Cultura

PROGRAMA RÀDIO GENT SALADA
A la tardor es va iniciar sa 2ª edició des programa de
ràdio Gent Salada, conduït per en Lluís Gispert. Aquest
programa té com a objectiu que ses alumnes de 4t, 5è i
6è de primària coneguin vocabulari cadaquesenc, així
com coses de Cadaqués. Aquesta temporada es finalistes van ser es Mariners, equip format per l’Huc Giró, la
Gina El Badri i en Martí Sanés. Va guanyar l’equip Gent
Salada, amb l’Arnau Faixó, en Jordi Guanter i l’Àlex Llinares.

FONS D’ART MUSEU DE CADAQUÉS
Aquest hivern s’ha dut a terme una important tasca
d’inventari del fons d’art del Museu de Cadaqués, fons
que compta amb prop de 300 peces, entre pintura, escultura, dibuix i fotografia. Enguany es podran veure algunes d’elles a s’exposició De Meifrén a Dalí. Cadaqués
univers d’artistes que acollirà el Museu de Cadaqués,
del 23 de juny al 28 d’octubre. Així mateix, també s’ha
dut a terme la restauració de diversos quadres, entre
els quals hi ha Sirenes de Cadaqués i l’Escut Òptic perseguit per un dragó de Salvador Dalí.
LLIBRE CADAQUÉS DE PORTES ENDINTRE
L’Ajuntament ha contribuït a l’edició des llibre Cadaqués
de portes endintre, de Rafael Tirado. Cinquanta cadaquesencs mos expliquen què és per ells Cadaqués i
com el viuen o l’han viscut, amb anècdotes i fotografies.
Es llibre es va presentar es mes d’abril a la Societat l’Amistat.

CINEMA INFANTIL
Entre es mes d’octubre i gener, s’ha realitzat una 2ª edició de Cinema Infantil a l’Art i Joia. S’han passat un total
de 5 pel·lícules, entre ses que hi havia El petit príncep,
Animales fantásticos y dónde encontrarlos, Vaiana,
Canta! i Els Barrufets i el poble amagat. Un total de 250
persones van gaudir de ses sessions de cinema infantil.
TALLER DE GRALLA I CORALS
L’Ajuntament ha subvencionat un taller de gralla i dos
de corals (infantil i adults), impartits pel Taller de Música. Deu persones s’han animat a aprendre a tocar la
gralla, 15 nens participen a la coral infantil i 6 persones
a la coral d’adults.
CESSIÓ D’OBRES AL MUSEU D’ART DE GIRONA
L’istiu passat el Museu de Cadaqués va cedir al Museu
d’Art de Girona ses obres Sirenes de Cadaqués, de Salvador Dalí i Homenatge a Carles Rahola, d’Albert Ràfols
Casamada. Aquestes dues obres varen formar part de
s’exposició dedicada a l’Assemblea Democràtica d’Artistes de Girona (1976-1978), comissariada per Narcís
Selles.

C LASSES DE CATALÀ PER A NOUVINGUTS
Amb el suport del Consell Comarcal de l’Alt Empordà,
l’Ajuntament ha organitzat a la biblioteca de la Societat
l’Amistat cursos de català per a nouvinguts. Es varen realitzar dos cursos: un Inicial 1, de novembre a febrer,
on hi varen participar 21 alumnes. Un atre, Inicial 2, de
febrer a maig, amb 18 alumnes. La valoració del curs
ha estat molt positiva, amb un nivell d’assistència alt i
molt poc abandonament. Pel que fa a ses nacionalitat
d’origen, ses alumnes provenen de Bolívia, el Marroc,
França, Nicaragua, Hondures, Lituània i Rússia.
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MISS DALÍ
El Teatre Art i Joia va acollir el 5 de maig, la projecció de
sa pel·lícula de Ventura Pons, Miss Dalí. Es film, que relata la vida de Salvador Dalí vist per sa seu germana, va
ser rodat a Cadaqués l’any passat i hi varen participar
alguns cadaquesencs com a figurants. A sa projecció
vàrem comptar amb la presència des seu director.

PROCESSADOR D’ÀUDIO
S’ha adquirit un nou processador d’àudio per Ràdio Cap
de Creus, ja que es que hi havia estava obsolet.
XII EDICIÓ DE CONCURS DE DIRECTORS D’ORQUESTRA
De l’11 al 15 de desembre es va celebrar al Teatre Art i
Joia, sa fase preliminar i sa primera ronda de sa XII edició des Concurs de Directors d’Orquestra. Prop d’un
centenar de candidats de 42 nacionalitats diferents van
conèixer Cadaqués a través d’aquest certamen. Es
guanyador des concurs va ser es portuguès Nuno Coelho i tindrà l’oportunitat
de
dirigir almenys
un concert amb
ses 38 orquestres col·laboradores al llarg de
ses temporades
2018-2020.

Esports
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL
S’ha instal·lat gespa artificial al camp de futbol municipal
de Sa Guarda. Aquesta millora ha anat acompanyada de
la renovació de sa tanca que envolta el camp, que estava
molt malmesa, sa porta d’entrada i la incorporació d’un
marcador electrònic. Aquests treballs han costat 230.000€.
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PAVELLÓ ES QUATRE CAMINS
Es mes de maig s’han iniciat ses obres al Pavelló municipal Es Quatre Camins. Aquests treballs consten de 3 fases:
sa primera consisteix en l’adequació de l’equipament a sa
normativa de protecció contra incendis (215.000€). Una segona fase que consistirà en el canvi de pavimentació de la
pista i pilotatge de fonaments des vestuaris a roca del subsòl i una tercera, que anirà encarada a solucionar ses goteres. Està previst que tots aquests treballs durin
aproximadament 6 mesos.

Turisme

ESTUDIANT EN PRÀCTIQUES
L’Oficina de Turisme va acollir una noia de pràctiques universitària francesa des de setembre fins desembre de 2017.
MOBILIARI URBÀ
S’ha instal·lat un cendrer vertical exterior fora l’Oficina de
Turisme principal, per evitar l’acumulació de burilles en
aquesta zona tan concorreguda pes visitants.
COL·LABORACIÓ PARC NATURAL DE CAP DE CREUS
S’ha signat un acord de col·laboració entre l’Ajuntament de
Cadaqués i el Parc Natural de Cap de Creus per a regular la
gestió compartida de l’Espai Cap de Creus (punt d’informació i espai museístic situat a l’interior del Far de Cap de
Creus) fins l’any 2019.
COL·LABORACIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ EMPORDÀ TURISME
Sa 2ª Jornada de coneixement des recursos turístics de
l’Empordà va tenir lloc a Cadaqués es dimecres 25 d’abril.
Es participants van visitar la Casa Museu Dalí a Portlligat i
seguidament es van desplaçar a l’Oficina de Turisme on se’ls
va fer una explicació des principals recursos i punts turístics de la població i es seu entorn. Van rebre, a més, un dossier amb material gràfic editat per l’Àrea de Turisme.

MANTENIMENT OFICINES DE TURISME
S’han dut a terme treballs de manteniment a l’Oficina
de Turisme principal (s’han remolinat parets i s’han pintat ses que havien patit més desgast).
S’ha pintat l’interior i s’ha restaurat la fusteria des punt
d’informació de l’entrada del poble (sota l’estàtua de la
llibertat), instal·lant nou mobiliari que farà més fàcil i
pràctica la feina de l’informador.
L’Espai Cap de Creus ja compta amb un ordinador per
facilitar ses tasques de l’informador de torn (recollida
d’estadístiques i control de vendes de sa botiga). Tanmateix, s’han realitzat obres de manteniment de l’espai
interior.
SENYALITZACIÓ
S’ha procedit a retirar la senyalització peatonal en mal
estat de conservació i s’ha executat sa segona fase de
senyalització peatonal noua que, juntament amb la que
ja es va instal·lar l’any passat, facilitarà la mobilitat des
visitants as principals punts d’atracció turística del
poble i as serveis general

butlletí d’informació Municipal 9

Àrea de turisme
OFICINES DE TURISME
Enguany, durant la temporada
d’istiu, tornen a obrir al públic
es punt d’informació de l’entrada del poble (estàtua de la
llibertat) així com es punt
d’informació de Portlligat
(aquest últim amb servei de
lavabos públics), que complementen es servei ofert des de
l’Oficina de Turisme principal i
l’Espai Cap de Creus (situat a
l’interior del Far de Cap de
Creus).
DIA DE SES INDIANS
Degut a la previsió inicial d’obres al Passeig, enguany no
s’ha celebrat la Fira d’Indians.
Amb la voluntat de no perdre
la continuïtat amb aquesta
festa s’ha organitzat el Dia de
ses Indians, jornada amb diferents actes/activitats vinculats a la figura de ses Indians
i enfocats a un públic de totes
ses edats.

Ensenyament
CURS DE PODA D’OLIVERA
Es dissabte 24 de març es va realitzar as local de Serveis
Marítims un curs de poda d’olivera, a càrrec de Tomàs
Llop de l’Associació l’Era. Hi varen participar 43 persones.

CENTENARI ESCOLA CARITAT SERINYANA
Amb motiu des 100 anys de l’escola Caritat Serinyana, l’istiu passat la brigada municipal es va encarregar de pintar
tota sa façana de l’escola antiga.
L’Ajuntament també va col·laborar amb ses actes commemoratius, com s’exposició que es va organitzar a la Societat l’Amistat i es llibre que es va editar.
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Grups municipals

Apreciats Cadaquesencs, Cadaquesenques i amics de Cadaqués;
Faltant ja menys d'un any per ses properes eleccions municipals aprofitem es butlletí municipal per explicar-vos sa nostra feina com a oposició as nostro ajuntament.
Sa nostra tasca pública consisteix en assistir as plens municipals establerts cada dos mesos (segon dilluns de mes) i as programa a Ràdio Cap
de Creus “Parla l’Ajuntament” que s’emet cada primer divendres de mes
entre les 18h i les 18.30h. A vegades, però, es fa molt difícil poder assistir amb regularitat a tots es plens degut as canvis de data tant des
plens ordinaris sense consensuar ("al·legal") com es plens extraordinaris també sense consensuar data per part de l’alcalde i es seu equip de
govern, malgrat ho marqui el reglament i ho hàgim sol·licitat en moltes
ocasions.
Hem incidit i preguntat sobre diferents aspectes que fa mesos que s’allarguen com ses escombraries soterrades de Ses Herbes que finalment
i llastimosament han entrat en funcionament; hem demanat que es destinin més recursos de cara a ses llicències d’obres per tal d’agilitzar-se
i així no es demorin tant; hem intentat que no pugessin 3 anys seguits
ses quotes (taxes) de ses boies de ses barques de a nostra badia; hem
preguntat a cada ple com està el POUM havent-se fet una sola comissió
d’urbanisme en 3 anys i estant ja més enrere de com el vàrem deixar
nosaltres, caldrà fer ara un nou concurs d’arquitectes per començar una
nova aprovació inicial; hem seguit ses obres del camp de futbol, preguntat i fins i tot aconsellat sobre algunes millores; sobre sa fira d’indians que degut a una mala planificació no s’ha celebrat amb tota sa seu
essència; hem volgut saber tots es passos que s’han seguit i de quina
manera s’ha fet partícip a sa població sobre es canvis en el Carnaval;
hem seguit amb interès es decrets d’alcaldia ja que n’hi ha molts i a més,
la majoria no compten amb es corresponent informe legal...
Aquests són només alguns des temes que com a oposició hem preguntat i seguit, i creiem que sa manca de LIDERATGE aboca a una falta d’organització, saber fer, comunicació, gestió, empatia i delegació. Enrere
queden ja algunes promeses electorals que no veurem assolides i que
en es seu moment segurament van fer que més d’un cadaquesenc apostés per aquesta opció.
Mus preocupa molt la imatge exterior que està donant Cadaqués, són
moltes ses veus que diuen que sembla que el poble estigui aturat, que
no existeixi. Sap greu i fa ràbia sentir això quan sabem que Cadaqués i
es cadaquesencs hem sigut durant 100 anys l’orgull de bona part de Catalunya.

Vos fem arribar aquest butlletí amb l’objectiu
de donar a conèixer la feina feta durant l’any.
Encara en tenim de pendent, com el canvi de
pavimentació del Passeig o sa segona fase
d’asfaltatge de carrers, previstes per executar-les de cares a l’hivern i aixís no entorpir
la temporada turística. Estem satisfets de la
feina feta fins ara i en aquest resum ho
podeu valorar vosatros mateixos.
L’entrada a l’Ajuntament ve acompanyada
d’una dosi de realitat i, a la vegada, d’humilitat. Moltes de ses coses planificades amb
il·lusió des de la ignorància público-administrativa sovint s’encasten amb sa muralla
de la burocràcia i es seus tempus. Aquest és
un terreny desconegut per tots aquells
només mos acostàvem a l’Ajuntament per
omplir instàncies i que mos hem envalentonat a fer un pas més. Des de dintre ses coses
es veuen diferents, i tan diferents! Avui som
més conscients que cada petit avenç comporta una feinada.
No hem estat de braços creuats. Encara que
més lent de lo què hauríem volgut, hem contribuït a millorar Cadaqués i això és lo important. Som conscients d’encerts i
desencerts, però sempre aconseguits amb la
voluntat de solucionar problemes. Alguns
d’ells, arrastrats de fa anys.
Mos trobem a menys d'un any per acabar la
legislatura i en aquests mesos continuarem
treballant pel poble amb la voluntat d’acabar
alguns projectes iniciats i deixar-ne d’encaminats amb el desig que puguin tenir continuïtat. Estarem a sa vostra disposició fins
l’últim dia!
Grup municipal ERC-AM

Malgrat tot, persistirem en dir i fer públiques ses coses que no funcionen, així com reconèixer i felicitar per ses que van bé. Ara que ja queda
menys d’un any per ses properes eleccions cal que entre tots pensem i
reflexionem sobre quin poble volem i com el volem.
Una abraçada i fins aviat.
VISCA CADAQUÉS.
Grup municipal CDC a l’Ajuntament de Cadaqués
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Composició del Ple Municipal

Membres equip de govern (ER
C)
Membres equip de govern (ERC)
Josep Lloret i Parellada

Alcalde
Regidor de Governació, Benestar social i Sanitat
alcaldia@cadaques.cat

Nandi Moreno i José

1ª Tinent d’alcalde
Regidora de Gestió del Territori, Hisenda i Esports
nandi@cadaques.cat

Alba Martín i Moreno

2ª Tinent d’alcalde
Regidora de Turisme i Fires i mercats
alba@cadaques.cat

Santi Sanés i Adanero

3ª Tinent d’alcalde
Regidor d’Urbanisme i Serveis
santi@cadaques.cat

Marga Figueras i Riera

Regidora de Cultura i Participació ciutadana
margarita@cadaques.cat

Eulàlia González i Salvadó

Regidora d’Ensenyament, Joventut i Festes
lelu@cadaques.cat

Membres oposició (CDC)
cdccadaques2013@gmail.com
Joan Figueras i Pomés

Portaveu de l’oposició
Regidor

Clàudia Pomés i Salas

Regidora

Ferran Granados i Jaén

Regidor

Imma Vidal i Trèmols

Regidora

Javier Sanclemente i Aragüés

Regidor

PER CONCERTAR UNA REUNIÓ AMB L’ALCALDE
O ES REGIDORS TRUQUEU AL

972 25 82 00

