BUTLLETÍ
D’INFORMACIÓ
MUNICIPAL
CADAQUÉS ISTIU 2018

TELÈFONS D’URGÈNCIA
EMERGÈNCIES
Mossos d’Esquadra (Policia)
Bombers
Emergències Mèdiques

112

Policia Local

972 15 93 43

TELÈFONS D’INTERÈS
AJUNTAMENT
Recaptació
Oficina de Turisme
Serveis Marítims
Pavelló Es Quatre Camins
Ràdio Cap de Creus 88.7 FM
Deixalleria
Centre d’Atenció Primària (C.A.P)
Hospital de Figueres
Farmàcia Moradell
Farmàcia Colomer
Llar d’infants Es Papanell
Escola Caritat Serinyana
Institut Cap de Creus
Rectoria
Parc Natural Cap de Creus
Taxi Fèlix
Olé Taxi
Estació bus

972 25 82 00
972 25 81 94
972 25 83 15
972 25 84 17
972 25 86 07
972 15 92 00
972 25 88 36
902 11 14 44 / 972 25 88 07
972 50 14 00
972 25 87 51
972 25 89 32
972 15 92 82
972 25 11 08
972 25 11 11
972 25 80 84
972 19 31 91
606 06 70 15
626 52 68 32
972 25 87 13

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC A L’AJUNTAMENT
De dilluns
de 9h
a 14h
tarda de 15h a
De dilluns a divendres
de 9haadivendres
14h i dilluns
a la
tardai dilluns
de 15h aa la
18h
Serveis tècnics: cita prèvia al telèfon 972 25 82 00
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Governació

POLICIA LOCAL
S’ha instal·lat una centraleta noua a la comissaria per a
poder gravar ses trucades i facilitar la tasca del cos policial.
S’ha comprat un vehicle policial de la marca Dacia Duster. Es
mes d’agost està previst canviar es cotxe policial model Nissan Qashqai per un Seat Ateca, ambdós en forma de renting.
Tanmateix s’adquirirà sa grua, fins ara en renting.

ADMINISTRACIÓ
S’està treballant amb el sindicat per fer la mesa de negociació del conveni marc per ajuntaments de menys de
20.000 habitants.
Tal i com marca la llei, s’està fent una relació de llocs
de treball per definir i qualificar es llocs de treball de
tots es treballadors de l’Ajuntament.

Benestar Social
HABITATGE
Estem en converses amb el departament d’Habitatge per
la problemàtica de pisos de protecció oficial, com també
per la manca d’habitatges de lloguer per tot l’any.

CONTENIDORS ROBA
Es canviaran es contenidors de roba de 2ª mà, fins ara de
l’empresa Roba Amiga per contenidors de roba de Càritas,
i es situaran en noves ubicacions com as carrer Horta
Vella, as carrer Lluís Aznarez i el Sol de l’Engirol. Es mantindrà l’ubicació des paratge Maltret.

Festes
CARNAVAL
Enguany, Carnaval s’ha celebrat es dies propis d’aquesta
festa: diumenge, dilluns i dimarts. A petició del jovent, es
va incorporar una passada nocturna es diumenge que va
tenir molt bona acollida i que va servir perquè a la gent no
li fes mandra disfressar-se a la nit. En aquest sentit, es dimarts de Carnaval es va fer la passada de la tarda seguida
des ball de la nit, sense parar, i amb foodtrucks perquè la
gent es mantingués a sa festa.

REIS DE L’ORIENT
Aquest any s'ha renovat el vestuari de part de ses escoltes
i dels Reis de l'Orient.
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Urbanisme i Serveis

ASFALTATGE DE CARRERS
Aquest hivern s’han asfaltat diversos trams de carrers, com
el Carles Rahola, Avinguda Salvador Dalí, Avinguda del Pi,
l’encreuament des carrer Horta Vella amb l’Horta d’en Rahola i el Sol de l’Engirol. En aquest últim, s’ha fet una vorera per millorar la seguretat de ses escolars que van a
col·legi. Es treballs d’asfaltatge han tingut un cost de
183.000€.

PARC INFANTIL JOAQUIM CUSÍ
S’ha renovat el parc infantil Joaquim Cusí, situat a la Felipa.
Ses obres han consistit en la diferenciació d’un espai de joc
equipat amb nou mobiliari infantil (gronxadors, zona d’escalada i tobogans), una zona de descans i il·luminació led
noua. Ses obres han costat 58.000€ i s’ha rebut una subvenció de la Diputació de Girona per valor de 32.000€.

FERM DE SES HERBES
Es mes de febrer es va arreglar el ferm de davant de Ses
Herbes (plaça Frederic Rahola). Ja feia temps que s’havia
esfondrat part d’aquest paviment i havia empitjorat pel pas
de vehicles pesants. Ses obres han tingut un cost aproximat
de 33.800€, 25.000€ dels quals són assumits per Incasòl i
ses atres pel consistori.

BARANES A SA RIERA
S’han instal·lat passamans de ferro a ses escales de sa
Riera per facilitar la mobilitat i seguretat de la gent gran.
Així mateix, s’ha reduït l’altura de ses escales de darrera de
la Societat l’Amistat (c/ Des Cotxe) i s’hi ha incorporat també
un passamà de ferro.

ESCOMBRARIES
Han entrat en funcionament es contenidors soterrats de Ses
Herbes i s’ha tancat es punt de Serveis Marítims a sa Riera.
Es dóna servei porta a porta a ses establiments que tiraven
ses escombraries en aquest antic punt.
Es contenidors vells situats a l’Avinguda del Pi s’han reubicat per uns de nous al carrer Doctor Bartomeus.

4 Cadaqués

Joventut

TÚNEL DEL TERROR
Coincidint amb Tot Sants, l’Espai Jove
va organitzar sa primera edició del
Túnel del Terror que va anar a benefici
de ses alumnes de 4t d’ESO de l’Institut Cap de Creus. Es túnel del terror
es va fer pes passadís i vestuaris del
pavelló, ambientats per l’ocasió. Hi
varen passar 250 persones.
TENNIS TAULA
L’Espai Jove compta des de primers
d’any amb una nova activitat: pingpong. Aquesta activitat se suma as
jocs de taula, la Play Station i el futbolín, a banda de ses sortides que
s’organitzen, es tallers i es tornejos
esportius per Nadal.
SORTIDA A PORT AVENTURA
El 30 d’abril es va organitzar, des de
l’Espai Jove, una sortida a Port Aventura. S’hi varen apuntar 46 joves.
SCAPE ROOM
Per Setmana Santa, l’Espai Jove va
organitzar l’Scape room a benefici de
la residència L’Hospital. Es tracta d’un
joc on un grup de persones està tancat en una habitació i han d’utilitzar
ses elements que tenen al voltant per
resoldre un sèrie d’incògnites i escapar abantes que el temps s’esgoti.
CURS DE PEDRA SECA
L’Àrea de Joventut de l’Ajuntament,
amb la col·laboració del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i el Centre
d’Estudis Cadaquesencs va organitzar
un curs de pedra seca en el que hi van
participar 17 persones. Cada dilluns i
dijous, entre es mes de febrer i es
mes de maig, es van realitzar classes
teòriques i pràctiques sobre aquesta
modalitat. En Sebastià Borrell, en
Paco Borrell i en Pedro Cervera varen
ser ses encarregats de la part pràctica. Pel que fa a la part teòrica, va ser
impartida per en Toni Gironès, en Xavi
Caminada, l’Elena Druguet i en Jordi
Carreras.
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Medi Ambient

NOU PANTALÀ DE PORTLLIGAT
S’ha renovat es pantalà de Portlligat que serveix per amarrar embarcacions rígides de fins a 5,50m i semirígides
fins a 6,50m amb la possibilitat de deixar-hi s’auxiliar.
Aquest pantalà ha costat 89.000 € i substitueix es que ja hi
havia i que estava en mal estat.

FONS MARÍ
L’Ajuntament ha contractat una empresa que està duent a
terme un estudi del fons marí de la badia de Cadaqués i de
Portlligat. Es disposarà d’informació de l’estat de sa praderia de posidònia, des fondejos i de ses escombraries
submarines. Un cop acabat, es procedirà a la retirada de
tots aquells elements que puguin malmetre sa posidònia.
SENYALITZACIÓ
S’han renovat es cartells des camí de ronda
entre el Ros i es Racó
d’en Sanés. També
s’han canviat es de l’aparcament del Ros i
s’han actualitzat es vinils de sa senyalització
de ses plages.
ES POAL
La brigada municipal ha construït un banc a la plaja d’es
Poal. Aquesta paret ha de servir per desviar l’aiga de la
pluja que baixa pel carrer Miranda i aixís evitar que desaparegui la sorra de la plaja.

MOLL DE PORTLLIGAT
S’ha redactat un projecte per a la reparació des moll de
pescadors de Portlligat que s’intentarà dur a terme aquest
hivern, aprofitant que ses aigües seran més baixes.
ESTENEDORS PER CAIACS
S’han instal·lat estenedors nous a la plaja de Portlligat, al
Llané Petit i a Sa Conca.
ESCALES DEL ROS I DEL COLOM
També s’ha refet s’escala de la plaja del Ros i sa que
porta as norai des Pianc.
RAMPA DE SES OLIVERES
S’ha redactat un projecte per a demanar la concessió de sa
rampa de Ses Oliveres i poder-la arreglar.
ARBRAT
Amb la col·laboració
desinteressada
de
l’associació Amics de
la Natura de Cadaqués, s’han plantat
quatre surers al Paratge s’Alqueria, tres
tamarius a la Plaja
Gran i tres tamarius a
Portdoguer, aquests
últims donació d’un
particular.
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També s’ha col·locat un pantalà per ses embarcacions taxi
des polígons per embarcar i desembarcar ses usuaris, ja
que la riba queda alta i força gent tenia dificultats.

