
L’esbotzada
Butlletí periòdic del grup municipal d’ERC l’Escala Abril 2018  Nº11

Segueix-nos

www.locals.esquerra.cat/lescala

Fo
to

gr
afi

a:
 B

as
ili 

G
iro

nè
s



2 3

Punt 4. Aprovació provisional de l’expedient 
d’Ordenances Fiscals per a l’exercici 2018.
Punt 6. Aprovació inicial del Pressupost 2018.

Curiosament aquesta és la primera vegada en 
què en un mateix ple aprovem les ordenances 
municipals i els pressupostos per a l’any següent, 
tenint en compte que són les dues aprovacions 
més importants per la relació directa que tenen amb 
les butxaques de les persones i, en definitiva, per 
la tendència econòmica i social que el poble tindrà 
durant el proper any. Caldria donar la rellevància 
que correspon a cadascun per poder treballar-los 
de forma àmplia i si és possible arribant a acords 
previs per a l’aprovació.
Referent als pressupostos la nostra línia de treball 
està sobradament argumentada, treballada i 
explicada.
És més que clar que nosaltres no estem d’acord amb 
aquests pressupostos i també es pot entendre que 
sent un partit de l’oposició amb només 3 regidors 
tenim la força justa per poder canviar les coses, 
però el nostre caràcter dialogant i negociador ens ha 
portat al fet que els darrers anys hem fet confiança 
amb l’equip de Govern que, a canvi de petites 
modificacions d’algunes partides, han aconseguit 
que el nostre vot es decantés al seu favor.
En els pressupostos del 2017 vàrem votar a favor 

a canvi de tres punts importants per nosaltres, 
incrementar el personal dels Serveis Socials, 
recuperar el títol oficial de l’educació bàsica per a 
tots aquells que no poden accedir a un lloc de treball 
i un compromís ferm en la planificació de l’habitatge 
social de l’Escala, en un termini màxim de 6 mesos. 
Dos d’aquest tres punts, serveis socials i títol oficial 
d’EGB han estat aconseguits. On ens trobem una 
gran barrera ja no només per incompliment sinó per 
la filosofia del mateix projecte és amb la creació de 
d’Habitatge Social.
Creiem que no és necessari fer una gran inversió 
en un edifici on col·locar en forma de “gueto” a 
tots aquells que per circumstàncies de la vida 
estan obligats a fer servir aquest recurs, no creiem 
que calgui hipotecar terrenys i menys cedir-los a 
empreses privades per gestionar les necessitats 
que els servesi socials tenen l’obligació de resoldre, 
no creiem que sigui només qüestió de poder dir 
amb grans anuncis que ja està fet, no creiem que 
als afores del poble en un bloc de 30 pisos sigui la 
millor manera de dir que el problema està resolt.
El primer que hem de fer és veure i no nosaltres 
sinó els que ens governen si realment per a ells 
l’habitatge social és un problema, si ajudar a tots 
aquells que no tenen on viure és un problema o si la 
gent jove té l’opció d’aconseguir emancipar-se a un 
bon preu o és també un problema, el dia que per tots 
sigui realment una necessitat tindran tot el suport 
del nostre partit per tirar endavant les propostes que 
siguin necessàries, tot i que de moment haurem 
d’esperar un any més per saber si ens creiem que 
tenim o no tenim un problema.  

DESTAQUEM

RESPONEM
Al marge de la posició personal de l’Alcalde 
que va permetre la celebració de l’1-O, quina és 
l’estratègia d’ERC davant el fet que el partit que 
governa a l’Escala està recolzant l’aplicació del 
155? Penseu que l’equip de govern es tornarà a 
presentar com a PSC?                                     

No sabem què farà l’actual equip de govern a 
les municipals de 2019. El que és cert és que no 
entenem com algú que personalment es posiciona 
en contra del 155 pot seguir treballant sota les 
sigles del partit que, amb la seva complicitat, està 
permetent l’onada de repressió més gran, des del 
franquisme, vers Catalunya. 

Donat el problema que representa l’evident man-
ca d’habitatge de lloguer social al nostre poble, 
quina sortida proposaríeu i estaríeu disposats a 
portar endavant des d’ERC? 

Sempre hem intentat acordar accions amb el govern 
per tirar endavant propostes d’habitatge social. Des 
d’ERC proposem rehabilitar les finques que tenim 
i posar-les a disposició del poble a més d’adquirir 
nous immobles, cada any, per anar ampliant el parc 
d’habitatge social. Un parc descentralitzat i que es 
comenci a construir avui mateix. Al reportatge de les 
pàgines centrals podràs llegir més detalls.

SORTINT DEL PLE

Conclusions del ple del 30 d’octubre de 
2017.  

Carles Guanter

 Núria Martí

Etna Estrems Fayos
Una de les característiques més importants del nostre projecte per a l’Escala és pensar, 
constantment, en quin poble volem d’aquí a uns anys. Com volem que sigui l’Escala 
del futur? Quin model de turisme volem potenciar? Quina imatge volem mostrar al 
món? Quina relació volem instaurar, i fins i tot refermar, entre l’administració i la gent 
del poble? Quin model de serveis socials, educatius i, de fet,  serveis a les persones 
volem garantir?

L’Ajuntament és l’administració més propera a les persones i és per això que li toca el paper de pensar i implantar 
el model de Poble (sí, en majúscules) que més afavoreixi als seus habitants. Des d’Esquerra l’Escala ho tenim 
clar; per aconseguir una vila pròspera i amb garanties hem de començar a treballar des d’avui mateix. És per 
aquest motiu que totes i cadascuna de les propostes que presentem al govern van encaminades a aquest 
objectiu; garantir l’estat del benestar i assegurar un model de turisme que ens asseguri un llarg recorregut en 
el sector i una millora en la qualitat dels serveis. 
Hem de ser conscients que una petita actuació en una àrea que d’inici pot semblar inconnexa amb una 
altra, ens pot ajudar o pot espatllar coses que  en seran una conseqüència. M’explico: si aconseguim un bon 
sistema d’abastament d’aigua des de serveis públics a tot el municipi, podem estar ajudant els serveis socials 
a proporcionar el subministrament a un habitatge de protecció social que tinguem en una àrea allunyada del 
centre. Si des del capítol d’inversions del pressupost assegurem una part dels diners que, inicialment poden 
semblar destinats a fer obres als carrers, a comprar un habitatge per reformar-lo i dedicar-lo a habitatge social 
o d’emergència, estem ampliant els serveis a les persones. Si comencem a invertir en l’urbanisme accessible 
estem posant les bases per aconseguir un poble adaptat a tothom i alhora caminant cap a aconseguir 
visitants amb possibles discapacitats, i fomentant l’especialització en sectors turístics i, per tant, ajudant la 
desestacionalització.
En definitiva, podem dir que hem d’actuar en el present però pensant en el futur. Pensar localment i actuar 
globalment. Evitar la improvisació i posar les bases, pensades mil·límetre a mil·límetre, per esdevenir un poble 
de 12.

Etna Estrems Fayos

EDITORIAL
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i posats immediatament a disposició dels qui els 
necessitin i, amb això, en pocs mesos, posaríem la 
primera pedra d’aquest projecte d’habitatge social, 
com qui teixeix una teranyina que es va ampliant i va 
agafant cada cop més i més territori. Mireu, posem per 
exemple que cada any dediquem una partida mínima 
de 200.000€ a invertir en habitatge social; primer 
en rehabilitar el que ja tenim i després en comprar 
nous immobles. L’Escala té un pressupost de 22ME 
i per tant, aquesta partida que proposem des d’ERC, 
només suposa un 1% del pressupost del poble que 
en comparació amb els 2ME que ha costat la reforma 
del front marítim són, absolutament, ínfims. Si féssim 
això, en només 10 anys podríem disposar d’una xarxa 
d’uns 10 habitatges repartits per tot el terme municipal 
que a més, en alguns casos, ens retornarien ingressos 
a través de l’import del lloguer, aconseguint així que 
l’Ajuntament segués fent guardiola per a poder tornar 
a invertir en més habitatge social l’any següent. 

Aquesta partida només suposa un 1% 
del pressupost i en 10 anys podríem 
disposar d’uns 10 habitatges repartits

per tot el terme municipal.

Les grans promeses i els titulars de diari estan molt 
bé sempre que es puguin complir. A l’Escala ja es va 
intentar una vegada construir un edifici sencer d’ús 
social i el projecte no va tirar endavant. Ara, el govern 
escalenc promet posar en marxa la construcció d’un 
nou edifici als mateixos terrenys que l’anterior (que ni 
tan sols són municipals). Què els fa pensar que ara 
funcionarà? I el més important, perquè concentrar 
tots els habitatges d’ús social en una zona concreta, 
allunyada del centre i sense massa serveis? La 
descentralització de l’habitatge social no només ens 
ajudaria a la integració dels usuaris en el teixit de 
barris sinó que, a més, és una manera d’impulsar la 
vida en zones que van quedant despoblades i també 
de rehabilitar el parc d’habitatge i millorar la imatge 
del poble en segons quins punts (com el nucli antic, 
per exemple). I per si tot això no fos prou, a més, 
ens permetria començar avui mateix a disposar 
d’habitatges d’ús social i a ajudar a aquells qui més 
ho necessiten. 

En definitiva, des d’ERC l’Escala tenim clar el projecte 
que s’ha de tirar endavant. Tenim clar què, com i 
quan: habitatge social descentralitzat, rehabilitació 
d’immobles i inversions anuals i JA!

el reportatge

L’OBJECTIU D’UN SOSTRE DIGNE

L’Escala té un problema històric amb 
l’habitatge social; les necessitats 
augmenten i els governs no afronten el 
problema. Des d’ERC l’Escala proposem 
un pla per començar avui mateix. 

Moltes vegades no som conscients de la sort que 
tenim quan, qualsevol vespre d’hivern, tornem a casa. 
Casa nostra, un lloc on refugiar-nos del món, dels 
entrebancs de l’exterior i de les preocupacions de la 
feina. Un lloc on resguardar-nos del fred, el vent i la 
pluja. Un lloc on descansar, reunir-nos amb els amics 
i la família i passar tranquil·lament l’estona. No som 
conscients de la sort que tenim i, sobretot, no som 
conscients de la sort que no tenen tots aquells que han 
de patir cada dia per si demà encara tindran aquest 
sostre. 

La bombolla immobiliària i l’augment dels preus en 
el sector han donat un panorama actual, en alguns 
moments, molt desolador. Moltes famílies van assumir 
lloguers o hipoteques altíssimes a les que ara no poden 
fer front i es troben davant ordres de desnonament 
immediates sense tenir un altre lloc on anar, els joves 
no poden independitzar-se i la gent gran que viu en 
cases antigues sense condicions d’accessibilitat no 
pot canviar de casa perquè no pot assumir l’import del 
lloguer. 

La política d’habitatge social s’ha 
d’estructurar al voltant de la creació d’un 

parc social d’habitatge descentralitzat, que 
reparteixi els pisos en barris diferents.

Aquest problema no és nou i a l’Escala no estem 
preparats. Les polítiques d’habitatge social del nostre 
poble són històricament inexistents o fallides, i no 
sembla que el futur s’albiri massa més esperançador. 
Des d’ERC l’Escala hem insistit en aquest tema des del 
primer dia i hem intentat acordar accions immediates 
amb l’equip de govern que, finalment, han quedat 
en paper mullat. Per nosaltres la política d’habitatge 
social s’ha d’estructurar al voltant de la creació d’un 
parc social d’habitatge descentralitzat, que reparteixi 
els pisos destinats a aquest fi en barris diferents i que 
es vagi ampliant, poc a poc però sense pausa.
 
Actualment el consistori escalenc disposa de tres 
habitatges en propietat que podrien ser reformats Etna Estrems

Fotografia: Basili Gironès

Fotografia: Basili Gironès
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NOTICIES

L’esCALA oPInA

Mirar endavant pot fer por, però mirar enrere fa pànic

Sembla que han passat anys i tan sols han passat uns mesos des de l’1 d’octubre. L’en-
trada de la policia espanyola als col·legis electorals amb violència extrema, l’abús de la 
força del govern espanyol saquejant departaments de la Generalitat, el cop d’estat del 
155 amb la complicitat del PSC i l’empresonament injust del vicepresident, els consellers 
i els Jordis han portat Catalunya i les seves institucions al límit. Només des de la demo-
cràcia, i sobretot la fermesa, podrem recuperar la nostra identitat i protegir el nostre país.

Beques per estudiar fora de l’Escala

El nostre grup està totalment a favor de tot el que siguin ajudes per a educació i cultura, 
però aquestes coses no es poden fer de forma linial. S’han de fer amb rigor per aconse-
guir una concessió justa. Des del nostre grup hem demanat que es faci una diagnosi de 
la realitat socioeconómica de les persones sol·licitants de l’ajut al transport, així com un 
treball en xarxa real entre totes les regidories per així, asegurar que rebin ajuts aquells 
qui realment el necessiten. Són beques, no regals i s’han d’ajudicar pensant, no impro-
visant.

I el servei de recollida d’animals?

Un municipi com l’Escala hauria de ser pioner i trencar el conveni signat amb el Consell 
Comarcal per al servei de recollida d’animals. Tenim una associació protectora d’animals 
que funciona des de l’any 2014, donant en adopció més de 200 gossos el 2016 i que 
compta amb una gran xarxa de voluntariat. Donar reconeixement a la tasca de l’associa-
ció local i buscar la manera de treballar conjuntament hauria de ser una prioritat. 

Vivim una situació estranya perquè no sabem  en 
quina realitat política ens trobem. El 27 d’octubre el 
Parlament de Catalunya va proclamar la República 
i la gent s’abraçava i plorava d’emoció i el dia 30 
el President Puigdemont mantenia el càrrec, però... 
a Brussel·les. Dies més tard empresonaven els 
consellers. 
Al marge de la repressió de l’Estat espanyol, què ha 
fallat? Què cal rectificar? És aquí on tots plegats hem 
de reflexionar i debatre ordenadament quins errors i 
quines rectificacions hem de fer. I de moment, crec 
que no s’està fent. Amb altres paraules, opino que 

hi ha una crisi d’orientació estratègica i de direcció 
del moviment.
És una idea molt compartida pel moviment 
independentista que, malgrat la seva il·legitimitat, 
cal utilitzar les eleccions del 21D per aconseguir 
la llibertat dels presos polítics, revalidar la majoria 
independentista i el sobiranisme, implementar la 
República i que els defensors del 155 tinguin una 
mínima representació. Si és així:  Som-hi i votem.

Francesc Tubau

Després del 21D. República catalana o una altra cosa?

una mica d’historia

sobre llengua...

Totes les publicacions periòdiques que perduren en el 
temps encara que siguin amb una periodicitat no prou 
sostinguda són ben rebudes però si el seu contingut 
és local explicant històries, fets, opinions, notícies de 
casa nostra ho són encara més, independentment del 
seu color polític i per tant de l’opinió a gust o a disgust 
del consumidor mentre sigui una opinió o crítica 
constructiva. Animo des d’aquí que la periodicitat 
d’aquest butlletí sigui més regular. El primer número 
naixia el març del 2004, el núm. 9 s’editava l’any 2007 
i havíem d’esperar 10 anys fins a l’edició del núm. 10 
que s’editava l’abril de 2017.

LLONGANT: Aquesta és la paraula autòctona 
que defineix el crustaci que en altres zones del territori 
de parla catalana anomenen llamàntol, i a altres 
llocs de l’Empordà: llobregant. Allò que confirma la 
teoria que la paraula és originària d’aquesta zona 
és que, un cop consultat el DCVB, el mot llongant 

no consta que estigui documentat fins al segle XX, 
concretament l’any 1920 i, curiosament, això es 
produeix al recull de contes Mare Balena de Víctor 
Català. Com gairebé tothom sap, Caterina Albert i 
Paradís tenia un lèxic molt ric i sovint introduïa els 
lectors a localismes molt o gens estesos. 

El que m’ha cridat l’atenció és el títol l’Esbotzada. 
Tant ens agrada aquesta paraula que la utilitzem molt 
sovint quan ens referim a les “onades”. 
Un dels blogs que trobareu a l’enllaç d’internet: 
www.lallongada.weebly.com porta el títol de L’Esbot-
zada. És un blog dedicat al coneixement de la geogra-
fia i història local.
La recent associació juvenil també s’ha posat el nom 
de l’Esbotzada. També, abans de sortir els primers 
butlletins multicopiats de l’Escalenc hi havia hagut 
un intent de formació de revista local amb el nom de 
l’Esbotzada.

BUTLLETÍ L’ESBOTZADA

EO! Fa ben poc arribava a les meves mans un nou butlletí periòdic del grup municipal 
d’ERC de l’Escala.

Jordi Piqué
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L’ENTREVISTA

Veus bé la política que es porta a terme vers l’evo-
lució del turisme al nostre poble? 

L’Escala, i més concretament el seu nucli antic, té dos 
grans handicaps geogràfics, la situació, limitat per 
mar i muntanya en tres dels quatre costats, amb el 
poc creixement que comporta (urbanització, circula-
ció, aparcaments, etc.), i l’orientació, obert a l’embat 
de tramuntanes i llevants, fet que explica en part la 
curta estacionalitat del període turístic i la que princi-
palment se’n deriva, que és la manca d’oferta hotelera. 
El que a priori seria un inconvenient ha singularitzat 
positivament el poble, mantenint un nucli homogeni 
i ben estructurat amb l’epicentre a “la plaja”, amb un 
encant i unes vistes inigualables, i unes segones resi-
dències en urbanitzacions prou amagades o allunya-
des del centre, fet que ocasiona que més que turistes 
ocasionals, gaudim de residents temporals, molt més 
arrelats al poble i molt menys permeables a les crisis 
econòmiques o turístiques que poden tenallar la bona 
marxa d’altres destins turístics. Amb aquests aprioris-
mes, veig més interessant el recolzament i la potencia-
ció de les múltiples iniciatives del ric associacionisme 
cultural i comercial local que perdre energies a mirar 
de competir amb altres destins de proximitat, amb més 
oferta de “turisme de passavolants”. En termes gene-
rals diria que tots els diferents consistoris de grat o per 
força han acabat assumint aquesta realitat.

2. El poble de l’Escala és un bon lloc per guan-
yar-se la vida?

En un context general de polítiques neoliberals i pre-
carització del treball potser la pregunta seria “si hi ha 
lloc”. La poca indústria, el treball estacional i el preu 
dels lloguers dels habitatges  evidentment no ajuden, 
i sense arrelament o suport familiar és molt complicat. 
Mirant de ser optimistes remarcarem les moltes i no-
ves feines que no impliquen viure a prop dels llocs de 
treball de les ciutats. En tot cas, el que és evident és 
que és un bon lloc per viure.

3. És un problema pel poble/escalencs l’aparca-
ment al centre del poble? creus que hi ha solució?

Ja he remarcat abans que geogràficament és com-
plex, i per tant també ho seran les solucions. Crec que 
s’haurà de tendir a ser més permissiu a l’hivern, tant 
en estacionament com en circulació, si no volem aca-
bar matant el comerç i gentrificant el centre. En tot cas, 
i per la importància del tema, seria bo buscar els con-
sensos necessaris per no fer-ne una arma de desgast 
o d’enroc polític.

4. Com vius el procés que estem vivint?  Sabem 
que tens molt bona relació amb en Jordi Sánchez. 
Com viu l’empresonament la seva família?

Tal i com el coneixíem, el procés ha mort, i amb ell 
la revolució dels somriures, la santificació de la CEE 
o la democràcia plena a l’estat espanyol. Però que 
ningú s’espanti, els que fa quasi 40 anys que hi som 
només podem ser optimistes veient la evolució del 78 
ençà, i tant demogràficament com socioculturalment 
l’independentisme ha vingut per quedar-se, i aquest 
primer embat ha servit per constatar que necessitem 
una majoria més folgada i homogènia per modificar les 
fronteres (sobretot mentals) actuals. O sigui que molta 
calma, molta intel·ligència i molta perseverança.
Quant al Jordi i als altres empresonats, espero que 
quan el lector llegeixi aquesta Esbotzada ja gaudeixin 
de la llibertat pendent de judici, ni que sigui per un mer 
càlcul electoral de l’estat espanyol. Si tots nosaltres 
tenim el mateix estat d’ànim, enteresa i tenacitat que la 
família d’en Jordi estarem molt ben encaminats. 

Inicia la seva etapa política a Barcelona de ben jove, a “la Crida a la Solidaritat” i fa 
de regidor d’ERC a l’Escala entre 2008 i 2011. Actualment administra un aparcament a 
Empúries.

LLUÍS ALBERT i PUIG-SERRA


