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Fer balanç quan arribem a l'equador de qualsevol objectiu hauria de 

ser un exercici obligatori. Un repàs que ens faci posar sobre la taula 

en quin punt estem quan encarem la segona meitat del temps que 

ens havíem donat i, en política, aquest moment coincideix en el 

centre dels quatre anys que dura una legislatura. Ara, just en aquest 

punt, toca plantejar-se on anàvem, on som i quin camí ens queda per 

recórrer.

L'objectiu principal d'ERC l'Escala en aquest mandat era fer florir la 

llavor del canvi. Un canvi que s'hauria de materialitzar en la manera 

d'entendre la política. Un canvi de rutines antigues, de ritme, 

d'empaties i de visió de conjunt. Una llavor que, d'un projecte reno-

vat però amb experiència, havia de fer brotar un equip solvent, amb    
capacitat de gestió i sobretot que fos capaç d'estar sempre al costat 

de la gent. Deixar de banda les pràctiques recurrents dels partits 

que sempre han manat i que ho fan tot més per inèrcia que per qual-

sevol altra cosa.

Aquest mandat, sense cap mena de dubte, ha estat marcat per la 

pandèmia. Una pandèmia no entrava en cap de les travesses de cap 

dels grups que ens vam presentar a les municipals de 2015, però que  
si mirem amb perspectiva, ens ha generat oportunitats i dinàmiques 
tant inesperades com noves. Amb més força de la que mai hauríem  
imaginat, l'objectiu d'ERC, el d'estar al costat de la gent, ha passat a 

ser imprescindible.

Des de la nostra posició hem fet, creiem, tot allò que ens havíem 

proposat; hem escoltat a veïns i veïnes, hem col·laborat en tot el que 

hem cregut bo per al poble, hem proposat projectes i iniciatives que 

sumen i hem pressionat, quan ha calgut. Hem aconseguit tot allò 

que preteníem? Segur que no. Sempre és complex treballar des de 

l'oposició, tot i ser-ne el principal grup, però fer-ho quan davant tens 

un govern amb majoria absoluta encara ho és més. Un govern poc, o 

gens, acostumat a necessitar res més que els seus propis vots i que, 

això si, sempre receptiu a parlar de tot, acaba per no executar massa 

res que no surti de les seves pròpies idees.

Projectes com la senyalització amb fites de fusta dels metres al 

passeig d'Empúries per facilitar l'entrenament a esportistes, com la 

implantació d'un servei de bus urbà per a estudiants de l'institut que 

viuen fora del nucli antic, la instal·lació de wifi obert a tots els equi- 
paments municipals, la creació d'una regidoria de dona i igualtat, el  
desenvolupament d'un estudi potencial d'energies renovables, la 

millora de l'accessibilitat en els parcs infantils amb jocs adaptats... 

entre tants d'altres, segueixen en un calaix després de mesos.

Certament, a vegades algú podria pensar en tirar la tovallola, però  
no és així com som nosaltres. Perquè si una sola cosa de les que 

treballem o lluitem es fa realitat vol dir que, d'això, l'Escala se'n bene-   
ficiarà. I aquesta és la llavor que hem vingut a fer néixer, la llavor del 

treball dur per aconseguir fer del nostre poble el millor lloc per viure, 

treballar i visitar.

Ens queden dos anys per seguir desenvolupant una tasca comple-

xa, sí, però de molta responsabilitat. La tasca de fiscalitzar l'acció de 

govern, però també de fer un pas més i contribuir, tant com puguem, 

en un millor futur per a totes les escalenques i escalencs. Un futur de 

reconstrucció social i recuperació econòmica. Un futur de municipi 

modern, obert al món però curós amb la seva essència. Un futur per 

a una l'Escala republicana.

Seguim!

Sí que cal

En pandemia
La primera part d'aquesta legislatura 2019-2023 està completa-
ment marcada per la Covid. Hem hagut d'adaptar-nos i de reinven-
tar-nos, també, els equips polítics. Des d'ERC l'Escala vam tenir clar 
des del principi que el poble i la seva gent necessitaria un impuls un 
cop passés el primer confinament. Vam ser els primers a demanar 
que l'Ajuntament tirés endavant un pla de xoc social i econòmic 
per l'endemà de la Covid i el vam promoure.

Després de negociar-lo amb els diferents grups del consistori vam 
acordar, tots els grups menys un, un pla de xoc en què des d'ERC 
vam aportar diverses propostes entre les quals destaquem:

Subvencions per a comerços i negocis: subvencions per a compra 
de material de protecció i adaptació a les mesures de seguretat i 
també per a digitalització i innovació.

Ampliació del crèdit del banc dels aliments i pel pagament de 
subministraments: la demanada d'aliments al banc s'ha vist incre-
mentada exponencialment amb aquesta pandèmia. Calia ampliar 
la partida per a aquesta finalitat i no deixar ningú enrere. També, 
moltes famílies que fins ara no necessitaven ajudes per pagar els 
serveis bàsics, ara n'han de fer ús. Calia incrementar també la parti-
da per poder ajudar aquestes famílies.

Potenciar l'habitatge social: una part del pla de xoc va destinada a 
donar a conèixer les iniciatives que l'Ajuntament té per captar 
pisos socials com les bonificacions en l'IBI. Tot i que creiem que 
aquestes iniciatives són insuficients i que caldria invertir en la 
compra i rehabilitació d'habitatges per a fins socials.

Per altra banda, des d'ERC s'ha fet seguiment de diversos aspectes 
que ens han afectat amb la COVID, com per exemple el seguiment 
de l'arribada d'equips informàtics i connectivitat a les escoles 
contactant amb AMPES i direccions dels centres, el contacte per-
manent amb del municipi per atendre les comerciants i empreses 
seves necessitats i peticions o el  per saber contacte amb Càrites
de primera mà les seves necessitats i les afectacions que la covid 
ha incrementat o agreujat.

Etna Estrems Fayos
Portaveu ERC l'Escala
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La política ha de liderar els grans canvis de la societat. Ha d'apostar 
i ser pionera en la implantació de mesures, d'accions, per generar 
exemple i contribuir en els avenços en drets de la població. Des 
d'ERC l'Escala teníem clar, ja d'abans de les eleccions i així ho vam 
mostrar presentant com a primer punt del nostre programa les 
polítiques de dona i igualtat, que calia fer un pas endavant a nivell 
municipal en aquest tema. Hem demanat des de l'inici de la legisla-
tura la creació de la regidoria de Dona i Igualtat, per articular totes 
les actuacions del govern en torn a les polítiques feministes i de no 
discriminació. 

El govern, després de dos anys segueix insistint en que “no cal”. Un 
govern de deu persones, de les quals només tres són dones, que 
argumenta que no cal perquè “aquests temes ja es porten des dels 
serveis socials”. Estem segures que els serveis socials atenen casos 
urgents, extrems, però és impossible, i així ho demostra 
l'experiència, que facin la feina que es podria fer des d'una regido-
ria concreta, atès que caldria un equip humà molt superior al que hi 
ha, dedicat únicament a desenvolupar polítiques d'igualtat. 

Des de l'esmentada Regidoria es podrien impulsar iniciatives com 
un pla d'igualtat, un Punt lila Km 0 i permanent des d'on poder 
assessorar i atendre les víctimes de violència de gènere, fer políti-
ques de conciliació familiar i d'ajuts a dones emprenedores i creati-

ves, incidir en educació i formació, crear campanyes de visibilitza-
ció i sensibilització i, també, incidir en la visió de gènere dins de 
totes les àrees del consistori. 

Projectes com la feminització dels espais públics, aportant tot 
l'actiu històric femení i no sols amb els noms de més relleu als noms 
de carrers i places del poble o com la implantació de criteris femi-
nistes en l'urbanisme, semblen, amb aquest govern dit progressis-
ta, la carta als reis mags.

Anna Almazan Guillen
Secretaria de la dona 

ERC l’Escala



Catàleg de protecció del patrimoni: l'Escala no disposava de cap mena de catàleg per 

protegir el patrimoni tot i que feia anys que es reclamava. El projecte, actualment, s'està 

executant i servirà per determinar quins elements del nostre patrimoni cal protegir i com 

fer-ho. 

Ordenança de circulació dels vehicles de mobilitat personal: Des de l'estiu de 2018 recla-

mem al govern la redacció d'una normativa que clarifiqui les normes de circulació per a 

patinets elèctrics i similars. Cal donar seguretat als seus usuaris i usuàries i també als 

vianants i a la resta d'usuaris. El govern no ha actuat fins al moment.

Col·locació Stolpersteine: En memòria dels escalencs deportats a camps de concentració 

nazis, demanem al govern que instal·li llambordes  davant el monument stolpersteine
existent a la Ronda Pedró amb els seus noms, camp on van ser deportats i anys de naixe-

ment i mort.

Boies de protecció de la posidònia del Cargol: Des de la legislatura passada, des d'ERC, 

hem insistit en la necessitat de protegir l'alga posidònia del voltant del Cargol. Una alga 

que és bàsica per a l'ecosistema marí i que, per fi, l'estiu de 2020 es va protegir amb boies.

Adaptar semàfors amb senyals sonors: L'Escala només té una cruïlla amb semàfors, l'Ave 

Maria/Camí Ample/Carrer del Port i cal adaptar-los per a persones amb discapacitat 

visual. Un cost reduït per millorar notablement l'accessibilitat en aquest punt i anar adap-

tant el poble a les necessitats de tothom.

Servei de bus escolar per a estudiants de l'IES: La distància que hi ha des de l'institut fins 

a, per exemple, Montgó és igual o més (en quilòmetres) que la que hi ha fins a Viladamat. 

Els joves que han d'anar i venir, carregats amb motxilles, des d'aquests punts allunyats del 

nucli fins a l'IES, han de disposar d'un servei d'autobús que faci aquest recorregut. A més, 

podria ser una prova pilot per ampliar el servei, també, a les escoles. El govern diu que ho 

estudiarà, però segueix sense ser realitat.

Oposició al conveni amb la gossera per a la recollida de gossos abandonats: Ens opo-

sem fermament a la delegació de competències de la recollida de gossos abandonats amb 

el Consell Comarcal que els deriva a la gossera de Figueres. Tenim una entitat local que 

treballa des de fa més de 8 anys fent aquesta feina de forma altruista, ètica i empàtica amb 

els animals. Trobem una falta de respecte a l'esmentada entitat aquesta derivació a la 

gossera, a més de ser una derivació que no té en compte el benestar dels animals recollits.

Instal·lació de minideixallaries: ERC l'Escala ha insistit durant anys en la necessitat 

d'instal·lar minideixallaries al municipi per potenciar la recollida selectiva i avançar cap a la 

cura del medi ambient. Aquest any s'han instal·lat.

Senyalització de metres al passeig d'Empúries per fomentar l'esport a l'aire lliure: 

Aquest espai del poble és un dels més utilitzats pels i les esportistes per practicar esport 

com caminades o running. Creiem que fomentar l'esport a l'aire lliure és un deure de 

l'administració i demanem que es senyalitzi, amb fites de fusta cada 500m, els metres de 

recorregut del passeig per afavorir el control d'aquests entrenaments i potenciar aquesta 

pràctica.

Feminisme i igualtat: Presentem propostes i ens adherim a diverses campanyes en 

aquest àmbit com la demanda del permís menstrual o l'adhesió a la campanya “diposita el 

teu masclisme a la paperera”. Exigim una regidoria d'igualtat i feminisme que vehiculi totes 

les polítiques que caldrien fer des de l'Ajuntament. El govern insisteix que això no cal. 

Dos anys de legislatura son suficients per fer-se una idea de quina 
és la línia de treball del govern quant a temes tan importants per al 
nostre municipi com el comerç i el turisme. En un poble que pateix 
una dependència econòmica total del turisme, amb un 85% del PIB 
del municipi. La legislatura en aquest sentit hauria de haver 
començat de forma prometedora. El 14 de febrer del 2019 es pre-
sentava el pla Comercial de L'Escala, un ambiciós pla, desenvolu-
pat pel grup Costa Brava Centre, això sí, un pla pensat només per al 
casc antic i que prometia convertir aquest barri en un gran centre 
comercial a l'aire lliure. El Grup Costa Brava posava a disposició de 
l'Ajuntament una persona per desenvolupar el pla. Gairebé dos 
anys i mig més tard, els carrers del centre de l'Escala presenten un 
aspecte totalment diferent del que aquell pla prometia, tenim més 
locals buits que mai, no hem aconseguit crear una imatge 
d'uniformitat com demanava el pla, no s'han posat les bases que el 
feien viable, res de res. L'Escala va del Riuet a Montgó passant per  
Cinc Claus, i si del casc antic l'equip de govern n'havia demanat un 
pla comercial i no l'ha aplicat, de la resta del poble no se'n sap res, 
no hi ha un pla, no hi ha res de res. Moltes vegades no hi ha ni llum.   

No tot és culpa de la Covid-19, i fins i tot podríem dir que la oportu-
nitat que aquesta maleïda pandèmia ens ha proposat tampoc 
l'hem acabat d'aprofitar, una oportunitat de plantejar-nos el 

monocultiu econòmic, una oportunitat per fer venir gent de les 
grans ciutats, alliberats del sedentarisme gràcies al teletreball, a 
viure a casa nostra, però és clar aquí no hi ha cobertura. 

No tot és dolent, tenim un poble magnífic, amb un atractiu suficient 
per omplir-se de turistes cada vegada que surt un raig de sol o que 
les restriccions els ho han permès. El passat dia 9 de març, l'alcalde,  
Víctor Puga, deia en una entrevista al Canal 10 que l'Escala ha 
d'estar preparada per rebre turistes tot l'any, en 14 anys de govern 
socialista no ho han preparat gens.

No tot és culpa 
de la Covid-19.

No tot és culpa de la CovidFeina feta

A L'Escala fa més de 20 anys que, com a la resta del país, va arribar 
la revolució digital a través dels primers ordinadors. A dia d'avui, 
any 2021, al poble, amb una població de 10.000 habitants i uns 
85.000 a la temporada d'estiu,  hi ha zones “zero”, zones a on la 
revolució tecnològica no arriba, ni de moment se l'espera. 

Des d'ERC L'Escala, fa temps que reclamem al govern de 
l'Ajuntament que faci el necessari per fer possible la millora de la 
connectivitat digital a tota la població. Hem vist com els darrers 
governs del nostre Ajuntament han destacat, en aquest aspecte,  
per una escassa o nul·la planificació, visió de futur i/o comprensió 
dels beneficis que aporta a la població una connexió a internet 
activa i excel·lent  (ja més enllà 
de mediocre o bona).

Sabem que hi ha molta feina a 
fer, tant per posar-nos al dia, 
com perquè, vist amb la pers-
pectiva del temps, la innovació i 
la creativitat vinculada a la 
comunicació digital acaben de 
començar i perquè la comuni-
cació digital serveix per donar 
visibilitat i suport als sectors 
locals: turisme, comerç, cultura, 
investigació, industria, gastro-
nomia, pesca...  

La pandèmia ha ajudat a deixar clar que internet és un servei de 
primera necessitat, per a tothom, per treballar, per estudiar, per 
comprar o vendre, per tramitar gestions, per comunicar, en les 
relacions personals, pels comerços, les escoles, l'administració... 
gairebé tot es pot fer per internet.

El treball digital ja és una realitat i una opció laboral que es preveu 
permanent. Constantment ens assabentem de noves eines digitals 
que ens faciliten la feina i el dia a dia. Ens podem reunir per video-
conferència sense sortir de casa, ens informem i compartim infor-
mació a través de les xarxes socials, comprem entrades per inter-
net i participem en jocs on-line amb persones de qualsevol lloc del 
mon... tot plegat forma part d'una nova forma d'entendre el plane-
ta, de treballar, de comunicar, d'oci i de donar visibilitat a valors, 
emocions i experiències, per potenciar i mostrar al mon la nostra 
millor versió.

Des d'ERC L'Escala volem la millora i l'ampliació del wifi als espais 
públics, la millora de la cobertura al centre de la vila i perifèria. 
Volem tot el nostre territori ben connectat. Volem que es fomenti la 
cultura i l'educació digital, que es treballi en aquest sector pel 
creixement i benestar de la població.

ERC L'Escala tenim presència a les xarxes: Segueix-nos!

Segueix-me!

Fredi Guirado Ballester
Regidor ERC l’Escala

Cati Ribera Alemany
Regidora ERC l’Escala
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activa i excel·lent  (ja més enllà 
de mediocre o bona).

Sabem que hi ha molta feina a 
fer, tant per posar-nos al dia, 
com perquè, vist amb la pers-
pectiva del temps, la innovació i 
la creativitat vinculada a la 
comunicació digital acaben de 
començar i perquè la comuni-
cació digital serveix per donar 
visibilitat i suport als sectors 
locals: turisme, comerç, cultura, 
investigació, industria, gastro-
nomia, pesca...  

La pandèmia ha ajudat a deixar clar que internet és un servei de 
primera necessitat, per a tothom, per treballar, per estudiar, per 
comprar o vendre, per tramitar gestions, per comunicar, en les 
relacions personals, pels comerços, les escoles, l'administració... 
gairebé tot es pot fer per internet.

El treball digital ja és una realitat i una opció laboral que es preveu 
permanent. Constantment ens assabentem de noves eines digitals 
que ens faciliten la feina i el dia a dia. Ens podem reunir per video-
conferència sense sortir de casa, ens informem i compartim infor-
mació a través de les xarxes socials, comprem entrades per inter-
net i participem en jocs on-line amb persones de qualsevol lloc del 
mon... tot plegat forma part d'una nova forma d'entendre el plane-
ta, de treballar, de comunicar, d'oci i de donar visibilitat a valors, 
emocions i experiències, per potenciar i mostrar al mon la nostra 
millor versió.

Des d'ERC L'Escala volem la millora i l'ampliació del wifi als espais 
públics, la millora de la cobertura al centre de la vila i perifèria. 
Volem tot el nostre territori ben connectat. Volem que es fomenti la 
cultura i l'educació digital, que es treballi en aquest sector pel 
creixement i benestar de la població.

ERC L'Escala tenim presència a les xarxes: Segueix-nos!

Segueix-me!

Fredi Guirado Ballester
Regidor ERC l’Escala

Cati Ribera Alemany
Regidora ERC l’Escala
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Fer balanç quan arribem a l'equador de qualsevol objectiu hauria de 

ser un exercici obligatori. Un repàs que ens faci posar sobre la taula 

en quin punt estem quan encarem la segona meitat del temps que 

ens havíem donat i, en política, aquest moment coincideix en el 

centre dels quatre anys que dura una legislatura. Ara, just en aquest 

punt, toca plantejar-se on anàvem, on som i quin camí ens queda per 

recórrer.

L'objectiu principal d'ERC l'Escala en aquest mandat era fer florir la 

llavor del canvi. Un canvi que s'hauria de materialitzar en la manera 

d'entendre la política. Un canvi de rutines antigues, de ritme, 

d'empaties i de visió de conjunt. Una llavor que, d'un projecte reno-

vat però amb experiència, havia de fer brotar un equip solvent, amb    
capacitat de gestió i sobretot que fos capaç d'estar sempre al costat 

de la gent. Deixar de banda les pràctiques recurrents dels partits 

que sempre han manat i que ho fan tot més per inèrcia que per qual-

sevol altra cosa.

Aquest mandat, sense cap mena de dubte, ha estat marcat per la 

pandèmia. Una pandèmia no entrava en cap de les travesses de cap 

dels grups que ens vam presentar a les municipals de 2015, però que  
si mirem amb perspectiva, ens ha generat oportunitats i dinàmiques 
tant inesperades com noves. Amb més força de la que mai hauríem  
imaginat, l'objectiu d'ERC, el d'estar al costat de la gent, ha passat a 

ser imprescindible.

Des de la nostra posició hem fet, creiem, tot allò que ens havíem 

proposat; hem escoltat a veïns i veïnes, hem col·laborat en tot el que 

hem cregut bo per al poble, hem proposat projectes i iniciatives que 

sumen i hem pressionat, quan ha calgut. Hem aconseguit tot allò 

que preteníem? Segur que no. Sempre és complex treballar des de 

l'oposició, tot i ser-ne el principal grup, però fer-ho quan davant tens 

un govern amb majoria absoluta encara ho és més. Un govern poc, o 

gens, acostumat a necessitar res més que els seus propis vots i que, 

això si, sempre receptiu a parlar de tot, acaba per no executar massa 

res que no surti de les seves pròpies idees.

Projectes com la senyalització amb fites de fusta dels metres al 

passeig d'Empúries per facilitar l'entrenament a esportistes, com la 

implantació d'un servei de bus urbà per a estudiants de l'institut que 

viuen fora del nucli antic, la instal·lació de wifi obert a tots els equi- 
paments municipals, la creació d'una regidoria de dona i igualtat, el  
desenvolupament d'un estudi potencial d'energies renovables, la 

millora de l'accessibilitat en els parcs infantils amb jocs adaptats... 

entre tants d'altres, segueixen en un calaix després de mesos.

Certament, a vegades algú podria pensar en tirar la tovallola, però  
no és així com som nosaltres. Perquè si una sola cosa de les que 

treballem o lluitem es fa realitat vol dir que, d'això, l'Escala se'n bene-   
ficiarà. I aquesta és la llavor que hem vingut a fer néixer, la llavor del 

treball dur per aconseguir fer del nostre poble el millor lloc per viure, 

treballar i visitar.

Ens queden dos anys per seguir desenvolupant una tasca comple-

xa, sí, però de molta responsabilitat. La tasca de fiscalitzar l'acció de 

govern, però també de fer un pas més i contribuir, tant com puguem, 

en un millor futur per a totes les escalenques i escalencs. Un futur de 

reconstrucció social i recuperació econòmica. Un futur de municipi 

modern, obert al món però curós amb la seva essència. Un futur per 

a una l'Escala republicana.

Seguim!

Sí que cal

En pandemia
La primera part d'aquesta legislatura 2019-2023 està completa-
ment marcada per la Covid. Hem hagut d'adaptar-nos i de reinven-
tar-nos, també, els equips polítics. Des d'ERC l'Escala vam tenir clar 
des del principi que el poble i la seva gent necessitaria un impuls un 
cop passés el primer confinament. Vam ser els primers a demanar 
que l'Ajuntament tirés endavant un pla de xoc social i econòmic 
per l'endemà de la Covid i el vam promoure.

Després de negociar-lo amb els diferents grups del consistori vam 
acordar, tots els grups menys un, un pla de xoc en què des d'ERC 
vam aportar diverses propostes entre les quals destaquem:

Subvencions per a comerços i negocis: subvencions per a compra 
de material de protecció i adaptació a les mesures de seguretat i 
també per a digitalització i innovació.

Ampliació del crèdit del banc dels aliments i pel pagament de 
subministraments: la demanada d'aliments al banc s'ha vist incre-
mentada exponencialment amb aquesta pandèmia. Calia ampliar 
la partida per a aquesta finalitat i no deixar ningú enrere. També, 
moltes famílies que fins ara no necessitaven ajudes per pagar els 
serveis bàsics, ara n'han de fer ús. Calia incrementar també la parti-
da per poder ajudar aquestes famílies.

Potenciar l'habitatge social: una part del pla de xoc va destinada a 
donar a conèixer les iniciatives que l'Ajuntament té per captar 
pisos socials com les bonificacions en l'IBI. Tot i que creiem que 
aquestes iniciatives són insuficients i que caldria invertir en la 
compra i rehabilitació d'habitatges per a fins socials.

Per altra banda, des d'ERC s'ha fet seguiment de diversos aspectes 
que ens han afectat amb la COVID, com per exemple el seguiment 
de l'arribada d'equips informàtics i connectivitat a les escoles 
contactant amb AMPES i direccions dels centres, el contacte per-
manent amb del municipi per atendre les comerciants i empreses 
seves necessitats i peticions o el  per saber contacte amb Càrites
de primera mà les seves necessitats i les afectacions que la covid 
ha incrementat o agreujat.

Etna Estrems Fayos
Portaveu ERC l'Escala

Butlletí informatiu
Grup Municipal d’Esquerra

La política ha de liderar els grans canvis de la societat. Ha d'apostar 
i ser pionera en la implantació de mesures, d'accions, per generar 
exemple i contribuir en els avenços en drets de la població. Des 
d'ERC l'Escala teníem clar, ja d'abans de les eleccions i així ho vam 
mostrar presentant com a primer punt del nostre programa les 
polítiques de dona i igualtat, que calia fer un pas endavant a nivell 
municipal en aquest tema. Hem demanat des de l'inici de la legisla-
tura la creació de la regidoria de Dona i Igualtat, per articular totes 
les actuacions del govern en torn a les polítiques feministes i de no 
discriminació. 

El govern, després de dos anys segueix insistint en que “no cal”. Un 
govern de deu persones, de les quals només tres són dones, que 
argumenta que no cal perquè “aquests temes ja es porten des dels 
serveis socials”. Estem segures que els serveis socials atenen casos 
urgents, extrems, però és impossible, i així ho demostra 
l'experiència, que facin la feina que es podria fer des d'una regido-
ria concreta, atès que caldria un equip humà molt superior al que hi 
ha, dedicat únicament a desenvolupar polítiques d'igualtat. 

Des de l'esmentada Regidoria es podrien impulsar iniciatives com 
un pla d'igualtat, un Punt lila Km 0 i permanent des d'on poder 
assessorar i atendre les víctimes de violència de gènere, fer políti-
ques de conciliació familiar i d'ajuts a dones emprenedores i creati-

ves, incidir en educació i formació, crear campanyes de visibilitza-
ció i sensibilització i, també, incidir en la visió de gènere dins de 
totes les àrees del consistori. 

Projectes com la feminització dels espais públics, aportant tot 
l'actiu històric femení i no sols amb els noms de més relleu als noms 
de carrers i places del poble o com la implantació de criteris femi-
nistes en l'urbanisme, semblen, amb aquest govern dit progressis-
ta, la carta als reis mags.

Anna Almazan Guillen
Secretaria de la dona 

ERC l’Escala


