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Mobilitat garantida a tot el municipi i a 
demanda

“El nou bus urbà 
oferirà servei a tot el 
municipi, inclosos els 
nuclis del Papagai, 
l’Ortigós i Santa 
Cristina

La Bisbal somos un municipio con un núcleo principal, un núcleo histórico —que es El 
Ortigós— y siete urbanizaciones. Garantizar la movilidad en todo el municipio no es 
fácil, sobre todo porque algunas distancias entre núcleos son importantes y tene-
mos muchos kilómetros de calles.

Hasta ahora el servicio de bus urbano que se ofrecía era el tradicional: un horario y unas 
paradas establecidas en todo el municipio y un minibús que hacía todo el recorrido, hu-
biera pasajeros o no. Este sistema tradicional está quedando obsoleto; primero, porque no 
se adecua a las necesidades de los usuarios; segundo, porque hay pocas paradas en cada 
urbanización, y tercero, porque no es sostenible ambientalmente que tengamos un bus 
vacío circulando por todo el municipio. Este servicio tradicional no se ofrecía en El Papagai, 
ni en el Ortigós ni en Santa Cristina (en Santa Cristina solo en los horarios del Instituto).

Hemos hecho una apuesta de futuro muy innovadora, que comenzará el 1 de julio hasta 
el 31 de octubre, y mientras tanto prepararemos unas bases para sacar la concesión a con-
curso. El nuevo servicio también se ofrecerá a los vecinos y vecinas de El Papagai, El 
Ortigós y Santa Cristina; por tanto, es un servicio para todo el municipio.

Este transporte innovador conlleva que no hay paradas y que, dentro del horario del 
servicio, la persona solicita el servicio de bus y, en un máximo de 45 minutos, se compro-
meten a venir a buscarla en un lugar cercano a su casa o en el lugar desde donde se pida. 
Funcionará con una aplicación en el móvil, más fácil de usar que el WhatsApp.

Entendemos que es un cambio importante de mentalidad de servicio de bus y también 
un cambio importante para los usuarios. Por este motivo, el Ayuntamiento contará con 
una persona de apoyo en los meses de mayo, junio y julio pasar casa por casa y expli-
car su funcionamiento, así como ayudar con la instalación de la aplicación.

Movilidad garantizada en todo el 
municipio y a demanda

“El nuevo bus urbano 
ofrecerá servicio a 
todo el municipio, 
incluidos los núcleos 
de El Papagai, El 
Ortigós y Santa 
Cristina

Agnès Ferré
Alcaldessa de la Bisbal 
del Penedès

La Bisbal som un municipi amb un nucli principal, un nucli històric —que és l’Ortigós— i 
set urbanitzacions. Garantir la mobilitat a tot el municipi no és fàcil, sobretot perquè 
algunes distàncies entre nuclis són importants i tenim molts quilòmetres de carrers.

Fins ara el servei de bus urbà que s’oferia era el tradicional: un horari i unes parades 
establertes a tot el municipi i un minibús que feia tot el recorregut, hi hagués passatgers 
o no. Aquest sistema tradicional s’està quedant obsolet; primer, perquè no s’adequa a les 
necessitats dels usuaris; segon, perquè hi ha poques parades a cada urbanització, i tercer, 
perquè no és sostenible ambientalment que tinguem un bus buit circulant per tot el mu-
nicipi. Aquest servei tradicional no s’oferia al Papagai, ni a l’Ortigós ni a Santa Cristina (a 
Santa Cristina només en els horaris de l’Institut).

Hem fet una aposta de futur molt innovadora, que començarà l’1 de juliol fins al 31 
d’octubre, i mentrestant prepararem unes bases per treure la concessió a concurs. El nou 
servei també s’oferirà als veïns i veïnes del Papagai, l’Ortigós i Santa Cristina; per 
tant, és un servei per a tot el municipi.

Aquest transport innovador comporta que no hi ha parades i que, dins l’horari del 
servei, la persona sol·licita el servei de bus i, en un màxim de 45 minuts, es comprometen 
a venir-la a buscar en un lloc proper a casa seva o al lloc des d’on ho demani. Funcionarà 
amb una aplicació al mòbil, més fàcil d’utilitzar que el WhatsApp.

Entenem que és un canvi important de mentalitat de servei de bus i també un canvi 
important per als usuaris. Per aquest motiu, l’Ajuntament comptarà amb una persona 
de suport els mesos de maig, juny i juliol per a passar casa per casa i explicar-ne el 
funcionament, així com ajudar a la instal·lació de l’aplicació.
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Cinc incorporacions a través del programa 
de Treball i Formació
L’Ajuntament ha contractat quatre informadors ambientals i un peó per a realitzar 
tasques de millora de les pistes forestals

En el marc del programa de Treball i 
Formació, que promou el Servei d’Ocu-
pació de Catalunya (SOC), la Regidoria 
d’Ocupació de l’Ajuntament de la Bisbal 
ha incorporat cinc nous treballadors. El 
cost de les contractacions s’assumeix, 
en part, amb la subvenció sol·licitada 
al SOC pel Consell Comarcal del Baix 
Penedès, que ascendeix a 441.505,60 € 
però que no cobreix la totalitat del pro-
jecte. La resta va a càrrec dels mateixos 
ajuntaments i ha de permetre formalit-
zar a la comarca 33 contractacions de 
persones en situació d’atur. “El cost de les contractacions l’assumeixen de forma 

conjunta el Consell Comarcal i els ajuntaments 
beneficiaris del projecte

Noves accions formatives per millorar les 
competències professionals
Durant el 2018 s’oferiran cursos d’ortografia catalana, coaching, informàtica, gestió 
del temps i estimulació cognitiva

El Servei d’Ocupació Municipal ofe-
reix, aquest 2018, cinc nous cursos per 
a potenciar el creixement professional 
dels seus usuaris. Es tracta d’accions 
formatives que no són gratuïtes però 
estan subvencionades, en part, per la 
Regidoria d’Ocupació.

Fins al mes de juny s’oferirà un curs 
d’ortografia catalana i un de coaching 
per a augmentar el lideratge perso-
nal i d’equips. D’octubre a desembre 
els bisbalencs i bisbalenques podran 
participar en un curs d’informàtica ini-
cial, un altre de gestió del temps i un 
darrer per a exercitar les funcions cog-
nitives destinat a persones menors de 
65 anys.

Nou curs de mosso de 
magatzem 

En el marc del programa de Garantia 

Juvenil, la Regidoria d’Ocupació ha po-
sat en marxa un curs de mosso de ma-
gatzem que s’ofereix a través de la Cam-
bra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis 
i Navegació de Tarragona. L’Ajuntament 
ha signat un conveni de col·laboració 

amb aquest ens amb la intenció de 
desenvolupar programes de formació 
que s’adeqüin a les necessitats de les 
empreses de la zona i afavorir, així, la 
inserció laboral dels veïns i veïnes de la 
Bisbal que es troben a l’atur.

En el cas de la Bisbal s’han incorporat 
quatre informadors ambientals, que 
estan duent a terme una campanya de 
sensibilització per fomentar la recolli-
da selectiva, i un peó forestal que s’en-
carrega de millorar les pistes forestals i 
la xarxa d’hidrants. Les contractacions 
inclouen accions formatives que s’han 
iniciat al mes de març.
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La Generalitat visita les 
empreses del territori
La trobada amb alcaldes i alcaldesses de la comarca 
pretenia intercanviar-hi impressions sobre la situació 
de les indústries de la zona

El dijous 22 de març, la Bisbal va re-
bre la visita de la directora d’Indús-
tria de la Generalitat, Àngels Chacón, 
i la directora dels Serveis Territorials 
d’Empresa i Coneixement de la Ge-
neralitat a Tarragona, Carme Mansilla. 
Totes dues es van reunir amb l’equip 
de govern i posteriorment amb alcal-
des i alcaldesses de la comarca amb 
la intenció d’intercanviar-hi impres-
sions sobre la situació empresarial del 
territori. Durant la jornada van estar 
acompanyades per l’alcaldessa, Ag-
nès Ferré, i altres representants muni-
cipals, que les van portar a visitar les 
empreses Neutral i GCR Group, ubica-

Conveni amb el món empresarial per a 
fomentar l’emprenedoria  
Es signa un acord amb la Federació d’Empresaris del Gran Penedès per a donar 
suport a noves iniciatives empresarials

El passat 12 de març, la Regidoria 
d’Ocupació de l’Ajuntament va signar 
un conveni de col·laboració amb la 
Federació d’Empresaris del Gran Pene-
dès (FEGP). Es tracta d’una organitza-
ció que representa el conjunt de l’em-
presariat de les comarques del Baix 
Penedès, l’Alt Penedès i el Garraf. La 
signatura va comptar amb l’assistència 
de l’alcaldessa, Agnès Ferré, i del presi-
dent de la FEGP, Martí Sistané.

L’acord pretén donar suport a les 
iniciatives empresarials de la Bisbal i el 
seu entorn amb el desenvolupament 
d’accions i programes per a fomentar 
l’emprenedoria, la formació i la reten-
ció i atracció del talent emprenedor i 
creatiu.

des al polígon industrial. Van finalitzar 
la seva estada a la Bisbal amb un dinar 
amb empresaris de la zona.

L’Ajuntament de la Bisbal ha 
cessat Daniel Caballero Casta-
ño com a càrrec de confiança 
adscrit a les àrees de Benestar 
Social i Educació, vinculades 
al Partit dels Socialistes de Ca-
talunya. El motiu ha estat la 
pèrdua de confiança per part 
de la 1a tinenta d’alcalde de 
l’Ajuntament, Maguy Antolín, 
que ha estat qui ha sol·licitat 
aquest cessament. Caballero 
era càrrec de confiança des del 
22 de juny del 2015.

Cessat el càrrec 
de confiança 
adscrit a 
les àrees de 
Benestar Social 
i Educació



6 Torre de guaita núm. 22 · La Bisbal del Penedès · MARÇ/ABRIL 2018

Finançament extern per 
a la remodelació del 
poliesportiu
L’alcaldessa i regidora d’Urbanisme, Agnés Ferré, ha sol·li-
citat a la Diputació de Tarragona que la subvenció que 
s’atorga en el marc del Pla d’Acció Municipal per a l’any 
2018 es destini a la primera fase del projecte de remode-
lació del poliesportiu municipal. Aquesta suposarà l’am-
pliació del lateral del pavelló amb una nova construcció 
de 364,60 m2 on s’ubicaran el vestíbul d’accés, els nous 
vestidors i els serveis destinats al públic.

El cost d’aquesta primera fase és de 450.488,58 €, dels 
quals 150.752 € es cobririen amb finançament extern i la 
resta amb fons municipal.

Canvis de sentit al barri de 
la Riba
En el marc dels treballs de senyalització que s’han dut a 
terme al barri de la Riba, s’ha modificat el sentit de la circu-
lació a tres vies: el carrer del General Manso és ara només 
de baixada, tot i que s’hi permetrà l’accés en direcció con-
trària als veïns i veïnes que necessitin accedir als seus ha-
bitatges i aparcaments; al passeig Lluís Companys, un dels 
carrers continua sent de pujada i l’altre és ara de baixada; 
finalment, el carrer del Puig Francàs passarà a ser de doble 
sentit però només per als residents i el transport públic.

Aquestes actuacions han inclòs també el canvi de se-
nyals no reglamentaris. 

Es posa en marxa un nou projecte per a 
controlar les colònies de gats
La gestió consistirà en la captura, esterilització i vacunació dels animals 
per controlar-ne la població i salubritat

La Regidoria de Medi Ambient ha sig-
nat un conveni de col·laboració amb la 
Coordinadora Felina de Tarragona per 
posar en marxa un projecte de control 
de les colònies de gats. El passat 15 de 
febrer es va convocar una reunió per a 
presentar aquest model mixt de ges-
tió que consistirà, d’una banda, en la 

captura dels animals per procedir-ne a 
una revisió veterinària i, de l’altra, que 
aquests siguin vacunats, desparasitats 
i esterilitzats amb l’objectiu de contro-
lar-me la població i salubritat.

La regidora, Leo Uceda, va explicar 
que «es tracta d’un projecte reivin-
dicat pels veïns i veïnes i en el qual 
l’Ajuntament treballa des de fa temps». 
El consistori destinarà, aquest 2018, la 
quantitat de 10.000 € al control de les 
colònies de gats.

Cerca de persones voluntàries 

Des de l’Ajuntament es vol afavorir 
la creació a la Bisbal d’una associació 
formada per aquelles persones que 
habitualment alimenten els animals 
d’aquestes colònies, i oferir-los forma-
ció i suport en la gestió.“L’Ajuntament fomenta 

la creació d’una 
associació per a ajudar 
a alimentar els gats de 
les colònies
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Inaugurat el nou aparcament d’autobusos 
del camí del Gosch
L’equipament pretén millorar la seguretat viària a les hores d’entrada i sortida 
de l’institut Coster de la Torre

El passat 16 de març es va inaugurar 
l’aparcament d’autobusos del camí 
del Gosch, situat molt a prop de l’ins-
titut Coster de la Torre. Es tracta d’un 
projecte de la Regidoria d’Educació 
que vol agilitzar el trànsit i garantir la 

seguretat viària de l’alumnat que cada 
dia utilitza aquest transport per a des-
plaçar-se al centre educatiu.

L’obra ha inclòs el condicionament 
del terreny, de 1.416 m2, l’asfaltat, 
la tanca i la pintura. Els treballs han 

permès reestructurar l’espai, que ara 
compta amb una vintena de places per 
a turismes, un aparcament per a motos 
i ciclomotors i dues places per als dos 
microbusos que fan servei a la zona. 
També s’hi han instal·lat elements de 
mobiliari urbà com papereres, bancs 
i fanals. El cost de l’obra ha estat de 
150.000 €, una xifra a la qual cal afegir 
els 30.500 € de la compra del terreny.

Més enllà dels dies lectius, es preveu 
que l’equipament faciliti l’estaciona-
ment en dies de molta afluència de 
visitants com, per exemple, la diada 
castellera del 15 d’agost.

Acte inaugural  
La inauguració va comptar amb la 
presència de la presidenta del Consell 
Comarcal del Baix Penedès, Eva Ma-
ria Serramià, l’alcaldessa de la Bisbal, 
Agnès Ferré, la regidora d’Educació, 
Maguy Antolín, i la resta de membres 
de l’equip de govern. Tots ells van des-
tacar la importància d’aquest equipa-
ment que dona servei a l’Institut, el 
qual acull més de 650 alumnes de la 
Bisbal, Albinyana, el Montmell, Llorenç 
del Penedès, Sant Jaume i el Pla de 
Manlleu.

La regidora d’Educació va recordar 
que el projecte es va iniciar fa dos anys 
i mig amb la intenció de «garantir la 
seguretat vial de l’alumnat, agilitzar el 
trànsit al camí del Gosch, evitant així 
problemes a les hores d’entrada i sor-
tida de l’institut, i reestructuar la zona 
d’aparcament de vehicles». Antolín 
també va demanar civisme a la ciuta-
dania per tal que es faci un bon ús de 
les places d’aparcament degudament 
senyalitzades.

Des de la Regidoria es treballa en un 
projecte per a rehabilitar les escales 
que uneixen l’aparcament de la piscina 
amb l’accés a l’institut amb l’objectiu 
de facilitar l’estacionament al personal 
docent i administratiu del centre.

“El nou aparcament facilitarà l’estacionament en 
dies de molta afluència de visitants, com la diada 
castellera del 15 d’agost
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Apuesta por la seguridad vial en la Escuela 
Ull de Vent
Las clases, destinadas a los alumnos de 3º de primaria, han contado con la 
colaboración de los Mossos d’Esquadra

Como en cursos anteriores, la Conce-
jalía de Educación y la dirección de la 
Escuela Ull de Vent han organizado 
unas clases de seguridad vial para los 
alumnos de 3º de primaria. La iniciati-
va ha contado con la colaboración de 
los Mossos d’Esquadra.

Los alumnos se mostraron muy in-
teresados y participativos durante la 
formación, que pretendía ofrecer con-
sejos didácticos y ayudarlos a sentirse 
más seguros a la hora de transitar por 
las calles del municipio.

Desde la Concejalía de Educación 
mantienen su compromiso con la se-

guridad vial y aseguran que su inten-
ción es garantizar que cada año los 

más pequeños puedan recibir estas 
clases didácticas.

Nou punt de trobada per al jovent 
bisbalenc
Els usuaris de la «Cova Jove» podran gaudir d’activitats diverses, a més de rebre 
orientació acadèmica i informació del seu interès

La Regidoria de Joventut ha posat en 
marxa la «Cova Jove», un espai des-
tinat als nois i noies de 12 a 30 anys 
on podran gaudir d’activitats lúdi-
ques, culturals i formatives. Es troba 

ubicat al Centre Municipal de Cultura 
i obre de dilluns a divendres de 16 a 
20.30 hores. La seva creació era un 
dels objectius marcats en el Pla Local 
de Joventut 2016-2019. De fet, des 

de la Regidoria es treballa des de fa 
temps en el projecte i l’any 2017 es va 
contractar una dinamitzadora per a 
promoure el civisme entre el jovent i 
la seva col·laboració amb el teixit as-
sociatiu local. L’espai compta amb un 
reglament propi que ha estat aprovat 
pel Ple Municipal.

Tarda inaugural 
La «Cova Jove» es va inaugurar el pas-
sat 23 de març amb activitats diverses 
com un torneig de Fifa, un taller de 
maquillatge i jocs de taula. Durant 
tota la tarda s’hi van projectar curtme-
tratges i va haver-hi les carpes infor-
matives del servei Jove Baix Penedès. 
L’acte inaugural va comptar amb la 
presència de l’alcaldessa, Agnès Ferré 
i la regidora de Joventut, Leo Uceda. 
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Desde la Escuela Municipal de Idiomas se ha hecho lle-
gar a las y los alumnos una breve encuesta para conocer 
su grado de satisfacción. El 100 % han asegurado estar 
muy satisfechos/as con la relación calidad-precio de la 
formación. La mayoría también ha valorado de forma 
positiva el ritmo de la clase, el trabajo del profesorado y 
las actividades propuestas.

El 100 % de los y las alumnas dicen seguir bien las 
clases y un 75 % asegura que ha mejorado su nivel del 
idioma.

Satisfacción entre el 
alumnado de la Escuela 
Municipal de Idiomas

Se señalizan las plazas 
de aparcamiento en la 
guardería municipal

La Concejalía de Educación ha llevado a cabo unos traba-
jos de mantenimiento en la zona de estacionamiento de 
la guardería L’Oreneta. Estos han consistido en la pintura 
de las líneas que delimitan las plazas con el objetivo de 
organizar el aparcamiento de una forma más eficiente. 
Asimismo, se ha pintado y delimitado también una plaza 
para personas con movilidad reducida que se encuentra 
junto a la rampa de acceso y debidamente señalizada.

Más ayudas a las familias durante el curso 
escolar
Un total de 129 se han beneficiado de las subvenciones convocadas para la 
adquisición de los libros de texto

Este curso 2017-2018, la Concejalía de 
Educación ha vuelto a ofrecer diversas 
subvenciones para ayudar a las familias 
con los costes que supone el curso esco-
lar. Del total de solicitudes presentadas, 
el Ayuntamiento ha concedido ayudas 
para la compra de libros de texto a 129 
familias de la Escuela Ull de Vent y del 
Instituto Coster de la Torre. Asimismo, 
se han aprobado subvenciones para 
el comedor para 79 familias, y 13 más 
se han beneficiado de las ayudas en el 
transporte escolar. Finalmente, una fa-
milia más de la Escuela Ull de Vent ha re-
cibido una subvención para garantizar 
la igualdad de oportunidades desde la 
infancia y que permite que los alumnos “Para poder optar a cualquier subvención se debe 

estar al corriente de los pagos y presentar la 
documentación solicitada

no dejen de asistir a colonias y excursio-
nes por cuestiones económicas.

No todas las familias que han solicita-
do las ayudas las han podido recibir este 
año. La ley prevé que no se debe ser 
deudor de Hacienda, de la Seguridad 
Social o del Ayuntamiento para poder 
acceder a dichas subvenciones, y hay 
familias que no estaban al corriente de 
los pagos o bien no han presentado la 
documentación requerida.
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L’ACA subvenciona unes millores en la 
xarxa de subministrament d’aigua
El projecte preveu la instal·lació de nous comptadors per controlar el cabal als 
pous i a la sortida dels dipòsits

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 
ha atorgat una subvenció de 12.640 € 
a l’Ajuntament de la Bisbal per a rea-
litzar un seguit de millores en la xarxa 
de subministrament d’aigua potable. 
Aquesta quantitat servirà per a finançar 
una part del projecte d’instal·lació de 
nous comptadors a les entrades i sorti-
des dels pous i dipòsits municipals. La 
possibilitat de tenir dades de manera 
contínua facilitarà el control del cabal 
d’aigua i permetrà detectar-ne fuites i 
millorar el rendiment de la xarxa. El pro-
jecte té un pressupost de 65.509.38 €.

Els treballs consistiran en el canvi 
dels comptadors antics dels pous de 
la Masieta, l’Esplai, el pou nou de Can 
Gordei i el del Manyé. També es preveu 
instal·lar set comptadors nous a l’entra-
da dels dipòsits de l’Esplai, Can Gordei, 
el Priorat i la Miralba, on també s’afe-
giran aparells per a la recollida i gestió 
de dades. Finalment, es preveu també 
instal·lar-ne un en el rebombament de 
Can Gordei, al carrer Besòs. “La instal·lació de comptadors permetrà detectar fuites 

d’aigua i millorar el rendiment de la xarxa

L’Ajuntament de la Bisbal ha aprovat el 
plec de clàusules que ha de regular la 
contractació de les obres del local social 
de la Miralba. El projecte, que depèn de 
la Regidoria d’Urbanisme i compta amb 
el vistiplau de l’associació de veïns, pre-
veu la construcció al carrer Gladiol d’un 
edifici de 230,33 m2 que comptarà amb 
una sala polivalent, dos despatxos, la-
vabos, servei de bar, magatzem i por-
xos. El plec estableix un preu de licitació 
de 239.376,15 € i un termini d’execució 
de les obres de vuit mesos.

Un pas més per a la construcció del local 
social a la Miralba
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Mejora de la movilidad con un nuevo servicio 
de bus urbano que funcionará a demanda
La Bisbal será un municipio pionero en la implantación de este transporte público 
que se pondrá en marcha en el mes de julio

El Ayuntamiento de La Bisbal apues-
ta por un sistema de movilidad que 
funcionará según la demanda de los 
usuarios. A partir del día 1 de julio se 
pondrá en marcha un nuevo servicio 
de bus urbano sin paradas ni horarios, 
que funcionará a través de una aplica-
ción instalada en el teléfono móvil y 
que dará cobertura a todo el munici-
pio. Este nuevo sistema también pre-
tende evitar transportes innecesarios, 
mejorar la movilidad y velar por el me-
dio ambiente, ahorrando emisiones de 
CO2 y otros gases a la atmósfera.

El Ayuntamiento ha aprobado, por 
un precio de 18.000 €, un contrato 
menor que permitirá ofrecer este 
nuevo servicio durante cuatro meses 
como prueba piloto. Durante este 
tiempo el consistorio trabajará en un 
pliego de cláusulas para sacar el servi-
cio a concurso.

Más cobertura y mejor  
servicio  

La empresa Tunnll será la encargada 
de ofrecer este servicio con dos mini-
buses que estarán en funcionamiento 
de 7.30 a 19.30 horas. Los vehículos 
darán cobertura a todo el pueblo, in-
cluidos los núcleos de Santa Cristina, 
El Papagai y El Ortigós, a los que ac-
tualmente no llega este transporte. El 
consistorio no prorrogará el contrato 
del actual operador del servicio de 
bus, que finalizará en el mes de junio. 
Este se puso en marcha en el 2008 y 
fue el equipo de gobierno de entonces 
el que lo sacó a concurso a un precio 
de 71.800 €/año.

A disposición de la   
ciudadanía  

Este nuevo servicio se podrá utilizar 
para cualquier desplazamiento, siem-
pre que sea dentro del término mu-
nicipal de La Bisbal. Así, por ejemplo, 
lo podrán solicitar para llegar a casa 

Los usuarios podrán solicitar el servicio desde cualquier punto del municipio 
a través de una aplicación móvil que se podrá descargar de forma gratuita. El 
sistema localizará a la persona y le enviará un mensaje con el punto al que de-
berá dirigirse para coger el bus y la hora aproximada de la llegada del vehículo.

La intención es que la aplicación sea bastante intuitiva y fácil de usar. Con-
tará con un mapa real y una tecnología que permitirá calcular la ruta óptima 
para recoger a cada usuario en un tiempo máximo de 45 minutos.

En caso de que haya personas que no puedan disponer de un smart phone o 
no estén acostumbradas a las nuevas tecnologías, se podrá acceder al servicio 
de forma excepcional por vía telefónica.

¿Cómo funcionará el servicio?

aquellas personas que lleguen car-
gadas con el bus de El Vendrell y de 
Barcelona, o para coger estos medios 
de transporte. Los comercios también 
se podrán beneficiar bonificando el 
boleto de bus a aquellos clientes que 

hayan utilizado el servicio para ir a 
comprar a su tienda. La Bisbal será el 
primer municipio de España en poner 
en marcha este sistema de movilidad 
que hasta ahora sólo se ha probado, 
en un núcleo urbano, en Suecia.

“El servicio se ofrecerá de 7.30 a 19.30 horas y dará 
cobertura a todo el municipio
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S’obre una nova convocatòria per a 
sol·licitar el Xec Nadó
La iniciativa pretén donar suport a les famílies i, alhora, fomentar el comerç 
de proximitat

L’Ajuntament de la Bisbal obre una 
nova convocatòria per a sol·licitar el 
Xec Nadó. És la tercera edició d’aques-
ta iniciativa sorgida de l’Àrea d’Alcaldia 
amb la intenció de donar suport a les 
famílies durant els primers mesos de 
vida del seu fill o filla. Les persones 
beneficiàries han d’estar empadrona-
des al municipi, com a mínim, des de 6 
mesos abans del naixement o adopció 
de l’infant. Aquest 2018, el consistori 
ha destinat al Xec Nadó una partida de 
5.000 €.

Dinamització del comerç     
local  
El Xec Nadó ofereix una subvenció de 
100 € per família que consisteix en el 
lliurament de 10 vals de 10 € cadascun 
que es poden utilitzar en els comerços 
locals adherits a la campanya. Els vals 
són nominatius i hi ha temps per a 
bescanviar-los fins al dia 1 de desem-
bre del 2018.

La Bisbal dona la benvinguda a les noves 
persones empadronades
Es posa en marxa un nou servei per a informar els nouvinguts sobre el municipi 
i els serveis que ofereix

El dia 12 de març es va celebrar la pri-
mera benvinguda als nous empadro-
nats. Es tracta d’un nou servei que es 
vol oferir trimestralment amb la inten-
ció de donar a conèixer el municipi 
a les persones nouvingudes i infor-
mar-los sobre els serveis municipals, 
les festes locals i les entitats i associa-
cions que en formen part. En aquesta 
ocasió van ser deu les persones as-
sistents —empadronades durant els 

darrers mesos del 2017 i els de gener 
i febrer d’aquest 2018—, que van ser 
rebudes pels membres de l’equip de 
govern. L’alcaldessa els va explicar les 
principals característiques del munici-
pi, i posteriorment se’ls va lliurar una 
carpeta amb un llibret informatiu, un 
mapa, els horaris del transport públic 
i un calendari fiscal. En finalitzar l’acte 
es va compartir amb elles un pica-pica 
i una copa de cava.

“Les persones beneficiàries rebran 10 vals de 
10 € cadascun que podran utilitzar en els comerços 
adherits a la campanya
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Las antiguas «casas de los maestros» 
se convertirán en viviendas sociales   
Actualmente se está redactando el proyecto de rehabilitación y las obras podrían 
comenzar en breve

El pasado mes de enero se aprobó un 
contracto menor de 6.738,62 € para la 
redacción del proyecto básico, de eje-
cución y dirección de obra de la rehabi-

Se recuperan más de 6 
toneladas de ropa usada 
durante el 2017
La fundación Humana recuperó 6.872 kilos de ropa usada 
en La Bisbal durante el 2017. El material, procedente de los 
cuatro contenedores ubicados en el municipio, supone una 
reducción del volumen de residuos y posibilita la reutiliza-
ción de este material. 

Además, este modelo 
de gestión incorpora una 
finalidad social: la creación 
de puestos de trabajo in-
clusivos y la aportación de 
recursos a proyectos de 
cooperación y desarrollo. 
El servicio de recogida es 
gratuito y genera tam-
bién un gran beneficio 
medioambiental, ya que 
las 6,8 toneladas recogi-
das suponen un ahorro de 
21,7 toneladas de CO2 a la 
atmósfera.

litación de las conocidas como «casas 
de los maestros». La intención es que 
estas se conviertan en viviendas socia-
les de propiedad municipal.

La Concejalía de Bienestar Social 
trabaja desde hace dos años en este 
proyecto. Uno de los primeros pasos 
fue realizar todos los trámites admi-
nistrativos necesarios para conseguir 
que dichas casas, inscritas inicialmente 
como equipamiento municipal, fue-
sen consideradas como viviendas. La 
concejala, Maguy Antolín, asegura que 
este «es un paso más para garantizar la 
igualdad de oportunidades de los bis-
balenses y asegurar el derecho a una 
vivienda digna para las familias más 
vulnerables».

La redacción del proyecto podría fi-
nalizar durante este primer trimestre 
del 2018 y las obras podrían comenzar 
en breve.

Nova edició del taller de 
risoteràpia
El passat 14 de març, la Regidoria de Lleure de l’Ajunta-
ment de la Bisbal va organitzar una nova edició del taller 
de risoteràpia. Es tracta d’una activitat que s’ofereix habi-
tualment de forma trimestral i que sempre ha tingut una 
bona acollida per part de la ciutadania.

La risoteràpia és una tècnica psicoterapèutica que pre-
tén produir beneficis mentals i emocionals en les perso-
nes. A més, el fet que es practiqui en grup ajuda a passar 
una bona estona alhora que la persona es relaxa i gau-
deix dels beneficis que suposa el riure.



La Bisbal del Penedès

GculturalAA
Abril · Maig · Juny

Una cinquantena de 
persones gaudeixen de 
l’òpera al Liceu
Un total de 53 bisbalencs i bisbalenques van participar el 
passat 17 de febrer en una sortida al Gran Teatre del Liceu. La 
iniciativa formava part del projecte «Liceu al territori», que pre-
tén apropar l’òpera a la ciutadania. La jornada va incloure la 
visita a les instal·lacions del teatre i també al Cercle del Liceu, 
un espai ple d’història i amb una col·lecció de quadres de l’ar-
tista Ramon Casas. Posteriorment, els assistents van gaudir de 
l’òpera Romeu i Julieta, una experiència que tots van valorar 
de forma positiva i van assegurar que repetirien l’any vinent.

21 
Exposició de roses
Inauguració: 17.30 h
Horari: diumenge 22 de 12 a 14 h i 
de 17 a 19 h i dilluns 23 de 12 a 14 h
Lloc: local de l’associació
Organitza: Associació de Dones 
de la Roca Foradada

Presentació del llibre de Sant 
Jordi Bisbal 1868-1923: episodis 
del Baix Penedès. La restauració.
A càrrec de l’autor, Jordi Ferran 
Ventosa. En finalitzar, es podrà 
adquirir el llibre a un preu públic 
de 5 €.
Horari: 20 h
Lloc: Centre Municipal de Cultura

Abril
DISSABTE

22 
Lliurament de premis del concurs 
literari infantil
Amb esmorzar i actuació infantil 
per a tots els assistents
Horari: 11.30 h
Lloc: plaça Pau Casals

Abril
DIUMENGE

23 
Sortida de la Colla Castellera Els 
Bous a Torredembarra
Horari: 12 h
Lloc: parc de Sant Jordi, 
Torredembarra

Lliurament dels premis literaris 
de Sant Jordi
Horari: 19.30 h
Lloc: auditori del Centre Municipal 
de Cultura

Abril
DILLUNS

12 
Clean up day 
Horari: 11 h
Lloc per determinar

Maig
DISSABTE

19 
Sopar i ball de la primavera
Horari: 21.30 h
Lloc: Societat Cultural i Recreativa

Maig
DISSABTE

2 
Participació de la Colla Castellera 
Els Bous a la festa del barri de la 
Plaça
Horari: 20 h
Lloc: plaça Major

Juny
DISSABTE

La Bisbal es suma a la 
celebració del Dia de la 
Poesia
Per tercer any consecutiu, la Regidoria de Cultura va su-
mar-se a la celebració del Dia de la Poesia, declarat el 21 
de març per la UNESCO amb l’objectiu de fomentar aquest 
gènere literari. El poema escollit enguany per a protago-
nitzar la jornada va ser del poeta i traductor Marc Granell 
(València, 1953).

El Centre Municipal de Cultura va acollir una lectura en 
català d’aquest poema, a càrrec del Club de Lectura Fàcil, 
que posteriorment va ser traduït a diverses llengües. Al-
tres bisbalencs i bisbalenques també van participar en la 
celebració llegint altres obres en vers.

DATA A DETERMINAR
Sortida per l’entorn
Itinerari amb la guia professional 
de Joan Rovira
Organitza: Associació de Dones 
de la Roca Foradada

6 
Trobada Nacional de la Federació 
dels 3 Tombs

Maig
DIUMENGE
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Cellers Domenys celebra la Festa del Vi Jove 
i l’Oli Novell
La cooperativa va organitzar aquest esdeveniment a la Bisbal en coincidència 
amb el centenari de la seva fundació

Cellers Domenys organitza cada any 
a Sant Jaume dels Domenys la Fes-
ta del Vi Jove i l’Oli Novell. El passat 4 
de març, coincidint amb el centenari 
de la seva fundació, l’esdeveniment 
es va traslladar a les instal·lacions del 
celler de vi ubicat a la Bisbal. La festa 
va comptar amb activitats diverses 
com un esmorzar —en el qual van 
participar un miler de persones—, una 
exposició, paradetes de productes ali-
mentaris i artesans, una mostra d’oficis 
antics i l’actuació de grups culturals i 
locals com les Puntaires de la Bisbal, la 
Colla Castellera Els Bous, els Gegants i 

Grallers de la Societat, el Ball de Gita-
nes i el Ball de Diables.

100 anys d’història  

Cellers Domenys es va fundar l’any 
1917 a Sant Jaume dels Domenys, i és 
el resultat de la fusió entre les coopera-
tives de la Bisbal, Banyeres del Penedès, 
Rodonyà, Blancafort, Pira i Rocafort de 
Queralt. L’entitat reuneix actualment 
més de 500 socis i gestiona més de 
2.500 hectàrees.“La festa va comptar amb l’actuació de diverses 

entitats i grups culturals de la Bisbal

La ciutadania surt al carrer per gaudir 
del Carnaval
Un total de 5 carrosses van formar part d’una rua que va comptar amb la 
participació d’entitats i associacions del poble

Els bisbalencs i bisbalenques van par-
ticipar de forma molt activa en la cele-
bració del Carnaval al municipi. Els ac-
tes van començar el dissabte dia 10 de 
febrer amb les festes i balls que les ma-
teixes entitats i associacions organitza-
ven als seus locals per als socis. Alguns 
barris també es van afegir a la celebra-
ció. El diumenge dia 11 de febrer va arri-
bar la rua del Carnaval, organitzada per 
la Societat Cultural i Recreativa, que va 
desfilar per diversos carrers de la Bisbal. 
Hi van participar un total de 5 carrosses 
que van convertir la festa en una de les 
més alegres i participatives de l’any. El 
dilluns dia 12 de febrer l’Ajuntament va 
organitzar una festa infantil a l’escola 
Ull de Vent. Els petits van poder gaudir 
d’un berenar apte per a celíacs ofert pel 
Frankfurt de Cal Basso.
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Desè aniversari dels Premis Literaris 
de Sant Jordi
El lliurament es farà el dia 23 d’abril i inclourà un recital de cançó i poesia 
dedicat a l’escriptor Manuel de Pedrolo

La Bisbal celebra enguany el desè ani-
versari dels Premis Literaris de Sant 
Jordi. Es tracta d’uns guardons que 
va posar en marxa l’Associació per la 
Dignitat de la Bisbal (ADB) sense el su-
port del consistori, governat en aquell 
moment per ERC. Tot i les dificultats, el 
certamen es va anar consolidant fins a 
convertir-se en uns premis rellevants a 
tot el territori i amb una alta participa-
ció. Actualment els organitza l’Ajunta-
ment a petició de l’entitat.

Els guardons premien relats curts o 
poesia en llengua catalana o castella-
na. El primer premi s’emportarà 200 
euros i el segon i tercer, 150 i 100 eu-
ros respectivament. Hi haurà també 
un premi especial ADB per a un text 
de temàtica bisbalenca que rebrà 300 
euros. El lliurament es farà el dia 23 
d’abril a l’auditori del Centre Munici-
pal de Cultura i inclourà un recital de 
cançó i poesia dedicat a l’escriptor Ma-
nuel de Pedrolo.

Premis literaris infantils
Coincidint amb Sant Jordi, hi haurà 
també premis infantils organitzats de 
forma conjunta amb l’Escola Ull de 
Vent. Els infants presentaran un dibuix 
o una història, segons la seva edat, i 
s’escollirà un/a guanyador/a per aula. 
El diumenge dia 22 d’abril, els pre-
miats i els seus companys seran els 
protagonistes d’una festa a la plaça 
Pau Casals en la qual hi haurà regals i 
un espectacle infantil.

D’altra banda, el proper 21 d’abril a 
les 20 hores es presentarà el llibre 
de Sant Jordi, que enguany serà 
l’obra titulada Gent de la Restau-
ració 1868-1923, de l’historiador 
local Jordi Ferran Ventosa. Aquesta 
publicació es posarà a la venda a 
un preu de 5 euros.

Presentació del 
llibre de Sant Jordi

Primera trobada mensual del Club 
de Lectura Fàcil
Una desena de persones s’han inscrit per participar en aquesta iniciativa 
que pretén millorar l’expressió oral en llengua catalana

El passat mes de gener es va donar 
el tret de sortida a una nova edició 
del Club de Lectura Fàcil. Actualment 
compta amb 10 participants, tot i que 
el període d’inscripcions romandrà 
obert per a totes aquelles persones 
que s’hi vulguin apuntar durant el curs.

En aquesta ocasió, la iniciativa s’ofe-
reix de forma conjunta amb el Consor-
ci de Normalització Lingüística amb la 
intenció de fomentar la millora de l’ex-

pressió oral en català. Així mateix, sota 
la direcció de Montserrat Espar, el Club 
de Lectura Fàcil vol promoure l’hàbit 
de la lectura alhora que s’intenta que 
les persones participants es relacio-
nin entre si i passin una bona estona 
a la biblioteca. La primera novel·la a 
comentar va ser Cavall de guerra, de 
Michael Morpurgo, i la segona ha estat 
Maurice o la cabana del pescador, de 
Mary Shelley.



17Torre de guaita núm. 22 · La Bisbal del Penedès · MARÇ/ABRIL 2018

Homenatge a les entitats i associacions 
de la Bisbal 
La voluntat del consistori era agrair la tasca que desenvolupen al municipi 
al llarg de tot l’any

La Regidoria de Cultura va organitzar, 
el passat 18 de març, la primera tro-
bada d’entitats i associacions locals. 
La iniciativa pretenia reconèixer la 
tasca social, cultural i esportiva que 
realitzen, sigui organitzant activitats o 
portant el nom del municipi arreu del 
país. Així mateix, l’acte va servir per a 
fomentar la convivència i l’intercanvi 
d’experiències entre elles. La Bisbal 
compta actualment amb disset enti-
tats i cinc associacions de veïns.

Esmorzar amb productes de 
proximitat
La trobada va consistir en un esmor-
zar al mas de les Gralles —una masia 
situada al nucli històric de l’Ortigós—, 
on els convidats van poder gaudir de “Els i les assistents a l’esmorzar van poder gaudir de 

productes de proximitat i de qualitat de la comarca

productes de proximitat i de qualitat 
de la comarca. 

L’acte va comptar amb la presència 
de l’alcaldessa, Agnès Ferré, la regido-
ra de Cultura, Judith Vidal, el director 

dels Serveis Territorials de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya a Tarrago-
na, Jordi Agràs, i el diputat de Cultu-
ra de la Diputació de Tarragona, Joan 
Olivella.

Crida a la ciutadania a col·laborar en la 
XXI Trobada Nacional dels Tres Tombs
El proper 6 de maig, la Bisbal acollirà aquest esdeveniment que organitza 
anualment la Federació Catalana dels Tres Tombs

La Bisbal del Penedès acollirà, el diu-
menge 6 de maig, la XXI Trobada Na-
cional dels Tres Tombs, organitzada per 
la Federació Catalana dels Tres Tombs 
amb la col·laboració de l’Ajuntament. 
La jornada comptarà amb una seixan-
tena de carros, una trentena de cavalls 
i més de 500 participants: aquest és el 
motiu pel qual des del consistori es fa 
una crida als bisbalencs i bisbalenques 
a col·laborar durant la trobada com a 
voluntaris/àries.

Suport a l’organització 

Des de les 7 del matí faran falta per-
sones voluntàries per a preparar un 

esmorzar al qual està previst convidar 
totes les colles. També caldrà personal 

de suport per a acompanyar els i les 
participants i per a quedar-se al punt 
d’informació que s’instal·larà a l’apar-
cament. Aquestes persones volun-
tàries s’encarregaran de col·locar-se 
a les cruïlles durant el recorregut per 
evitar el pas de vehicles, ajudar en 
l’avituallament d’aigua i preparar les 
banderes que portarà cada carro i que 
posteriorment es col·locaran a l’esce-
nari per a fer la fotografia institucional.
Les persones interessades a col·la-
borar en la jornada han d’enviar un 
correu electrònic a info@bisbalpe-
nedes.com o adreçar-se a les oficines 
municipals.
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Tots els partits amb representació al consistori estan convidats a participar en aquesta secció
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Prop de 400 esportistes participen 
en el Cros Comarcal
La iniciativa «Correm en família» va repetir el seu èxit i va permetre 
a pares i mares compartir la cursa amb els infants  

El passat 25 de febrer es va celebrar, 
per tercer any consecutiu, el Cros Co-
marcal de la Bisbal. La jornada va tor-
nar a ser un èxit, tant pel nombre de 
participants, que va arribar a les 396 
persones, com per la seva organitza-

ció. Més enllà de la competició, va ser 
una jornada festiva durant la qual els 
infants van poder gaudir de forma gra-
tuïta d’inflables i del rocòdrom que va 
oferir l’entitat Bisbal Vertical. Un cop 
més, va tenir una gran acollida la ini-

Notícies breus

Oriol Rodríguez, en el Campionat 
d’Espanya de Velocitat

El pilot de la Bisbal Oriol 
Rodríguez correrà, aquest 
2018, en el Campionat 
d’Espanya de Velocitat 
(CEV) en la categoria de 
Moto 4. Amb només 12 
anys, formarà part de 
l’equip de Toni Elías i in-
tentarà pujar al podi en 
les diverses proves previs-
tes aquesta temporada.

L’any 2017, el bisbalenc 
va quedar segon en el 
campionat Supermotard 
85 cc i tercer en el campionat Promovelocidad Racc de 70 
cc. Actualment està patrocinat per l’Ajuntament de la Bis-
bal, que busca nous col·laboradors per donar suport a la 
carrera del jove pilot.

ciativa «Correm en família», que per-
metia als familiars acompanyar els in-
fants durant el recorregut de la cursa.

Agraïments a l’organització
L’organització del cros va anar a càrrec 
dels professors d’educació física de 
l’Escola i l’Institut, Carolina Méndez i 
Jordi Álvaro, als quals es vol reconèixer 
l’esforç per implicar en el voluntariat 
docents i membres de les associacions 
de pares i mares. Des del consistori 
també es vol agrair la tasca dels vo-
luntaris així com la col•laboració dels 
establiments Queviures Dolors Mateu, 
Fruites i Verdures Montserrat, Agro-
Verd, Supermercat Jaume, Forn de Pa 
Aresmar i Forn de les Escales, que van 
participar en l’avituallament.

La taekwondista Gloria Ruiz es 
proclama campiona d’Espanya

La bisbalenca Gloria Ruiz Navarro ha guanyat, per tercer 
any consecutiu, el Campionat d’Espanya de Taekwondo, 
representant-hi la selecció catalana. A més, aquest 2018, 
s’ha convertit en esportista d’elit gràcies a les puntuacions 
obtingudes en diversos campionats.

Al llarg de la seva trajectòria ha pujat al podi en una 
trentena d’ocasions i ha obtingut l’or en quatre campio-
nats de Catalunya i dos campionats d’Espanya. La seva fita 
ara és anar al mundial i guanyar les Olimpíades Juvenils, 
que es faran al mes d’octubre a Buenos Aires.




