
HORA NOVA 2.491  n    22 de gener de 2019 comarca  n  Alt Empordà 15

 *  PVP recomanat per a Micra Micra ACENTA 74 kW (100 CV) Ivory a la Península i les Balears 12.250 €. Inclou Preu Franc Fàbrica, transport, Nissan Assistance, descompte promocional i IVA. En el 
cas que els impostos aplicats sofreixin variacions � ns al moment de la compra, el preu s’acomodarà a l’aplicació dels nous tipus impositius vigents. Import a � nançar 14.169,90 € en quotes de 
210 € al mes (7 € al dia) durant 36 mesos i una última quota de 8.838,10 €. Sense entrada. Sense Comissió d’Obertura. TIN 6,25%. TAE 6,43%. Preu total a terminis 15.841,82 €. Import Total Degut 
de 15.841,82 €. Import mínim a � nançar 7.000 €. Permanència mínima 24 mesos. L’oferta i l’import a � nançar inclouen 3 anys de Pack Acte (Segur Acte amb Franquícia 600 € + Securplus + Segur 
de Pneumàtics): 1.292,31 € i 3 anys de Vehicle de Substitució: 150,59 €. Contracte de manteniment de 3 anys (amb límit de quilometratge): 468 €. Les revisions incloses són les estàndard segons 
el Llibre de Garanties i Certi� cat de Manteniment. Oferta vàlida � ns al 31/01/2019 � nançant amb Magic Pla 3D de RCI Banque SA, Sucursal a Espanya. No compatible amb altres campanyes. Per 
a més informació acudeix al teu concessionari Nissan més proper  .   

 Consum mixt WLTP: 5,7 l/100 km. Consum mixt NEDC-BT: 4,5 l/100 km. Emissions de CO  2  :   WLTP: 129 g/km. Emissions de CO  2     NEDC-BT: 104 g/km. 

   INTERDIESEL    
   Ctra. de Rosas, 47   -   17600   -   Figueres   - Tel:   972 677 959   
   www.interdiesel.com    

L’Escala va deixar, fa temps, de 
ser aquella vila marinera tradi-
cional per convertir-se en algu-
na cosa més. El seu urbanisme és 
més complex i avui dia el terme 
municipal, el seu paisatge, la seva 
cultura i la seva gent han de con-
viure més i millor amb els reptes 
de futur. Per debatre sobre dife-
rents àmbits que afecten la vila, 
el pròxim 1 de febrer hi haurà un 
simposi a l’Alfolí de la Sal estruc-
turat en cinc diàlegs. L’acte està 
obert a professionals i persones 
interessades en els diferents te-
mes i les inscripcions ja es poden 
fer al correu simposi@lescala.cat.

El simposi està organitzat per 
l’Ajuntament de l’Escala amb la 

Gemma Visa l l’escala

nn

L’Escala, de poble a ciutat
S’han organitzat diàlegs 
per l’1 de febrer que 
tractaran l’urbanisme, la 
governança, el turisme, 
el paisatge i  la cultura

sIMPOsI. reflexions sobre els reptes del municipi marinerY

L’ESCALA. El municipi ja ha superat fa temps els 10.000 habitants i a l’estiu aquesta població es multiplica per cinc VISIT L’ESCALA

col·laboració del Col·legi d’Ar-
quitectes, la Diputació de Giro-
na, la Universitat de Girona i la 
Fundació Jordi Comas Matama-
la. El punt de partida és l’evolució 
de poble a ciutat que han viscut 
pobles com l’Escala i les trans-
formacions que això ha generat, 
que han creat a la vegada noves 
necessitats, demandes i oportu-

nitats. Així, aquesta jornada es 
converteix en un espai de reflexió 
i debat per repensar la ciutat.

PrIMer sIMPOsI. El juny del 2014 
ja es va celebrar a l’Escala un pri-
mer simposi, anomenat «Plani-
ficació, turisme i territori: la re-
generació urbana en municipis 
turístics costaners», l’objectiu del 

qual era debatre sobre la incidèn-
cia de l’urbanisme en la millora 
de les poblacions dedicades als 
serveis turístics. Les conclusi-
ons que es van extreure d’aquell 
primer esdeveniment van ser el 
repte de trencar la frontera entre 
residents i turistes, i la necessitat 
d’apostar per un sistema urbanís-
tic més integrador i sensible. n

Yel PrOgraMa

9.00 h n PRESENTACIÓ
Obertura institucional.
Introducció a càrrec de
Joaquim Nadal i Farreras

9.30 h n DIàLEg 1: 
CIuTAT I uRbANISmE
Itziar González i Virós, Carles 
Llop i Torné, i Joan Nogué

10.30 h n DIàLEg 2:
CIuTAT I gOVERNANÇA
Pere Macias i Arau, Oriol Nel·lo 
i Colom, i Juli Esteban i Noguera

12.00 h n DIàLEg 3:
CIuTAT I TuRISmE
Josep Francesc Valls, Alejandra 
Ferrer Kirschbaum, i Esther Vera 
i Garcia

13.00 h n DIàLEg 4:
CIuTAT I PAISATgE
Martí Boada i Juncà, Maria 
Rubert de Ventós, i Llàtzer Moix

15.00 h n DIàLEg 5:
CIuTAT I CuLTuRA
Ferran Mascarell i Canalda, 
Gemma Sendra, i Carles Duarte 
i Montserrat.  16.00 h Conclusi-
ons i 16.30 h Cloenda


