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Xavier Ballesta Ros
L’any 2011 em van proposar liderar el nou projecte d’ERC a l’Escala, oferta que em va 
semblar molt interessant. Sovint he estat en diverses entitats i comissions, engegant 
nous projectes o col·laborant en activitats i aquest, per què no, podia ser un nou repte 
ben engrescador. Vaig acceptar la proposta i de seguida em vaig posar a treballar en 
un món completament desconegut fins aleshores però, ben apassionant. Ara, sis anys 
després, puc dir que estic molt satisfet dels resultats d’aquest camí. L’objectiu pel qual 
vaig acceptar el projecte continua intacte i a més el compartim al 100% amb la resta 
de companys del grup municipal. Des de llavors hem passat d’un sol regidor als tres 
que som actualment; l’Etna, en Carles i jo, però no puc oblidar agrair-los que, des del 
primer moment, m’he sentit molt acompanyat en aquesta aventura, no solament per 
ells, sinó per molts companys que, tot i no ésser regidors, treballen molt per millorar 
l’Escala: companys que, amb el temps, han esdevingut amics. És cert que des l’inici 

alguns dèiem que era molt important tornar a editar l’ESBOTZADA, un butlletí en paper, que arriba on no arri-
ben les noves tecnologies, però també una manera més amable de mostrar la política als escalencs. Sovint 
ens diuen que la feina de l’oposició no es transmet prou, que la informació no arriba al carrer i ens entristeix 
enormement que les nostres propostes i posicionaments vers els problemes que es generen al poble no tinguin 
prou visibilitat. Tot i ser conscients que la immediatesa de l’època fa que abusem, en algunes ocasions, de 
xarxes i mitjans digitals, hem de tenir en compte que és la manera més ràpida d’arribar a la població. Els pocs 
minuts de televisió i de ràdio de què gaudim els grups de l’oposició tampoc ajuden a arribar de manera solvent 
als escalencs. És per tot això que pensem que un butlletí físic, palpable, ajudarà a fer més visible tot el treball 
que es fa des de la secció local.  Els comicis de 2015 ens van situar a l’oposició però això no ens ha fet defallir, 
hem de mirar endavant i preguntar-nos què podem fer des d’aquesta posició per millorar el nostre poble. I així 
ho estem fent, amb l’objectiu que les nostres aportacions serviran per avançar. L’oposició ens demana que fem 
un control exhaustiu del que es fa des del govern, funció que no oblidem i que desenvolupem cada dia essent 
enèrgics, qual cal, denunciant el que creiem que no es fa bé. Però també escoltem, volem ser l’orella que molt 
sovint no existeix entre els polítics i, en definitiva, volem fer servir totes les eines que tenim com a grup munici-
pal i com a regidors per millorar el poble i les condicions dels escalencs.  

Xavier Ballesta Ros

Ple ordinari del 24/10/2016
Punt 4. Aprovació provisional de l’expedient 
d’Ordenances Fiscals per a l’exercici 2017

Una vegada més, l’equip de Junts per l’Escala ERC 
lliurà una relació de propostes a l’equip de Gobern 
per tal de poder millorar en alguns aspectes la tri-
butació del nostres veïns, la voluntat sempre ha 
estat la mateixa; fiscalitzar les accions que l’Ajun-
tament, dur a terme i intentar col·laborar en tot allò 
que sigui possible. Creiem que demanar la gratuïtat 
de l’impost de circulació per a tots aquells vehicles 
elèctrics seria una manera d’incentivar-ne  la com-
pra, fraccionar el pagament de les taxes d’obertura 
d’un negoci en dos anys ajudaria els emprenedors a 
l`hora d’engegar-lo i fraccionar el pagament del les 
taxes en diferents rebuts ajudaria a les famílies en 
la seva economia domèstica. Aquest és un exemple 
de propostes que vàrem presentar i totes elles van 
ser desestimades.
Tal com ERC porta en el seu programa electoral, 
l’aprovació per dues terceres parts  d’aquells punts 
que són cabdals pel al funcionament i el futur d’un 
poble guanya força en aquests plens. Un poble que 
sap dialogar i que segur que vol el millor pel la seva 

gent, ha de saber arribar a acords que estiguin a 
l’alçada dels seus votants, no podem aprovar sem-
pre les coses per la mínima.   

Ple ordinari del 12/12/2016
Punt 5 . Aprovació inicial del Pressupost 2017

Als pressupostos de 2017, després de molts dubtes, 
ens vàrem abstenir en la nostra votació. No creiem 
que aquests siguin els pressupostos que es mereix 
el nostre poble, per més que es digui que les aporta-
cions a serveis socials s’han incrementat. El primer 
pas és fer saber a tothom el pressupostos consoli-
dats, assegurar-nos que les partides destinades a 
les persones realment hi arriben i no acaben en una 
modificació de crèdit en el transcurs de l’any, per co-
brir unes necessitats que no estan pressupostades 
i el segon, i més important, és definir entre tots què 
són partides socials, per poder ajudar i millorar tot 
allò que realment sigui necessari.
Tot i la nostra disconformitat, igual que els pressu-
postos del 2016, vàrem aconseguir un compromís 
del govern a millorar alguns petits aspectes que 
aportaven el nostre granet de sorra en la creació de 
la societat que volem. Incrementar el personal de 
Serveis Socials, recuperar el títol oficial de l’educa-
ció bàsica per a tots aquells qui no podem accedir a 
un lloc de treball i un compromís ferm en la planifi-
cació de l’habitatge social de l’Escala, en un termini 
màxim de 6 mesos.
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Estan millorant els Serveis Socials? Els números de l’Ajuntament. 

Actuacions de protecció i promoció social:
Any 2010: 7,27 % dels pressupostos 153€/ per persona
Any 2011: 7,62% “ “ 147€/ p.p.
Any 2012: 7,34% “ “ 145€/p.p.
Any 2013: 5’42% “ “ 130€/p.p
Any 2014: 6,26% “ “ 109€/p.p
Any 2015: 2,38% “ “ 45€/p.p.
Any 2016: 3,20% “ “ 65€/p.p.
Any 2017: 2,51% “ “ 57€/p.p.

Pregunta d’en Lluís Cipres 

Crèdits:
Redacció: Integrants de la secció local ERC l’Escala
Fotografia: Etna Estrems 
Disseny i maquetació: HM Disseny L’Escala - www.hmdisseny.com

Resposta ERC:
En primer lloc per parlar de partides de serveis so-
cials hauríem de posar-nos d’acord amb quins con-
ceptes se’n consideren i quins no. Hauríem de tenir 
un barem consensuat de què incloem dins Serveis 
Socials. En segon lloc comparar sempre pressupos-
tos consolidats, de partides executades. Objectiva-
ment és difícil valorar el pressupost social de 2017 a 
aquestes alçades però si aquests números es confir-
men, evidentment hem anat a la baixa i en cap cas 
això beneficia l’Escala.

SORTINT DEL PLE

Conclusions del plens del 24 d’octubre 
i del 12 de desembre del 2016.  
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el reportatge

LES 50 OMBRES DEL GRIS

Gris: (1) color intermediari entre el blanc 
i el negre. (2) Sense interès, no gens 
notable. 

És complicat fer un judici estètic d’un color. Un color 
és quelcom que percebem de manera sensorial, que 
ens emociona i ens evoca sentiments i experiències 
vitals. Cadascun de nosaltres, i depenent del seu pas-
sat i la seva trajectòria per la vida, percep el món dels 
colors de forma diferent i per tant sent alguna cosa 
absolutament pròpia amb cadascun. El gris és un co-
lor com tots, ni millor ni pitjor; és gris, i no per aquest 
simple fet ha de ser negatiu, al revés, moltes vegades 
allò gris és allò equànime, just... Els problemes vénen 
quan aquest gris es troba descontextualitzat i allunya 
el present dels orígens. 

El gris és el color d’una pila de materials de construc-
ció que, pel simple fet de ser grisos, no han de ser ne-
gatius per força. El quid de la qüestió rau a saber-los 
utilitzar i combinar amb altres materials d’altres colors, 
perquè els orígens de l’emplaçament on els situem no 
es vegin totalment alterats amb les reformes que exe-
cutem en ple segle XXI. En els últims anys, el centre 
de l’Escala ha patit una transformació urbanística im-
portant i no podem deixar de parlar de la reforma del 
front marí i la unificació de les places de l’Església i 
l’Ajuntament; dues obres que han canviat la fisonomia 
d’un centre històric originàriament mariner. Des d’ERC 
l’Escala hem expressat reiteradament la nostra posició 
vers totes dues obres que, a més, ha estat marcada-
ment diferent en l’una i l’altra. 

El centre de l’Escala ha patit una 
transformació urbanística important i 

no podem deixar de parlar-ne.

Pel que fa a la reforma del front marí, sempre ens hem 
mantingut ferms en l’argumentació que no s’han fet 
les coses bé; s’ha escollit un projecte sense cap tipus 
de concurs públic, que potser acontenta una part de 
la gent de l’Escala però que no ho fa amb una altra 
i que, a més, no s’ha consultat els escalencs si esta-
ven d’acord amb el nou model o amb la nova estètica 
de la platja més característica de la vila. Si bé és cert 
que unes eleccions revalidaven la reforma, no ho feien 
amb el resultat real de l’obra, ja que el projecte que es 
mostrava en campanya difereix sensiblement de l’exe-
cució final; no s’ha construït el muret que separa la 

sorra del passeig i tampoc s’han respectat els colors 
originals de les imatges exposades abans de les elec-
cions. D’altra banda, pel que fa la unió de les places 
de l’Ajuntament i l’Església, des d’ERC vam aprovar el 
projecte perquè, a nivell urbanístic i de funcionament 
de nucli antic, pensem que és positiu. La situació de 
les places dins la morfologia de l’Escala les fa una 
porta d’entrada natural a la part històrica de la vila i, 
per tant, la unió i l’elevació respecte dels carrers que 
les envolten havien d’ajudar a marcar clarament una 
zona, on els cotxes són protagonistes i l’altra,  l’entra-
da a un espai del poble on els vianants tenen tota la 
prioritat. A més d’això, el fet de comptar amb una plaça 
única, gran i neta, afavoreix el patrimoni que l’envolta; 
l’Església i l’Ajuntament, que ara es poden contemplar 
en la seva totalitat i sense obstacles.
 
Pensar que una reforma és bona per  
l’Escala, no vol dir estar d’acord amb 
l’execució i la imatge final de l’espai.

Tanmateix, hem de destacar el nostre descontenta-
ment pel que fa a la relació entre la forma i la fun-
ció d’aquest tipus d’obres, i aquí entrem, de nou, en 
la discussió, dels grisos. Pensar que una reforma és 
bona a nivell urbanístic per a l’Escala no vol dir estar 
d’acord, ni molt menys, amb l’execució i la imatge final 
de l’espai. Per reformar uns espais tan característics 
del municipi s’ha de tenir una sensibilitat extrema amb 
la història i les arrels de cada lloc. Una forma sem-
pre ha de respondre a una funció; aquella forma que 
només respongui a un criteri estètic subjectiu no té raó 
de ser, i és per això que des d’ERC l’Escala pensem 
que els mateixos projectes amb uns acabats, un mo-
biliari urbà, uns detalls i colors diferents, sensibles als 
nostres orígens, de ben segur que serien vistos amb 
més bons ulls pel conjunt dels escalencs.

Les cartes de colors dels materials ofereixen grans 
possibilitats que, mantenint els paviments grisos, do-
tarien de caràcter i d’identitat totes dues obres; mate-
rials càlids com les fustes per als bancs i les cadires, 
escocells per a arbres que permetin enjardinar l’inte-
rior, fanals de ferro forjat que recordin els llums de les 
barques o la recuperació dels tradicionals norais, per 
exemple, transformarien els dos projectes en llocs ori-
ginals escalencs, dotats de caràcter i d’identitat i arre-
lats als nostres orígens. Seria una forma de respondre 
exactament a la funció que se li demana; renovar un 
espai estratègic dins un context històric absolutament 
marcat, context que hauria de ser el màxim valor a 
tenir en compte abans de començar a refer-lo. 
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NOTICIESuna mica d’historia

L’esCALA oPInA

sobre llengua...

20 anys després, l’Ajuntament de l’Escala torna a tenir bandera espanyola 

Potser uns quants requeriments amenaçant d’inhabilitar l’alcalde i multar el poble han 
motivat la recol·locació de la bandera espanyola a l’Ajuntament però, com tot, es pot fer 
de moltes maneres. Des d’ERC, l’Escala, tampoc volem que el municipi hagi de pagar 
multes absurdes però pensem que hi havia moltes maneres de reinstal·lar-la; potser 
posant una estelada a la plaça alhora, potser col·locant una placa a la façana explicant 
que l’Ajuntament s’ha vist obligat a penjar la bandera però que hi està en desacord o, 
fins i tot, potser preguntant als escalencs, amb una consulta popular, què volien fer i 
acceptant el resultat.

Nova aplicació per a mòbils

El passat mes de febrer l’ajuntament de l’Escala va posar en funcionament, gràcies a 
l’aportació de l’equip de Junts per l’Escala-ERC i el treball en equip amb la regidoria de 
Turisme, una nova aplicació per a mòbil. Una eina que estem convençuts que crearà 
els vincles que calen per dinamitzar els negocis locals i aconseguir implicar en gran part 
els dos sectors que calen per crear riquesa, el privat i el públic. El principal objectiu de 
l’app és informar d’una manera immediata de totes les activitats que es duen a terme. 
Esperem que aquesta aposta sigui de futur, el país es mou i hem d’estar a l’alçada en 
tots els nivells.

Aprovada la moció d’ERC al Consell Comarcal per millorar la transparència amb 
els ens externs

Els consellers comarcals d’ERC, de l’Alt Empordà, han presentat una moció per tal de 
garantir la transparència en els patronats i les fundacions externes a l’administració i 
exercir un control real del diner públic que administren. La moció compromet el consell 
a crear un inventari dels ens autònoms en què participa i a identificar el percentatge de 
responsabilitat que se’n deriva, a més de crear una comissió amb tots els partits del 
CCAE que dissenyi els mecanismes de transparència que seran de nova aplicació. 

En aquest espai anomenat història, anirem recopilant 
els resultats obtinguts per  les diferents candidatures 
d´ERC,  al llarg dels diferents comicis electorals,  des 
de la restauració democràtica, les persones que les 
han compost, els regidors que han sortit escollits, qui 
formava part del nostre consistori i algunes de les notí-
cies més destacades en el període tractat.
Però en aquest número, el 10 de la nostra revista, la 
història s´encaminarà envers L´Esbotzada, el primer 
número de la qual va aparèixer el març de 2004, Sor-
tint-ne amb més o menys regularitat un total de 9, fins 
l´any 2009; ara hem decidit reprendre el punt allà on 
el vàrem deixar.

Poble Gris, Identitat Morta

L’Escala, un poble al mig de la costa brava, amb més 
història que totes les poblacions del seu voltant, avui 
en dia es veu afectada per una amenaça silenciosa 
i demolidora, el gris. Actualment, quan baixes a 
la “plaja de les barques”, et trobes un panorama 
desolador, ja no queda res d’aquell antic port de 
pescadors on descarregava l’anxova que tanta fama 
ens ha donat: ja no queda res de la nostra història. 
El que hi ha ara és quelcom comú, la identitat ha 
quedat perduda, ha mort, i és que ja no ens podem 

diferenciar de qualsevol plaça de formigó del Vallès, 
o de qualsevol passeig marítim de poblacions que 
abans ens envejaven. S’ha confós la peatonalitat, 
amb quelcom trist, banal i sense cap tipus de 
respecte cap a un passat del que els escalencs de 
varies generacions ens sentíem molt orgullosos. 

Pau Albertí Casadevall.

ESCURÇALLAPIS:  En aquest espai hi 
haurà una paraula nostrada, un mot autòcton, di-
gueu-li com vulgueu. Començarem per un mot com-
post i alhora escurçat quan el diem. Paraula nas-
cuda aquí i no al poble del costat. Mai no ha estat 
documentada en la literatura catalana fins al segle 

XXI i, curiosament, l’ha introduïda el poeta Enric Ca-
sassas i Figueras, com no podia ser d’altra manera. 
Parlem de escurçallapis o sigui escurça, a la resta 
del territori, maquineta de fer punta al llapis, és a dir, 
maquineta. 

L´editorial de la primera Esbotzada començava dient 
“Neix amb aquesta primera edició el butlletí informa-
tiu del grup municipal d´ERC de l´Escala.“ El sumari 
constava d’una entrevista a les pàgines 2 i 3 al candi-
dat d´ERC al Congrés dels Diputats, Francesc Canet. 
A les pàgines centrals s’hi destacaven els temes que 
els regidors d´ERC havien defensat al ple municipal. 
Les pàgines 6 i 7 es destinaven a l’opinió amb dos arti-
cles signats per Marta Callol i Joan Ylla. I per cloure la 
revista, a la contraportada i signat pel Diputat d´ERC al 
Congrés, Joan Puigcercós, un article titulat “a Madrid, 
què se’ns hi ha perdut?”

L´ESBOTZADA, LA REVISTA D´ERC

L´editorial de la primera Esbotzada començava dient “Neix amb aquesta primera edició 
el butlletí informatiu del grup municipal d´ERC de l´Escala.“
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L’ENTREVISTA

Quina creieu  que ha estat l´evolució de la política  
escalenca des que hi éreu fins ara?
Ha canviat molt. A la nostra època érem menys regi-
dors, el pressupost no tenia les dimensions que té ara, 
probablement era una situació mes “crítica” pel fet de 
treballar amb un pressupost de vila i créixer molt ràpi-
dament cap a una ciutat.
Què opineu de les obres que s’estan fent al poble?
A mi m’agrada que es facin coses noves si milloren el 
que teníem. Però tinc la sensació, o percepció, que no 
hi ha un projecte global, es fan coses perquè surten 
idees disperses. El que sí voldria per a l’Escala i per 
arreu és participació real, cal preguntar i repreguntar 
fins que tothom n’estigui fart del tema que sigui, i no 
estic parlant de buscar consens, estic pensant a reco-
llir experiència i coneixement. Les obres de la Riba i 
el port d’en Perris en són un clar exemple, són la idea 
d’una sola persona.
Quin tipus de política municipal d´oposició penseu 
que hauria de fer ERC?
Emocional, el Junquerisme és amor.
S’ha de treballar per a les persones, per a l’individu. 
Avui en dia les necessitats i els serveis del “col·lectiu” 
estan coberts  a bastament, cal pensar en el veí, com 
a persona, no com a ciutadà i votant.
Com veieu el  futur de la pagesia, en general? Hi 
haurà un relleu generacional?
Els pagesos ho tenim complicat, està realment difícil, 
el principal llast que pateix el sector actualment és el 
preu del nostre producte, fa molts anys que els page-
sos perden poder adquisitiu, i això no es recupera.
També és ben cert que la darrera crisi econòmica ha 
fet que molts fills de pagès busquessin refugi a casa 

i han continuat amb l’activitat dels pares. El que és 
segur és que actualment tenim una generació molt 
ben preparada, una agricultura molt competitiva a ni-
vell d’Europa, però que no podrà competir mai amb els 
països de fora, ni per cost de mà d’obra, ni per cost 
social, mediambiental.
Com es podria ajudar el sector de la pagesia, te-
nint en compte els darrers problemes, des del pro-
pi Ajuntament?
Els ajuntaments hi tenen molt a fer, però que molt. Les 
polítiques agràries comencen al poble, no cal espe-
rar directrius de Brussel·les. En primer lloc, han de fer 
bandera que tenen pagesos, molt a prop de casa, que 
produeixen aliments per als seus veïns, potser neces-
sitaríem mercats de plaça permanents i menys grans 
superfícies.
I el tema de les normatives municipals, n’hi ha per fer 
un llibre. Poques vegades es veu el sòl no urbanitzable 
com el que és, un lloc on hi ha una activitat econòmica, 
on es fa una conservació de l’entorn, on es generen 
aliments, i és que els ajuntaments tendeixen a regular 
l’activitat agrària amb poc coneixement de les nostres 
necessitats, i acaben fent impossible l’ampliació de 
granges i coberts, i acaben fent inviable, doncs, una 
explotació, i això és preocupant.
Com viviu el Procés del País?
Dividits, no pas per l’anhel d’independència, en això 
estem d’acord. La Unió de Pagesos és un sindicat na-
cional català, i així es defineix en els seus estatuts des 
de fa més de 40 anys. Organitzativament sempre hem 
funcionat amb la divisió comarcal republicana i ja fa 
molts anys que estem repartits en set territoris, pres-
cindint de l’organització provincial. 
I per què estem dividits? Doncs és fàcil d’explicar, per 
la permanència a l’UE. Com no podia ésser d’altra ma-
nera, el 30 % del pressupost que aporta Espanya al 
fons comunitari agrari és català, i ens retorna un 10% 
als pagesos catalans. Si els governs catalans volgues-
sin apostar per una política agrària pròpia, fora del 
marc comunitari, els pagesos catalans tindrien tres ve-
gades més pressupost, però coneixent les polítiques 
que ha fet històricament la Generalitat envers l’agricul-
tura tot són incerteses. 
Des de la Unió hem fet totes les propostes que ens ha 
semblat que calia incloure en l’elaboració de la Consti-
tució Catalana i s’està participant molt activament, des 
de les nostres bases territorials, arreu del país.

“Porto la meva explotació de Montiró, dedicada principalment al conreu de fruita dolça, 
casat i pare de dos fills. Continuo amb la meva dedicació sindical, fins ara com a 
coordinador comarcal i membre del Consell Nacional d’Unió de Pagesos.”

NARCÍS JORDI POCH ROS, PAGÈS I ENGINYER, 


