
A mig any
de les eleccions
Falten pocs mesos per les eleccions municipals, on entre

tots escollirem els nostres representants pels propers

anys. Unes eleccions on posarem en valor els projectes i

propostes de tots els grups que hi concorrin i decidi-

rem quin serà el futur de l'Escala.

Des d'ERC fa anys que treballem per avançar cap a un

municipi més social, més amable, més proper. Un

municipi que es preocupi per la seva gent i per com

es viu al poble durant tot l'any. Hem fet èmfasi en

temes d'habitatge social, de medi ambient i

protecció de l'entorn, de sensibilitat amb els

animals, d'urbanisme verd i responsable,

d'accessibilitat, de turisme...

Hem intentat, amb treball de formigueta, influir

en les accions d'un govern amb majoria absolu-

ta que no ens necessita per a prendre decisions.

I, tot i això, hem aconseguit coses importants

com l' , la subvenció per aAPP de turisme

rehabilitar façanes del nucli antic o una

partida pressupostària el 2019 per a comprar

i rehabilitar .habitatge social

Els consistoris necessiten diversitat, perquè

la diversitat és allò que permet representar

millor la riquesa d'opinió. L'Escala necessi-

ta acord, diàleg i consens en grans temes i

que entre tots i totes decidim les coses

importants; una democràcia participati-

va que empoderi els ciutadans i els doni

veu i vot cada cop que s'aprovin

projectes de gran embargadora com la

reforma del front marí, per exemple.

El maig de 2019 tenim l'oportunitat de

millorar el nostre futur. Aprofitem-la!

www.esquerra.cat/lescala

facebook.com/ERClEscala

@ERC_lEscala

A algú que no conegui l'Escala, com el seduiries perquè vingués? L'Escala té un paisatge incomparable,

un patrimoni cultural envejable i una gran vida social i associativa. M'agradaria que tothom pogués veure

en el nostre poble el que veiem els escalencs; un lloc amb vida tot l'any, on, si no vols, mai t'avorreixes.

Quin és el teu racó preferit del municipi per a carregar piles, desconnec-

tar,...? No en puc dir només un. Sant Martí d'Empúries per la seva

essència, la Mar d'en Manassa per ser un refugi en ple nucli antic i

Punta Montgó, amb les millors vistes de la badia, del poble i de la

platja.

A mig i llarg termini, com veus el futur de l'Escala? L'Escala està

fent el gir a petita ciutat. Veig un municipi viu i ple d'activitat on

trobis tot el que necessites. Un referent natural de la Costa Brava i

una petita capital al bell mig de l'Empordà.

I, de ben segur, que no tot són flor i violes. Quin punt o aspecte és

més millorable de l'Escala. Com ho faries? El que més falta ens fa és

pensar globalment. Hem de començar a coordinar totes les fortaleses

del poble i reivindicar-les. Definir quin model de turisme volem, quin

tipus d'urbanisme fomentem i sobretot com ajudem a les persones a

viure dignament. Pensar l'Escala a l'estiu i l'Escala a l'hivern; dues realitats

que conviuen i que hem de fer socialment sostenibles. Només ho farem

amb un projecte clar i definit de com volem l'Escala del futur, que ens

permeti mantenir les arrels i evolucionar cap al futur.

Sense moure't de les comarques gironines. Completa la frase; M'agradaria

que l'Escala... M'agradaria que l'Escala tingués un govern republicà i

clarament sobiranista com Palamós o Sant Julià de Ramis. M'agradaria que

l'Escala tingués una sensibilitat amb el dret a l'habitatge com Santa Pau o la

Vall d'en Bass. M'agradaria, en definitiva, que l'Escala sabés combinar les

coses bones dels municipis que ens envolten per créixer de forma responsable

i socialment justa.

Com seria el perfil d'alcalde al qual li faries confiança? Quins valors hauria de

tenir? L'alcalde, o alcaldessa, ha de ser una persona propera, empàtica. Algú

amb qui no ens faci cosa parlar, demanar o debatre les coses del dia. Una

persona que sàpiga escoltar i que entengui que les petites coses són allò que fa

funcionar l'engranatge complet. Més que un alcalde, o alcaldessa, ha de ser un

company de viatge.

Ras i curt

Un llibre; L'ombra del vent (Carlos Ruiz Zafón)

La gran eufòria (Joan Dausà)Una cançó;

El diario de NoaUna pel·lícula;

Qualsevol de pastaUn plat preferit;

Maria Mercè MarçalUn personatge històric;

Qualsevol. Viatjar obra la ment!Un lloc per anar de vacances;

Etna Estrems

@erc_lescala



Estem treballant en un projecte de dinamització de locals

comercials aparadors buitsal nucli antic. El projecte “ ”

busca fer visibles els espais comercials dels carrers del
centre del poble que ara estan en desús o tancats.

La proposta vol potenciar el comerç del centre donant

visibilitat als locals en desús situats als carrers menys

comercials del nucli antic que, tot i ser susceptibles de
tenir un ús comercial, estan buits. La idea de la proposta
és aconseguir ocupar alguns dels metres i metres de
façana comercial disponible en aquesta zona que, ara
mateix, no s'està aprofitant per promocionar l'Escala o les

activitats que s'hi fan. Omplir aquests aparadors és

donar vida a carrers que ara estan totalment orfes

d'oferta comercial i on, per tant, no s'hi passeja.

El primer pas per avançar en aquest projecte és la creació
d'una base de dades dels locals que hi ha situats en
aquests carrers per saber quins d'ells estan en lloguer,
quins en venda i en quins no hi ha cap indicació, i així
poder detectar de qui són i començar el treball conjunt
amb el propietari. Ajuntament i propietat podran pactar
les bases de la col·laboració que, en principi, consistirà en
ocupar els aparadors amb vinils
promocionals o productes de l'Escala i
alhora de anunciar el telèfon de
contacte del propietari o
agència immobiliària que
s'ocupi de la gestió del local
per si algú vol llogar-lo o

comprar-lo. Un projecte win-

win per ampliar l'eix comercial

i de passeig del nucli antic.

Què hem fet?
Per l’Escala

Subvenció per a la rehabilitació de façanes nucli antic. Hem aconseguit introduir

una partida pressupostària anual per incentivar als privats a rehabilitar i mantenir

en bones condicions els edificis del nucli antic. La col·laboració pública/privada és

bàsica per a mantenir una bona imatge del municipi i el seu atractiu turístic.

APP turisme. Hem incentivat la creació d'una APP de l'Escala. Una eina que hauria

de servir per fer arribar les propostes i activitats del poble a tothom i, per tant,

incentivar el turisme tot l'any i sectoritzat, segons les peticions i gustos dels

usuaris.

Moció economia circular. Hem aprovat una moció per apostar cap a un consum

responsable i verd. L'economia circular va més enllà del reciclatge i aplicar-la al

100% ens portaria a un municipi amb residu 0 i pioner en aquest sentit. Un valor

afegit més com a destí turístic.

Moció retorn animals. Una moció que fomenta la tinença responsable i la identifi-

cació i cens dels animals domèstics. Una societat que respecta els seus animals és

una societat més madura i més justa.

Platja per a gossos. 600 m2 d'espai de platja per a gossos a la platja del Rec del

Molí d'Empúries. Un espai que respon a la demanada creixent dels últims anys i que

hem treballat per aconseguir.

Aturats els abocaments il·legals al la zona dels termes. Hem aturat l'abocament

il·legal de runa més gran que hi havia a l'Escala, prop del camí dels termes i a tocar

del parc natural del Montgrí.

Brigada social. Hem aconseguit ampliar les places de la brigada social de

l'Ajuntament per a persones en risc d'exclusió.

Graduat en ESO escola d'adults. Hem treballat per tornar a introduir els estudis

del GESO a l'escola d'adults escalenca.

Punts de recàrrega elèctrics. El pressupost per a 2019 preveu 40.000 € per a la

instal·lació de punts de recàrrega per a cotxes elèctrics. Reivindicació històrica del

nostre grup.

Habitatge social. Després de 8 anys negociant polítiques d'habitatge social amb el

govern del PSC, aquest any hem aconseguit introduir partides per valor de

230.000€ destinats a la  compra i la rehabilitació d'habitatge social.

Subvencions en l'IBI per a famílies en situacions vulnerables. Ordenances més

socials i, sobretot, taxes que s'ajustin al poder adquisitiu de les famílies.

Subvencionar l'IBI a famílies monoparentals, per exemple, una de les mesures que

hem aconseguit introduir en les ordenances fiscals de l'Escala.

Recolzament al moviment independentista sense complexos. Vam dir que hi

seríem i hi vam ser. L'1 d'octubre, el 3 d'octubre, el 27 d'octubre, el 8 de novembre i

tots i cadascun dels dies i actes on el poble, i el país, ha demostrat la seva voluntat

de SER i el seu rebuig a la repressió de l'estat. I hi serem, sempre que calgui i tantes

vegades com calgui. Perquè la República s'ha de construir des dels municipis.

Amb una àrea de més de 16 km2, l'Escala és un dels
municipis de l'Alt Empordà amb més extensió de terreny
en relació als seus habitants i representa un 1,3 % de la
superfície total de la comarca. L'estructura territorial de la
nostra vila, de forma allargada, fa que sigui molt impor-
tant la disposició en barris, que estan relativament
allunyats els uns dels altres i, en alguns casos, també del
nucli antic.

Des d' tenim el convenciment queERC l'Escala hem de

potenciar tots els barris tenir eni, sobretot, que hem de
compte a tots i cadascun dels escalencs i escalenques

que viuen, també, fora del nucli antic.

És per aquest motiu que properament realitzarem visites

personalitzades als barris de l'Escala, per escoltar als

veïns i veïnes de cada punt del nostre poble i parlar

sobre quines són les seves preocupacions, quines

mancances detecten al seu barri, quines demandes i

peticions tenen i sobretot de com creuen que s'haurien

de solucionar.

La millor manera de saber què passa al nostres barris és
parlant amb els qui trepitgen, dia a dia, el terreny i per
això, en les properes setmanes, engegarem aquestes
visites.

Des d'Esquerra Republicana estem convençuts que un

poble viu és un poble que es preocupa per tots els

racons i per les necessitats de totes les persones que hi

viuen. Perquè des de Montgó fins a Sant Martí
d'Empúries, des de La Platja fins a Camp de Pilans,
l'Escala som tots, visquem on visquem.
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