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La nova infraestructura, distri-
buïda en dos plantes i sótano,-
comptarà amb diversos serveis 
com sales d’estar, aules taller, 
menjador i cuina, servei mèdic, 
d’infermeria i de podologia, bi-
blioteca i sala de lectura, cafe-
teria, vestuaris, aula d’informàti-
ca,...així com zona d’aparcament 
pròpia. I tindrà capacitat per a 72 
persones.

Segons el projecte bàsic que 
Gata ja ha presentat a Conselle-
ria, l’edifi ci es distribueix en plan-
ta en forma de H. S’organitza en 
dues bandes longitudinals amb 
orientació est-oest separades 
per un pati intermedi, a manera 

El nou Centre de dia i Cen-
tre Especialitzat d’Atenció 
al major CEAM de Gata està 
més prop de ser una reali-
tat ja que s’ha inclós dins el 
Pla Convivint de la Genera-
litat Valenciana, un pla d’in-
fraestructures per a millorar 
el sistema públic de serveis 
socials.

La vicepresidenta i conse-
llera d’Igualtat i Polítiques 
Inclusives, Mónica Oltra, i el 
president de la Generalitat 
Valenciana, Ximo Puig, van 
presentar, el passat 15 d’abril, 
CONVIVINT: Pla d’Infraes-
tructures de Serveis Socials 
2021-2025 que contempla 
la construcció del centre de 
Gata amb una inversió total 
de 3.952.833€.

La Conselleria 
inclou el Centre 
de dia de Gata en 
el Pla Convivint

#1Juny 2021

d’espai verd obert que permet 
la ventilació creuada. En la part 
central se situa l’accés principal 
i l’àrea de recepció. Tota la seua 
distribució permet una relació 
visual dels usuaris amb el cel i 
arbrat exterior que humanitza 
l’espai i fa de l’edifi ci un espai ple 
de vida.



Telèfons d’interés

MUNICIPAPP GATA

POLICIA LOCAL GATA

965 75 74 32

SERVEIS SOCIALS MASSMA

965 75 65 49

GATA JOVE

618 946 206
gatajove@gatadegorgos.org

PAVELLÓ POLIESPORTIU COBERT

965 75 61 29
gataesports@gmail.com

BIBLIOTECA DE GATA DE GORGOS

965 75 78 72
biblioteca@gatadegorgos.org

ADL-CREAMA GATA

965 75 62 63
adl@gatadegorgos.org

ESCOLA DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

965 75 65 92
fpagata1@hotmail.com

AJUNTAMENT DE GATA

965 75 60 89 
Duquesa de Almodovar , 3
03740, Gata de Gorgos
info@gatadegorgos.org

TOURIST INFO GATA

965 75 73 17
Duquesa de Almodovar , 3
03740, Gata de Gorgos
gata@touristinfo.net
www.turismegata.com

L’aplicació mòbil MunicipApp de 
Gata, desenvolupada per la Di-
putació d’Alacant, incorpora un 
funcionalitat de participació ciu-
tadana a través de la qual podeu 
enviar incidències afegint comen-
taris i fotografies. A través d’ací 
podeu enviar  les incidències que 
vegeu en la via pública: d’enllu-
menat, desperfectes, deixalles, ... i 
arribaran directament al departa-
ment corresponent.

Podeu descarregar-la a través de 
la nostra web www.gatadegorgos.
org o través de l’aplicació de des-
carregues del vostre mòbil.

Sabieu que Gata compta amb una aplicació mòbil dins de MunicipApp de la 
Diputació d’Alacant?
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ponsable de la unitat de Viogen, 
Mode Salazar; la cap de la Policia 
GVA a Alacant, Marisa Rodríguez; 
el comandant de la Guàrdia Civil 
de Gata, Sergio Mas i de la Policia 
Local de Gata, el cap Jonathan 
Peñalver i l’agent Rafa Bover.

En aquest tema, també s’ha des-
tacat la importància de l’App 
Alertcops , un servei d’alertes 
de seguretat ciutadana que les 
Forces i Cossos de Seguretat de 
l’Estat posen a la disposició dels 

L’Ajuntament de Gata ha re-
novat el conveni amb el Mi-
nisteri del Interior d’incorpo-
ració dels cossos de Policia 
Local al sistema VioGen de 
seguiment integral de casos 
de violència de gènere.

L’actualització del conveni 
s’ha tractat en  la Junta Lo-
cal de Seguretat de Gata 
que s’ha celebrat per via te-
lemàtica. La junta , a més de 
l’alcalde de Gata, Josep Sig-
nes i del regidor de Governa-
ció, JoanVi Vallés, ha comp-
tat amb l’assistència de la 
Subdelegada del Govern a 
Alacant, Araceli Poblador; 
el Coronel de la Guàrdia Ci-
vil, José Hernández; la res-

Gata renova 
el conveni 
VioGen

ciutadans per a atendre’ls en 
situacions de risc. També pot 
usar-se per a notifi car delictes, o 
fi ns i tot si es detecten vulnera-
cions de l’estat d’alarma per co-
ronavirus. 

Per una altra banda, en l’anàlisi 
estadístic realitzat per la Guàr-
dia Civil en matèria de seguretat 
i delinqüència s’ha destacat el 
baix índex de delinqüència del 
municipi que ha disminuït en 
l’últim any.

Serveis

Rehabiliten i condicionen el paratge de La Rana

L’Ajuntament de Gata ha 
dut a terme treballs de mi-
llora dels arcs del paratge de 
La Rana. Les obres han con-
sistit en la reparació, conso-
lidació i reforç dels arcs que 
estaven deteriorats i amb 
despreniments.

Aquesta és una de les actuacions 
previstes en l’entorn de La Rana 
a la que se suma el condiciona-
ment de la zona d’aparcament, 
l’eliminació de les restes metàl·li-
ques i de ciprer cremat així com 
la sembra d’arbrat autòcton en 
la parcel·la fi tant que ha estat 
cedida a l’Ajuntament. Així com 

la instal·lació de fanals solars.

Actualment, La nova zona 
d’aparcament de La Rana ja està 
habilitada per a tots aquells que 
en vulguen fer ús  tant per visitar 
el nostre paratge emblemàtic 
com per a fer alguna caminada 
per la zona.
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Una  iniciativa per a conscienciar de l’impacte en 
la mar dels abocaments en embornals i barrancs 
mobilitza a 18 municipis i 4 clubs rotaris de la co-
marca. Si hi ha una fi  que meresca unir forces, és 
la cura al medi ambient. La Marina Alta llançava el 
22 de març, Dia Internacional de l’Aigua, el seu pri-
mer projecte conjunt per a protegir una cosa tan 
important com el seu entorn natural. Es tracta de 
la campanya de conscienciació “La Mar comença 
ací” que implicarà 18 municipis a més de tots els 
clubs rotaris de la comarca i amb la qual s’espera 
reduir els residus que acaben en el mediterrani.

L’acció conjunta agafa el guant del treball iniciat 
per l’associació d’operadors públics d’aigües (AEO-
PAS) que, des de fa temps, tracta de conscienciar a 
la ciutadania que el que ocorre on hi ha embornals 
i barrancs acaba tenint impacte en la mar.

A nivell institucional, la proposta també ha tingut 
una gran acollida no sols en les poblacions de cos-
ta, la qual cosa demostra que les corporacions lo-
cals són cada dia més conscients de la importàn-
cia de l’abocament de residus en el clavegueram, 
els rius i barrancs.

La campanya prendrà forma amb la instal·lació de 
plaques i pintures prop dels embornals de les zo-
nes amb més trànsit per als vianants. Les plaques 
de metall tenen forma de peix globus i estan dis-
senyades per l’artista Toni Marí. Aniran acompan-
yades per un missatge en diversos idiomes: “No 
tires res, la mar comença ací”.

La Marina Alta s’uneix amb la 
campanya “La Mar comença ací”

Medi Ambient

Joventut

La gent jove de Gata compta en un nou lloc d’oci: 
l’Espai Gata Jove. És una instal·lació pensada per 
donar servei a la població de 12 a 30 anys que dis-
posarà de diferents zones d’entreteniment amb 
futbolins, taula de ping-pong, àrea multimèdia: 
PS4, música i TV, jocs de taula..., Actualment, l’ho-
rari serà divendres i dissabte de 17 a 20:30 hores.

L’alcalde, Josep F. Signes; la regidora de Joventut, 
Neus Mulet i els membres del Consell de la infàn-
cia i l’adolescència de Gata van ser els primers a co-

néixer la nova instal·lació, ja que entre les propos-
tes recollides del Consell estava aquesta iniciativa.

Aquest espai d’oci se suma al servei de promoció 
d’activitats, assessorament i consulta que ofereix la 
tècnica de joventut en temes com: Europa, forma-
ció, idiomes, ocupació, temps lliure, participació, 
solidaritat, diversitat, medi ambient, cultura, salut, 
habitatge, carnet jove, oci educatiu, albergs i cen-
tres juvenils. I es complementa amb la redació del 
Pla de Joventut i  les campanyes conjuntes que es 
dissenyaran i promouran des de la Xarxa Jove de 
conscienciació i prevenció que tractaran de mi-
nimitzar els riscos als quals el jovent està sotmés. 
Parlem d’emocions, addiccions, tecnologia, asset-
jaments i violència de gènere, principalment.

La joventut de Gata compta 
amb un nou espai
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L’Ajuntament de Gata va 
aprovar, en la sessió del ple-
nari ordinari de març, els 
pressupostos per a 2021 de 
5.282.884,21 euros que junt 
amb el pressupost de l’em-
presa municipal Sòlgata de 
1,539,431,94 superen els 6 mi-
lions d’euros.

L’aprovació del pressupost 
juntament amb la plantilla 
de personal i relació de llocs 
de treball  per a 2021 es va 
aprovar amb els vots a favor 
de l’equip de govern (Com-
promís i PSPV) i els vots en 
contra del grup municipal 
del PP.

El regidor d’Hisenda, Anto-
nio J. Signes, va ser l’enca-
rregat d’explicar el docu-
ment que recull el comptes 
de la corporació per a 2021 
dels quals va remarcar que 
s’havien incrementat les di-
ferents partides en general. 
Va destacar la creació de 
partides específi ques per a 
manteniment d’edifi cis es-
portius i educatius, així com 
l’augment de la  partida per 

Economia Gata aprova els 
pressupostos

a arrendament de pàrquings 
públics i la creació d’una parti-
da específi ca per a la fi nalització 
del PGOU. També augmenta la 
partida destinada al suport del 
comerç en un any marcat per la 
pandèmia de la Covid-19.

Respecte a les inversions va ex-
plicar que s’incrementa el fons 
de contingència per preveure 
actuacions d’emergència així 
com la part destinada a l’adqui-
sició de maquinària. En aquest 
apartat també s’inclourà la part 
municipal del Pla Planifi ca de 
Diputació, l’obra de l’antiga Ca-
serna de la Guàrdia Civil, la subs-
titució de la tanca del Camp de 
Futbol i obres de manteniment 
en l’edifi ci del Centre Social. A 
més a més, cada regidor va ex-
plicar els projectes previstos per 
a 2021.

A aquesta quantitat, se li sumarà 
574,754 euros procedents del 
romanent de tresoreria de 2020 
que també es va aprovar en el 
plenari que es destinaria part al 
pagament de factures i quasi 
íntegrament a inversions. Entre 
elles s’inclouen les acordades 
per tots els grups municipals 

Reactivem Gata que també es 
va ratifi car en el plenari: 50.000 
euros per a ajudes d’emergència 
per a les persones més necessi-
tades i 50.000 euros per a ajudes 
a autònoms i empreses locals. 
A aquestes s’afegirà un projecte 
pilot per implantar la recollida 
de fem porta a porta en el barri 
de l’Arraval, obres en el cemente-
ri, la part municipal de les obres 
del carrer La Bassa i el modifi -
cat de les obres del gimnàs per 
la modifi cació del accessos.Així, 
es preveu que enguany es des-
tinarà més d’1 milió d’euros a in-
versions en el municipi.

Respecte a la plantilla de perso-
nal, està previst l’amortització de 
3 places corresponents al depar-
tament de Serveis Socials, que 
ha passat a la Massma, i l’aug-
ment de la plantilla en 4 perso-
nes:  1 agent per a la Policia Lo-
cal, 1 administratiu i 2 places a 
mitja jornada de TAG i enginyer. 
A més a més, segons va explicar 
l’alcalde Josep F. Signes, es pre-
tén consolidar el personal interí 
de l’Ajuntament de Gata, espe-
cialment la plantilla de la policia 
local per donar seguretat i esta-
bilitat.



7

■ S’eliminarà la taxa per obertura de nous nego-
cis.

■ S´ha ajornarà el cobrament de les quotes pen-
dents de les Escoles Municipals. Es practicaran 
devolucions ingressos indeguts o compensacions 
de les que no hagen sigut gaudides abans de fi na-
litzar el curs.

■ Creació d’una partida de 5000€ per ajudes al 
transport d’estudiants fora de Gata: Té com a 
objectiu la  concessió d’ajudes individualitzades al 
transport, per a persones que cursen estudis d’en-
senyaments reglats Prioritzant aquelles famílies 
amb ingressos baixos, o que es trobin en situació 
d’atur o subsidi. 

■ Personal Creama:  Es dotarà de més personal per 
continuar oferint un bon assessorament i suport a 
afectats i altres agents implicats en la tramitació 
de totes les prestacions. Impulsaran reunions infor-
matives amb els agents implicats en la tramitació 
d’ajudes.

■ Continuar fomentant el Comerç Local des de 
la Regidoria de Comerç: S’impulsarà campanyes o 
accions per a incentivar el consum local. Totes elles 
amb col·laboració amb l’Associació de Comerç i la 
resta de comerç local. 

■ Cessió d’Espais públics per a la campanya de 
vacunació: El Pavelló Esportiu quedarà a disposi-
ció del Centre Metge en cas de necessitat per a tin-
dre lloc una vacunació massiva.

■ Donar les màximes facilitats al contribuent 
amb el pagament de tributs municipals, ajor-
nant els impostos de: Fem, Guals i IVTM.

Els tres grups municipals que formen l’Ajuntament 
de Gata: PP , Compromís i PSPV han signat el se-
gon acord Reactivem Gata.

Els representants de les tres  forces polítiques que 
formem part de la Corporació Local: María Teresa 
Signes Caselles. Grup municipal Partit Popular; Jo-
sep Francesc Signes Costa, Grup municipal COM-
PROMÍS i Antonio José Signes Costa,  Grup muni-
cipal PSPV s’han reunit aquest matí i han signat 
l’acord que es durà al pròxim Plenari per la seua 
aprovació defi nitiva

L’acord inclou els següents punts:

■ Crear un fons de 300.000€ per a ajudes direc-
tes a autònoms i micro-Pimes: Adhesió als plans 
d’ajudes que impulsen des de les d iferents admi-
nistracions,(Generalitat, Diputació) i les seues dife-
rents línies. Els primers 197.513,00€ és destinarien  
al Pla Parèntesi d’ajuda a l’hoteleria, activitats turís-
tiques, artístiques i esportives.

■ Continuar impulsant plans d’ocupació, i parti-
cipar en els que s’impulsen a nivell autonòmic: 
Per al 2021 es preveu sol·licitar totes aquelles que 
vagen eixint, com ECOVID, EMPUJU o EMPA01, i si 
és el cas, aquelles noves convocatòries a què ens 
puga’m acollir.

■ Crear un fons de 50.000€ per ajudes socials:
Prestacions econòmiques dirigides a aquelles per-
sones i famílies que els manquen el mitjans econò-
mics sufi cients per a fer front a cobrir les despe-
ses derivades de l’atenció de necessitats bàsiques 
d’alimentació, cures personals essencials, priori-
tàriament vestit i higiene, allotjament temporal en 
casos d’urgència social, altres necessitats bàsiques 
essencials que de forma motivada puguen ser va-
lorades com a imprescindibles pels equips socials 
de base, amb l’objectiu d’assegurar la integritat 
física de les persones, la seua estabilitat personal, 
social i laboral, la prevenció d’un risc greu d’exclu-
sió social, la permanència en el domicili habitual, o 
qualsevol altra que estiga en consonància amb les 
característiques i l’objecte d’aquesta prestació.

■ Continuarem amb  la taxa d’ocupació de via pu-
blica derogada: Totes les persones que sol·liciten 
per a terrasses de bars, cafeteries... l’ocupació de via 
publica no  tindran que fer front a cap de taxa.

Els tres grups municipals signen el segon
Acord Reactivem Gata
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Urbanisme

Tant l’alcalde de Gata, Josep Sig-
nes com el de Pedreguer, Sergi 
Ferrús, van explicar les últimes 
gestions que s’han realitzat per 
conèixer i desbloquejar la situa-
ció de les connexions i la visita 
que varen realitzar, a fi nals de fe-
brer, al director general de Carre-
teres, Javier Herrero, a la seu del 
Ministeri a Madrid, per tal d’abor-
dar el futur de la Via Parc entre 
aquestes dos localitats . També, 
José Juan Fornés explicava l’úl-
tima reunió mantesa amb els 
responsables de carreteres a 
Alacant per intentar donar una 
solució a la connexió de les em-
preses amb la N-332.

Per la seua part, l’alcalde de Gata 
va destacar que no s’havia arri-
bat mai tan lluny en la tramita-
ció del projecte . Per la seua part, 
l’alcalde de Pedreguer assegura-
va que cal demostrar que és una 
infraestructura necessària.

Els alcaldes de Gata i Pedre-
guer, Josep Signes i Sergi 
Ferrús i els presidents de les 
agrupacions d’interés urba-
nístic dels polígons Oquins 
(Pedreguer) i Plans (Gata), 
José Juan Fornés i José Pons, 
es van reunir ahir amb la res-
ta d’empresaris implicats 
per desbloquejar la seua tra-
mitació i reafi rmar la seua 
voluntat de treballar conjun-
tament per fer-los realitat.

A la reunió, a més dels equips 
redactors dels dos polígons, 
van assistir el president de 
la Cambra de Comerç,Juan 
Riera; president del Cedma, 
Benito Mestre i de la repre-
sentació de la Confederació 
empresarial Valenciana.

El punt d’infl exió ha sigut 
l’última decisió de carrete-
res de fer línia contínua en 
el tram que uneix les po-
blacions de Gata-Pedre-
guer-Ondara que difi culta a 
les empreses i comerços ja 
establerts accedir a les seues 
instal·lacions.

Per part de l’empresariat van 
manifestar que el camí s’ha fet 
massa llarg i que cada vegada 
que avançaven es trobaven amb 
nou entrebancs. En el cas del Po-
lígon Plans es va iniciar en 1996, 
25 anys que per a alguns s’ha fet 
insostenible.

En la zona hi ha empreses es-
tablertes amb més de 40 anys 
d’antiguitat on ara algunes 
d’elles han hagut de buscar al-
ternatives de sòl industrial en 
altres comarques i traslladar els 
seus negocis amb l’empobri-
ment per a la comarca que això 
suposa.

De la reunió van eixir empresa-
ris i ajuntaments amb la ferma 
voluntat de treballar conjunta-
ment per fer possible el polígon 
que afecta els dos termes mu-
nicipals amb el primer pas clar: 
acudir a València de la mà per 
reunir-se amb els responsables 
de carreteres.

Empresaris i ajuntaments de Pedreguer i 
Gata fan front comú per desbloquejar el 
polígon industrial Oquins-Plans
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Gata signa el conveni per a 
la rehabilitació de l’antiga 
caserna

Gata i Pedreguer demanen a carreteres defi nició en les 
connexions del polígon comú

L’alcalde de Gata, Josep Signes, i la secre-
tària autonòmica de Arquitectura Bio-
climàtica i Sostenibilitat energètica, Laura 
Soto Francés, han signat el conveni per a 
la rehabilitació de l’antiga caserna de la 
Guàrdia Civil. Aquest pas ha permés la lici-
tació del projecte que facilitarà l’inici de les 
obres de rehabilitació.

Es tracta d’una subvenció nominativa a 
través dels Convenis amb ajuntaments de 
la Vicepresidència 2a i Conselleria d’Habi-
tatge i Arquitectura Bioclimàtica que diri-
geix Ruben Martínez Dalmau que dividi-

Els alcaldes de Gata i Pedreguer, Josep Signes i 
Sergi Ferrús, acompanyats del senador de Com-
promís, Carles Mulet, es van reunir ahir amb el 
director general de Carreteres, Javier Herrero, a la 
seu del Ministeri, per tal d’abordar el futur del Via 
Parc entre aquestes dos localitats en l’N-332 així 
com la millora de la mobilitat en la zona i conne-
xions de l’AP-7.

Els alcaldes han manifestat la seua preocupació 
per la nul·la i contradictòria informació que reben 
de Carreteres i que està posant en perill i bloque-
jant el desenvolupament urbanístic de les dues lo-
calitats, que comparteixen i impulsen, a més, un 
polígon industrial. “L’actual situació ens genera 
una certa indefensió i preocupació, ja que no sa-
bem com informar determinades situacions o què 
contestar a la hora d’impulsar el nostre municipi, 
per que podem tindre afeccions en diferents ca-
rreteres, com la N-332 i l’AP-7”, ha dit Signes, que 
ha titllat de “agredolça” la visita “al no conèixer 
quins seran els seus plans de futur”. 

“Volem saber si els nostres polígons industrials 
conjunts en marxa es van a veure afectats en un 
futur per Carreteres i si faran cas de les demandes 
consensuades fetes pels ajuntaments i Conselleria 
a Carreteres”, ha assegurat Ferrús, a la vegada que 
ha reclamat de nou el Via Parc, com van demanar 
Xàbia, Pedreguer i Gata en 2018 i que millorarà la 
seguretat en un habitual punt negre viari i l’accés 
als municipis. “Estem convençuts que podem tin-
dre una sortida satisfactòria i que benefi cie a totes 
les parts i econòmicament favorable per als nos-
tres municipis”, ha afegit.

da en dos anualitats:  200.000 euros a càrrec dels 
pressupostos de 2021 de Generalitat Valenciana i 
340.000 euros del pressupost de 2022.

El projecte consistirà en el canvi de coberta, reforç 
i consolidació de l’edifi ci de l’antic quarter de la 
Guàrdia Civil de Gata.
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45 empreses sol·liciten les ajudes 
PARÈNTESI

La Conselleria d’Educació informa 
sobre el procediment per a tramitar 
l’admissió per al pròxim curs

Dia de la dona

L’Ajuntament de Gata ha registrat 45 sol·licituds 
per a participar en la primera fases de les ajudes 
Parèntesi.

El pla destinarà per al municipi 197,513 euros per a 
autònoms i microempreses  dels sectors més afec-
tats per la crisi de la COVID19. L’Ajuntament apor-
tarà  un 15% del total, el 62,5% l’aportarà la Genera-
litat Valenciana i es completarà amb el 22’5% amb 
el qual contribuirà la Diputació Provincial.

El programa consisteix en una ajuda directa de 
2.000 euros per cada autònom o microempresa, 
que s’incrementarà en 200 euros per treballador.

L’activitat econòmica ha de ser desenvolupada per 
una persona autònoma o microempresa amb un 
màxim de 10 persones treballadores, que estiguen 
donats d’alta en el règim de la Seguretat Social i en 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària a data 
31 de desembre de 2020. També han de desenvo-
lupar l’activitat en el municipi i estar donats d’alta 
en algun dels CNAE establerts en l’Annex I de la 
convocatòria.

■ Es realitarà de manera telemàtica a través del 
portal web: https://portal.edu.gva.es/telematricula/

■  La clau per iniciar el tràmit la podreu traure el dia 
que comença el període d’admissió en cada etapa 
educativa.

■  Aquest procediment és especialment important 
per a les famílies que escolaritzaren els seus fi lls i 
fi lles en aules gratuïtes de 2 anys i en Infantil de 3 
anys. El període d’admissió en aquest cas arranca 
el  25 de maig.

■  Des del CEIP Santíssim Crist infomen que, en cas 
de necessitar ajuda per a realitzar aquest tràmit, 
poden sol·licitar cita amb el centre al telèfon: 96 
642 88 25.

Durant el mes de març la programació girava al 
voltant del Dia de la Dona  #8M  que sumava les 
diferents iniciatives que ralitzades al nostre poble: 
manifest, activitats al centres educatius, Bibliote-
ca... Enguany els actes s’han adaptat a la situació 
sanitària que estem vivint. 
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El pavelló municipal , punt de 
vacunació massiva

La Conselleria de Sanitat ha aprovat la utilització 
de les instal·lacions del pavelló cobert de Gata com 
a espai per a realitzar la vacunació massiva entre la 
població. D’aquesta manera s’evitarà el desplaça-
ment dels veïns a altres localitats per a rebre les 
corresponents dosis.

El comissionat de la Conselleria de Sanitat, Juan 
Puig, juntament amb la coordinació del Centre 
de Salut, el regidor de Sanitat, Joanvi Vallés i l’al-
calde, Josep Signes van visitar les instal·lacions del 
pavelló cobert per comprovar que  complia amb 
els requisits sol·licitats. Els espais de vacunació han 
d’estar situats prop als nuclis de població i han de 
ser accessibles mitjançant vehicles així com reunir 
les condicions adequades per establir els circuits 
d’entrada i eixida, característiques que reuneix el 
pavelló d’esports.

A partir del 25 de maig s’iniciarà la vacunació en 
aquest punt amb les persones que ja han estat ci-
tades per a acudir a aquest recinte.

Gata recupera la connexió directa des 
de Dénia i Ondara

Es renoven les lluminàries de la zona 
de Les Sorts

El passat mes d’abril, Gata i Pedreguer van recupe-
rar la connexió directa amb l’eixida de l’AP7 i dels 
vehicles que circulaven des de Denia i Ondara.

Aquesta connexió es va recuperar en obrir-se al 
trànsit tots els vials que estaven tancats al trànsit 
per les obres d’accés de la CV-725 cap al sur (direc-
ció Alacant, Pedreguer, Gata, Xàbia,... Es recupera 
l’accés que Foment suprimir després d’alliberar-se 
l’AP7.

En les últimes setmanes s’ha realitzat l’obra de 
substitució de les lluminàries de la zona de Les 
Sorts per leds. En total, es canvien 127 lluminàries 
que suposaran un estalvi energètic de més d’un 
40% respecte a l’actual. A més, es reposaran totes 
aquelles que estaven defectuoses. 
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Esports aposta per un estiu actiu

Noves places d’aparcament per a 
persones amb mobilitat reduïda

Tallers d’horts escolars i intel·ligència 
emocional

Des de la regidoria d’Esports estan treballant per 
oferir un ampli programa d’activitats esportives 
per a aquest estiu: campus, cursos de tecnifi cació, 
competicions.. En breu es publicarà informació 
sobre cadascuna de les activitats, dades i terminis 
d’inscripció.

L’ajuntament de Gata continua apostant per mi-
llorar la mobilitat de les persones. Duran el mes de 
març  s’han realitzat les tasques de manteniment 
de les existents i incorporació de 6 noves places 
d’aparcament per a persones amb mobilitat reduï-
da que suposa un augment del 30% de les places 
disponibles. 

La regidoria d’Educació ha realitzat dos projectes 
dirigits a tot l’alumnat del CEIP Santíssim Crist: el 
projecte d’hort escolar ecològic i alimentació sos-
tenible i el programa d’Intel·ligència emocional

Aquestes activitats estan subvencionades per la 
Conselleria d’Educació, Cultura i Esports a través 
de les ajudes destinades a la realització d’activitats 
de suport educatiu i altres extraescolars, culturals 
i esportives dirigides a la població escolar per a 
compensar els efectes negatius del confi nament 
conseqüència de l’emergència sanitària ocasiona-
da per la #COVID19. 
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En la primavera de 2010 es publicà l’última edició del BIM (Butlletí Informatiu 
Municipal). És un autèntic goig per a nosaltres recuperar aquest mitjà de 
comunicació per fer partícips a veïns i veïnes de Gata de les notícies més importants 
que ens afecten com a poble. 

Compromís enfronta la 2a legislatura al cap de l’Ajuntament i els reptes que hem 
tingut no han sigut pocs ni fàcils; en la primera legislatura vàrem aconseguir 
liquidar un deute heretat de quasi 3.000.000 € i fer realitat reivindicacions com el 
gimnàs de l’escola i la recuperació de la Caserna de la Guàrdia Civil. En esta segona 
legislatura hem hagut de gestionar els efectes de la pandèmia del COVID-19 al 

nostre poble, una situació extraordinària que ens ha posat a tots a prova. Des de l’equip de Govern s’ha posat 
en tot moment la seguretat de les persones per davant de qualsevol altra qüestió, sense oblidar ni deixar 
d’ajudar en cap moment als sectors de població més afectats i les persones més desprotegides. En aquest 
sentit, la integració a la Mancomunitat de Serveis Socials ha estat fonamental per aconseguir aquest objectiu. 

L’equip de Govern ha signat dos acords amb l’oposició per reactivar Gata amb un import total de 540.000 €. 
I no podem estar més contents d’anunciar que ens han concedit el Centre de Dia (3.952.833 €), resultat de 
l’esforç i la gestió duta a terme estos darrers sis anys, amb el millor dels resultats.

Finalment, recordeu que malgrat l’estat avançat de la vacunació i les bones dades epidemiològiques, seguim 
en pandèmia. Siguem prudents i cuidem-nos.

L’alcalde i les regidores i regidors de Compromís estem a la vostra disposició.

És un plaer per a mi dirigir-me a tots vosaltres, com a portaveu del grup municipal 
del Partit Socialista, des d’aquestes pàgines que van deixar d’editar-se fa ja molts 
anys. És cert que avui en dia estem tots enganxats a les xarxes socials i que moltes 
de les coses que es comptaran en aquestes fulles ja han estat publicades en aquests 
mitjans digitals, però és molt agradable rebre a casa les coses més importants que 
es fan des de l’Ajuntament i poder llegir-les i veure-les sense haver d’agafar el mòbil, 
aparatet que és bo deixar algun ratet oblidat.

Han sigut dos anys de molta feina i moltes reunions per poder aconseguir els 
projectes que necessita el nostre poble, i que alguns, encara que en paper, ja són una realitat:

■ Rehabilitació de l’antic quarter de la Guàrdia Civil, transformant-lo en un lloc cultural. Ara bé, anem pas a 
pas, no vulguem córrer més què cal. Primer l’obra i després ja es dotarà l’edifi ci com cal per a ser un referent 
cultural de la comarca.

■ El centre de dia, que ve acompanyat d’un CEAM (centre especialitzat d’atenció als majors). Una obra molt 
esperada per tot el poble i del que ja tenim projecte bàsic i prompte tindrem projecte d’execució.

■ Polígon plans: tot i les difi cultats que estem tenint per poder-lo dur endavant, després de l’última reunió està 
més a prop que mai. Haurà d’adaptar-se a una eixida de “l’autopista” que es farà i a l’adaptar-lo ja es podrà dur 
endavant.

■ Totes les obres de canvi de canonades que hi ha pendents, ja que hi ha una gran aglomeració de projectes 
a diputació i les coses van amb un poc de retràs. Paciència que arribarà tot.

Però el més important què ha passat en aquests dos anys i que ens ha afectat a tots i totes ha sigut la pandèmia 
del covid-19. Ha sigut i està sent una situació molt difícil de gestionar, que ha afectat molts negocis del nostre 
poble, als que hem intentat ajudar tot el que hem pogut dins les nostres possibilitats. Tot i això, el nostre poble 
ha donat un exemple de trellat i solidaritat, capejant la pandèmia amb valentia i molt d’esforç. A tots i totes el 
meu reconeixement més sincer, i una forta abraçada a qui per culpa del covid ha perdut algú volgut.

Una abraçada,

Toni Signes (Portaveu PSPV).
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En els dos anys que portem de legislatura hem hagut de fer front al major 
desastre que podia passar, un daltabaix sanitari, social i econòmic del qual només 
units i amb esforç podrem eixir. Al llarg d’aquests mesos, nosaltres, el PARTIT 
POPULAR ens hem sumat a totes la iniciatives de l’Ajuntament en tema COVID, 
a buscar ajudes, facilitar accés, subvencions... El nostre poble i els nostres veïns 
ho necessitaven i ho continuen necessitant i nosaltres estem ací per a proposar 
actuacions i cercar ajudes.

Sense preguntar-nos si ens pareix bé o mal, l’Equip de Govern rescata i trau EL 
BIM. És una bona eina de comunicació, però queda obsolet, com buscant palmadetes.

No entenem que, un Ajuntament que es suma als objectius de desenvolupament sostenibles 2030 en 
majoria absoluta, que té un Premi a la Ciència i la Innovació, que veu al planeta com el primer a preservar...
imprimisca en paper, amb la despesa que comporta (pagada per tots i totes els veïns de Gata). Ara en 
el segle XXI, on mana la tecnologia , on la comunicació és en espais digitals, xarxes socials...i tots tenim 
accés igual cal habilitar un espai en línia en la web de l’Ajuntament on cada Grup Municipal puga i dega 
comunicar, opinar i dirigir-se a Gata.

El nostre poble ha demostrat ser exemplar, GRÀCIES! Hem de romandre units i dedicar tots els nostres 
esforços a eixir d’aquesta situació. Des d’aquest grup Municipal seguirem treballant per Gata aportant, 
com hem fet sempre, iniciatives d’ajuda, continuarem donant suport als acords de suport a la gent, i 
sobretot, continuarem treballant per vosaltres.

Ànim i a per totes!

Disposem en el municipi d’un PUNT NET per a 
aquells residus generats en la llar que no pos-
seeixen un contenidor específi c: L’ECOPARC. Si 
fas ús d’aquestes instal·lacions ajudaràs a la co-
rrecta gestió dels residus i contribuiràs a man-
tindre la ostra localitat neta. Actualment l’Eco-
parc s’utilitza per ciutadas d’aquest municipi i 
és GRATUÏT.

A LA IMATGE DE LA DRETA POTS CONSULTAR 
TOT EL QUE ES POT DEPOSITAR A L’ECOPARC.
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Agenda
Juny

Juliol
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3 17

22

1812 14, 16, 17
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26

27
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DG.

DS. DS.

DS.

DV.DS. DL. DC. DJ.

DV.

DV.

DS.

DJ.

DIVENDRES I DISSABTES

CADA DIVENDRES

9:30 h

20:00 h 20:00 h

De 17 a 20:30 h

19:00 h20:00 h 19:30 h

19:00 h

20:00 h

22:00 h

De 9:30 a 13 h
i de 17 a 20:30 h

De 17 a 20:30 h

17:30 h. A través de la 
pàgina de Facebook: 
@bibliotecagata

9:30 h. LLEGIR AMB 
EL TAPIS

Les Sorts

Plaça Nova Plaça Nova

Saló d’actes del 
Centre Social

Biblioteca 
Pública de Gata

Terrassa del 
Centre Social

Centre 
Social

Edifi ci Polivalent 
Guillem Agulló

Carrer Sant 
Vicent

Plaça Nova

Saló d’actes del 
Centre Social

ESPAI GATA JOVE

Biblioteca Pública 
de Gata

1r Trofeu Escoles de 
Ciclisme a Gata. Organitza: 
CC. Xàbia.

Concert de la Banda Unió 
Musical de Gata

Concerts : Associació 
Musical Coda

DONACIÓ DE SANG

CLUB DE LECTURA 
GATA: parlarem del llibre 
“Milena o el fémur más 
bello del mundo” llibre 
recomanat per biblioteques 
sostenibles de MUSSOL

Concert de Primavera de la 
Banda Juvenil de Gata.

Audicions Escola Municipal 
de Música de Gata

CONCERTS: Música de 
cinema a la fresca Associació 
Musical Coda

CONCERTS: Música de 
cinema a la fresca Associació 
Musical Coda

TALLER PER A FAMÍLIES:
«Parlem de sexualitat»
A càrrec de Lara Avargues, sexòloga.

Donació de sang 
extraordinària.

Espai d’oci per a joves de 
12 a 30 anys

L’HORA DEL CONTE



PODEU DESCARREGAR LA 
VERSIÓ DIGITAL (VAL/CAS/ENG)


