El local social de la Miralba serà una
realitat a finals d’any
Han començat les obres de construcció d’aquest equipament que es convertirà
en un punt de trobada per als veïns i veïnes del barri
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Telèfons d’interès

Ple municipal extraordinari

Emergències
		
Incidències municipals

112
678 59 59 59

Ajuntament

977 68 84 38

Fax Ajuntament

977 10 96 72

Llar d’Infants Municipal
L’Oreneta
977 68 84 76
Centre Municipal de
Cultura

977 16 99 17
977 16 99 26

Consultori mèdic

977 68 87 24

Farmàcia

977 68 85 50

Urgències – CAP del
Vendrell

977 66 77 03
977 66 51 51

Hospital del Vendrell

977 66 11 41

Urgències Hospital
del Vendrell

977 25 79 14

Creu Roja del Vendrell

977 66 11 41
977 66 41 13

ADF Clot de Bou

977 68 92 55

Parròquia de Santa
Maria

977 68 84 52

Col·legi públic
Ull de Vent

977 68 83 52

Autobús urbà Hife

902 11 98 14

IES Coster de la Torre

977 16 91 83

Servei aigua
(Manteniment 24h)

900 81 40 82

Servei aigua (Oficines)

900 81 40 81

10 DE MAIG DEL 2018
Aprovació nova addenda al contracte de
06/06/17 de subministrament elèctric entre els
promotors i Endesa Distribución Eléctrica, SLU

PDeCAT,
PSC, ERC

Aprovació conveni amb el CCBP i altres
ajuntaments de la comarca per a l’execució del
programa «Enfeina’t», convocatòria 2017

PDeCAT,
PSC, ERC

Aprovació de la distribució del superàvit 2017

PDeCAT,
PSC, ERC

En contra

Abstenció

En contra

Abstenció

ERC

PSC

Ple municipal extraordinari
4 DE JUNY DEL 2018
Aprovació inicial de modificació de crèdit (Exp.
882/2018)

A favor
PDeCAT

Notícies breus

Nomenament d’un nou càrrec de
confiança
La regidora del PSC, Maguy Antolín,
ha sol·licitat el nomenament d’un nou
càrrec de confiança per a assessorar
les regidories d’Educació i Benestar
Social. La incorporació de Marta Aznar arriba després que el passat 26 de
febrer, a petició de la regidora, es va
cessar Daniel Caballero, que fins al moment ocupava aquest lloc de treball.
En el pacte de govern signat l’any
2015 entre el PDeCAT (abans CiU) i
el PSC s’incloïa el nomenament d’un
càrrec de confiança del PSC.

Serveis

Biblioteca Municipal
Al primer pis del Centre Municipal
de Cultura
Biblioteca i servei d’ordinadors
Horari: de dilluns a divendres de
16.30 a 20 h

Xarxes socials
@AjuntamentBisbalPenedes
@BisbalPenedes
EDITA
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A favor

Condol per la mort de la regidora
Margarita Barberà
L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès
vol mostrar el seu condol als amics i familiars de la regidora Margarita Barberà
Cuesta, que ha mort de forma sobtada
als cinquanta-cinc anys. Barberà formava part de les llistes d’ERC-AM en les

passades eleccions i va prendre possessió del seu càrrec el dia 19 de març del
2018 després que José Fernández Rodrigo i el que havia de ser el seu substitut, Héctor Yokota, presentessin la seva
renúncia a l’acta de regidor.
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“

Aquest 2018 destinem
més de 200.000 € a
la xarxa d’aigua amb
el compromís de
seguir-hi invertint els
propers anys

Agnès Ferré
Alcaldessa de la Bisbal
del Penedès

“

Este 2018 destinamos
más de 200.000 €
en la red de agua con
el compromiso de
seguir invirtiendo los
próximos años

3

Invertim en la renovació de la xarxa
d’aigua del municipi
Aquest 2018 invertirem 211.707,72 € a renovar la xarxa d’aigua de la Bisbal del Penedès,
173.062,78 € de fons propis i 38.644,94 € de subvencions de l’ACA (Agència Catalana de
l’Aigua) i de la Diputació de Tarragona.
Al Papagai la xarxa de distribució d’aigua potable de la urbanització està realitzada amb
tub de PVC, a excepció dels trams que s’han reparat. Hi ha continus problemes greus de
rendiment, fuites i taps de calç de fa anys. Des que es va recepcionar la urbanització al
2010, ara farem les primeres renovacions completes a la xarxa: substitució de part de
la canonada existent als carrers Alosa, Cadernera i Rossinyol; soterrament del tub
provisional al carrer Toledo del Priorat, a causa d’una avaria molt greu de fa uns mesos;
instal·lació dels comptadors de control dels cabals subministrats en alta a les sortides
dels pous d’aigua de tot el municipi que van als dipòsits, una bona mesura per a controlar-ne i millorar-ne l’eficàcia; acabar el pou de l’Esplai, que es va construir al 2017 i on ara
falta per la part exterior, i la seva posada en funcionament.
La xarxa d’abastament d’aigua potable de la Bisbal està obsoleta en moltes zones,
per l’antiguitat de les canonades i també per la falta d’inversions durant molts anys.
Per aquest motiu, enguany hi destinem més de 200.000 €, amb el compromís de seguir-hi invertint els propers anys, una inversió que no implicarà increment de preus del
servei d’abastament d’aigua ni més endeutament, sinó que es costeja amb fons propis
de l’Ajuntament i subvencions de la Generalitat i la Diputació de Tarragona.

Invertimos en la renovación de la red de
agua del municipio
Este 2018 invertiremos 211.707,72 € en renovar la red de agua de La Bisbal del Penedès,
173.062,78 € de fondos propios y 38.644,94 € de subvenciones de la ACA (Agencia Catalana
del Agua) y de la Diputación de Tarragona.
En El Papagai la red de distribución de agua potable de la urbanización está realizada con
tubo de PVC, a excepción de los tramos que se han reparado. Hay continuos problemas graves de rendimiento, fugas y tapones de cal hace años. Desde que se recepcionara la urbanización en 2010, ahora haremos las primeras renovaciones completas en la red: sustitución de
parte de la tubería existente en las calles Alosa, Cadernera y Rossinyol; soterramiento
del tubo provisional en la calle Toledo del Priorat, a causa de una avería muy grave hace
unos meses; instalación de los contadores de control de los caudales suministrados en
alta a las salidas de los pozos de agua de todo el municipio que van a los depósitos, una
buena medida para controlar y mejorar su eficacia; terminar el pozo de El Esplai, que se
construyó en 2017 y donde ahora falta por la parte exterior, y su puesta en funcionamiento.
La red de abastecimiento de agua potable de La Bisbal está obsoleta en muchas zonas, por la antigüedad de las tuberías y también por la falta de inversiones durante
muchos años.
Por este motivo, este año destinamos a la misma más de 200.000 €, con el compromiso de
seguir invirtiendo los próximos años, una inversión que no implicará incremento de precios del servicio de abastecimiento de agua ni más endeudamiento, sino que se costea
con fondos propios del Ayuntamiento y subvenciones de la Generalitat y la Diputación de
Tarragona.
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El Ayuntamiento incorpora a un agente
de información ciudadana
La persona contratada realizará una campaña casa por casa para explicar
el funcionamiento del nuevo servicio de bus urbano
El próximo día 1 de julio se pondrá en
marcha el nuevo servicio de bus urbano. Con la intención de explicar el
funcionamiento de este nuevo servicio a la ciudadanía, el Ayuntamiento
ha contratado a una persona que, de
junio a septiembre, está realizando
una campaña informativa casa por
casa. La primera zona visitada ha sido
La Miralba.
Dicha incorporación se ha realizado
a través de un convenio de colaboración con el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) que ha permitido incorporar a un bisbalense con experiencia
en el ámbito comercial y con conocimiento de las nuevas tecnologías.

“

Ebando, una aplicación
móvil
Durante las visitas, el nuevo agente de
información ciudadana también explicará el funcionamiento de Ebando: se
trata de una aplicación que, de forma
gratuita, permite a los usuarios recibir
en su teléfono móvil información sobre
la acción de gobierno y sobre las actividades que organizan Ayuntamiento
y entidades sin necesidad de estar conectados a ninguna red social.

La persona contratada tiene experiencia en el
ámbito comercial y conocimiento de las nuevas
tecnologías

Nova temporada d’estiu a la piscina municipal
S’hi han realitzat alguns treballs de manteniment per a garantir que l’equipament
pugui obrir les portes amb total normalitat
El dia 16 de juny la Piscina Municipal
obre les seves portes al públic. Enguany la Regidoria d’Esports avança
la data d’obertura de l’equipament
assegurant que està tot a punt perquè

els veïns i veïnes de la Bisbal puguin
gaudir de l’estiu a les seves instal·lacions. En les últimes setmanes s’hi han
realitzat feines de manteniment i s’ha
adquirit material i recanvis que eren

necessaris per al bon funcionament de
la maquinària de la piscina petita. La
gestió de l’equipament anirà a càrrec
d’una nova empresa, mentre que el
bar estarà gestionat per la mateixa de
l’any passat, ja que se li ha prorrogat el
contracte.
Tarifes i horaris
Les instal·lacions de la Piscina Municipal obriran, com en anteriors ocasions,
de les 11 a les 20 hores. Els preus tampoc variaran respecte de l’any passat:
l’entrada única serà de 3 € i s’oferiran
abonaments de deu entrades (22 €),
de trenta entrades (40 €) o de seixanta
entrades (60 €). Els usuaris que disposin de l’abonament de la temporada
passada el podran utilitzar només fins
al 30 de juny.
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S’inicien les obres de construcció del local
social del barri de la Miralba
Es preveu que l’equipament, que estarà ubicat al carrer Gladiol, estigui enllestit
abans que acabi l’any
Aquest mes de juny s’han iniciat les
obres de construcció d’un local social
al barri de la Miralba. Els treballs van

“

començar el passat dia 4, tot i que prèviament s’havia procedit a desbrossar
la parcel·la que acollirà l’equipament.

El cost del projecte és de 222.681,19 €, que seran
finançats majoritàriament per la Diputació de
Tarragona

El nou local social estarà ubicat al
carrer Gladiol i tindrà una superfície
de 230,33 m2. Comptarà amb una
sala polivalent, dos despatxos, lavabos, un bar, un magatzem i els porxos.
Les obres aniran a càrrec de l’empresa
Excavacions i Transports Rovira, SA,
i tindran una durada aproximada de
sis mesos i mig. El cost del projecte és
de 222.681,19 € (IVA inclòs), que seran
finançats majoritàriament per la Diputació de Tarragona: aquesta administració, a través del Pla d’Acció Municipal, hi aportarà una subvenció de
215.438,54 €; la resta s’assumirà amb
recursos propis del consistori.
Un compromís de
legislatura
Els veïns i veïnes de la Miralba no disposen actualment de cap espai al barri del qual puguin fer ús, sigui com a
punt de trobada o per a acollir algunes
de les activitats que s’hi organitzen al
llarg de l’any. El local és una llarga reivindicació de la ciutadania i un compromís de l’actual equip de govern per
a aquesta legislatura.
La Regidoria d’Urbanisme va iniciar
el procediment per a la construcció
d’aquest espai al mes de gener del
2016. Durant tot aquest temps s’ha
procedit a la redacció del projecte i a
la recerca del finançament extern necessari per a poder dur-lo a terme.
Va ser al mes de juliol del 2017 quan
es van aprovar per Junta de Govern el
projecte d’obra bàsic i executiu, l’estudi geotècnic i l’estudi bàsic de seguretat i salut. Finalment, al mes de
desembre, la Diputació de Tarragona
va aprovar la subvenció que permetia
licitar les obres del futur centre cívic
del barri.
Durant tot aquest temps, l’Ajuntament ha estat en contacte amb l’Associació de Veïns de la Miralba, que ha
donat el seu vist-i-plau al projecte.
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Comencen els treballs d’instal·lació
de la fibra òptica
Les empreses i particulars que contractin el servei gaudiran de connexió
a internet d’alta velocitat a un preu molt competitiu
Els treballs d’instal·lació del cablejat
de la fibra òptica a la Bisbal s’iniciaran
aquest mes de juny. L’Ajuntament ha
signat un acord amb l’operador Adamo i el soci local Apfutura que permetrà que les empreses i particulars que
contractin el servei gaudeixin d’una
velocitat de descàrrega de 1.000 Mb
i de pujada de 300 Mb, tot a un preu
molt competitiu.
El passat dia 5 de juny es va celebrar
una sessió informativa per a explicar
als veïns i veïnes del municipi les característiques del servei i resoldre els
seus dubtes. L’empresa va aprofitar
l’ocasió per a explicar que actualment
s’està desenvolupant la primera fase
del projecte, que consisteix a instal·lar
la fibra òptica al nucli urbà. Es preveu

Manteniment
de les voreres
als nuclis de la
Bisbal
L’Ajuntament obre el procés
de contractació per a realitzar
uns treballs de desbrossament
i manteniment de les voreres
als barris de Can Gordei, l’Esplai, el Priorat, la Masieta i Santa
Cristina. L’adjudicació serà per
a dos anys i tindrà un valor de
85.384,18 €. Un cop publicada
la convocatòria les empreses
tindran quinze dies per a presentar la documentació.
El manteniment de carrers i
voreres a la Miralba, l’Ortigós,
el Papagai i al nucli urbà anirà a
càrrec de la brigada municipal.

“

L’operador preveu que
al mes de juliol es pugui
començar a activar el
servei en les primeres
llars

que al mes de juliol es pugui començar
a activar el servei en les primeres llars.
Pel que fa a les urbanitzacions, primer es valorarà l’interès dels veïns i, en
funció dels resultats, es determinarà
de quina manera s’hi pot millorar el
servei. Tot i així, l’Ajuntament està en
contacte amb altres empreses per garantir que en els barris es pugui gaudir
en els propers mesos d’una connexió a
internet de qualitat.
Adamo ha informat que els primers
clients a contractar el servei es podran
beneficiar d’una oferta de llançament
amb tres mesos gratis de connexió a
internet. També hi haurà condicions
especials per als bisbalencs i bisbalenques que es registrin de forma prèvia
al web de l’operador.

Mejora de la movilidad en el
núcleo de Can Gordei
El Ayuntamiento ha habilitado un camino con escaleras
para facilitar el paso de los vecinos y vecinas entre las
calles Foix y Ter
En las últimas semanas han finalizado las obras de un camino
peatonal que une la calle Foix y
la calle Ter. Los trabajos han incluido la construcción de unas
escaleras que suponen una importante mejora para los vecinos
y vecinas de la zona, que han ganado en tiempo y comodidad a
la hora de desplazarse de una calle a otra. El coste del proyecto ha
sido de 16.000 € (sin IVA) y la ha
llevado a cabo una empresa bisbalense.
La actuación, que había sido muy reivindicada por la ciudadanía, ha servido

también para mejorar las condiciones
de este paso que siempre se encontraba lleno de suciedad y malas hierbas.
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Noves inversions derivades d’una bona
gestió municipal
L’Ajuntament de la Bisbal ha tancat
l’exercici 2017 amb un superàvit que
ascendeix a 645.408,24 €. L’estalvi en la
gestió municipal i la situació econòmica actual, amb estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i amb
una ràtio de deute i un període mitjà
de pagament als proveïdors que es
troben dins del que marca la normativa, permeten al consistori destinar
aquest romanent a noves inversions.
En el ple extraordinari del passat 4 de juny es va aprovar destinar
462.298,50 € a la millora de la xarxa de
subministrament d’aigua, a la compra
i adequació del nou edifici de la Briga-

da Municipal, al manteniment de les
franges forestals, als nous vestuaris del

Nous vestuaris al
camp de futbol
Enguany ja s’havia previst una partida de 10.000 € en el Pressupost
Municipal per a l’adequació dels
vestuaris del camp de futbol. Amb
aquest superàvit, l’Ajuntament
afegeix els 24.759,55 € restants
per poder finançar la totalitat del
projecte.

camp de futbol i a finançar part de les
obres del poliesportiu municipal.

Adquisició d’un
nou local per a la
Brigada Municipal
La Brigada Municipal disposa
d’una nau llogada pel consistori
al terme municipal de Santa Oliva, amb un contracte que finalitza
a finals d’any. Per proximitat i per
ampliar-ne l’espai, s’ha decidit adquirir un espai a la Bisbal que en
permeti l’ús per a la Brigada i també com a magatzem municipal.

Millores en la xarxa
de subministrament
d’aigua
• Substitució de les canonades i escomeses domiciliàries als carrers
Alosa, Cadernera i Russinyol del
Papagai (49.611,96 €)
• Canvi del tub provisional instal·lat al carrer Toledo d’El Priorat
després d’una avaria (14.876,03 €)
• Instal·lació de comptadors a les
sortides dels pous per controlar el
cabal d’aigua (27.139,32 €)
• Finalització de les obres i entrada
en funcionament del pou de l’Esplai (81.435,47 €)

Finançament del
nou poliesportiu
municipal
L’Ajuntament destinarà 81.476,17
€ a la primera fase de les obres
de remodelació del poliesportiu
municipal. Aquesta correspon a la
part dels vestuaris de nova construcció i està finançada, en part,
amb una subvenció de la Diputació de Tarragona.

Prevenció d’incendis
forestals
Cada any s’inverteixen més de
15.000 € en el manteniment de les
franges forestals a les urbanitzacions amb la intenció de minimitzar-hi el risc d’incendi. Aquest 2018
es preveu destinar-hi 18.000 € més
dels previstos per a aquest any.
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Primeres esterilitzacions per controlar
la població de gats al carrer
Les captures realitzades fins ara s’han centrat en les colònies de la Riera
de la Bisbal i l’avinguda Colom
El passat mes d’abril es va posar en
marxa un projecte pilot per a controlar la població de les colònies de gats.
Aquest està impulsat per la Regidoria
de Medi Ambient i compta amb la
col·laboració de la Coordinadora Felina de Tarragona. L’Ajuntament destinarà enguany 10.000 € al projecte,
que consisteix a capturar, esterilitzar,
vacunar i desparasitar els gats de carrer i vetllar per la seva salubritat. Les
primeres actuacions s’han realitzat a
la colònia de gats de la Riera de la Bisbal i a la colònia de l’avinguda Colom.
Cens de colònies i
alimentadors
En la mateixa línia, el consistori bisbalenc i la Coordinadora Felina de Tarra-

“

Es crea un cens de voluntaris per a garantir que
s’alimenti els animals de forma correcta i respectuosa
amb l’entorn

gona han creat un cens de colònies i
voluntaris amb la intenció de millorar
el control que es fa actualment dels
animals i fomentar que les persones

Una mostra amb vestimenta
d’època

La Bisbal va acollir una exposició de la Diputació de Tarragona titulada «Aquí hi ha tela». Va ser una proposta de l’arxiver
municipal, Jordi Ferran, que va comptar amb la col·laboració de l’Associació de Dones La Roca Foradada. Elles van ser
les encarregades de complementar l’exposició amb vestits
d’època d’home, de dona i de nen. La mostra va tenir un
gran èxit de públic i va ser visitada també per l’alumnat de
l’Escola Ull de Vent.

que els alimenten ho facin d’una manera adequada i respectuosa, tant
amb la resta de veïns i veïnes com
amb el medi ambient.

Lliurament del Xec
Nadó a nou famílies
bisbalenques

El passat 23 de maig, el Centre Municipal de Cultura va
acollir l’acte de lliurament del Xec Nadó. En aquesta edició, nou famílies bisbalenques s’han pogut beneficiar
d’aquest ajut de 100 € per a comprar en els comerços
locals adherits a la campanya.
Aquesta ha estat la tercera edició d’una iniciativa impulsada des de l’Àrea d’Alcaldia que pretén donar suport
a les famílies durant els primers mesos de vida del nadó
i, alhora, fomentar el comerç local.
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Una setmana per a fomentar l’ocupació i
l’emprenedoria
Unes 185 persones van participar en la 1a Setmana de l’Empresa i l’Ocupació
celebrada a la Bisbal
Del 28 de maig a l’1 de juny, la Regidoria d’Ocupació de l’Ajuntament i SOM
Bisbal van organitzar de forma conjunta la 1a Setmana de l’Empresa i l’Ocupació. La iniciativa estava destinada
a sectors diversos entre els quals hi
havia empreses, emprenedors, autònoms, comerciants, persones aturades
i joves amb necessitats d’orientació
laboral.
Els objectius eren apropar els diferents col·lectius a l’Administració pública i als organismes empresarials i
ocupacionals existents, així com donar
a conèixer els recursos i serveis que es
posen al seu abast per fomentar l’ocupació i l’emprenedoria al municipi.
Cinc dies, set sectors
diferents
Durant tota la setmana es van programar un seguit de xerrades i sessions
formatives que van comptar amb la
participació de cent vuitanta-cinc
persones.
Els emprenedors i autònoms van ser
els destinataris de la xerrada «Valors
d’emprendre», a càrrec de Maria Batet,
entrenadora d’habilitats emprenedores. Des d’UGT Formació es va oferir
una sessió, destinada a persones aturades, sobre noves tecnologies i xarxes
socials relacionades amb la recerca activa de feina. En el marc de la Garantia
Juvenil, la Cambra de Comerç de Tarragona va assessorar el jovent que busca
el seu primer lloc de treball o vol seguir
estudiant però necessita orientació.
Alguns organismes i administracions
públiques van aprofitar la Setmana de
l’Empresa i l’Ocupació per a presentar-se, com el grup Dones d’Empresa,
la Direcció General de Comerç de la
Generalitat o l’empresa Idiada. La iniciativa es va tancar el divendres amb
una jornada destinada a les empreses
de la Bisbal i dels polígons industrials
que els va servir per a intercanviar ex-

“

La iniciativa pretenia donar a conèixer els recursos
i serveis que s’ofereixen des de l’Administració i els
organismes empresarials i ocupacionals
periències i saber més sobre els serveis
que ofereixen els Serveis Territorials, la
Federació Empresarial del Gran Pene-

dès, la Fundació Santa Teresa, la Cambra de Comerç de Tarragona i l’Ajuntament de la Bisbal.

10
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El nostre municipi s’adhereix a la celebració
del Clean Up Day
La ciutadania va decidir que el lloc de la neteja fos el torrent, una zona del nucli
propera a la riera
Per tercer any consecutiu, la Bisbal es
va adherir a la celebració del European
Clean Up Day, una iniciativa que pretén conscienciar la ciutadania sobre
la quantitat de residus que es llencen
de forma incontrolada a la natura. El
dia 12 de maig la Regidoria de Medi
Ambient va organitzar una jornada de
neteja de l’entorn en la qual van participar un gran nombre de voluntaris i
voluntàries.
La novetat d’enguany va ser que les
persones participants van decidir que
l’espai escollit per a fer-hi la neteja fos
el torrent, és a dir, la zona del nucli
propera al pas de la riera. En anys anteriors s’havia netejat el camí del Priorat
i també una franja forestal del torrent
que passa pel Priorat de la Bisbal. Durant la jornada es van recollir quinze
bosses de rebuig, quatre de plàstic i
una de cartró. Des del consistori es vol
agrair la col·laboració dels voluntaris i
voluntàries que van contribuir a mantenir més net el nostre entorn.

“

Durant la jornada de neteja del torrent es van recollir
15 bosses de rebuig, 4 de plàstic i 1 de cartró

Trabajos de mantenimiento para minimizar
el riesgo de incendio
Se ha aprobado un
proyecto de mejora de
la franja forestal ubicada
entre las urbanizaciones
de Can Gordei y El Esplai
Con la intención de minimizar el riesgo de incendio, el Ayuntamiento de La
Bisbal realiza cada año diversos trabajos de limpieza y mantenimiento en
las franjas forestales que rodean los
barrios y urbanizaciones de La Bisbal.

El pasado mes de mayo se aprobó un
contrato menor para mejorar un tramo
de la franja situada entre los barrios
de Can Gordei y El Esplai. Dicho espacio tiene una superficie de 90.203 m2,
con veinticinco metros de anchura y
más de tres kilómetros de longitud. El
coste del proyecto es de 18.150 € (IVA
incluido).

El coste del proyecto para mejorar la franja forestal
es de 18.150 €
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Deixar els residus a la via pública pot ser
motiu de sanció
Es recorda que la brossa s’ha de dipositar dins el contenidor i que existeix un servei
gratuït de recollida de voluminosos
L’Ajuntament ha detectat que hi ha
veïns i veïnes que no fan un ús correcte dels contenidors d’escombraries,
sobretot a les urbanitzacions, i deixen
residus o voluminosos a la via pública.
Des de la Regidoria de Medi Ambient
s’informa que fer cas omís de la normativa pot ser motiu de sanció.
El servei de recollida funciona de
tal manera que només agafa la brossa
depositada dins dels contenidors, tot
allò que es troba fora no es recull. El
comportament d’alguns veïns i veïnes
ha fet necessari que un cop al mes un
altre equip passi a recollir tot allò que
ha quedat fora del contenidor per un
mal ús. Cada vegada que és necessari ampliar el servei, ha suposat un sobrecost per als comptes municipals.
Actualment el servei d’escombraries
és deficitari, i si ha d’assumir despeses
com aquestes es podria veure obligat
a apujar el preu del rebut.
Serveis gratuïts de recollida
Es recorda que la Bisbal del Penedès
compta amb un Punt Verd, on es poden dipositar tot tipus de residus i
deixalles de dilluns a diumenge i durant les vint-i-quatre hores del dia. Així
mateix, des del passat mes de gener
s’ofereix un servei gratuït de recollida
de voluminosos per a particulars cada
primer dilluns de mes no-festiu. Per a
fer-ne ús cal avisar amb un mínim de
cinc dies d’antelació a les oficines municipals, de forma presencial o trucant
al telèfon 977 688 438. Els voluminosos s’hauran de dipositar al costat de
la porta de casa el dia abans de la recollida.
Augment de l’incivisme
Des de la Regidoria de Medi Ambient
es fa també una crida a la ciutadania
amb la finalitat d’evitar comportament
incívics. Malauradament, hi ha grups
de persones que no respecten l’espai

públic i en ocasions trobem zones
plenes de brutícia, papereres mal utilitzades o excrements d’animals sense
recollir a la via pública. Aquestes conductes també són sancionables. Des
de l’Ajuntament es demana que, en

“

cas de ser testimoni o tenir informació sobre alguna conducta incívica, es
truqui al Servei d’Informació i Inspecció Municipal al telèfon 678 595 959 o
s’enviï un correu electrònic a l’adreça
info@bisbalpenedes.com.

La recollida dels residus que es deixen al costat dels
contenidors suposa un sobrecost per als comptes
municipals
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Las antiguas «casas de los maestros» se
rehabilitarán durante este 2018
El proyecto ya está redactado y pendiente de ser aprobado por la Junta de
Gobierno Local
La concejala de Bienestar Social, Maguy Antolín, ha confirmado que las
obras de rehabilitación de las conocidas como «casas de los maestros»
se llevarán a cabo durante este 2018.
Estas serán reformadas de forma consecutiva con la intención de convertirlas en viviendas sociales de propiedad
municipal y ayudar así a las familias
más vulnerables del municipio.
Actualmente, el proyecto está pendiente de ser visado por el Colegio
de Arquitectos y posteriormente será
aprobado por la Junta de Gobierno
Local. Una vez finalizados dichos trámites se procederá a la adjudicación
de las obras.

“

Las «casas de los maestros» se convertirán en
viviendas sociales de propiedad municipal

El Banco de Alimentos atendió 42 casos
durante el 2017
La mayoría eran personas que viven solas, matrimonios mayores o familias
monoparentales

Desde la Concejalía de Bienestar Social se trabaja de forma constante para
ayudar a aquellas personas que, por su
situación social o económica, necesitan acceder al Banco de Alimentos municipal. Durante el año 2017 el servicio
atendió una media de cuarenta y dos

“

Durante el 2017 se
beneficiaron de la
ayuda del Banco de
Alimentos un total de
85 personas

casos, de los cuales más de la mitad,
un total de veintiséis, eran personas
que vivían solas o bien matrimonios
mayores o familias monoparentales; el
resto fueron ocho familias de mujeres
separadas con dos niños a su cargo y
otras ocho familias en paro con dos o
tres hijos.
En total, el año pasado se beneficiaron de la ayuda un total de ochenta y
cinco personas, de las cuales catorce
eran usuarios/as de origen extranjero. Por edades, el Banco de Alimentos
atendió en el 2017 a dos bebés de hasta 2 años, a treinta y ocho niños y niñas
de 2 a 15 años, a treinta y siete personas de 16 a 64 años y a ocho más que
eran mayores de 65 años.
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El Centre Obert finalitza el curs escolar
Un total de nou infants de 9 a 12 anys han gaudit d’aquest servei que pretenia
millorar-ne el rendiment escolar
Aquest curs 2017-2018 han estat nou
els infants de 9 a 12 anys que han participat en el Centre Obert. Es tracta d’un
servei destinat a nens i nenes que necessiten un suport extern a l’escola per
a poder desenvolupar les seves habilitats i millorar el seu rendiment escolar.
El Centre Obert s’ofereix en una aula
del centre educatiu que disposa de material audiovisual per a reproduir documentals i pel·lícules que han ajudat a
treballar en grup valors i aptituds. Així
mateix, els infants han pogut utilitzar
el pati per a fer-hi joc lliure i activitats
dirigides.
Una tarda al Centre Obert
Les sessions inclouen una estona per
a berenar i compartir experiències del

“

dia i tres quarts d’hora per a fer deures,
durant els quals es pretén crear uns hàbits d’estudi que els i les alumnes puguin aplicar durant tota la seva etapa
escolar. La darrera mitja hora es destina
a desenvolupar activitats dirigides com
ara dinàmiques de grup que fomenten
la participació; jocs d’exterior per a potenciar el treball en equip i el respecte a
les normes; sessions de cinefòrum per a
treballar continguts educatius, o tallers
de treballs manuals per a fomentar la
creativitat i treballar les emocions a través de l’art plàstic.

Un dels objectius del Centre Obert és crear uns
hàbits d’estudi que els i les alumnes puguin aplicar
durant la seva etapa escolar

La Bisbal renova l’aposta per l’Escola
Municipal d’Idiomes
Obert el termini de preinscripció per als cursos d’anglès, francès i alemany que s’hi
oferiran el curs vinent
Una vuitantena d’alumnes estan gaudint dels cursos d’anglès i alemany que
ofereix l’Escola Municipal d’Idiomes.
L’èxit d’acollida ha fet que l’Ajuntament
renovi el seu compromís i aposti per
continuar oferint cursos d’idiomes per
a tothom a partir del mes de setembre.
Segons explica la regidora d’Educació i Benestar Social, Maguy Antolín,
«l’objectiu és fomentar l’aprenentatge
d’idiomes i, també, garantir que els cursos siguin accessibles per a tothom».
Actualment s’hi ofereixen les classes a
un preu reduït de 29 euros mensuals.
La contractació del professorat i la
gestió de l’escola van a càrrec de l’empresa especialitzada Punt de Partida.
Cada grup pot tenir de vuit a quin-

ho desitgin poden optar als certificats
reconeguts pel Marc Comú Europeu
(A1, A2, B1, B2 i C1) examinant-se a la
Bisbal.
Curs 2018-2019

ze alumnes, que fan dues classes a
la setmana. Els cursos estan oberts a
alumnes des dels 3 anys fins a adults
de qualsevol edat i nivell. Els que així

A causa de la bona acollida de la iniciativa, ja s’han obert les preinscripcions per
al pròxim curs 2018-2019. Les classes
començaran al mes de setembre i als
cursos d’anglès i alemany se n’afegiran
de francès, des de P-3 fins a persones en
edat adulta, sigui quin sigui el seu nivell.
En funció de la demanda, l’objectiu és
organitzar cursos intensius de conversa
per al proper mes de juliol. Les preinscripcions estan obertes a l’Ajuntament o
al web www.puntdepartida.cat.
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El món dels detectius centrarà les activitats
del Casal d’Estiu
Del 25 de juny al 7 de setembre els infants podran gaudir d’activitats diverses
com gimcanes, tallers i sortides
Amb la finalització del curs escolar, la
Regidoria de Lleure tornarà a oferir el
servei de Casal d’Estiu, destinat a nens
i nenes més grans de 3 anys. Aquest
anirà a càrrec del Grup d’Entitats El
Vendrell Educació i Lleure (La Ballaruga) i es farà del 25 de juny al 7 de setembre; només tancarà la setmana del
15 d’agost. L’horari del Casal serà de 8 a
13.30 hores.
Inscripcions obertes
L’edició d’enguany tindrà com a fil conductor el món dels detectius i, com en
anteriors ocasions, inclourà activitats diverses com gimcanes, sortides i tallers.
El preu serà de 35 € per setmana o 60 €
per quinzena, sempre que siguin dues
setmanes correlatives. Hi ha temps per
a formalitzar la inscripció a les oficines
municipals fins al 15 de juny.

Des de la Regidoria de Serveis Socials s’informa que l’alumnat de P3 a
sisè de primària vinculat als Serveis Socials municipals podrà assistir al Casal

d’Estiu. La voluntat és garantir la igualtat d’oportunitats per a tots els nens i
nenes de la Bisbal, sigui quina sigui la
seva situació familiar.

Mejorando la eficiencia energética de la
guardería municipal
El centro contará con un nuevo sistema de climatización que permitirá regular
la temperatura durante todo el año y reducir el consumo
El Ayuntamiento ha aprobado la instalación de un nuevo sistema de climatización en la guardería municipal. Este
proyecto se basa en el informe de los
técnicos municipales que constataba
que el edificio tenía algunas disfunciones, como un alto consumo energético,
la incapacidad de proporcionar confort
térmico en verano y una dificultad elevada para controlar los parámetros de
funcionamiento. Además, el centro dispone de un sistema de placas solares y
energía geotérmica que debería disminuir el consumo eléctrico.

La intención ahora es instalar unas
sondas de temperatura y humedad en
los pasillos e implementar el sistema
de control para que el suelo radial pue-

da ser también refrescante. Dicho proyecto tiene un coste de 4.567,27 € (IVA
incluido). También se ha aprobado por
valor de 8.750,85 € (IVA incluido) un
cambio en el sistema de gestión que,
a diferencia de lo que ocurría hasta
ahora, permitirá que la climatización se
pueda controlar directamente desde el
edificio de la guardería.
La concejala de Educación, Maguy
Antolín, ha asegurado que estas actuaciones empezarán en breve con la
finalidad de «gestionar de forma más
eficiente el consumo energético».
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Una jornada per a gaudir de la tradició dels
Tres Tombs
Uns 60 carros, 90 cavalls i 300 traginers van participar en la Trobada Nacional
que va acollir la Bisbal el passat mes de maig
El diumenge dia 6 de maig, la Bisbal
del Penedès va acollir la Trobada Nacional dels Tres Tombs. La celebració
va començar amb un esmorzar popular del qual es van servir prop de
sis-centes racions. Posteriorment es
va iniciar la cercavila, que va comptar
amb la participació d’uns seixanta car-

ros, noranta cavalls i tres-cents traginers vinguts de quaranta-vuit municipis d’arreu de Catalunya. La pluja no
va impedir la celebració, però sí que
va obligar a modificar el recorregut
dels tres tombs per a evitar relliscades
o possibles accidents. La jornada va
incloure altres activitats com l’actua-

ció del Grup de Grallers de La Societat,
la venda de tortells de Sant Antoni per
part de membres del Ball de Gitanes,
una exposició de maquetes de carros
de l’artesà de les Borges del Camp
Joan M. Vilà Pàmies i un dinar al gimnàs de l’escola Ull de Vent per a cent
trenta persones.
La trobada va comptar amb la col·laboració d’una seixantena de voluntaris, dels quals trenta-tres eren de la
Bisbal, així com de la Guàrdia Urbana
de Reus i de Cubelles. Entre les autoritats assistents no van faltar la presidenta de la Federació Catalana dels
Tres Tombs, Tània Guasch, el director
general de Cultura de la Generalitat
de Catalunya a Tarragona, Jordi Agràs,
i Quim Nin, secretari de Presidència de
la Generalitat de Catalunya.

L’Ajuntament fa un homenatge al voluntariat
S’ha volgut reconèixer el treball de les 75 persones que col·laboren de forma
habitual en serveis i activitats municipals
El dia 23 de maig es va celebrar un acte
per a retre homenatge a les persones
que, de forma altruista i voluntària,
col·laboren en el desenvolupament
d’alguns serveis municipals, com ara
el Banc d’Aliments o el servei Bon Dia.
Així mateix, també es va reconèixer la
feina de totes aquelles que col·laboren
en les activitats que s’organitzen des
de l’Ajuntament, com ara la Cavalcada
de Reis, la trobada dels Tres Tombs o el
Contacontes de la Biblioteca Pública.
En total s’hi va convidar un total de setanta-cinc persones, que van compartir un sopar a peu dret.
Durant l’acte, la regidora de Cultura,
Judith Vidal, va destacar la gran tasca

que fan els voluntaris i les voluntàries
de la Bisbal, i l’alcaldessa, Agnès Ferré,
va remarcar que «gràcies a ells es po-

den oferir serveis molt necessaris en
l’àmbit social i mantenir una gran oferta cultural i d’oci al municipi».

AGcultural

22

Juny · Juliol

La Bisbal del Penedès

17

24

Juny
DIUMENGE

Commemoració del 90è
aniversari del Club de Futbol
Joventut Bisbalenca
Hi haurà actes durant tota la
jornada
Organitza: Joventut Bisbalenca
3a Diada de l’Apadrinament
Horari: 12 h
Lloc: plaça Major
Organitza: Colla Castellera La
Bisbal del Penedès

22

Actuació de la Coral Sant Jordi
A benefici de les portes de
l’Església
Horari: 17.30 h
Lloc: La Societat Cultural
Recreativa Bisbalenca
Organitza: Ajuntament de la
Bisbal

23

Juny
DISSABTE

Juliol
DIVENDRES

Sortida de la Colla Castellera La
Bisbal del Penedès a Vilafranca
Assaig especial al local dels
Xicots
Horari: 22 h
Lloc: Cal Noi-Noi, plaça Milà i
Fontanals
Organitza: Colla Castellera La
Bisbal del Penedès

14

Juliol
DISSABTE

Corre-barris
Organitza: Els Esventats

Arribada i recollida de la Flama
del Canigó per al Baix Penedès
18 h: Arribada de la Flama a
l’avinguda Colom, portada pel
grup de senderistes de la Lira
Vendrellenca. Aniran fins a la
plaça de l’Església acompanyats
dels grallers i tabalers de La
Societat i altres grups d’animació
de la comarca. Posteriorment,
lectura del manifest,i ballada de
sardanes amb la Cobla Catània i
els Dansaries del Penedès i cava
per a tothom.
Organitza: Òmnium Cultural

La Biblioteca
ofereix el servei
de préstec
interbibliotecari

Diada de Sant Joan de la Colla
Castellera a Torredembarra
Amb els Nois de la Torre i
Castellers d’Altafulla
Horari: 19 h
Lloc: Josep Valls Ibern
Organitza: Colla Castellera La
Bisbal del Penedès

6

Juny
DIVENDRES

Juny
DIUMENGE

21

Juliol
DISSABTE

Festa Major Petita de Santa
Margarida
Actuació del grup d’havaneres
Son de l’Havana amb degustació
de rom cremat
Horari: 22 h
Organitza: La Societat Cultural
Recreativa BisbalencaBisbal del
Penedès

Els usuaris de la Biblioteca Pública de
la Bisbal tenen a la seva disposició un
servei gratuït de préstec interbibliotecari. Es tracta d’un sistema que permet sol·licitar qualsevol document
que estigui dins el Sistema de Lectura
Pública de Catalunya. La reserva s’ha

Juliol
DIUMENGE

Festa Major Petita de Santa
Margarida
9 h: Matines
12 h: Cercavila dels Gegants de
La Societat
13 h: Concert-vermut
Organitza: La Societat Cultural
Recreativa Bisbalenca

24

Juliol
DIMARTS

Jornada de donació de sang
Horari: Tarda

28

Juliol
DISSABTE

Sortida a Sant Julià de Loira
(Andorra)
Organitza: La Societat Cultural
Recreativa Bisbalenca

FESTES DELS BARRIS
8 de juliol
Barri de l’Ortigós
14 de juliol
Barri de la Miralba
21 de juliol
Barri de la Masieta
27, 28 i 29 de juliol
Barri de l’Esplai
3, 4 i 5 d’agost
Barri de Can Gordei
10, 11 i 12 d’agost
Barri El Priorat
Del 14 al 19 d’agost
Festa Major del nucli

de fer de manera presencial, però
es pot consultar la disponibilitat del
document de forma telemàtica. Recordem que l’horari de la Biblioteca
és de dilluns a divendres de 16.30 a
20.30 hores i els dissabtes de 10 a 14
hores.
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Lliurament de premis del 10è Concurs Literari
de Poesia i Prosa Curta
Coincidint amb la diada de Sant Jordi es va presentar el llibre Gent de la
Restauració 1868-1923, del bisbalenc Jordi Ferran Ventosa
El passat 23 d’abril, l’auditori del Centre Municipal de Cultura va acollir el
lliurament de premis del Concurs Literari de Poesia i Prosa Curta de Sant Jordi, que celebrava el seu desè aniversari. Era el tercer any consecutiu que
aquest certamen estava organitzat
per l’Ajuntament, després que els anys
anteriors fos coordinat per l’Associació
per la Dignitat de la Bisbal (ADB) sense
cap suport municipal.
El jurat, format per Àngela Bages,
Jordina Miró, Ricard Toro, Joan Solé,
Agnès Solé i Montse Aspar i coordinat
per l’arxiver i bibliotecari municipal,
Jordi Ferran, va destacar la qualitat de
les obres presentades. Oriol Solà, de
Santa Margarida de Montbui, va ser
el guanyador del concurs; el segon
premi va ser per a Guifré Miguel, de
Sant Joan de les Abadesses, mentre
que Àngels Gimeno se’n va emportar
el tercer premi. El jurat va lliurar un accèssit al bisbalenc Marc Casellas.

“

El jurat dels premis va decidir donar un accèssit al
bisbalenc Marc Casellas

El llibre de Sant Jordi
Uns dies abans es va presentar el llibre de Sant Jordi. Es tracta de l’obra
Gent de la Restauració 1868-1923, de
l’historiador local Jordi Ferran Ventosa, que té com a objectiu donar a
conèixer els fets que van esdevenir al

municipi a finals del segle XIX i principis del segle XX. El llibre pretén ser
una obra divulgativa dirigida als veïns
i veïnes, però també una font de consulta bibliogràfica per a altres historiadors i persones interessades en la
història local.

Can Gordei celebra la seva Feria de Abril
L’esdeveniment va ser tot un èxit i va oferir activitats diverses com actuacions
de ball i un dinar popular
Els dies 27, 28 i 29 d’abril, el local social
de Can Gordei va acollir la celebració
de la Feria de Abril, organitzada per
l’Associació de Festes de Can Gordei.
L’esdeveniment va tenir un gran èxit de
públic i incoïa activitats diverses com
el pregó —a càrrec de l’alcaldessa, Agnès Ferré—, actuacions de ball, exhibicions, concerts i una fideuà popular.
Durant tot el cap de setmana, també
va haver-hi atraccions de fira i parades
per a poder degustar productes típics
d’Andalusia.
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PORTAVEUS MUNICIPALS

Centre de dia: ara, per
què no es pot obrir?

La mala gestió i els
errors d’ERC costen
més de 500.000 €

¡Cuando las cosas no
se hacen bien!

Segons l’havanera canta, «eren temps de
mentides i traïcions»...
En el seu dia, un de tants projectes que
ERC vam fer realitat, a part de la llar d’infants, el camp de futbol, el consultori mèdic,
el transport urbà, el cementiri i molts d’altres, va ser un centre de dia MUNICIPAL!
Bé, la legislatura va arribar a la seva fi i,
encara que ERC va guanyar les eleccions,
un pacte contra natura política CIU / SOCIALISTES PER LA BISBAL va governar, i sembla
que encara governa. Si els tècnics de la Generalitat ho van aprovar, si els tècnics de la
Diputació ho van aprovar (a més d’aprovar
una important subvenció), si els tècnics
municipals ho van aprovar, PER QUÈ ENCARA NO ESTÀ OBERT SI TOTS ELS PERMISOS
SÓN CORRECTES? Aquesta afirmació no la
fem nosaltres: això es deriva d’unes manifestacions que l’equip de govern ha fet en
un ple, i així consta en les actes, però…
i ara què passa? Doncs, quin és el problema? Hem llegit a la premsa una muntanya
de mentides que són únicament i exclusiva
allò que la senyora alcaldessa ha enviat a la
premsa. Tots els tècnics es van equivocar,
sobretot els senyors de la Diputació que
van aprovar una subvenció? Espero que
algun dia demostri tot això que diu... perquè la persona que ha donat l’Alcaldia
al PdeCat ha fet un comunicat que desacredita tots els arguments. Carai, quin
pacte i equip de govern té la Bisbal!
Ah!, i ara diuen que el faran servir per a
una altra activitat. No sabem quin criteri
tenen, però, personalment, nosaltres pensem primer en LA NOSTRA GENT GRAN. No
inventar-se mentides per a desacreditar la
feina feta en perjudici del poble!
Penseu que tot això l’equip de govern ho
fa pensant en les eleccions del proper any!
Els mateixos barracons que diuen, els
senyors del PdeCat els van fer servir com
a llar d’infants molts anys, i el més greu és
que no tenien ni sortida d’emergència. NO
SE’N RECORDEN, D’AIXÒ, VOSTÈS I EL POBLE??? Doncs van estar-hi molts anys, fins
que l’equip d’ERC va legalitzar aquell nyap i
va fer una nova LLAR D’INFANTS.
Esquerra Republicana de
la Bisbal del Penedès

En aquesta legislatura paguem deutes i
errors de la mala gestió de l’anterior equip
de govern per import de 545.022,58 € (més
de 90 milions de les antigues pessetes). En
tres anys de bona gestió aconseguim pagar
deutes i fer inversió.
Període mitjà de pagament: Al juny del
2015 era de 75,54 dies i a finals del 2017, de
28,28 dies. El màxim legal és de 30 dies, i si
no es compleix no es poden fer inversions,
i per això l’equip de govern d’ERC no va fer
inversions el 2014 i 2015.
Ràtio d’endeutament: Al desembre del
2014 era del 113,64 % (més de quatre milions d’euros) i al desembre del 2017, del
39,25 % (d’1,9 milions d’euros). El màxim
legal és el 110 %.
Deutes (total de 364.209,57 € en factures):
Amb el Consell Comarcal: deute de
33.306,12 €, corresponent al transport escolar del curs 2012/13. S’arriba a un acord amb
el Consell Comarcal a finals del 2015 per a
anar-ho pagant.
Amb Aqualia: al 2016 s’arriba a un acord
per a pagar el deute del 2015 amb Aqualia
del servei de manteniment de la depuradora
de l’Esplai (17.553,69 €) i el deute d’anys anteriors per 41.759,87 € de millores a la xarxa.
Transport comarcal: deute pendent des
del 2011 per import de 18.560,54 €.
Factures de proveïdors: factures pendents
de pagar el 2014 al compte 413 del Pressupost, per valor de 270.583,04 €. Aquestes
factures es van pagar entre el 2015 i el 2016.
Sentència judicial (180.813,01 €): Per no
permetre que l’arquitecte continuï treballant fins als setanta anys.
Errors i mala gestió que no assumeix
l’equip de govern d’ERC, que és qui els va
provocar, sinó que s’assumeixen amb diners
públics de tot el que paguem els ciutadans i
ciutadanes de la Bisbal per tenir uns serveis
públics eficaços, eficients i perquè siguin ben
gestionats. L’equip de govern del PDeCAT tenim molt clar que governar és gestionar amb
bon criteri, complint la legalitat, i sobretot
som molt conscients que estem gestionant
els diners de la ciutadania, i això requereix
responsabilitat i coneixements per a fer-ho.
Grup del PDeCAT de la Bisbal
del Penedès

En primer lugar, deseo felicitar a nuestro
nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la valentía, por la dignidad y por
la imperiosa necesidad de enviar al banquillo de la oposición a un gobierno del PP
nefasto, rancio, estéril y corrupto. Por otro
lado, cuando existe un pacto de gobierno,
los acuerdos aprobados se toman en base
al diálogo y al consenso, con el fin de garantizar el desarrollo y la sostenibilidad del municipio mediante dichos acuerdos gubernamentales bilaterales.
La «sorpresa» radica en la unilateralidad
de las decisiones por parte de un bando del
Gobierno cuando, habiendo expropiado la
labor emprendida desde mi concejalía, difunde en la prensa excusas y razones insostenibles para beneficio propio. En efecto, el
edificio destinado al futuro centro de día ha
sido apropiado unilateralmente por la Alcaldía y la Regidoria de Gent Gran, y para otros
fines partidistas, poniendo trabas a todas
las gestiones realizadas y causando retrasos
voluntarios… sin olvidar que para el PDeCat
unos barracones acondicionados provisionalmente no son dignos para acoger a la
gente mayor, pero sí cuando crearon una
guardería, basándose en las mismas normas
subsidiarias. Nunca el PDeCat demostró entusiasmo por crear este servicio. Parece ser
que la gente mayor con ciertas patologías
no interesa y que los servicios sociales tampoco... ¡propia dinámica!
Tenemos un superávit de unos 645.000 €
que podemos reinvertir en el municipio este
2018. Para ello, propuse destinar un máximo
de capital al pabellón polideportivo para
terminar dicha obra cuanto antes, invertir
en las renovaciones de la red de aguas y
destinar partidas pequeñas para culminar
proyectos emprendidos más humildes pero
igualmente necesarios. Pero, la imposición
partidista de comprar un terreno o una nave
y destinarla a la Brigada Municipal. ¡Opacidad voluntaria y falta de transparencia por
no permitir mi asistencia como socia de gobierno en esas negociaciones!
¿Se están haciendo las cosas bien?
Maguy Antolín Manso
Grupo Municipal del PSC de la Bisbal
del Penedès

Tots els partits amb representació al consistori estan convidats a participar en aquesta secció
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Nous èxits de l’esport bisbalenc
En les darreres setmanes s’han aconseguit victòries en motociclisme, taekwondo
i tennis taula
La Regidoria d’Esports felicita tres esportistes del municipi que han aconseguit fites importants en les darreres
setmanes: el pilot Oriol Rodríguez,
membre del Toni Elias Moto 4, va aconseguir la victòria absoluta i la de Moto
4 en el Campionat d’Espanya Cetelem
de Velocitat, que es va disputar al circuit de Montmeló; en Josep Martínez,
membre del Club Tennis Taula Vilafranca, es va proclamar campió estatal en la
categoria de veterans a Altea (Alacant)
i en el Torneig Internacional de Tennis
Taula celebrat a Salou, i la taekwondista Gloria Ruiz s’ha emportat la medalla
de bronze en el Campionat d’Espanya
sub-21.
Així mateix, es recorda que l’Ajuntament s’ofereix cada any a patrocinar
aquells/es bisbalencs/ques que realitzin activitats esportives o culturals

Notícies breus

a nivell supramunicipal, nacional o
internacional. L’Oriol Rodríguez és un

“

d’aquests esportistes que, amb la seva
moto, porta l’escut de la vila arreu.

L’Ajuntament patrocina
cada any bisbalencs/ques
que realitzen activitats
esportives o culturals a
nivell supramunicipal

Aida Mauri guanya el II Concurs de
Pintura Ràpida

La Bisbal commemora el Dia
Mundial de la Dansa

Un total de vint-i-cinc artistes van participar el diumenge
3 de juny en el II Concurs de Pintura Ràpida de la Bisbal,
organitzat per Juan Jesús Espina, propietari del Mas de les
Gralles, amb la col·laboració de l’Ajuntament.
El primer premi se’l va emportar l’Aida Mauri, de Moià.
Per darrere van quedar l’Ana Sánchez, d’Almeria, la Mercè Humedas, de Lleida, i el Javier Martín, de Ciudad Real.
També va haver-hi un premi per votació popular que va
recaure en el bilbaí José Abel.

La bisbalenca d’adopció Milena Cañas va proposar a la Regidoria de Cultura celebrar el
Dia Mundial de la Dansa, que
es commemorava el passat 29
d’abril. La jornada va comptar
amb la participació del grup
de sevillanes d’Eva «la Chata»,
el grup Ilusiones Flamencas,
una sessió de zumba a càrrec
del bisbalenc Edgar i actuacions de l’activitat extraescolar
de ball de l’Escola Ull de Vent. La celebració va finalitzar
amb l’actuació de la mateixa Milena Cañas i amb un flash
mod amb aires de Bollywood.
Des de la Regidoria es vol agrair la col·laboració d’entitats i particulars així com de La Societat, que va acollir
algunes de les actuacions que s’hi van traslladar pel mal
temps.

