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Jornada de reflexió a
l’Escala sobre el pas
“de poble a ciutat”
a El debat, que inclourà des de l’urbanisme fins al turisme

o la cultura, pretén ser extrapolable a altres municipis
G. Busquets
GIRONA

L’Escala té un padró de
10.400 veïns però a l’estiu
són gairebé 80.000. Més
enllà de les xifres estadístiques pròpies de l’estacionalitat, l’Escala vol reflexionar sobre el moment de
canvi que està vivint en el
pas “de poble a ciutat”, tenint en compte “els equipaments i serveis creixents”.
L’alcalde del municipi,
Víctor Puga, va presentar
ahir, acompanyat del president de la Diputació de
Girona, Miquel Noguer, la
jornada que es farà a l’Escala el divendres 1 de febrer amb la voluntat de va-

La frase
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“Estem en un
moment de canvi i
això exigeix pensar el
model dels nostres
pobles i ciutats”
Víctor Puga
ALCALDE DE L’ESCALA

lorar tots els reptes de canvi. Víctor Puga va assenyalar, però, que és un debat
que “va més enllà de l’Escala”, extrapolable a altres
municipis.
Microcomarques
Sobre el pes que “pobles
grans” tenen en un àmbit
geogràfic pròxim, el presi-

dent de la Diputació, Miquel Noguer, va posar
l’exemple de les “microcomarques” amb casos concrets com Besalú, amb
una àrea d’influència als
pobles de l’entorn com poden ser Maià de Montcal i
Beuda, “o fins i tot la Vall
de Ribes o Camprodon”.
L’Escala ja va fer un primer simposi el juny del
2014, Planificació, turisme i territori: la regeneració urbana en municipis
turístics costaners. Les
conclusions de fa cinc
anys van ser el repte de
trencar la frontera entre
residents i turistes, i la necessitat d’apostar per un
sistema urbanístic més integrador i sensible. ■

Mil cinc-cents usuaris
fan servir l’aplicació
Figueres Millora
internament el 2010
i es va obrir a la
ciutadania el 2017

Redacció
FIGUERES

Un total de 1.531 persones han fet servir en els últims dos anys a Figueres
l’aplicació mòbil per a la
comunicació i gestió d’incidències a la via pública.
L’aplicació Figueres Millora va ser creada l’any 2010
com a eina de treball interna pels departaments responsables de manteniment de la via pública de
l’Ajuntament de Figueres i
es va obrir a la ciutadania
el gener del 2017. El primer balanç del dispositiu
presentat ahir per l’alcalde, Jordi Masquef, i el regidor de Serveis Urbans,
Quim Felip, recull que en
aquests dos anys els 1.531
usuaris que s’han registrat han enviat un total de
6.944 incidències, amb un

94% de resolució. El temps
de mitjana per al tancament de les incidències és
de 13 dies. Amb la presentació d’aquests resultats,
Jordi Masquef considera
que “es compleixen compromisos, s’ofereix més
transparència, més comunicació i més eficiència.”
L’alcalde, però, reconeix que cal llegir amb hu-
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6.944
incidències de la via pública
han estat recollides en els últims dos anys mitjançant
aquesta aplicació.

militat aquestes estadístiques, i que caldrà continuar treballant perquè
més usuaris utilitzin l’aplicació i fer, de tal manera,
que “entre tots puguem
millorar Figueres i fer la
ciutat que tots volem”. ■
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a El servei es va crear

El turisme serà una de les temàtiques que s’abordaran en la jornada que es farà el divendres 1
de febrer. A la imatge, un dia típic d’estiu a la platja del poble de l’Escala ■ D.V.

Sessió en forma de cinc diàlegs
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La jornada es durà a terme el
divendres 1 de febrer i és organitzada per l’Ajuntament
de l’Escala, amb la col·laboració del Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya a la demarcació
de Girona, la Diputació de Girona, la Universitat de Girona
i la Fundació Jordi Comas
Matamala.

La reflexió sobre el pas de
poble a ciutat es farà en forma de diàlegs des de les
perspectives de l’urbanisme,
la governança, el turisme, el
paisatge i la cultura. La jornada, que començarà a les 9 h,
inclourà una introducció a
càrrec de l’historiador i exalcalde de Girona Joaquim Na-

dal. Cadascun dels cinc temes s’abordarà amb dos interlocutors i un moderador,
amb l’objectiu de crear un debat dinàmic. Entre els participants hi haurà Carles Llop, Itziar Gonzàlez, Joan Nogué,
Pere Macias, Oriol Nel·lo,
Llàtzer Moix, Carles Duarte i
Gemma Sendra, entre altres.

