguda Girona. Final
a plaça Catalunya
*Carnaval. Dinar de carrosses i
comparses
LLoc: Sala Polivalent
MARÇ
Dia 3 de març
*Cicle de conferències del Centre
d’Estudis Escalencs
Lloc: Museu de l’Anxova i de la Sal
de l’Escala
*Dia 10 de març
*Cicle de conferències de Primavera
Lloc: Sala d’Actes Municipal de l’Ajuntament de l’Escala
Dia 17 de març
*Cicle de conferències del Centre
d’Estudis Escalencs
Lloc: Museu de l’Anxova i de la Sal
Dia 24 de març
*Cicle de conferències de Primavera
Lloc: Sala d’Actes Municipal
Dia 31 de març
*Cicle de conferències del Centre
d’Estudis Escalencs
Lloc: Museu de l’Anxova i de la Sal

CARNAVAL DE L’ESCALA
El 25 de febrer es posa en marxa una nova edició del Carnaval de l’Escala.
Com és habitual, la festa comença amb la cercavila infantil, seguida del ball
de disfresses que es fa a la Sala Polivalent. El diumenge és el torn de la gran
rua de carrosses i comparses, en què hi participen colles de l’Escala i provinents d’altres poblacions. Una altra activitat clàssica és el dinar de germanor
amb què es clou el Carnaval.

EXPOSICIONS
Exposició “La seducció de Venus.
Una mirada retrospectiva a l’obra
de Guillem Rocas”
Lloc: MAC-Empúries
Inici: 14/01/2017
Final: 23/04/2017

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: 30/06/2017

ANY VÍCTOR CATALÀ

Dissabte 21 de gener, a les 20.00h,
es preestrena a la Sala Municipal Polivalent de l’Escala “La Víctor”, una
docuficció dirigida per Francesc Escribano sobre l’escriptora Caterina Albert, més coneguda pel seu
pseudònim, Víctor Català. El treball,
una producció de Minoria Absoluta i
TV3 amb el suport de la Diputació de
Girona, ICEC i la Institució de les Lletres Catalanes, es podrà veure la propera primavera al programa “Sense
ficció”. És un dels darrers actes de
l'Any Víctor Català a l'Escala, que es
clourà el dia 28 de gener.
Les dues activitats amb què es tancarà l’Any Víctor Català són, per una
banda, la 4a Jonada d’estudi sobre
l’obra de Caterina Albert -Víctor Català, que es durà a terme el 28 de
gener al MAC-Empúries i reunirà estudiosos de l’escriptora. De l’altra, el
mateix dia i com a cloenda, l’espectacle “Víctor Català, espurnes de llum”,
del Grup de Joves de les Lectures
Dramatitzades de la biblioteca Víctor
Català. A l’Alfolí de la Sal, 20.30h.
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Benvinguda al nou any

L’Escala acomiada l’any anterior i rep el nou amb diverses activitats. Per una banda, el ball de cap d’Any que es fa
a la Sala Polivalent municipal just després de les campanades de la mitjanit. De l’altra, els més matiners o que encara no se n’han anat a dormir, veuen sortir el primer sol de l’any i ballen sardanes a l’Aplec del Sol Ixent de la
torre de Montgó, organitzat per l’Agrupació Sardanista Escalenca Avi Xaxu. Tot i la fred que feia el primer dia de
l’any a l’Escala, un nombrós grup de persones van participar en aquestes activitats.

