Governació

ENTRADA CARRETERA
S’han posat en funcionament ses càmeres de vigilància situades a l’entrada del Pla del Sr. Llorenç.
MIQUEL ROSSET - FELIPA
Per tal d’incrementar la seguretat en aquest vial on es concentra la vida nocturna del poble, aquest istiu hi haurà càmeres de vigilància.

S'han reduït ses horaris de tancament des locals nocturns.
POLICIA
Des de l’istiu passat va entrar en servei una patrulla mixta formada per un agent de la Policia Local i un Mosso d’Esquadra.
Aquest reforç policial s’ha pogut mantenir durant tot l’any.
S'ha renovat el conveni per l'ús de walkie talkies i s'han adquirit armilles antibales.

Esports
PAVELLÓ
S'ha realitzat un projecte perquè el pavelló sigui catalogat
com a polivalent, complint la normativa de Bombers.
S’han canviat es llums del pavelló per uns de leds, amb
més eficiència energètica.
CAMP DE FUTBOL
Per tal de disminuir el risc de legionel·la i adaptar-mos a
la normativa sanitària vigent, s'ha fet una reforma estructural parcial del sistema de producció d'aiga calenta sanitària (ACS)
S'ha realitzat es projecte de canvi de gespa natural a gespa
artificial.

Fires
REDUCCIÓ
Després de converses amb es sectors afectats, s’ha reduït
el nombre de fires i mercats al Passeig.
INDIANS
Es dies 2, 3 i 4 de juny vam celebrar la XIIIª edició de la Fira
d’Indians: Un americano a Cadaqués, fira que va comptar
amb un notable nombre de visitants. La programació va incloure una exposició sobre la història indiana de Cadaqués,
actuacions musicals de caire cubà, havaneres, tallers, te-

atre, tast de vins, visites guiades, així com un concurs d’instagram amb interessants premis, entre d’atres.
Des de l’ Àrea de Fires volem expressar es nostro agraïment
a aquelles persones, establiments i associacions que fan
possible sa seua celebració.
MOSTRES D’ART I BROCANTERS
Se segueix col·laborant i donant suport a ses Mostres d’Art
i ses Fires de Brocanters.
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Turisme

CENDRERS DE PLAJA
S’ha realitzat una comanda de cendrers de plaja amb la
voluntat de mantenir ses plages i cales del poble netes
de burilles. Es cendrers es reparteixen des de l’Oficina
de Turisme de forma gratuïta.

COL·LABORACIÓ
S’ha col·laborat amb iniciatives que atrauen visitants a
la població. N’és un exemple la col·laboració amb la trobada d’Instagram Meet&Click Miquel Abras que va tenir
lloc el passat 25 de març i que va acollir a unes 70 persones. El grup va visitar la zona de Cap de Creus i posteriorment el casc antic del poble, tot acabant amb un
concert del cantant Miquel Abras.
CURS XARXIS SOCIALS
Divendres 19 de maig l’Art i Joia va acollir un curs sobre
xarxis socials, que l’Àrea de Turisme va oferir de forma
gratuïta a tothom qui hi estigués interessat. El curs va
tenir una duració de 3 hores i hi varen participar una
vintena de persones, algunes vinculades a establiments
turístics de la població. Al curs es van donar eines per
optimitzar la utilització de ses xarxis socials més comunes, de gran importància en la promoció des negocis i/o serveis turístics en el món interconnectat actual.

ACTUALITZACIÓ CARTELLS
S’ha substituït es panell informatiu situat davant del
càmping per un atre de nou i actualitzat.
GUIA DE PLAGES
Arrel de la demanda de ses últims anys, s’ha creat una
guia de plages i cales del poble en 6 idiomes amb indicacions pràctiques per as visitants (informació gràfica i
descriptiva) i recomanacions de com mantenir-les netes
i gaudir-ne tot respectant l’entorn i ses atres usuaris.

AGERMANAMENT AMB COTLLIURE
Es va organitzar, amb el departament d’alcaldia, la jornada d’agermanament amb Cotlliure que va tenir lloc
el 22 de febrer i que desitgem que marqui el començament de diverses col·laboracions en l’àmbit turísticocultural entre ambdues poblacions. Sa jornada s’inicià
amb la recepció de la delegació de Cotlliure a l’Ajuntament, seguit d’una ruta guiada pel casc antic. A la tarda
es va visitar la Casa Museu Dalí a Portlligat tot acabant
al Museu de Cadaqués, on la delegació va gaudir de l’exposició Cadaqués ahir.

ESTUDIANT EN PRÀCTIQUES
Enguany l’Oficina de Turisme acull una estudiant universitària francesa de pràctiques, així com una estudiant de batxillerat del poble.
ESPAI CAP DE CREUS
Se segueix dinamitzant l’Espai Cap de Creus (obert de
març a octubre), realitzant un manteniment de ses
seues instal·lacions i organitzant diverses exposicions
de caire temporal en col·laboració amb artistes, fotògrafs i/o institucions públiques com la Diputació de Girona. Aquestes exposicions s’enfoquen en la necessitat
de promoure es nostro patrimoni natural alhora que
s’intenta conscienciar la població sobre la importància
de sa seua correcta conservació. Aquest istiu gaudirem,
per exemple, d’una exposició sobre les illes mediterrànies, exposició que, amb anterioritat, ja ha visitat terres
franceses i catalanes.
Recordeu que ses empadronats a Cadaqués hi teniu entrada lliure.
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PUNT D’INFORMACIÓ PORTLLIGAT
Després de fer-hi uns treballs de condicionament, durant la temporada d’istiu s’obrirà al públic el punt d’informació situat a sa barraca de Portlligat (amb el servei
de lavabos públics) i que servirà de complement, juntament amb el punt d’informació de l’entrada del poble
(sota l’estàtua de la llibertat) a l’Oficina Municipal de Turisme.

XERRADA HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC
El passat 19 d’abril va tenir lloc una xerrada sobre habitatges d’ús turístic al Teatre Art i Joia. Sa xerrada va
tenir una bona acollida de públic i va permetre fer-mos
una idea de la normativa i ses tendències actuals d’aquesta figura en alça en el sector turístic.
ACTUALITZACIÓ SENYALITZACIÓ PEATONAL
S'ha actualitzat la senyalització direccional peatonal
del casc antic i de Portlligat, que millorarà l'orientació
des visitants per arribar as principals punts d'interès
del poble.

Festes
CARNAVAL
Després de sol·licitar possibles
millores pel Carnaval, a través de
la instal·lació d’una bústia de suggeriments, es va decidir que es dilluns de Carnaval es faria la
passada i després ball sense interrupció. Per tal de mantenir la
gent a la festa, es van instal·lar
fora del pavelló tres foodtrucks
que oferien menjar.
Després d'una reunió de valoració
amb es representants de ses colles de Carnaval, hem decidit recuperar ses dates originals
d'aquesta festa. Per tant, el Carnaval 2018 serà diumenge 11, dilluns 12 i dimarts 13 de febrer.

FESTES MAJORS
S’ha donat més protagonisme a
ses activitats adreçades as nens i
as joves a ses festes majors, com
inflables, rocòdrom o gimcanes de
l’istiu.
S’han portat orquestres diferents i
més orientades al jovent. Per la
Festa Major d’Istiu està previst fer
un ball adreçat a la gent gran.
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ÀreaEnsenyament
de turisme

ESCOLA
S’ha reparat es rastell de sa pujada de l’edifici antic de
l’escola Caritat Serinyana.
A l’escola Caritat Serinyana s’han plantat diferents espècies
d’arbres, a petició de la comunitat escolar, i per millorar la
imatge de l’escola de cares al centenari de l’edifici modernista. Concretament s'han plantat 1 tronger, 1 ametlloner, 3
moreres, 4 pebrers i 43 plantes d'heura enfiladissa.
S’ha reconstruït es mur del pati infantil.
PREVENCIÓ RESIDUS
Coincidint amb la Setmana Europea de Prevenció de Residus, a l’Escola Caritat Serinyana i a l’Institut Cap de
Creus es van repartir carmanyoles (cicle infantil) i
boc’n’rolls (cicle mitjà, superior i institut) per conscienciar
as més joves sobre la reducció de l’embalatge d’esmorzars i berenars. Aquesta campanya va anar acompanyada
d’una xerrada sobre el malbaratament de residus.
COL·LABORACIONS
S’ha col·laborat amb es projecte de l’escola de conscienciació sobre la recollida d’excrements de gossos. Aquesta
iniciativa i a petició de ses alumnes ha anat acompanyada

de la instal·lació de dispensadors de bosses per recollir
excrements de gossos a diferents punts del poble.
Es continua col·laborant amb ses AMPES des centres educatius, per exemple subvencionant llibres o activitats.

Sanitat i Benestar Social
TRASLLAT SEM
El SEM (Servei d’Emergències Mèdiques) s’ha traslladat a
l’edifici des costat des Bombers, després de dur-hi a terme
unes obres de condicionament. D’aquesta manera, es concentren en una mateixa zona tots ses equipaments destinats a emergències: policia, bombers i ambulància.

CONVENI TRANSPORT ALTEM
S'ha signat un conveni amb el Consell Comarcal de l'Alt
Empordà per tal que el transport dels usuaris de la Fundació ALTEM arribi fins a Cadaqués, fins ara ho feia fins a
Roses.

Joventut
ZONA JOVE
L'octubre passat es va reobrir l’espai jove com a zona jove
i amb un nou dinamitzador.
S’han fet remodelacions a l’equipament i s’ha adequat al
públic jove, amb un futbolí, ping-pong, videojocs i jocs de
taula. D'aquesta manera s'hi han pogut realitzar diverses
activitats com tornejos esportius o de jocs diversos. També
s'han fet sortides a peu pes nostro entorn, així com una
excursió a Port Aventura.
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Durant l’istiu la Zona Jove es tancarà i s’utilitzarà aquest
espai pel Casal Aventura.
PARET SECA
S'està treballant amb la Fundació Antonio Jiménez i atres
entitats en un projecte per formar 10 joves, d'entre 16 i 24
anys, en el sector de la construcció i rehabilitació d'obra
civil i camins històrics i tradicionals; marges i parets seca.
L'objectiu és realitzar un curs teòric i pràctic que millori
ses possibilitats de formació i ocupació des joves del poble.

Grups municipals

Cadaquesencs, cadaquesenques i amics de Cadaqués;
Som es grup de CDC a l’Ajuntament de Cadaqués a l’oposició. A principis d’aquest 2017, en Muner Acherkouk que va entrar as nostro equip com a regidor, va deixar de ser-ho per emprendre una aventura personal a Austràlia.
Des d’aquí li donem les gràcies per tota sa feina feta pel poble i per l’equip i
li desitgem el millor. As seu lloc va entrar en Javi Sanclemente fa un parell de
mesos i estem molt contents que s’hagi unit as nostro equip aportant sa seu
experiència com a regidor de l’anterior legislatura. En l’equip de govern també
hi ha hagut canvis, en Xicu ha plegat com a regidor i ha entrat la Nandy. Aprofitem aquest butlletí per agrair a en Xicu sa feina feta i es bon tracte que hem
rebut per part seua, i desitgem molta sort a la Nandy que compta amb l’experiència d’anteriors legislatures.
Des de l’últim escrit en es butlletí del 2016 ja ha passat un any i un parell
d’anys de ses passades eleccions. No estem contents, creiem que hi ha molts
temes que preocupen al poble i que no s’estan gestionant adequadament tant
en el fons com en la forma. A més a més, ens sentim poc valorats per no dir
gens ja que l’actual equip de govern no ens té en compte per gaire res: no contesten algunes de ses instàncies que entrem demanant informació, no responen algunes de ses preguntes que fem en es plens, no mus convoquen a
reunions importants pel poble, no mus conviden a alguns de ses actes municipals, no mus informen de ses coses que duran a terme... és difícil treballar així. Però nosaltres estem aquí pel que el poble necessiti. Cal tenir en
compte que es resultats de ses eleccions van ser tan ajustats i que sa composició de l’actual ajuntament és de 6 regidors d’ERC i 5 de CDC.
Pensem que se’ns hauria de fer més partícips d’algunes decisions o com a
mínim informar-nos així com escoltar el poble en temes tals com: pressupostos municipals, ordenances fiscals, decisions que afecten el futur de Cadaqués (escombraries, arbres Avda. Caritat Serinyana, llicències d’obres i
constructors descontents, convivència, Carnaval...), urbanisme (s’ha convocat
una sola comissió en dos anys), estat de comptes... entre d’altres. Durant
l’últim ple vam oferir la nostra ajuda i experiència a l’equip de govern per trobar una solució a la polèmica ubicació dels contenidors soterrats (Plaça de
Ses Herbes, Portditxó i es Portal), decisió presa per l’actual equip de govern
i sobre la que molts cadaquesencs han mostrat la seva disconformitat.
Creiem necessari replantejar aquesta decisió i trobar una nova ubicació que
afecti menys la imatge des nostro poble. A dia d’avui, però, encara no se’ns
ha convocat a cap reunió i sembla ser que properament entrarà en funcionament el punt de recollida d’escombraries de Ses Herbes.
Malgrat tot, seguirem defensant es temes que mus preocupen i que creiem
que poden afectar negativament a Cadaqués i a sa seu gent pel que estem a
sa vostra disposició perquè mus seguiu venint a explicar tot allò que vos afecta
i preocupa i que voleu que defensem i preguntem en es plens. Volem aportar-vos la comunicació i receptivitat que el poble espera i mereix. Mus trobareu a Ràdio Cap de Creus, a sa nostra pàgina de Facebook CDC Cadaqués,
en persona, en es nostros telèfons mòbils o as nostro correu electrònic:
cdccadaques2013@gmail.com.

Arribem a la meitat de la legislatura
amb molta feina feta. En aquest butlletí hi trobareu part de ses coses
que hem executat i passat l’istiu n’iniciarem d’atres de beneficioses per
a tots. Som conscients que moltes
vegades ses coses no són tan ràpides com voldríem i ses setmanes
mos se fan curtes, però treballem.
Estem orgullosos de posicionar l’Ajuntament de Cadaqués dins l’administració electrònica que permet
agilitzar procediments i facilitar,
entre atres, l’accés des regidors,
tant del govern com de l’oposició, a
totes ses instàncies d’entrada i sortida que es fan al consistori. Així mateix i com a prova de claredat, hem
publicat ses retribucions econòmiques que es regidors perceben
mensualment. Som transparents.
Durant aquests dos anys hem engegat projectes que mos agradaria
veure acabats o continuats per futurs governs. No hem renunciat a
tirar endavant iniciatives si hem cregut que eren positives pel poble, vinguin de qui vinguin. Creiem que el
bé de Cadaqués està per sobre de
tot.
També hem estès la mà a l’oposició
perquè s’impliqués al govern, oferint-los sa cartera d’esports. Tot i la
negativa, seguim oberts a escoltar i
parlar amb tothom de qualsevol
tema a l’Ajuntament. Nosatros hi
som cada dia.
Grup municipal ERC-AM

Gràcies a tots es que mus feu confiança,
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

