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Telèfons d’interès

Calendari per a l’any 2019

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

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
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A partir del dia 17 de desembre, els bisbalencs i les bisbalenques que ho desitgin poden passar per les
oficines de l’ajuntament a recollir el calendari de l’any 2019. Es tracta d’una publicació que s’elabora
anualment i a la qual es pot accedir de forma gratuïta, però que es limita a una unitat per habitatge.

Notícies breus

Procés de selecció per a incorporar un
nou secretari-interventor
A finals del mes d’octubre, el fins ara secretari-interventor de l’Ajuntament de
la Bisbal, Manel Pahissa, va renunciar
al seu càrrec per motius personals. Davant aquest fet, el consistori ha iniciat
un procés de selecció per incorporar
un nou secretari-interventor a temps
complet. S’han presentat 14 persones

per optar a aquesta plaça d’interinatge, tot i que només 12 han estat admeses. La selecció la duu a terme un
tribunal encapçalat per representants
del Departament de Governació de
la Generalitat a Tarragona. Es preveu
que el procediment finalitzi la segona
quinzena del mes de novembre.

Se abre una convocatoria para cubrir
una plaza de arquitecto superior
El Ayuntamiento de La Bisbal ha aprobado las bases y la convocatoria para
cubrir una plaza de arquitecto superior mediante un concurso-oposición
libre. La existencia de esta vacante es
debida a la jubilación del arquitecto
que hasta ahora ocupaba la plaza. La
persona seleccionada tendrá la cate-

goría de funcionario/a y trabajará a
tiempo completo.
Las solicitudes deberán presentarse dentro del plazo improrrogable de
20 días hábiles, a contar a partir del
día siguiente de la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado.

Instalación de contenedores para los
restos de poda y jardinería
A partir del día 3 de diciembre se comenzarán a colocar los contenedores
de poda en diversos puntos del municipio. Este año se hace un poco más
tarde de lo habitual para garantizar su
permanencia hasta después de la Semana Santa.
Se recuerda que en estos contenedores únicamente pueden depositarse los restos de poda y jardinería. Es
importante separar esta fracción del
resto para poder aprovecharla y reducir así el coste que supondría llevar estos residuos al vertedero.
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“

Oferim serveis per
a reforçar els hàbits
d’aprenentatge dels
infants i reconduir
l’absentisme escolar

Agnès Ferré
Alcaldessa de la Bisbal
del Penedès

“

Ofrecemos servicios
para reforzar
los hábitos de
aprendizaje de los
niños y las niñas
y reconducir el
absentismo escolar
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Posant èmfasi en les polítiques de joventut,
ensenyament, gent gran i benestar social
Durant aquest 2018 engeguem projectes importants per millorar el dia a dia dels bisbalencs i
les bisbalenques i preparar un futur millor.
A començaments de la primavera vam engegar la Cova Jove, un espai destinat al jovent durant les tardes del curs escolar on poden jugar, parlar, llegir i fer activitats, acompanyats/des
d’un tècnic. Ara millorem el servei amb la incorporació d’un educador de carrer que ens
acompanyarà les tardes de dilluns a divendres i dos matins, compaginant la tasca de la Cova
Jove amb l’educació al carrer per a reconduir l’absentisme escolar: un projecte a través del Consell Comarcal i cofinançat pels ajuntaments que hi participem. També adquirim nou material
per a ampliar l’oferta lúdica a les tardes.
En l’àmbit de l’ensenyament, ampliem el Centre Obert i augmentem l’import subvencionat per alumne/a per a material escolar. Aquest curs escolar és el tercer en què oferim el
Centre Obert, un servei per proporcionar un reforç d’hàbits i d’ensenyament a l’alumnat que el
necessiti. A partir del gener del 2019 incrementem les tardes oferint-les de dilluns a divendres.
També és un projecte del Consell Comarcal cofinançat pels ajuntaments participants.
Al mes de setembre d’enguany hem obert l’espai El Racó de la Gent Gran, amb activitats i
espais per al lleure de la gent gran: un espai necessari que millora el seu benestar. I adquirim
nous materials lúdics per a l’espai.
I des de Serveis Socials es dona suport a aquestes iniciatives, sense oblidar la millora
del Banc d’Aliments i el projecte «Nadal per a tothom», en coordinació amb les regidories
anomenades anteriorment, per a portar companyia i un petit obsequi a les persones que viuen
soles al municipi i als usuaris i les usuàries del servei Bon Dia, amb la participació del jovent de
la Cova Jove, així com el lliurament de regals a les famílies contemplades a Serveis Socials.
Projectes importants per a millorar el present i, sobretot, per a un futur millor.

Poniendo énfasis en las políticas de juventud,
educación, gente mayor y bienestar social
Durante este 2018 ponemos en marcha proyectos importantes para mejorar el día a día de los
y las bisbalenses y preparar un futuro mejor.
A comienzos de la primavera pusimos en marcha la Cova Jove, un espacio destinado a los y
las jóvenes durante las tardes del curso escolar donde pueden jugar, hablar, leer y hacer actividades, acompañados/as de un técnico. Ahora mejoramos el servicio con la incorporación de
un educador de calle que nos acompañará las tardes de lunes a viernes y dos mañanas, compaginando la labor de la Cova Jove con la educación en la calle para reconducir el absentismo
escolar: un proyecto a través del Consell Comarcal y cofinanciado por los ayuntamientos que
participamos. También adquirimos nuevo material para ampliar la oferta lúdica por las tardes.
En el ámbito de la educación, ampliamos el Centre Obert y aumentamos el importe subvencionado por alumno/a para material escolar. Este curso escolar es el tercero en el que
ofrecemos el Centre Obert, un servicio para proporcionar un refuerzo de hábitos y de educación al alumnado que lo necesite. A partir de enero del 2019 incrementamos las tardes ofreciéndolas de lunes a viernes. También es un proyecto del Consell Comarcal cofinanciado por los
ayuntamientos participantes.
En septiembre de este año hemos abierto el espacio El Racó de la Gent Gran, con actividades y espacios para el ocio de las personas mayores: un espacio necesario que mejora su
bienestar. Y adquirimos nuevos materiales lúdicos para el espacio.
Y desde Servicios Sociales se apoyan estas iniciativas, sin olvidar la mejora del Banco
de Alimentos y el proyecto «Nadal per a tothom», en coordinación con las concejalías mencionadas anteriormente, para llevar compañía y un pequeño obsequio a las personas que viven
solas en el municipio y a los usuarios y las usuarias del servicio Bon Dia, con la participación de
las y los jóvenes de la Cova Jove, así como la entrega de regalos a las familias contempladas en
Servicios Sociales.
Proyectos importantes para mejorar el presente y, sobre todo, para un futuro mejor.
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El Centre Obert amplia els seus horaris a
partir del mes de gener
El servei passarà a oferir-se cinc dies a la setmana després de l’activitat lectiva
Amb la voluntat de donar resposta a
les necessitats socioeducatives dels
infants, s’ha decidit ampliar l’horari
del Centre Obert. Es tracta d’un servei
gratuït que es presta des del Consell
Comarcal i que pretén ocupar el temps
lliure dels menors alhora que se’ls educa en valors i se’n fomenta el desenvolupament i la relació amb la societat.
A partir de l’1 de gener, l’activitat
s’oferirà cinc dies a la setmana, després
de l’horari lectiu. Diàriament s’atendrà
un màxim de 10 infants. El servei està
finançant de forma conjunta per la Generalitat, l’Ajuntament i la Diputació
de Tarragona. El consistori bisbalenc
augmentarà la seva aportació al 2019,
que passarà dels 2.400 als 4.755 euros,
a més de cedir els espais per a la realització de l’activitat.

“

A més de cedir els espais per al desenvolupament
de l’activitat, l’Ajuntament augmentarà la seva
aportació anual al Centre Obert

Suport a l’Escola Ull de Vent per a l’adquisició
de material escolar
Aquest curs el consistori hi augmenta la seva aportació econòmica, que passa
dels 40 als 50 euros per alumne/a
La Regidoria d’Ensenyament ha signat
un nou conveni de col·laboració amb
l’Escola Ull de Vent per al curs 20182019. Aquest estableix una subvenció
per part del consistori de 13.200 euros
per a la compra de material escolar, el
que suposa 50 euros per alumne/a.
Aquesta quantitat està destinada a
l’adquisició de llibres per a la biblioteca del centre, material fungible de papereria, material didàctic per a treballs
manuals, jocs pedagògics i esportius i
per a la compra d’aliments i altres elements necessaris per a la celebració
d’activitats festives com la Castanyada,
Sant Jordi o Nadal.

L’aportació econòmica del consistori
està condicionada al fet que les compres d’aquest material es facin preferentment en comerços locals.

“

La subvenció està
condicionada al fet que
l’adquisició de llibres
i material escolar es
faci en comerços de
proximitat
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Nou servei per a afavorir la integració
social i laboral del jovent
La figura de l’educador/a de carrer pretén acompanyar i donar suport a
adolescents en situació de risc
L’Ajuntament de la Bisbal s’adhereix a
un projecte del Consell Comarcal per a
la creació d’un nou servei d’educador/a

“

de carrer. Es tracta d’una persona que
realitza un acompanyament socioeducatiu d’adolescents en situació de risc,

L’educador de carrer ofereix el seu servei les tardes
de dilluns a divendres tant al carrer com a la Cova
Jove

donant-los una atenció individualitzada i en grup i facilitant-los recursos per
a afavorir-ne la integració social i laboral. Aquesta iniciativa s’ofereix les tardes
de dilluns a divendres tant al carrer com
a la Cova Jove.
El servei d’educador/a de carrer està
finançat per la Generalitat de Catalunya
i els ajuntaments que formen part del
projecte. El consistori bisbalenc aportarà 11.500 euros per gaudir del servei
des del mes de novembre d’enguany a
desembre del 2019.
En el ple del mes de setembre es va
rebutjar la creació d’una partida en
el Pressupost per a assumir el cost de
l’educador de carrer, atès que el grup
municipal d’ERC i la regidora no-adscrita van votar-ne en contra. Tot i així,
el projecte s’ha pogut desenvolupar
després de ser aprovat per la Junta de
Govern Local.

Més recursos per a fomentar l’estudi a la
biblioteca municipal
S’adquireix nou material informàtic que es posa a disposició de la ciutadania
i de les entitats i col·lectius locals
A través de la central de compres de
l’Associació Catalana de Municipis
(ACM), l’Ajuntament de la Bisbal ha
adquirit nou material informàtic per
un valor de 6.109,19 euros. En concret,
s’han comprat quatre ordinadors de
sobretaula, dos ordinadors portàtils i
elements complementaris com teclats
i ratolins. D’aquesta quantitat, 3.575
euros són finançats per la Generalitat
de Catalunya i la resta, amb fons propis.
L’equipament adquirit estarà ubicat
a la biblioteca municipal, on es posarà

a disposició de la ciutadania per a la
realització de treballs o la cerca d’informació. Així mateix, podrà ser utilitzat
per la mateixa Administració i per les
entitats i associacions locals, així com
per a impartir-hi qualsevol activitat o
formació.

La Biblioteca Municipal disposa de quatre ordinadors
nous de sobretaula i dos de portàtils, a més
d’equipament complementari

6
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Aposta per la formació per a afavorir la
inserció laboral
Es signa un conveni amb la UGT per a ampliar l’oferta destinada a persones
desocupades i treballadors/es públics/ques
Des del Servei d’Ocupació Municipal
(SOM Bisbal) es treballa per a millorar
les capacitats de les persones desocupades i afavorir-ne així la incorporació
al mercat de treball. Les dades corresponents al mes de setembre mostren
una taxa d’atur del 18,99 %, una xifra

que s’ha reduït en gairebé un punt respecte de l’any passat i més encara des
de l’inici de la legislatura, al 2015, quan
la taxa d’atur era del 27,56 %. Actualment el servei d’ocupació compta amb
2.365 persones usuàries i gestiona 56
ofertes de feina.

Accions formatives
Durant els mesos de setembre i octubre s’han ofert sessions gratuïtes destinades a persones desocupades que no
coneixien ni utilitzaven les noves tecnologies per a buscar feina. També se
n’han impartit d’altres per als i les treballadors/es públics/ques amb l’objectiu
d’ajudar-los/les a gestionar de manera
més eficient les seves tasques diàries.
Així mateix, l’Ajuntament ha signat un
conveni amb la UGT de Catalunya per
impartir nous cursos durant el primer
trimestre del 2019. L’acord inclou formació sobre l’ús del correu electrònic,
sobre els drets i deures dels treballadors
i sobre coaching i intel·ligència emocional. Alguns d’aquests cursos estan destinats a treballadors/es municipals.

Se crea una bolsa de trabajo de auxiliares
administrativos/as
La intención es poder cubrir las bajas y vacaciones del personal del Ayuntamiento
así como tener un refuerzo para momentos puntuales de mucho trabajo
El consistorio bisbalense está elaborando una bolsa de trabajo que permita atender las necesidades de personal del Ayuntamiento en momentos
puntuales. Las personas seleccionadas
podrán ser contratadas para cubrir bajas, hacer sustituciones en períodos de
vacaciones o bien como refuerzo en
puntas de trabajo.
El pasado 27 de septiembre se aprobaron las bases de esta convocatoria,
destinada a seleccionar auxiliares administrativos/as mediante un concurso-oposición. El plazo de presentación
de solicitudes se cerró el pasado 15 de
noviembre.
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L’Ajuntament incorpora una jove en
pràctiques per a treballar al Banc d’Aliments
La contractació tindrà una durada de sis mesos i inclourà tasques de suport
al Racó de la Gent Gran
El Servei d’Ocupació de Catalunya ha
atorgat a l’Ajuntament de la Bisbal una
subvenció d’11.000 euros per a la contractació en pràctiques d’una persona
inscrita en el programa de Garantia Juvenil. L’objectiu d’aquesta iniciativa és
millorar l’ocupabilitat del jovent i facilitar-ne així la incorporació en el mercat
laboral.
L’Ajuntament ha volgut aprofitar la
iniciativa per a reforçar l’Àrea de Serveis Socials i d’Atenció a les Persones.
La noia seleccionada té un grau universitari en treball social i va començar
a treballar el passat 25 d’octubre fent
tasques de suport al Banc d’Aliments i
al Racó de la Gent Gran.
En el primer cas les seves funcions
seran les de fer inventaris, preparar un
reglament de funcionament i millorar
la gestió que es feia fins ara del banc
d’aliments, mentre que al Racó de la
Gent Gran es preveu que exerceixi com
a educadora social i ajudi a dinamitzar
les activitats programades. La contractació tindrà una durada de sis mesos.

“

El programa de Garantia Juvenil pretén afavorir la
inserció laboral del jovent a través de contractes en
pràctiques

Nuevo proceso de selección para garantizar el
servicio de limpieza de los edificios municipales
El Ayuntamiento incorpora seis personas a media jornada para realizar
el mantenimiento de los equipamientos
Durante este mes de noviembre, el
Ayuntamiento ha terminado el proceso de selección de personal para
realizar el servicio de limpieza de los
edificios municipales. Se contratará a
un total de seis personas a media jornada que se encargarán de garantizar
el mantenimiento de los equipamientos del municipio.

Una vez cerrado el periodo de presentación de solicitudes, un total de
17 personas fueron admitidas por
haber superado las pruebas de la convocatoria. Finalmente, las seis incorporaciones coinciden con los seis aspirantes que han obtenido una mejor
puntuación y que serán contratados
en modalidad de interinidad.

8
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S’augmenta la inversió destinada al pressupost
participatiu de l’any 2019
Els nuclis veïnals tornaran a decidir a quins projectes
volen destinar els recursos municipals
El passat mes d’octubre es van dur a
terme les primeres reunions informatives sobre el procés de pressupost
participatiu de l’any 2019. De cara al
proper exercici, l’equip de govern ha
decidit augmentar-ne la partida fins als
72.000 euros, el que suposa uns 12.000
euros més que al 2018. A cadascun
dels nuclis de Santa Cristina, la Masieta i l’Ortigós es destinaran 4.000 euros,
i 6.000 euros a la Miralba i el Papagai;
l’Esplai rebrà 7.000 euros; Can Gordei,
12.000, i El Priorat, 14.000. Finalment,
els 15.000 euros restants seran per al
nucli. De les reunions informatives que

PROPERES REUNIONS
INFORMATIVES
DILLUNS 10 DE DESEMBRE:
19 h: a la Miralba (al CMC)
20 h: a Santa Cristina (al CMC)
DIMARTS 11 DE DESEMBRE:
19 h: al local d’El Priorat
20 h: a la Masieta (al CMC)

s’han realitzat fins ara han sortit una
trentena de propostes. Aquestes s’hauran de concretar en les properes trobades previstes per als dies 10, 11, 12 i 14
de desembre.

DIMECRES 12 DE DESEMBRE:
19 h: a l’Ortigós (al CMC)
19.30 h: al Papagai (al CMC)
20 h: al nucli urbà (al CMC)
DIJOUS 14 DE DESEMBRE:
19 h: al local de l’Esplai
20 h: al local de Can Gordei

Impuls municipal a l’administració
electrònica
Es dona accés en línia als regidors i les regidores del consistori per a accedir
als expedients del Ple i del Registre General
Amb la voluntat de fomentar la implantació de l’administració electrònica, l’Ajuntament vol donar accés a la
informació municipal als regidors i les

regidores del consistori a través d’una
plataforma electrònica. Aquest nou
sistema permetrà als càrrecs electes,
d’una banda, consultar les convoca-

tòries i els expedients dels plens i, de
l’altra, accedir al registre d’entrades i
sortides de l’Ajuntament, i s’afegeix a
altres tràmits que ja es duen a terme
de manera electrònica des de fa més
d’un any, com és el cas de la notificació
de les convocatòries o l’accés als expedients de la Junta de Govern Local.
Per poder utilitzar aquest servei, les
regidores i els regidors disposaran d’un
certificat digital o targeta «tcat» de
l’Administració Oberta de Catalunya.
En cas de no tenir-ne se’ls facilitarà des
del consistori, a més d’oferir-los una
sessió formativa per a garantir-ne l’ús.
La mesura pretén donar compliment al Reglament d’Organització
Municipal (ROM) de l’Ajuntament de
la Bisbal i a la llei de règim jurídic del
sector públic.
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Mejoras en la red de distribución de agua
potable de la urbanización El Papagai
El proyecto prevé sustituir las tuberías existentes en las calles Alosa, Cadernera
y Rossinyol
La Concejalía de Urbanismo tiene previsto renovar la red de distribución de
agua potable en diversas calles de la
urbanización El Papagai. Los trabajos
pretenden solucionar los problemas
existentes de rendimiento, fugas y
tapones de calcio y supondrán la sustitución de los actuales tubos de PVC
por otros de polietileno, aparte de
cambiar las acometidas domiciliarias.
El proyecto incluye las obras de las
calles Alosa y Cadernera, que se han
licitado por un valor de 44.588,28 euros. Una parte será financiada con una
subvención de la Diputación de Tarra-

“

gona, que asciende a 26.004 euros. El
resto, así como los 31.027,68 euros del
coste de las obras realizadas en la calle
Rossinyol, lo asumirá el propio Ayuntamiento con el superávit obtenido en
el ejercicio 2017. Se trata del primer
proyecto íntegro de renovación de la
red de agua potable que se realiza en
El Papagai desde que la urbanización
fue recepcionada en el año 2010.

Se trata del primer proyecto íntegro de renovación
de la red de agua potable que se realiza en El
Papagai desde el año 2010

Nova inversió en la depuradora de l’Esplai per
poder cedir-ne la gestió a l’ACA
En les properes setmanes es solucionaran les deficiències existents, ocasionades
per un deteriorament de les instal·lacions
En la Junta de Govern del dia 25 d’octubre es va aprovar una inversió important per a l’adequació i el manteniment
de la depuradora de l’Esplai. Aquesta
obra, realitzada per l’empresa Aqualia,
es va recepcionar l’any 2010 per part de
l’Ajuntament, que al 2015 va decidir ferse càrrec de la instal·lació fins que se’n
tramités la cessió a l’Agència Catalana
de l’Aigua (ACA).
En un primer moment, les inspeccions realitzades van detectar greus deficiències en el funcionament elèctric,
que van ser solucionades en un breu
període de temps. Ara se n’hi han trobat
altres de produïdes pel deteriorament
de les instal·lacions i que cal reparar
per a garantir el bon funcionament de
la depuradora i poder continuar amb
el procés de cessió. Els treballs tindran

“

L’Ajuntament assumeix el manteniment i control de
la depuradora fins que finalitzi el procés de cessió a
l’Agència Catalana de l’Aigua

un cost de 6.523,21 euros, als quals se
n’afegiran 7.361,39 per a cobrir el man-

teniment i control de la instal·lació durant un període de sis mesos.

10
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Més control de la gestió de l’aigua per a evitar
talls en el subministrament
Una empresa externa garantirà que Aqualia acompleixi les condicions que estableix
el contracte de cessió del servei
Des d’aquest mes de novembre, una
empresa externa s’encarrega de fer un
seguiment tècnic del contracte signat

“

amb Aqualia per a la concessió del
servei d’aigua potable. L’objectiu és
verificar si s’estan fent les coses de ma-

L’objectiu és verificar que Aqualia vetlli per la qualitat
del servei i ofereixi una bona atenció a les persones
usuàries

nera correcta i evitar així problemes a
la xarxa i talls en el subministrament.
El cost d’aquest seguiment serà de
14.700 euros.
Entre les funcions d’aquesta empresa hi haurà la de veure amb quin personal i material compta Aqualia per a
garantir la qualitat i quantitat del servei, comprovar quin control diari es fa
de la xarxa i garantir que es realitzi un
bon manteniment de les canonades,
dipòsits i la resta d’instal·lacions. Així
mateix, també es verificarà si es fa un
monitoratge dels comptadors, si es fan
les proves de cloració que estableix la
normativa, si es reparen les filtracions
i pèrdues d’aigua que es puguin detectar i si es dona una correcta atenció
telefònica a les queixes i reclamacions
de les persones usuàries.

L’Ajuntament sancionarà les persones que no
separin de forma correcta els residus
La voluntat és garantir el bon funcionament del sistema de recollida de porta a porta
La Regidoria de Medi Ambient ha iniciat una campanya per a controlar el
funcionament del sistema de recollida
de porta a porta al nucli urbà. La intenció és inspeccionar la brossa que es
deixa els dijous a la porta de casa —la
corresponent al rebuig— i fer arribar
una carta als veïns i les veïnes que no
estan realitzant la separació de residus
de forma correcta.
Es recorda a la ciutadania que aquesta fracció és l’única que no es pot reciclar i que, per tant, eliminar aquests
residus suposa un cost molt elevat
per al consistori. A més, la generació
d’aquest tipus de residu per manca

de voluntat o civisme es considera
una conducta sancionable. També ho
és no separar els residus en origen i
no lliurar-los de forma selectiva, dues
negligències que poden comportar
multes, en el cas d’usuaris/àries domèstics/ques, que poden anar dels 91
als 150 euros.
En cas que les persones que hagin
estat notificades reincideixin l’Ajuntament iniciarà el procés sancionador.

No separar els residus en origen i no lliurar-los de
forma selectiva pot comportar multes que poden
anar dels 91 als 150 euros
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Nova campanya per a fomentar la recollida de
la fracció orgànica a les urbanitzacions
S’instal·laran una cinquantena de contenidors i es repartiran cubells i bosses
compostables entre la ciutadania

La recollida de la matèria orgànica arribarà en breu als nuclis d’El Priorat, la
Miralba, Can Gordei, l’Esplai, la Masieta, el Papagai i l’Ortigós. La Regidoria
de Medi Ambient posarà en marxa una
campanya per a fomentar la separació
d’aquesta fracció que, fins ara, només
es recollia al nucli urbà. En el cas de
Santa Cristina no s’inclou perquè la
gestió del servei de recollida d’escombraries va a càrrec de l’Ajuntament de
Rodonyà.
Facilitant la recollida
Amb la intenció de fomentar la recollida dels residus, l’Ajuntament de
la Bisbal instal·larà a les esmentades
urbanitzacions una cinquantena de
contenidors de fracció orgànica amb
una capacitat de 240 litres cadascun.
Així mateix, per facilitar la separació
d’aquestes restes, es repartiran 1.900
cubells de 10 litres de capacitat entre
tots els habitatges d’El Priorat, la Miralba, Can Gordei, l’Esplai, la Masieta, el
Papagai i l’Ortigós. També es faran arribar a les llars un total de 4.000 paquets
amb 30 bosses compostables cadascun, aptes per a la recollida de la fracció orgànica. El subministrament dels
cubells i les bosses compostables va

“

La recollida de la fracció orgànica arribarà als nuclis
d’El Priorat, la Miralba, Can Gordei, l’Esplai, la Masieta,
el Papagai i l’Ortigós

a càrrec de l’empresa Alqui-Envas SL i
tindrà un cost, sense IVA, de 9.776,62
euros.
Accions de sensibilització
En el marc de la campanya, també es
duran a terme accions comunicatives

i de conscienciació amb la voluntat
d’informar la ciutadania sobre com fer
una correcta separació dels residus orgànics. Aquestes accions les durà a terme l’empresa Punt Eco Agroambiental,
SL, que s’ha adjudicat la licitació per
un preu de 13.563,95 euros, sense IVA.
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El uso del bus urbano se incrementa
más de un 50 %
Las personas usuarias podrán seguir eligiendo entre el servicio de bus
a demanda o tomar el transporte en una de las paradas habituales
La prueba piloto realizada entre los
meses de julio y octubre ha tenido una
muy buena acogida por parte de la ciudadanía, dado que el uso del bus urbano se ha incrementado en más de un
50 %. Ante este hecho, el Ayuntamiento ha decidido continuar ofreciendo a
sus vecinos y vecinas la posibilidad de
elegir entre coger el bus a demanda o
en las paradas habituales con horarios
fijos. Asimismo, iniciará en breve el proceso de licitación del servicio, que entrará en vigor a partir del mes de enero
de 2019. La decisión ha contado con
el asesoramiento de la Associació de
Municipis per la Mobilitat i el Transport
Urbà (AMTU).
Novedades del servicio
El día 5 de noviembre se reanudó el
servicio con una línea regular de lunes
a viernes que cuenta con dos vehículos
de 25 plazas cada uno que realizan dos
recorridos. Además de reducir el tiem-

“

El servicio a demanda del bus urbano se puede solicitar
el día antes llamando al teléfono gratuito 900 69 65 66

po de trayecto, esta línea regular garantiza las entradas y salidas del instituto y
del centro médico, tanto a primera hora
de la mañana como al mediodía.
En cuanto al transporte a demanda
(TAD), este da servicio de 9 a 14 horas.
Las personas interesadas en acceder a
él deben llamar el día antes, entre las 8

y las 20 horas, al teléfono gratuito 900
69 65 66.
Entre las principales novedades hay
que destacar que este nuevo sistema
de bus urbano ofrece servicio a la urbanización El Papagai y mantiene los precios que se pagaban previamente con
el transporte convencional.

Aprovació definitiva del projecte de
rehabilitació del poliesportiu municipal
La primera fase consistirà en la construcció dels nous vestidors i el vestíbul
del pavelló
L’Ajuntament licitarà en breu les obres
de la primera fase de la remodelació
del poliesportiu municipal. El projecte
ha estat aprovat de forma definitiva
després que no s’hagués admès a tràmit l’única al·legació presentada. La remodelació del poliesportiu es basa en
la idea guanyadora del concurs que es
va realitzar l’any 2016. Aquesta primera
fase inclourà la construcció dels vestidors i el vestíbul del pavelló i suposarà

un cost de 545.091.18 euros. D’aquesta
quantitat, 150.752 euros seran finançats
amb una subvenció de la Diputació de
Tarragona i la resta, amb fons propis.
L’edifici de vestidors tindrà 364,60 m2
i comptarà amb un porxo d’accés, el
vestíbul, un espai per a l’administració
i control d’accés, lavabos per a les persones usuàries, vestidors per a equips,
tècnics i àrbitres, una infermeria, local
de neteja i accés a la graderia.
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L’Ajuntament adequarà la parcel·la ubicada
al costat del futur local social de la Miralba
L’espai es destinarà a equipaments amb la voluntat que en puguin gaudir els veïns
i les veïnes del barri
El consistori bisbalenc s’ha adjudicat
quatre noves parcel·les del nucli de la
Miralba. Una d’aquestes és la que es

troba situada al costat del futur local
social que s’hi està construint, on hi ha
l’antiga masia. La voluntat de l’equip

“

Actualment l’Ajuntament té adjudicades 25 parcel·les
de la Miralba amb el seu corresponent deute

de govern és adequar aquesta parcel·la i destinar-la a nous serveis i equipaments dels quals puguin gaudir les
veïnes i els veïns del barri.
Les obres d’urbanització del barri es
van realitzar entre el 2007 i el 2015 i
van anar a càrrec de les persones propietàries, moltes de les quals no van
poder fer front a les quotes pendents.
Les parcel·les d’aquests/es propietaris/àries que no van poder pagar les
quotes van sortir a subhasta pública,
i les que no es van aconseguir vendre
van passar a ser de propietat municipal. Com a conseqüència, actualment
l’Ajuntament posseeix un total de 25
parcel·les de la Miralba que té previst
vendre per saldar els deutes existents.

La consellera d’Empresa i Coneixement
visita el territori
Àngels Chacón ha volgut conèixer algunes empreses de la Bisbal, com Torclum,
i l’allotjament rural Mas Llagostera
El passat 26 d’octubre, la Bisbal del Penedès va rebre la visita de la consellera
d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Àngels Chacón, que
va arribar acompanyada, entre d’altres,
del diputat Quim Nin, la presidenta del
Consell Comarcal del Baix Penedès, Eva
Maria Serramià, i alguns alcaldes i alcaldesses de municipis de la comarca.
Durant el matí es van apropar a
l’allotjament rural Mas Llagostera,
on van fer una visita guiada a càrrec
de la Cristina Bundó, propietària del
mas. Posteriorment es van traslladar a
l’empresa Torclum, on el Jordi Pasqual,
productor de l’Oli d’Oliva Verge Extra
Torclum els va parlar del seu projecte.

La visita formava part d’un recorregut que està realitzant la consellera
per conèixer les empreses del país i les
persones emprenedores que les im-

pulsen. Chacón va destacar la importància de vetllar pel conjunt del territori i buscar un tret que el diferenciï de
la resta de comarques.
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Un concert i un berenar popular inauguren
el Racó de la Gent Gran
Les persones usuàries poden participar en les activitats diàries programades
o passar la tarda gaudint de l’espai
El passat 6 d’octubre es va inaugurar
oficialment el Racó de la Gent Gran. Es
tracta d’un espai dedicat al lleure dels
bisbalencs i les bisbalenques de més
edat, que poden participar en les activitats que s’hi programen diàriament o
simplement passar-hi la tarda xerrant
o fent un cafè amb altres persones
usuàries de l’equipament.
La inauguració va tenir una gran
afluència de públic, el qual va gaudir
d’un concert amb cançons de sempre i d’un berenar. Hi va assistir també
l’alcaldessa, Agnès Ferré, que va estar
acompanyada de la regidora Judith
Vidal i del president de l’Associació de
la Gent Gran, que actualment té la seva
seu en aquest espai.
Activitats programades
El Racó de la Gent Gran obre a les 16.30
hores. De dilluns a divendres s’hi programen activitats dirigides per un

“

Aquest nou equipament s’ha convertit en la nova seu
de l’Associació de la Gent Gran

tècnic especialitzat. De 17.30 a 19.30
hores es pot participar en jocs de taula, els dilluns; bitlles i petanca, els dimarts; jocs de memòria, els dimecres;
taller per a aprendre a fer ús del telèfon
mòbil, els dijous, i, finalment, els divendres, una proposta anomenada «Cosim
i berenem». Durant la primera hora de
la tarda una monitora s’encarrega de
recollir els suggeriments dels usuaris i
les usuàries.

Es crea una comissió per a regular la concessió
d’ajuts d’urgència social
Aquest òrgan estarà format per responsables tècnics/ques que faran una valoració
per determinar la modalitat i la quantia de la prestació
El dia 13 de novembre es va reunir la
primera comissió tècnica de valoració
de les prestacions econòmiques d’urgència social. El nou reglament que regula aquests ajuts establia la necessitat
de crear aquest òrgan que ha de determinar la modalitat, quantia i prescripció de les prestacions socials que s’atorguin amb caràcter d’urgència, així com
aquelles que es plantegin per motius
solidaris o excepcionals. La comissió
haurà de presentar també una valora-

ció econòmica i social de la situació de
la persona sol·licitant així com un pla
d’ocupació i formació individualitzat.
L’òrgan estarà presidit per l’alcaldessa i el formaran el regidor de Benestar
social, el secretari-interventor, un treballador social del Consell Comarcal i
un del Servei d’Ocupació Municipal.
Un funcionari de l’Ajuntament realitzarà les funcions de secretari. La comissió es reunirà cada mes de manera
ordinària.
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Más apoyo para proyectos sociales
Se firma un convenio con la Obra Social de Caixabank para reforzar servicios
destinados a la juventud, las personas mayores y familias con pocos recursos
El Ayuntamiento cuenta con la colaboración de la Obra Social de Caixabank,
que aportará 1.450 euros para reforzar
algunos de los proyectos que se desarrollan desde las concejalías de Gente
Mayor, Bienestar Social y Juventud.
De esta cantidad, 400 euros servirán
para equipar el Racó de la Gent Gran,
un nuevo equipamiento que cuenta
con una persona dinamizadora por las
tardes pero al cual faltaba equipar con
juegos de mesa, libros y material desti-

“

nado a los mayores de 65 años. Asimismo, desde la Obra Social de Caixabank
también se quiere apoyar un proyecto
del Consell Comarcal al cual está adherido el Ayuntamiento de La Bisbal que
pretende ofrecer acompañamiento socioeducativo a adolescentes en situación de riesgo. El objetivo es dar una
atención individualizada y en grupo a
los jóvenes y guiarlos en la obtención
de recursos que puedan favorecer su
integración social y laboral. La entidad

Las personas mayores que viven solas recibirán
un regalo de Navidad que les harán llegar los y las
usuarios/as de la Cova Jove

aportará la cantidad de 300 euros para
adquirir material didáctico. Este servicio
se ofrece las tardes de lunes a viernes
tanto al aire libre como en la Cova Jove.
Una Navidad para todos
Los restantes 700 euros servirán para
poder llevar a cabo una campaña llamada «Nadal per a tothom», que pretende llegar a tres tipos de público: por
un lado, a las personas usuarias y a las
voluntarias del servicio Bon Dia, a las
que se entregará un pequeño detalle durante la merienda que se ofrece
siempre durante las fiestas; la campaña
también está destinada a personas mayores que viven solas, que recibirán un
regalo de Navidad que les harán llegar
los y las usuarios/as de la Cova Jove; finalmente, la intención es llegar a familias con pocos recursos y con hijos/as
menores de quince años, que podrán
decidir si, durante la Noche de Reyes,
quieren recoger su regalo en uno de los
locales de La Bisbal o que se les entregue en su casa.

La Bisbal tornarà a mostrar el seu suport
a La Marató
El municipi acollirà dues xerrades sobre el càncer, malaltia a la qual es dedica
enguany aquesta iniciativa solidària
Un any més, la Bisbal tornarà a mobilitzar-se amb La Marató de TV3, que
aquest any dedica els seus esforços a
la investigació sobre el càncer. El diumenge 16 de novembre se celebrarà
aquesta iniciativa solidària per a recaptar diners a través d’un seguit de propostes organitzades per entitats, associacions i particulars amb el suport de
l’Ajuntament. A més, durant els mesos
de novembre i desembre s’oferiran al

municipi dues xerrades destinades
a la prevenció d’aquesta malaltia: la
primera serà sobre el càncer de pit
masculí, atès que darrerament se n’ha
detectat un augment de casos; l’altra
serà una xerrada de suport a persones
afectades per algun tipus de càncer i
als seus i les seves familiars, en la qual
es parlarà sobre com incideix aquesta
malaltia en l’entorn més proper de qui
la pateix.

AGcultural
Novembre · Desembre

La Bisbal del Penedès

25

12

Novembre
DIUMENGE

Desembre
DIMECRES

22

Desembre
DISSABTE

Centre Municipal de Cultura
Dinar amb lectura de textos i
poemes per commemorar el Dia
Internacional per a l’Eliminació de la
Violència envers les Dones
Organitza: Associació de Dones La
Roca Foradada

Taller «La factura de la llum, com
reduir-la?»
Hora: 19 h
Lloc: Centre Municipal de Cultura
Organitza: Regidoria de Medi
Ambient, Generalitat de Catalunya i
Diputació de Tarragona

Teatre amb l’obra Dakota
Hora: 21.30 h
Organitza: La Societat Cultural
Recreativa Bisbalenca

Concert de l’Orfeó de Sabadell
Hora: 18.30 h
Lloc: Església de Santa Maria de la
Bisbal
Organitza: Associació Cors
Antistiana

15

30

2

Sopar final de temporada de la
Colla Castellera Els Bous
Lloc: Poliesportiu municipal
Organitza: Colla Castellera La Bisbal
del Penedès

Desembre
DIUMENGE

16

Caminada Cultural
Hora: 8 h
Organitza: Senderistes Bisbalencs

8

Desembre
DIUMENGE

Actes per La Marató
Lloc: A la pista

Desembre
DISSABTE

Del

Dinar de tastets de porc
Hora: 14 h
Organitza: Club Segle XX

11

Desembre
DISSABTE

19 al 22

de desembre

Desembre
DIMARTS

Xerrada del cicle «Liceu al territori»
A càrrec de Pol Avinyó
Hora: 19 h
Lloc: Centre Municipal de Cultura

Concerts de l’alumnat de l’Escola
de Música
Dimecres 19 h: guitarra
Dijous 19 h: bateria i piano
Divendres 17 h: piano
Dissabte 11 h: conjunts
Organitza: Escola de Música

Sopar de Nadal
Organitza: Senderistes Bisbalencs

Desembre
DIUMENGE

Visita del patge reial
D’11 a 14 h i de 16 a 20.30 h es podrà
gaudir d’una gran bola màgica de
Nadal amb contahistòries
Hora: 12 h
Lloc: Plaça de l’Església
Concert de Nadal amb Antistiana i
Prades Cor
Hora: 18.30 h
Lloc: Església de Santa Maria de la
Bisbal
Organitza: Associació Cors
Antistiana

31

Desembre
DILLUNS

Sopar de Cap d’Any
Hora: 21.30 h
Organitza: Club Segle XX
Sopar de Cap d’Any
Organitza: La Societat Cultural
Recreativa Bisbalenca

Entrades a la venda per a gaudir de l’òpera
al Gran Teatre del Liceu
El dia 23 de desembre es podrà assistir a la representació de L’italiana in Algeri,
de Rossini, a un preu molt assequible
Aquest Nadal, en el marc del programa
«Liceu al Territori», els bisbalencs i les
bisbalenques tindran l’oportunitat de
veure, per segon any consecutiu, una
representació d’òpera al Gran Teatre
del Liceu, on el dia 23 de desembre s’ha
programat l’obra L’italiana in Algeri, de
Rossini. Les entrades, que inclouen el
transport, s’ofereixen a un preu molt
assequible de 85 euros per persona, el
que suposa un descompte del 45 per
cent respecte del seu preu original.

Les persones interessades també podran assistir els dies 9 i 21 de novembre
a un club de lectura dedicat a aquesta
òpera. Un dels membres de l’entitat
Amics del Liceu, Pol Avinyó, també oferirà una xerrada el dia 11 de desembre
a les 18 hores al Centre Municipal de
Cultura per apropar aquesta representació a la ciutadania.

Les entrades per a anar al Gran Teatre del Liceu tenen un
descompte del 45 per cent respecte del seu preu original
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Més d’una quarantena de
parades omplen la Fira
d’Entitats
Per quart any consecutiu, l’esdeveniment va ser tot un
èxit i va registrar una gran afluència de visitants
El passat diumenge 7 d’octubre es va
celebrar la Fira d’Entitats, Artesania i
Alimentació de la Bisbal del Penedès.
La quarta edició d’aquesta iniciativa
va comptar amb més d’una quarantena de parades, entre les quals va haver-hi artesans/es de llana, roba, minerals i objectes de regal i venedors/es

“

La fira va comptar
amb activitats
com la trobada de
puntaires, el ball de
gitanes o l’actuació
del grup de
geganters i grallers
de la Societat

d’embotits i formatges. El Restaurant
Ull de Llebre i els Cellers Domenys van
decidir mostrar-hi els seus productes
de forma conjunta, i l’Ajuntament, per
primera vegada, també va muntar-hi
un estand informatiu.
Les entitats i associacions del poble
van ser les grans protagonistes de la
jornada. Algunes van posar-hi parades per atraure nous socis, i d’altres
van col·laborar-hi organitzant activitats diverses com la trobada de puntaires, l’actuació del Ball de Gitanes o
la del grup de geganters i grallers de
la Societat.
Durant el matí va haver-hi activitats
infantils, com les tres «pintacares» veïnes de la Bisbal que hi van participar, i
a la tarda es va tancar la fira amb l’actuació de la Bellvei Band.

18
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PORTAVEUS MUNICIPALS
Regidora
no-adscrita

Al boig i al cavaller, tot
li està bé
Com que l’actual equip de govern del PDeCat o Convergència ja no sap què dir ni què
fer, ara toca buscar culpables, i en aquest
cas ens ha tocat a nosaltres.
Aquest ajuntament s’ha convertit en un
vaixell sense tripulació, i això no ho diem
nosaltres: ho diu tot el poble, tot i que la
seva «corte del faraón» només fa que riure’ls les gràcies.
A primers de novembre va passar un cas
lamentable a la sortida de l’institut. Els nois
i les noies, a l’hora de sortir al migdia, van
anar a prendre el bus que els portava cap
a casa, com feia des de començaments de
curs, i es veu que ja no tenien aquest dret.
Pretenien deixar els joves tirats al carrer sense cap mena de prejudici; sort que el personal de l’Ajuntament va portar amb els cotxes
de la vigilància els joves a casa seva de quatre en quatre. LAMENTABLE L’ORGANITZACIÓ D’AQUEST AJUNTAMENT! I mentrestant
els pares, sense saber res. On estava l’equip
de govern per a solucionar aquest gravíssim
fet? Segurament, fent campanya encoberta per algun lloc del municipi. Senyors del
PDeCat, menys fotos i més treballar!
Després ens criticaven a nosaltres pel
transport, i ara resulta que hi ha tres busos
que paguem entre tots: el bus del Consell
Comarcal, el bus a demanda i el bus de sempre per parades, que casualment és el mateix bus que hi havia abans però subcontractat a una empresa diferent. Això vol dir que
és més car per a l’Ajuntament. QUINA VERGONYA, SENYORA ALCALDESSA! No caldria
més, en lloc de tenir un bus a demanda que
no serveix de res, almenys al poble —potser
a vostè sí perquè les amistats s’han de conservar...—, invertir aquests diners a ajudar
les famílies desfavorides?
Ara se’ls ha marxat el secretari, i clar, la
culpa és de les amenaces que ha rebut de
part nostra. Realment es pensa que la gent
del poble s’ho creurà, això? No serà que
ha volgut estirar, senyora alcaldessa, tant
la corda, que abans que això explotés per
la mala gestió el secretari ha decidit presumptament no embrutar-se més el seu
expedient?
Esquerra Republicana de
la Bisbal del Penedès

Berenar-sopar amb el
president del PDeCAT,
David Bonvehí

Crónica de un desgobierno
conservador, sectario y
caduco

El grup del Partit Demòcrata de la Bisbal
cada any fem dues reunions amb dinar o
berenar-sopar, a la primavera i a la tardor.
A part de compartir una bona estona, compartim propostes i resolem dubtes i preguntes sobre la nostra gestió al capdavant
de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès.
Apunteu-vos a l’agenda el diumenge 2
de desembre a la sala de la Societat:
- berenar-sopar preparat pel grup del
PDeCAT de la Bisbal,
- amb pica-pica, pa amb tomàquet i embotits, postres, vi, aigua i cafè,
- al preu de 10 € (5 € per als infants).
Us hi podeu apuntar fins al dimecres 28
de novembre trucant al 625.53.88.47 (Joan)
o al 616.16.22.53 (Judith).
Ens acompanyarà el president del Partit
Demòcrata, en David Bonvehí, per donar
suport a l’equip de govern del nostre ajuntament. De seguida va acceptar la invitació,
per poder conversar amb tots vosaltres i estar al nostre costat.
Tant l’alcaldessa com els regidors i les regidores del PDeCAT passaran comptes des
del 2015 amb els fets més recents, com la
moció de censura que no ha prosperat, i
per a la recta final d’aquesta legislatura.
Us hi esperem per compartir aquesta tarda del 2 de desembre, un bon moment per
a parlar de la Bisbal i prendre nota de les
vostres inquietuds al municipi.
Així mateix, aprofitem per a animar-vos
a participar en les reunions de desembre
dels pressupostos participatius del 2019
que convoca l’equip de govern, on podeu
escollir inversions a realitzar l’any que ve al
lloc on viviu. Aquestes inversions queden
recollides al Pressupost Municipal i es realitzaran durant el 2019.
Us esperem al berenar-sopar amb en
David Bonvehí el 2 de desembre, organitzat pel PDeCAT, i us esperem a les reunions
dels pressupostos participatius 2019 que es
faran aquest desembre.

A partir de este mes de noviembre, mantendré una permanencia en el Ayuntamiento
los martes de 12 a 13 h y los miércoles de
19 a 20 h, para atender a todas las personas
que necesiten manifestar cualquier asunto.
¿Qué podemos esperar los ciudadanos
de la gestión nefasta, sectaria y vacía de
nuestro ayuntamiento, cuando el propio
secretario ha presentado su dimisión? ¿O
acaso se ha ido por otros motivos más preocupantes? ¿Este es el ejercicio de responsabilidad y transparencia de este desgobierno
del PDeCat, un partido que ha aniquilado en
dos meses las medidas sociales que yo había puesto en marcha desde hacía tres años?
¿Dónde está el proyecto del polideportivo?
¿Dónde están las obras de la rotonda de
la C51? ¿Dónde está el proyecto de las viviendas sociales? ¿Dónde están las ayudas
sociales a las familias desfavorecidas? ¿Qué
está pasando con las ofertas de trabajo tan
prometidas a los parados? La comunicación
brilla por su ausencia ¡y las ganas de trabajar
para todos por igual también! Es bien sabido que cualquier necio es más necio aún por
morir en el intento. Ahora, ¡¡debemos pagar
DOS empresas de transporte urbano!! El autobús a la demanda es un verdadero fracaso,
por tipología de gestión, por precio, por las
incesantes quejas presentadas en el ayuntamiento, pero acalladas… Trece alumnos del
IES se quedaron «colgados» sin autobús en
hora punta. ¿Dónde están los bonobuses
estudiantiles y sociales para los parados que
yo había propuesto? ¿Dónde está el sentido
de la solidaridad? Está claro que ¡NO HAY
COLOR CON EL PDECAT! Solo se preocupan
de tener el núcleo medianamente limpio, favorecer a sus acólitos, ofrecer sus picapicas
y cava para los cuatro habituales y obligar
a los vigilantes a ejercer de camareros. Gracias a mi voto en contra de la compra de un
vehículo municipal, se ha forzado el renting
de un vehículo en condiciones, que resultará más económico (sin pérdidas de amortización mobiliaria). Para uso público, es un
atraso evidente comprar un vehículo que
pierde valor cada año. ¡Permanezco a vuestra disposición! Un cordial saludo,
Maguy Antolín Manso
Regidora del Ayto. de la Bisbal del Penedès

PDeCAT de la Bisbal del Penedès

Tots els partits amb representació al consistori estan convidats a participar en aquesta secció
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Els infants podran gaudir del seu temps
lliure al Casal de Nadal
Del 24 de desembre al 4 de gener es tornarà a oferir aquest servei
per 7 euros diaris

“

L’Ajuntament treballa en l’organització
d’una nova edició del Casal de Nadal.
Del dia 24 de desembre al 4 de gener, els nens i les nenes del municipi
podran gaudir-hi del seu temps lliure
amb activitats diverses, entre les quals
hi haurà experiments nadalencs, tallers
de cuina i robòtica, karaoke, sessions
de ball i expressió corporal, treballs
manuals i jocs esportius i cooperatius.
Preus i horaris

Entre les activitats programades al Casal hi haurà
experiments, tallers de cuina i robòtica, treballs
manuals i jocs esportius

El Casal funcionarà només els dies
laborables de 9 a 13.30 hores amb la
possibilitat d’utilitzar el servei d’acollida de 8 a 9 del matí sense cost afegit. Les famílies interessades hauran
d’abonar la quantitat de 7 euros diaris.

Notícies breus
Amplia oferta deportiva para el
curso 2018-2019

Millora de les instal·lacions de la
llar d’infants

Se han programado clases de gimnasia,
tonificación, zumba, pilates y estiramientos

El centre disposa d’un nou tendal al pati per
a protegir els infants del sol

La Concejalía de Deportes ha firmado un
convenio de colaboración con el Consell Esportiu del Baix Penedès
para desarrollar en el
municipio actividades
destinadas a personas
adultas y a mayores de
sesenta y cinco años. El
Ayuntamiento aportará
la cantidad de 11.818,44
euros durante el curso 2018-2019 para la programación
de propuestas como la gimnasia para la gente mayor, la
tonificación, clases de zumba-fitness y zumba-steps, pilates y estiramientos.

Amb la voluntat de garantir unes instal·lacions de qualitat, aquest mes de novembre s’ha col·locat al pati de la llar
d’infants un tendal per a protegir els infants del sol en les
zones d’esbarjo que es pot obrir i tancar en funció de la
situació meteorològica.
Així mateix, al mes de setembre es van instal·lar noves
cortines al menjador per a substituir les existents, que ja
es trobaven malmeses.

