JUNTA DE GOVERN DE L'ADET
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de L’Escala
Data: 22 de maig de 2014
Hora d’inici: 20:05 h
Assitents:
Estanislau Puig i Artigas, Rafel López, Víctor Puga i López, Mari Dubé, , Xavier Ballesta i Àngel
rodriguez i Rafael sabadí en representació del sector públic.
Rebeca Ambrós , Miquel, Martí Callol i Calm, Josep Ros i Pijoan, Marta Santalla i Caballé, , Jaume
Astor i fèlix Pons en representació del sector privat.
Carme Formatjé i Rodellas equip tècnic de l'ADET.
Excusa la seva assistència: el Sr. Narcís Carreras
Ordre del dia:
1- Benvinguda i inici de la reunió i presentació del Regidor
2- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió del dia 10 de desembre de 2012
3- Informe de Gestió
promoció turística

i

estat

de

desenvolupament

de

nous

projectes

de

4- Abonaments aparcaments zona comercial
Sostenibilitat i mobilitat: Servei de Bicing i Bicicletes elèctriques
5- Nou projecte de senyalització de rutes de senderisme i cicloturisme
6- – Les Planasses
7- Pantalles Led’s
Desenvolupament de la s essió:
L’alcalde dona la benvinguda a la sessió i presenta el nou regidor de l’àrea, explicant que arrel de
la dimissió per motius laborals del regidor d’Educació Josep Gifré i l’entrada de Rafel López com a
regidor s’han reestructurat les àrees, així Mariona Muñoz assumeix la responsabilitat d’Educació i
Rafel López la de l’ADET.
Rafel López anuncia que entra amb ganes de fer coses i que l’àrea que li toca comporta molta
feina tant pel que fa a cultura, com a promoció econòmica i turisme , i que fer-la ben feta necessita
la implicació del sector privat i la coordinació amb aquest.
També explica que en el passat ple l’oposició va sol·licitar fer unes meses específiques per definir,
planificar i tirar en davant accions de promoció econòmica i turística i que ell creu que la Junta de
l’Adet és la plataforma idònea per fer-ho.

Ës procedeix al segon punt de l’acta que és l’esborrany i aprovació de la mateixa i s’prova sense
cap modificació.
A l’apartat 3 de l’ordre del dia que és l’informe de gestió, el regidor rafel López fa un repàs i fa
especial èmfasi en els punts més rellevants i pels que fa una clara aposta. Així destaca l’aposta
per les noves tecnologies, ja que són una eina de promoció directa al visitant. Ja som presents a
facebook, twitter i instagram i apartir de dilluns 27 a tripadvisor. A més també explica que en breu
es farà la presentació de l’aplicació per mòbil de l’Escala.
Pel que fa a les rutes culturals, promogudes pel Masle cal seguir potenciant-les sobretot pel que fa
a temporada turística i explica que les visites escolars funcionen molt bé i a més explica que
aquest any hi hauran també viaites teatralitzades que es faran els caps de setmana a La Platja, i
argumenta la seva voluntat en potenciar el turisme cultural.
També destaca els sistemes de qualitat Emas i Iso 14001, que són una apota clara de qualitat i
que cal seguir treballant en el mateixa línea.
Pel que fa a promoció destaca la recuperació de dos dies del triumvirat, la trobada d’instagram, la
publicitat a través de les lones de les torretes, els fulletons , la campanya del 2x1 fruït de la
col·laboració conjunta entre el sector actiu-natura i l’ADET, que es portarà a terme els dies 1 i 2 de
juny per primera vegada, destacant que iniciative conjuntes és el que cal potenciar.
Rafel López també exposa que les fires a les quals s’ha anat aquest any són Navartur a
Pmaplona, Al B-Travel de Barcelona dins l’espai gastronòmic i que ha servit per promocionar les
jornades del suquet de peix,.
Pel que fa als mitjans escollits per promocionar-nos, es fa servir el Rac1, el Punt i la vanguardia.
I que desde la regidoria es continuen fent les reunions tècniques cada 15 dies per fer les
aportacions tècniques necessàries als diferents projectes.
Explica que ens em integrat al club de turisme actiu del Patronat de turisme per potenciar i
promocionar el senderisme i les activitats de natura , que ha de servir com a plataforma on
promocionar l’espai de les Planasses.
Es valora positivament el fet que empreses i mitjans audiovisuals s’interessin per rodar i filmar
espots publicitàris i curtmetratges a l’Escala.
Destaca pel que fa a promoció econòmica la presència de l’Escala en les xarxes de promoció de
la diputació i del consell comarcal de l’alt Empordà, així com la presència de l’Escala en
l’el·laboració del pla estratègic de l’Alt Empordà.
L’Alcalde fa un incís en aquest punt argumentant la posta apunt de les platges i el seu
manteniment que fomenten la bona imatge de tots aquells que ens visiten i a la que l’ajuntament
destina globalment uns 580.000€ anuals.
S’entra en el quart punt de l’ordre del dia que tracta l’acord entre l’empresa que gestiona la zona
blava i l’aparcament de la Plaça Catalunya, l’aAjuntament i l’UBET. L’ajuntament i l’Ubet
destinaran cada un 1500€ en comprar tiquets d’aparcament i l’empresa col·labora amb l’aportació
de 3000€ més amb tiquets. Es calculen aproximadament uns 10.000 tiquets amb minuts gratuïts
d’aparcament, que seran distribuïts gratuïtament entre els associats de l’Ubet.
Víctor Puga també exposa que s’estant buscant sol·lucions al problema del pàrquing de la plaça

nova que a l’hivern en no ser de pagament està ple a l’estiu pràcticament buït i que probablement
s’hi posaran unes barreres i podràs aparcar-hi temps il·limitat i després pagaràs el tiquet,
fomentant així l’aparcament per aquells que vulguin anar a dinar a un restaurant del nucli , a
treballar o a la platja.
L’alcalde recorda que si cal modificar les ordenances per incloure una nova modalitat de
pagament al pàrquing de la plaça nova cal fer-ho en el proper ple del dia 2 de juny.
Rafel López diu a la Becky, que és un acord molt profitós pels socis i que cal fer-ne campanya
publicitària.
També es debat sobre el fet que comerciants demanen que a l’hivern l’Ave Maria també sigui zona
Blava.
Rafel Sabadí comenta que potser seria bo que els comerciants que vulguessin poguessin adquirir
tiquets per regalar als seus clients , amb les mateixes condicions acordades amb l’Ubet.
Es dóna per acabat aquest punt i s’entra en el cinquè de l’ordre del dia en el que Rafel López
exposa la necessitat de potenciar l’espai del viver d’empreses i en el que de moment s’opta per
obrir un local coma oficina de Turisme i punt de lloguer de bicicletes els mesos de juliol i agost i un
altre adequar-ho com espai de travel-coworking destinat a aquells visitants que necessiten dels
serveis de conexió i administratius estant de vacances i que aquesta iniciativa és fruït de la
demanda potencial detectada des de turisme.
També exposa que s’està treballant conjuntament amb educació per implantar unes beques
d’emprenedoria que serien fruït del treball de sintesí dels alumnes d’Eso i Batxillerat i que el premi
seria la gratuïtat d’un local durant un temps determinat per tal de fer realitat el projecte d’empresa
presentat. Fomentant així pedagògicament la emprenedoria en els joves escalencs.
Pel que fa al punt de l’ordre del dia del servei de bicing i el senderisme. Rafel López argumenta
que els podem lligar, ja que el que pretenem és potenciar el turisme sostenible, tant pel que fa a la
mobilitat com a l’activitat turística. Així pel que fa a mobilitat disposem de 40 bicis noves per llogar
i els punts seran el Club Nàutic , l’oficina de turisme, l’oficina de turisme del viver i de l’entrada,
tambés es disposarà del lloguer d’uns patinets elèctrics fruït de la col·laboració amb l’empresa
importadora dels mateixos i que permetrà desplaçar-se fent un recorregut recomant pel litoral
escalenc.
Pel que fa a activitat s’està el·laborant nou material de difusió de les 6 rutes de senderisme i es
procedirà a la senyalització de les mateixes, per tal de poder promocionar i potenciar l’Escala com
a destí de senderisme sobretot fora temporada i s’estant refent les rutes de cicloturisme per
l’entorn de l’Escala, amb la intenció de senyalitzar-les també, per tal de donar una informació
acurada a tots aquells que desitgin gaudir d’aquesta activitat. Aquest nou material disposarà
através de codis qr els tracks detallats de la ruta així com les coordenades de la mateixa per a
GPS.
Pel que fa en relació al senderisme l’alcalde entra a parlar del vuitè punt de l’ordre del dia Les
planasses. Explica que va avançant el tema dels militars, que la compra ja està feta, que ja hi ha
projectes executant-se pel que fa a manteniment i millora. S’està netejant la zona, s’ha senyalitzat
amb mapes fomentant dos itineraris, s’està recuperant alguna duna que cal respectar i preservar

en el medi.
Josep ros explica que hi ha dos ferros a l’illa Mateua que corresponen al vaixell ambarrancat l’any
1962 i que podria estar bé indicar què representen.
L’alcalde també explica que les platges de còdols del Bol roig cada vegada són més freqüentades,
ja que l’espai està en millors condicions i que és un indret que cal anar endreçant.
Rafel López, també explica que les rutes recomanades no van molt arran del penyasegat, sobretot
pel fet de ser perillós i per tant tot aquell que s’hi apropi assumeix el risc, i així no hi ha en cas
d’accident cap responsabilitat per part de l’ajuntament.
L’Alcalde informa de que les casernes a on es feia el Carnaval van a terra i per tant tota l’activitat
de Carnaval es traslladarà a un altre indret i quedarà la zona molt més arreglada i neta. Aquesta
actuació es preveu que es dugui a terme durant el mes de juny.
Rafael Sabadí pregunta a l’Alcalde sobre la possibilitat de fer-hi un equipament per allotjar estades
esportives en aquest indret, ja que al seu entendre ho tenien al programa dels socialistes per les
municipals. L’Alcade explica que seria una bona cosa, però que s’hauria de fer en els terrenys que
encara són de defensa i que entén que hauria de ser l’iniciativa privada que ho portés a terme.
Rafael Sabadí exposa que l’Escala disposa de molt bons equipaments esportius, camp de Futbol,
pavelló , piscina i a ra la sala Polivalent i que podria ser una bona cosa poder acollir estades fora
de temporada.
Josep Ros diu que a l’Escala als anys 60 es va apostar pel turisme residencial i potser ens
hauríem de preguntar perquè l’Escala en un moment tenia moltes més places hoteleres que
Roses i ara no. En el seu moment es va fer l’aposta per un turisme residencial i ara n’estem
pagant les conseqüències. L’alcalde ho confirma i argumenta que el pla general del 1986 ja
contemplava aquest fet.
Es tanca aquest punt i s’entra en el darrer de l’ordre del dia en el que s’explica que ens les
darreres juntes de l’Adet, s’havia parlat de la possibilitat d’instal·lar dues pantalles de Led’s , una
al centre i l’altre a la plaça de l’univers i que després de veure el cost que puja a uns 70.000€ amb
la instal·lació feta, s’ha considerat exessiu pel moment i s’ha decidit no instal·lar-les.
Rafel Sabadí diu que seria bo poder sintonitzar através del cable el canal 10 com a canal de
Benvinguda, però se li explica que no és un canal privat propi d’un establiment i que potser seria
bo per un pack de benvinguda pels establiments per tal que ho poguessin deixar a les habtacions
on hi hagués la informació de totes les activitats a fer a l’Escala. Es veu bona la iniciativa i
s’estudiarà per tal d’intentar posar-la en pràctica aquesta temporada.
Es dóna per finalitzada la sessió a les 21.18 minuts

