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Notícies breus

Les convocatòries dels plens 
municipals, via electrònica

Amb la voluntat de continuar imple-
mentant l’administració electrònica a 
l’Ajuntament de la Bisbal, des d’aquest 
mes de desembre les convocatòries 
dels plens municipals es reben en for-
mat digital. Aquest nou sistema ofe-

reix més comoditat als regidors i les 
regidores, que així poden tenir accés 
a les propostes i expedients des de 
qualsevol lloc a través d’un ordinador, 
a part de suposar un important estalvi 
tant de personal com de paper.

Ple municipal ordinari

A favor En contra Abstenció17 DE DESEMBRE DEL 2018

Aprovació de l’acta anterior

Modificació del reglament que regula les prestacions 
econòmiques d’urgència social que tenen la finalitat 
d’atendre situacions de necessitats puntuals, urgents 
i bàsiques

Proposta d’aprovació de les actes de delimitació dels 
termes municipals de la Bisbal i el Montmell, Llorenç 
i Rodonyà

Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament a l’AMTU 
(Associació de Municipis per la Mobilitat i el 
Transport Urbà)

Conveni amb FCC Aqualia, SA, per a crear un fons de 
solidaritat que garanteixi l’accés a l’aigua potable en 
compliment de la normativa de pobresa energètica

Moció per denunciar el bloqueig jurídic del Tribunal 
Constitucional i de suport als presos polítics que fan 
vaga de fam

Modificació de crèdit

PDeCAT (4)

PDeCAT (4) 

PDeCAT 
(4), ERC (5) 
i regidora 
no-adscrita

PDeCAT 
(4), ERC (4) 
i regidora 
no-adscrita 

PDeCAT 
(4), ERC (5) 
i regidora 
no-adscrita

PDeCAT (4) 
i ERC (5)

PDeCAT 
(4), ERC (5) 
i regidora 
no-adscrita

ERC (5) i 
regidora 
no-adscrita

ERC (5) i 
regidora 
no-adscrita

ERC (1)

Regidora 
no-adscrita

Ple municipal extraordinari

A favor En contra Abstenció24 DE DESEMBRE DEL 2018

Complement de les retribucions a percebre del 
personal funcionari laboral de l’Ajuntament, en 
supòsits d’incapacitat temporal

Pressupost 2019 i informe d’intervenció sobre el 
compliment dels objectius d’estabilitat, regla de la 
despesa i deute públic

PDeCAT 
(5), ERC (5) 
i regidora 
no-adscrita

PDeCAT (5) ERC (5) i 
regidora 
no-adscrita
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Comencem el 2019 acabant i continuant 
projectes importants d’aquesta legislatura

“Ara finalitzen algunes 
de les inversions 
iniciades a principis 
de la legislatura, com 
el local social de la 
Miralba i el pou de 
l’Esplai

Las normativas que rigen las administraciones son estrictas y muy burocráticas y conllevan mu-
chas tramitaciones administrativas. Esto provoca que, para cualquier inversión, desde que se 
planifica hasta que se puede disfrutar o utilizar, pasa más tiempo del que quisiéramos. Por este 
motivo, ahora, que estamos a finales de legislatura, se acaban algunas de las principales 
inversiones iniciadas a finales de 2015 y el 2016.

Este es el caso del local social de La Miralba, cuya construcción empezamos a planear 
en el mes de enero de 2016: buscar el mejor terreno de equipamientos para construirlo, con-
tratar la redacción del proyecto y aprobarlo, solicitar la subvención a la Diputación de Tarragona 
y recibir la concesión de esta, preparar las bases para sacar a concurso las obras, adjudicarlas, 
que se hiciese la obra y la posterior recepción. Todo ello ha supuesto tres años, desde el inicio 
al fin del proyecto, y siempre con la Asociación de Vecinos de La Miralba al lado.

También es el caso del pozo de El Esplai: después de que quedara inoperativo en junio 
de 2016, dentro de pocas semanas ya estará en funcionamiento el pozo nuevo. Se ha bus-
cado el mejor lugar en terrenos municipales, por donde hubiera una veta importante de agua, y 
luego hay que solicitar a la ACA (Agència Catalana de l’Aigua) todos los permisos para el nuevo 
pozo, redactar el proyecto y sacar a concurso las obras. Han sido más de dos años y medio, pero 
ahora ya lo podremos disfrutar.

Continuamos con otros proyectos iniciados entre el 2015 y el 2018 que irán terminando este 
año, como son la rehabilitación de la vivienda social, la primera fase de la rehabilitación 
del polideportivo, la accesibilidad del local de Can Gordei, la adecuación del parquin de 
la piscina, la compra y adecuación del nuevo almacén y varias mejoras en la red de agua.

Cada proyecto tiene su procedimiento y su tempo, pero es importante empezar y hacer su 
seguimiento para que acabe con todas las garantías y que suponga una mejora para el 
día a día y el futuro de todos los y las bisbalenses.

Empezamos el 2019 acabando y continuando 
proyectos importantes de esta legislatura

“Ahora finalizan 
algunas de las 
inversiones iniciadas 
a principios de la 
legislatura, como el 
local social de La 
Miralba y el pozo de 
El Esplai

Agnès Ferré
Alcaldessa de la Bisbal 
del Penedès

Les normatives que regeixen les administracions són estrictes i molt burocràtiques i compor-
ten moltes tramitacions administratives. Això provoca que, per a qualsevol inversió, des que 
es planifica fins que se’n pot gaudir, passa més temps del que voldríem. Per aquest motiu, ara, 
que estem a finals de legislatura, s’acaben algunes de les principals inversions iniciades 
a finals del 2015 i al 2016.

Aquest és el cas del local social de la Miralba, la construcció del qual vam començar a 
planejar al mes de gener del 2016: buscar el millor terreny d’equipaments per a construir-lo, 
contractar la redacció del projecte i aprovar-lo, sol·licitar la subvenció a la Diputació de Tarrago-
na i rebre’n la concessió, preparar les bases per a treure a concurs les obres, adjudicar-les, que 
es fes l’obra i la posterior recepció. Tot això ha suposat tres anys, des de l’inici fins a la fi del 
projecte, i sempre amb l’Associació de Veïns de la Miralba al costat.

També és el cas del pou de l’Esplai: després que quedés inoperatiu al juny del 2016, 
d’aquí a poques setmanes ja estarà en funcionament el pou nou. S’ha buscat el millor lloc 
en terrenys municipals, per on hi hagués una veta important d’aigua, i després cal sol·licitar a 
l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) tots els permisos per al nou pou, redactar el projecte i treure 
a concurs les obres. Han sigut més de dos anys i mig, però ara ja en podrem gaudir.

Continuem amb altres projectes iniciats entre el 2015 i el 2018 que aniran acabant aquest 
any, com són la rehabilitació de l’habitatge social, la primera fase de la rehabilitació del 
poliesportiu, l’accessibilitat del local de Can Gordei, l’adequació del pàrquing de la pisci-
na, la compra i adequació del nou magatzem i diverses millores en la xarxa d’aigua.

Cada projecte té el seu procediment i el seu tempus, però és important començar-lo i fer-
ne el seguiment per tal que acabi amb totes les garanties i que suposi una millora per al 
dia a dia i el futur de tots els bisbalencs i bisbalenques.
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Treballant per determinar les necessitats 
de personal de l’Ajuntament
S’inicia el procés de redacció de la Relació de Llocs de Treball, que es preveu 
consensuar abans del mes d’abril

L’equip de govern ha contractat una 
empresa externa per a redactar la Re-
lació de Llocs de Treball (RLT) de l’Ajun-
tament de la Bisbal. Es tracta d’un ins-
trument formal que pretén adequar 
les funcions i el sou de funcionaris/
àries i personal, laboral i eventual, per 
tal que tothom cobri el mateix per fer 
la mateixa feina, garantint que això no 
suposi una rebaixa en les retribucions. 
El document servirà també per a es-
tablir les necessitats actuals i futures 
de l’Ajuntament, incorporant-hi nous 
llocs de treball que sortiran a concurs 
a mesura que ho permetin les lleis es-
tatals i el pressupost municipal. 

Un acord consensuat
Durant el mes de desembre es va in-
formar els treballadors/es sobre el 
procés, i se’ls va lliurar una fitxa del 
seu lloc de treball per tal que la veri-
fiquin o bé proposin les modificacions “La negociació sobre la Relació de Llocs de Treball 

compta amb representants dels sindicats majoritaris 
i dels mateixos treballadors i treballadores

Se complementan las retribuciones de los 
trabajadores/as en caso de incapacidad 
temporal
El Ayuntamiento asumirá el gasto para que el personal pueda percibir hasta el 100 % 
del sueldo desde el primer día de la baja médica

En el pleno extraordinario del pasado 
24 de diciembre se aprobó la medida 
de complementar las retribuciones 
del personal funcionario y laboral del 
Ayuntamiento en caso de incapacidad 
temporal por enfermedad común o ac-
cidente no laboral. La intención es que 
las trabajadoras y los trabajadores pue-
dan percibir hasta el 100 % de su sueldo 
desde el primer día de la baja médica. 
Hasta ahora se habían hecho algunas 

modificaciones puntuales, pero ha sido 
con la entrada en vigor de la Ley de Pre-
supuestos Generales del Estado para el 
año 2018 que ha sido posible aplicar es-
tos complementos. La propuesta entra 
en vigor de forma retroactiva con fecha 
de 5 de julio del 2018.

que considerin oportunes. Serà al mes 
de febrer quan comenci la negociació 
amb representants dels mateixos tre-
balladors/es i dels sindicats majorita-

ris, amb la voluntat de consensuar al 
màxim la proposta. Es preveu que la 
Relació de Llocs de Treball es pugui 
aprovar abans del mes d’abril.

“El complemento en las retribuciones se aplicará de 
forma retroactiva con fecha de 5 de julio del 2018
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Enllestides les obres de construcció del nou 
local social de la Miralba  

Aquest mes de gener han finalitzat les 
obres de construcció del local social 
del barri de la Miralba, les quals, tal 
com estava previst, han tingut una du-
rada aproximada de sis mesos. El nou 
equipament està ubicat al carrer Gla-
diol i compta amb una superfície total 
de 230,33 m2 distribuïts en una sala 
polivalent, dos despatxos, lavabos, 
bar, magatzem i porxos. Actualment 
s’ultimen alguns aspectes com l’ade-
quació de la zona exterior o l’adquisi-
ció de mobiliari. La construcció del lo-
cal ha comptat en tot moment amb la 
implicació i el consens de l’associació 
de veïns del barri.

Des de l’inici de la legislatura, el local 
social de la Miralba ha estat una de les 
prioritats de l’actual equip de govern. 
L’objectiu ha estat sempre ampliar 
i millorar els serveis i equipaments; 
molt especialment, els destinats a les 
persones residents en els diversos nu-
clis veïnals. El nou local s’ha de conver-
tir en un punt de trobada i permetre el 
desenvolupament d’activitats diverses 
perquè en pugui gaudir tota la ciu-
tadania. El projecte s’afegeix a altres 
actuacions de millora que s’han dut a 
terme en el marc del procés de pressu-
post participatiu per a l’any 2018, a tra-
vés del qual els veïns i les veïnes han 
decidit quines inversions calia priorit-
zar en el seu barri. 

Desenvolupament                       
del projecte
La Regidoria d’Urbanisme va iniciar el 
procés per a la construcció d’aquest 
nou equipament al mes de gener del 
2016. En menys d’un any es van iniciar 
els tràmits per a poder redactar-ne el 
projecte. L’adjudicació de les obres 
es va fer a l’empresa Excavacions i 
Transports Rovira, SA, mitjançant un 
procediment obert, per un valor de 
222.681,19 € (IVA inclòs). El projec-
te ha estat finançat majoritàriament 

L’equipament ha estat una prioritat per a l’equip de govern, que treballa en l’ampliació 
dels serveis que s’hi ofereixen al veïnat dels barris

amb una subvenció de la Diputació de 
Barcelona de 218.499,74 €, que s’em-
marca dins el Pla d’Acció Municipal 
(PAM), mentre que la resta l’ha assumit 
l’Ajuntament de la Bisbal amb recursos 
propis.

Actualment, el Pressupost Municipal 
inclou una partida de 15.000 € per a 

mobiliari i material informàtic. L’Ajun-
tament, a petició de la ciutadania, 
tenia previst destinar 6.000 € més al 
nou local social, però no serà possible 
fer-ho, ja que el Pressupost Municipal 
per a l’any 2019 no va aconseguir en 
el darrer ple els vots necessaris per a la 
seva aprovació.

“El local social s’ha de convertir en un punt de 
trobada i acollir activitats diverses per a tota la 
ciutadania
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El Ple Municipal no aprova el Pressupost 
per a l’any 2019
Els vots en contra d’ERC i de la regidora no-adscrita obliguen a prorrogar 
els comptes del 2018 i impedeixen realitzar les inversions previstes

El Ple de l’Ajuntament de la Bisbal no 
ha aprovat els comptes municipals 
per a l’any 2019. La proposta es va de-
batre en el ple extraordinari del 24 de 
desembre i va comptar amb cinc vots 
a favor dels regidors i les regidores del 
PDeCAT i sis vots en contra dels mem-
bres d’ERC i de la regidora no-adscrita, 
Maguy Antolín.

El Pressupost per al 2019 ascendia a 
4.630.008,45 € i complia els objectius 
d’estabilitat pressupostària. Així mateix, 
preveia un deute públic d’un 24,49 %, 
molt per sota del 40,47 % de l’any pas-
sat i encara més del 113 % que es va 
trobar l’equip de govern l’any 2015, a 
l’inici de l’actual legislatura. En no apro-
var-se el Pressupost Municipal per al 
nou exercici, es prorroguen els comp-
tes del 2018 per a poder fer front a la 
despesa corrent, però sense possibilitat 
de dur a terme cap tipus d’inversió.

Aposta pels serveis i la via 
pública
Els comptes presentats per l’actual 
equip de govern volien prioritzar l’aten-
ció a les persones i el manteniment de 
la via pública. En el capítol de despe-
ses, l’Ajuntament assumia el cost del 
funcionament d’alguns serveis com el 
transport públic i el Racó de la Gent 
Gran. Pel que fa als ingressos, algunes 
partides eren inferiors per causa que al 
2018 es va comptar amb una subven-
ció de la Diputació de Barcelona per a 
la construcció del local social de la Mi-
ralba i la rehabilitació del poliesportiu.

Pel que fa a actuacions concretes, el 
Pressupost del 2019 destinava més re-
cursos al manteniment i neteja de la via 

pública, a la millora de la xarxa d’aigua i 
de la senyalització viària i a l’adequació 
a la normativa de l’enllumenat públic. 
El foment de l’ocupació i la promoció 
de la cultura eren altres de les prioritats 
d’aquest nou exercici.

El Pressupost pretenia dedicar 
543.658 € a inversions, entre les quals 
hi havia la compra d’un vehicle cistella, 
una nova fase de la rehabilitació dels 
habitatges socials, l’adequació de pas-
sos de vianants a la Miralba i Can Gor-
dei i la millora dels locals dels barris del 
Priorat, l’Esplai i Can Gordei. La partida 
incorporava també 72.000 € per a fi-
nançar les actuacions que els mateixos 
veïns i veïnes havien decidit dur a ter-
me a través d’un procés de participació.

“Sense l’aprovació del Pressupost, serà més difícil 
dur a terme les actuacions proposades pels veïns i 
veïnes dels barris
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Escollides les 
propostes del 
Pressupost 
Participatiu 
2019
Les inversions no es 
podran dur a terme per 
no haver-se aprovat els 
comptes municipals per a 
aquest exercici

Es manté l’aposta per millorar 
els serveis i equipaments als 
barris
Aquest mes de gener s’estan duent a terme algunes de 
les actuacions previstes en el Pressupost Participatiu 
de l’any 2018

En l’anterior exercici es van destinar 
60.000 € als nuclis amb la intenció que 
fossin els mateixos veïns i veïnes els 
qui decidissin a quines inversions vo-
lien destinar aquests recursos. Algunes 
d’aquestes propostes ja són una rea-
litat i suposen una millora important 
per als barris. Les que encara estan 
pendents es duran a terme al llarg del 
primer trimestre del 2019.

Al nucli urbà, per exemple, es va 
decidir destinar 19.000 € a l’arranja-
ment d’un espai ubicat darrere de les 
conegudes com a «cases barates»; al 
barri del Priorat, amb un pressupost 
de 13.000 €, es va demanar la instal·la-
ció d’uns aparells saludables i també 
d’unes barbacoes darrere del local so-
cial; a Can Gordei, en canvi, els 10.500 € 
assignats foren per a la millora del parc 
infantil i per a la reparació de l’asfalt 
malmès per les arrels dels arbres.

Pel que fa a la resta de barris, els 
5.500 € de l’Esplai van ser per a ins-

tal·lar un tendal a l’exterior del local so-
cial, millorar-ne la climatització i col·lo-
car-hi alguns elements necessaris com 
un cartell i un prestatge d’alumini, i a 
Santa Cristina i la Masieta s’ha instal·lat 
uns punts de llum solar. En les properes 
setmanes està previst realitzar algunes 
actuacions com col·locar una tanca de 
seguretat en el límit d’alguns carrers de 
la Miralba i renovar part de la xarxa de 
subministrament d’aigua al Papagai. A 
l’Ortigós es destinen 2.000 € a la repa-
ració de la font i del safareig del Pou del 
Comú, uns treballs previstos també per 
a aquest any 2019.

“Algunes de les 
actuacions ja s’han 
realitzat i d’altres es 
duran a terme al llarg 
del primer trimestre 
del 2019

El passat mes de setembre es va 
posar en marxa un nou procés de 
pressupost participatiu. Per segon 
any consecutiu, l’Ajuntament ha 
decidit destinar una partida —en 
aquest cas, de 72.000 €— per a dur 
a terme millores als nuclis, que han 
estat escollides pels mateixos veïns 
i veïnes dels barris.

[ El Priorat – 14.000 € – Tancament 
del porxo del local social 
[ L’Esplai – 7.000 € – Ampliació del 
local social
[ La Masieta – 4.000 € – Reparació 
dels sots d’alguns carrers 
[ Can Gordei – 12.000 € – Tanca-
ment del porxo del local social i 
creació d’un camp de futbol de terra
[ Santa Cristina – 4.000 € – Ani-
vellament i reparació dels sots en 
alguns carrers 
[ L’Ortigós – 4.000 € – Reparació 
de la vorera propera a la carretera 
per reforçar els pluvials existents
[ El Papagai – 6.000 € – Millora de la 
xarxa de subministrament d’aigua
[ La Miralba – 6.000 € – Adquisició 
de mobiliari i material informàtic 
per al nou local social 
[ Nucli urbà – 15.000 € – Senyalit-
zació de l’accés del carrer Safarejos 
a la carretera i canvi de pivots a la 
plaça de l’Església

Malauradament, la partida s’in-
clou en el Pressupost de l’any 2019, 
que no ha estat aprovat, així que és 
molt possible que aquestes inver-
sions no es puguin dur a terme.
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El Ayuntamiento de La Bisbal ha 
adjudicado la plaza de secreta-
ría-intervención a la señora Susan-
na Blasón Bayo, que tomó posesión 
del cargo el pasado 2 de enero del 
2019. El proceso de selección, en 
el que participaron doce candida-
turas, se inició después de que el 
anterior secretario, el señor Manel 
Pahissa, comunicara que a partir 
del mes de noviembre trasladaba 
sus servicios a otro municipio.

Susanna Blasón 
es la nueva 
secretaria-
interventora 
municipal

Una eina per a millorar 
la gestió comptable del 
consistori

Des d’aquest mes de gener, l’Ajunta-
ment disposa d’una nova eina infor-
màtica destinada a la gestió econò-
mica i comptable pública. Aquest 
sistema utilitza la tecnologia anome-
nada «Software as a Service» (SaaS) i 
permet registrar a través de mitjans 
electrònics les operacions del con-
sistori, de qualsevol naturalesa, al-

hora que garanteix el compliment 
de la normativa vigent. Així mateix, 
també facilita al departament tas-
ques com l’elaboració i execució del 
Pressupost, la gestió del deute i el 
tractament de la informació.

El cost de la licitació d’aquesta 
nova eina és de 27.410 € (sense IVA) i 
té una vigència de quatre anys.

Es congelen els impostos i les taxes 
municipals per a l’any 2019
L’equip de govern va proposar una rebaixa de l’IBI que no va ser aprovada a causa 
dels vots en contra d’ERC i la regidora no-adscrita

L’Ajuntament de la Bisbal ha conge-
lat les taxes i els impostos municipals 
amb la voluntat de no incrementar la 
pressió fiscal sobre la ciutadania. De 
fet, des de l’equip de govern es va pro-
posar al Ple, en la sessió del passat mes 
de setembre, una rebaixa de l’impost 
sobre béns immobles (IBI), passant-ne 
el tipus impositiu del 0,80 al 0,75 %, 
però la modificació no va prosperar 
a causa dels vots en contra del grup 
d’ERC i de la regidora no-adscrita. Del 
que sí que es podran beneficiar els 
bisbalencs i les bisbalenques és d’una 
bonificació del 50 % en el rebut de l’IBI 

per a les famílies nombroses. La resta 
de taxes i impostos es mantenen, així 
com les bonificacions existents. En 
el cas de l’impost de circulació, per 

exemple, es poden beneficiar d’un 
descompte del 100 % en el rebut els 
propietaris d’aquells vehicles amb una 
antiguitat igual o superior als 25 anys.
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Treballant per la inserció laboral de 
persones amb dificultats
El programa «Integra’ls» s’inicia a Les Planes i a Les Planes Baixes amb 
l’objectiu que es converteixin en polígons industrials inclusius

L’Ajuntament, la Fundació Santa Tere-
sa i la Federació Empresarial del Gran 
Penedès (FEGP) han presentat un pro-
grama pilot que s’iniciarà als polígons 
industrials de Les Planes i Les Planes 
Baixes. El programa «Integra’ls» vol 
promoure la inserció laboral de perso-
nes amb dificultats físiques, intel·lec-
tuals o socials i garantir així la igualtat 
d’oportunitats.

Un dels objectius és treballar perquè 
els polígons industrials passin a ser in-
clusius i que les empreses s’impliquin 
en la millora de la situació de vulnera-
bilitat de les persones amb més dificul-

tats d’inserció. Així mateix, el projecte 
vol aconseguir la incorporació de 50 
persones en un període de dos anys.

El projecte es va presentar el dia 27 
de novembre a la nau logística d’El 
Corte Inglés, i els impulsors esperen 
poder exportar-lo a altres municipis 
de la comarca.

“L’objectiu del programa és aconseguir la inserció 
de 50 persones amb dificultats en un període 
de dos anys

La Bisbal continúa apostando por un doble 
servicio de bus urbano
La línea regular, con paradas fijas, se ofrece solo los días de actividad lectiva 
en el instituto

El Ayuntamiento de La 
Bisbal sigue ofrecien-
do una doble opción a 
la ciudadanía para ha-
cer uso del bus urbano 
y garantizar así que el 
transporte público lle-
gue a todo el munici-
pio. El servicio regular 
realiza dos rutas dife-
rentes con paradas fi-
jas, funciona de lunes a viernes de 7.30 
a 14.30 h, coincidiendo con el horario 
de entrada y salida del IES Coster de la 
Torre, y se ofrece solo los días que hay 
actividad lectiva en el centro.

Por otra parte, el servicio a demanda 
funciona de lunes a viernes de 9 a 14 h 
y amplía el horario de 8 a 14 h los días 
en los que no hay servicio regular. Este 

transporte a demanda se puede solici-
tar el día antes, entre las 8 y las 20 ho-
ras, llamando al teléfono gratuito 900 
69 65 66.

El precio del billete sencillo es de un 
euro y de 0,60 € en el caso de personas 
jubiladas. También existe la posibili-
dad de adquirir un abono de 10 viajes 
a un precio de 8 €.

Servicios excepcionales 
(enero-junio 2019)

4 de febrero: 
solo servicio a demanda de 8 a 14 h

4 de marzo: 
solo servicio a demanda de 8 a 14 h

Del 15 al 18 de abril: 
solo servicio a demanda de 8 a 14 h  

Los días 19, 22 y 23 de abril: 
no habrá servicio

1 de mayo: 
no habrá servicio

Del 25 de junio al 10 de septiembre: 
solo servicio a demanda de 8 a 14 h, 
excepto días festivos, en que no habrá 
servicio
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S’instal·len fanals solars als barris de Santa 
Cristina i la Masieta
L’actuació pretén millorar la visibilitat en algunes cruïlles i en les illes de 
contenidors per garantir la seguretat 

La Regidoria de Barris ha decidit ins-
tal·lar set fanals solars al barri de Santa 
Cristina i cinc més a la Masieta. Un dels 
objectius d’aquesta mesura és millorar 
la il·luminació en les illes de conteni-
dors, atès que a l’hivern a les cinc de 
la tarda ja es fa fosc, i facilitar així la 
recollida selectiva. D’altra banda, s’han 
col•locat també en algunes cruïlles en 
les quals calia algun punt de llum per a 
augmentar la seguretat.

La proposta d’instal·lar un fanal so-
lar a cada barri va sorgir en el marc del 
procés participatiu en què cada nucli 
va decidir les inversions a les quals 
volia destinar una part del Pressupost 
Municipal. Tot i així, des de l’equip de 
govern ja s’havia previst aquesta ac-
tuació a la Masieta i Santa Cristina, que 
s’ha sumat al projecte. “Un dels objectius de la instal·lació de fanals solars als 

barris és facilitar la recollida selectiva

Regulat l’ús dels 
columbaris del cementiri 
municipal
L’Ajuntament ha aprovat 
un protocol d’ús dels co-
lumbaris del cementiri 
que contempla també 
una uniformitat estètica 
de tot el conjunt fune-
rari. Les normes esta-
bleixen que la capacitat 
màxima d’un columbari 
és de quatre urnes i que aquestes es poden treure i posar 
tantes vegades com es vulgui sempre que ho faci perso-
nal de la funerària encarregada de gestionar el cementiri. 
D’altra banda, no està permès canviar-ne el marbre exis-
tent ni fer-hi cap tipus d’inscripció, atès que aquesta anirà 
en una placa d’acer inoxidable.

El reglament es lliurarà a aquelles persones que adqui-
reixin un columbari i també es podrà consultar al web 
municipal.

Los restos de jardinería, 
al contenedor de la 
poda

A principios del mes de diciembre se instalaron en varios 
puntos del municipio los contenedores de la poda, que 
se mantendrán hasta después de la Semana Santa. Des-
de la Concejalía de Medio Ambiente se quiere concienciar 
a la ciudadanía de que separar esta fracción del resto es 
necesario para poder aprovecharla y reducir el coste que 
supone llevarla al vertedero con el resto de los residuos. 
También se recuerda que solo las personas particulares 
pueden hacer uso de estos contenedores y que los restos 
de poda y jardinería deben depositarse sin bolsa.
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Es trasllada el magatzem de la brigada 
de forma provisional
L’Ajuntament ha decidit llogar dos locals per al material fins que es trobi una 
ubicació definitiva

Amb l’arribada del nou any finalitzava 
el contracte de lloguer de la nau que 
la brigada municipal utilitzava per a 
emmagatzemar el seu material. Cons-
cients que no hi havia cap possibilitat 
de renovació, l’Ajuntament fa mesos 
que treballa en la compra d’una par-
cel·la que pogués acollir aquest espai i 
trobar així una ubicació definitiva per 
al magatzem. El procés s’ha allargat 
més del que es preveia i això ha fet que 
calgués buscar altres alternatives.

Finalment, el consistori bisbalenc ha 
decidit llogar dos magatzems de forma 
provisional en els quals el personal de 
la brigada pot guardar tot allò neces-
sari per a dur a terme els seus serveis.“La previsió del consistori és comprar una parcel·la 

per a ubicar-hi el magatzem municipal

Una campanya per a fomentar el reciclatge 
a les aules
S’han lliurat cubells de plàstic i de paper a l’Institut Coster de la Torre per a 
realitzar una correcta separació dels residus

Les regidories d’Ensenyament i Medi 
Ambient han posat en marxa una 
campanya informativa i de sensibilit-
zació destinada als alumnes d’ESO de 

l’Institut Coster de la Torre. Segons la 
regidora Leo Uceda, «la iniciativa neix 
amb l’objectiu de fomentar la separa-
ció de residus entre els joves i treballar, 

així, l’educació en valors i 
en les bones pràctiques 
en matèria de reciclatge».

L’Ajuntament ha lliurat 
al centre una trentena de 
cubells de plàstic i trenta 
més de paper per tal que 
els alumnes facin la sepa-
ració dels residus a l’au-
la. També s’han penjat 
cartells amb informació i 
recomanacions a les clas-
ses. Finalment, els dies 
14 i 15 de gener es van 

oferir unes xerrades per a fer reflexio-
nar el jovent sobre la importància de 
canviar d’hàbits i reduir la generació 
de residus.
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Garantint els serveis que s’ofereixen al 
Racó de la Gent Gran
S’obre un procés de licitació per a adjudicar la dinamització de les 
activitats que es fan cada tarda en aquest espai

Amb l’obertura del Racó de la Gent 
Gran el passat mes de setembre, 
l’Ajuntament va decidir oferir noves 
activitats per a les persones de més de 
65 anys a la tarda, a banda de les que 
ja es feien al matí al Centre Municipal 
de Cultura i que també s’han traslladat 
al nou espai. Per poder oferir aquests 
serveis, el consistori bisbalenc va sig-
nar un contracte menor i ara ha decidit 
obrir un procés públic que garanteixi 
el desenvolupament d’aquestes activi-
tats per un termini de dos anys.

La licitació, per un import total de 
90.873,20 € (IVA inclòs), inclou la di-
namització del Racó de la Gent Gran 
les tardes de dilluns a divendres, un 
servei gratuït per a les persones que 
tinguin més de 65 anys. També preveu 
altres serveis com la dinamització del 
parc de salut tres hores a la setmana, 
amb un cost de 30 € al trimestre per a 

les persones que en facin ús, i una ac-
tivitat sobre benestar emocional que 

s’ofereix dues hores a la setmana a un 
preu de 15 € per trimestre.“La licitació del servei inclou la dinamització del parc 

de salut i el desenvolupament d’una activitat sobre 
benestar emocional  

Una vintena 
de persones 
gaudeixen 
de l’òpera al 
Liceu
La iniciativa pretenia 
apropar aquest gènere 
a la ciutadania oferint 
entrades a un preu molt 
assequible

El dia 23 de desembre es va organitzar 
una segona sortida al teatre del Liceu 
en la qual van participar una vinte-
na de bisbalencs i bisbalenques. En 

aquesta ocasió la proposta es va orga-
nitzar a través del Servei de Bibliote-
ques de la Generalitat de Catalunya, el 
qual va programar un club de lectura, 
una xerrada del musicòleg i expert en 
el Liceu Pol Avinyó i la representació 
de l’obra L’italiana in Algeri, de Rossini, 

una òpera còmica de la qual van gau-
dir totes les persones assistents.

La sortida s’emmarcava dins el cicle 
«Liceu al territori», que permet acos-
tar l’òpera a la ciutadania oferint-l’hi 
entrades a un preu gairebé un 50 % 
inferior a l’habitual.



13Torre de guaita núm. 27 · La Bisbal del Penedès · GENER/FEBRER 2019

La biblioteca s’omple de propostes per a 
rebre els Reis d’Orient
Un taller de fanalets i la possibilitat d’escriure la carta a Ses Majestats van ser dues de 
les activitats programades

El cicle «Nadal a la Biblioteca» va ofe-
rir als infants propostes diverses per a 
gaudir del seu temps lliure. Una d’elles 
va ser un taller de fanalets en el qual 
van participar vint-i-cinc nens i nenes 
que van construir i decorar el fanalet 
que posteriorment va servir per a do-
nar la benvinguda als Reis d’Orient. 
Dos dies abans de l’arribada del pat-
ge, la Biblioteca va obrir les portes 
per oferir una activitat anomenada 
«Estimats Reis Mags», durant la qual 
els infants van omplir de desitjos els 
sobres i cartes editades pel Servei de 
Biblioteques i il·lustrades per la Cristi-
na Losantos.

Durant totes les Festes, les persones 
usuàries de l’equipament que van fer-

Una trobada nadalenca entre persones 
usuàries i voluntàries del servei Bon Dia  
La reunió va servir per a presentar dues noves incorporacions a aquest servei 
de suport a la gent gran

El passat 17 de desembre es va cele-
brar un dinar de Nadal que va reunir 
les persones usuàries i les voluntàries 
del servei Bon Dia. Es tracta d’un pro-
grama que ofereix suport a la gent 

gran i, alhora, suposa una gran expe-
riència per als bisbalencs i les bisba-
lenques que decideixen dedicar una 
part del seu temps a trucar a persones 
grans que viuen soles. 

La trobada va comptar amb la 
presència de l’alcaldessa, Agnès Ferré, 
i de la resta de regidors de l’equip de 
govern, i va servir també per a presen-
tar dues noves voluntàries, la Dolors 
Batet i la Puri González, que amb la 
seva incorporació demostren que el 
servei continua creixent i es consoli-
da al municipi. Els i les assistents van 
gaudir d’una fideuà elaborada pel 
restaurant bisbalenc Ull de Llebre. Un 
cop finalitzat l’àpat, des de la Regido-
ria de la Gent Gran es va obsequiar els 
usuaris i les usuàries del servei amb un 
calendari de sobretaula de l’any 2019 
amb la fotografia de totes les persones 
voluntàries del programa.

hi algun préstec van participar en el 
concurs «Regala llegir», que sortejava 
un lot de llibres infantils i un altre per 
a persones adultes. Així mateix, es va 
distribuir un catàleg amb les novetats 

bibliogràfiques de Nadal, una carta 
als Reis i un llistat de recomanacions 
literàries que els infants van fer servir 
per a redactar la carta que després van 
fer arribar a Melcior, Gaspar i Baltasar.



La Bisbal del Penedès

GculturalAA
Gener · Febrer

25 
Festa Major d’Hivern: Nit Jove
Hora: 23 h
Organitza: Societat Cultural i 
Recreativa

Gener
DIVENDRES

Un Casal de Nadal obert a tots els infants
La iniciativa es va oferir del 24 de desembre al 4 de gener per a donar servei 
a les famílies durant les vacances escolars

Un any més, els nens i les nenes de la 
Bisbal van tenir la possibilitat de gaudir 
de les vacances escolars al Casal de Na-
dal. El servei es va oferir els dies 24, 27, 
28 i 31 de desembre i 2, 3 i 4 de gener 
a un preu de 7 euros diaris. Durant les 
diverses jornades, hi van assistir una 
mitjana de sis infants, que van jugar, fer 
tallers i practicar esport sense sortir del 
recinte. La iniciativa va estar coordina-
da per l’empresa La Ballaruga, la qual va 
guanyar la licitació per a desenvolupar 
a la Bisbal els casals de Nadal i d’estiu.

Des de les regidories de Lleure i Ser-
veis Socials es va parlar amb les assis-
tents socials de l’Ajuntament amb la 
intenció que es pogués oferir el servei 
de casal als infants en situació d’emer-
gència social sense cap cost per a les 
famílies. “El servei de casal de Nadal es va oferir sense cost a 

les famílies en situació d’emergència social

26 
Contacontes
Hora: 17.30 h
Lloc: Biblioteca municipal

Festa Major d’Hivern: Concert 
i ball de gala amb l’orquestra 
Maravella
Hora: 23 h
Organitza: Societat Cultural i 
Recreativa

Gener
DISSABTE

27 
Festa Major d’Hivern: Matinades
Hora: 9 h
Organitza: Societat Cultural i 
Recreativa

Festa Major d’Hivern: 
Enfrontament d’escacs de la 
Lliga Catalana Bisbal-Valls
Hora: 9.30 h
Organitza: Societat Cultural i 
Recreativa

Festa Major d’Hivern: Cercavila 
amb els Gegants de la Societat 
i altres colles convidades
Hora: 12 h 
Organitza: Societat Cultural i 
Recreativa

Cicle de cinema Gaudí: El 
fotógrafo de Mathausen
Hora: 19 h

Gener
DIUMENGE

19 
Club de lectura fàcil
Lloc: Biblioteca municipal

Febrer
DIMARTS

23 
Contacontes
Lloc: Biblioteca municipal

Febrer
DISSABTE

24 
Cicle de cinema Gaudí: Petra

Febrer
DIUMENGE

Festa Major d’Hivern: 
Espectacle infantil
Hora: Tarda
Organitza: Societat Cultural i 
Recreativa
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La solidaritat bisbalenca 
aporta més de 1.100 euros a 
La Marató
El dia 16 de desembre es van recollir diners per a 
col·laborar amb aquesta iniciativa dedicada a la lluita 
contra el càncer

Les entitats i associacions bisbalen-
ques van tornar a mostrar el seu es-
perit més solidari col·laborant amb La 
Marató de Televisió de Catalunya. El 
dia 16 de desembre es van organitzar 
activitats diverses que van permetre 
recollir diners per a la lluita contra el 
càncer. Els Diables de la Bisbal, els Ge-
gants i Grallers de la Societat, la colla 
castellera Els Bous, el Ball de Gitanes 

i l’associació de dones La Roca Fora-
dada van ser les entitats i col·lectius 
participants. La jornada va incloure 
també una master class de zumba i la 
col·laboració de l’empresa Oli Torclum. 
Entre les aportacions de la ciutadania, 
la xocolatada i els sortejos, es va acon-
seguir recaptar un total de 1.128,47 €.

Informació sobre la malaltia
Durant els mesos de novembre i desem-
bre es van realitzar algunes xerrades so-
bre la malaltia a l’institut, a la biblioteca 
municipal i a l’auditori del Centre Muni-
cipal de Cultura. En aquesta darrera es 
va parlar sobre el càncer de pit masculí, 
que, tot i ser més minoritari que el fe-
mení, també existeix.

Des de l’Ajuntament es vol agrair 
la implicació de la ciutadania que va 
fer possible l’aportació bisbalenca a 
aquesta iniciativa solidària.
 “L’institut, la biblioteca 

i el Centre Municipal 
de Cultura van acollir 
xerrades sobre el càncer 
durant els mesos de 
novembre i desembre
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Des de la Regidoria de Cultura es vol 
agrair la col·laboració de totes aque-
lles persones que van fer possible que 
els infants gaudissin d’un dia especial. 

La Bisbal viu una Nit de Reis amb cap 
nen sense joguina
L’Ajuntament i Creu Roja han posat en marxa una nova campanya de 
recollida de joguines per als infants de famílies amb pocs recursos

La Bisbal s’ha adherit un any més a la 
campanya «Cap nen sense joguina», 
de Creu Roja, amb l’objectiu que tots 
els infants puguin rebre un regal la Nit 
de Reis. Durant uns dies, es va habili-
tar un punt de recollida a l’ajuntament 
en el qual els veïns i les veïnes podien 
deixar joguines noves i també de se-
gona mà, sempre que aquestes esti-
guessin en bon estat.

Des del consistori bisbalenc també 
es va contactar amb les famílies ad-
herides a l’Àrea de Serveis Socials per 
a informar-les de la campanya i ofe-
rir-los la possibilitat de sol·licitar que 
els Reis portessin joguines als seus fills 
i filles durant aquesta nit màgica. 

Més suport a les famílies
L’Obra Social de Caixabank també va 
fer una aportació econòmica de 250 € 

a l’Ajuntament per a les famílies amb 
infants de fins a 12 anys donades d’alta 
als Serveis Socials del Consell Comar-

cal del Baix Penedès. Aquestes podien 
decidir si recollir un regal en algun lo-
cal o rebre la joguina a casa.“Es va habilitar un punt de recollida a l’ajuntament on 

es podien deixar joguines noves i de segona mà en 
bon estat

Activitats diverses per a rebre el patge reial
Centenars d’infants esperaven impacients per donar la seva carta a l’emissari 
de Melcior, Gaspar i Baltasar

El dia 30 de desembre el patge reial va 
visitar la Bisbal del Penedès. Centenars 
de nens i nenes l’esperaven amb la in-
tenció de lliurar-li la seva carta i que 
aquest la fes arribar a Ses Majestats els 
Reis d’Orient.

El patge, acompanyat d’un ajudant, 
va arribar muntat a cavall. Durant més 
d’una hora van atendre els infants, als 
quals van repartir caramels i monedes 
de xocolata, que des de fa quatre anys 
són sense gluten. A més, per tercer any 
consecutiu, el patge va ser l’encarregat 
de recollir els dibuixos que les nenes i 
els nens havien fet per a Melcior, Gas-
par i Baltasar i de triar-ne els cinc que 

havien de permetre als seus autors 
acompanyar els Reis Mags al balcó de 
l’ajuntament el dia 5 de gener. Els afor-
tunats van ser l’Ona, la Iria, la Gal·la, la 
Paula i el Jordi.

Una jornada màgica
Més enllà de la rebuda al patge reial, 
la Bisbal va acollir activitats diverses 
durant tota la jornada, com la gran 
bola de Nadal màgica instal·lada i que 
va ser-hi present tot el dia per tal que 
els infants hi poguessin entrar i gaudir 
d’un conte explicat per uns simpàtics 
follets. A la tarda es va oferir a tothom 
un berenar amb xocolata i melindros.
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La Bisbal del 
Penedès viu 
la nit més 
màgica de 
l’any
Els Reis Mags i la 
comitiva reial van omplir 
d’il·lusió i màgia els 
principals carrers del 
nucli urbà i els barris 
d’El Priorat, l’Esplai i Can 
Gordei

Com marca la tradició, el passat dissab-
te 5 de gener, Ses Majestats d’Orient 
van visitar la Bisbal del Penedès i, per 
quart any consecutiu, van saludar to-
tes les entitats que disposen de local al 
poble. A primera hora de la tarda, la ca-
valcada reial va arribar a El Priorat i tot 
seguit va visitar l’Esplai i Can Gordei. A 
continuació, Melcior, Gaspar i Baltasar 
van recórrer els carrers del nucli urbà 
fins a l’església, on van ser rebuts amb 
nadales, i van acabar a l’ajuntament. Al 
llarg de tot el recorregut, la comitiva 
reial va repartir entre els infants mone-
des i caramels sense gluten.

Un cop al consistori, l’alcaldessa, Ag-
nès Ferré, els va donar la benvinguda i 
els va lliurar la clau màgica per a poder 
obrir totes les cases del municipi. Els 
Reis van saludar personalment els in-
fants guanyadors del concurs de dibuix 
i els van obsequiar amb un detall. Així 
mateix, Ses Majestats van lliurar regals 
a dues entitats, el Club Segle XX i la So-
cietat Cultural Recreativa i Bisbalenca, 
abans d’emprendre la seva tasca reial i 
visitar totes les llars bisbalenques.

Des del consistori, es vol agrair un 
cop més la col·laboració de prop de 30 
persones voluntàries que van fer del de 
Reis un vespre màgic.

Acompanyament de luxe
Enguany, la Cavalcada de Reis va tor-
nar a comptar amb la col·laboració de 
la Banda de Cornetes i Tambors de la 

“La Cavalcada de Reis va tornar a comptar amb la 
col·laboració de la Banda de Cornetes i Tambors que 
hi participa des de fa més de 30 anys

Societat Cultural Recreativa i Bisba-
lenca, que des de fa més de 30 anys 
acompanya els nens i les nenes durant 
el vespre de Reis. Anys enrere, la Banda 
de Cornetes i Tambors formava part de 
l’organització de la rua reial, però quan 
fa 12 anys l’anterior govern municipal 

va prohibir-ho, l’agrupació va seguir 
celebrant la Nit de Reis al local de l’en-
titat. Ara, la banda torna, amb mem-
bres de la primera generació i amb els 
seus fills i néts, a recórrer els principals 
indrets del municipi la nit més màgica 
de l’any.

Can Gordei sorprèn amb un pessebre vivent
La Nit de Reis, els veïns i les veïnes de Can Gordei van sorprendre amb un 
fantàstic pessebre vivent. Des de fa quatre anys, el barri bisbalenc torna a 
rebre amb molta il·lusió la visita de Ses Majestats d’Orient i enguany ho van 
complementar amb un reeixit pessebre vivent, on va participar gran part del 
barri. Anys enrere, Can Gordei organitzava una lluïda cavalcada amb xocola-
tada i entrega de regals, que es va haver d’interrompre arran la prohibició de 
l’anterior govern municipal.
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Tots els partits amb representació al consistori estan convidats a participar en aquesta secció

En primer lugar, rechacé los presupuestos 
suicidas que el PDeCAT deseaba imponer 
sin consenso para el 2019 porque conside-
ré inadmisible que un gobierno minoritario 
arriesgara aún más la convivencia de todo 
un municipio cuando, sin escrúpulos, pro-
ponía discriminar a todas las entidades del 
municipio salvo a una. Con dichos presu-
puestos, habríamos vuelto a la época 
más nefasta del municipio: la de CiU. 
¡Todo ello, vergonzosamente aplaudido por 
los esperpénticos circenses del PSC de la 
Bisbal…! Por otro lado, estos presupuestos 
eran los más conservadores, vacíos e incom-
prensibles de toda la legislatura. ¿Se perde-
rá la subvención de la Diputación por no 
empezar las obras del polideportivo? El 
Gobierno ni responde a las alegaciones de 
los interesados ni demuestra voluntad para 
iniciar las obras. «Això és l’ajuntament de 
tots?» ¡Dejen que me ría!

Se pagan actividades muy caras, pero no 
existen políticas comprometidas para pa-
liar las carencias sociales y urbanísticas, 
las que permiten realmente crear servi-
cios efectivos y garantizar futuro. Hacer 
política improvisada conlleva riesgos y cos-
tes elevados, y así navegan... ¡a la deriva!

Local social de La Miralba: ¡que no se 
pongan las medallas de lo que no les corres-
ponde! En 2016 propuse la creación de una 
partida presupuestaria para la redacción del 
proyecto. ¡¡¡Fue rechazada por el PDeCAT!!! 
En 2017, tras luchar, se consiguió. Ahora, con 
la subvención de la Diputación, se realizan 
las obras, cuando yo fui tirando de fondos 
propios para la realización del aparcamiento 
de autobuses del IES. La compra de la «fas-
sina» fue un detonante claro que motivó la 
moción de censura, por la negativa del PDe-
CAT a informarme de sus «fechorías inmobi-
liarias», ¡no muy transparentes! ¿Promesas 
electorales? ¿Favores debidos? Rematando 
la faena, subrayo que cuando un desgobier-
no es capaz de manipular una foto de calen-
dario, borrando la figura de quien fue socia 
de gobierno y primera teniente de alcalde, 
¿qué no será capaz de manipular con tal de 
mantener el engaño? Cordialmente,

Maguy Antolín Manso
Regidora del Ayto. de la Bisbal del Penedès

¡Un barco a la deriva, 
sin rumbo, a punto de 
naufragar!

Els articles de l’oposició a la revista són un 
atac sistemàtic i reiteratiu a la nostra acció 
de govern. Cap aportació, cap crítica cons-
tructiva, cap proposta per a beneficiar els 
bisbalencs; només falsedats i mentides 
per a intentar deteriorar la nostra acció de 
govern.

La Sra. Antolín ens acusa de sectaris, tot 
el contrari del que som, perquè nosaltres 
creiem i lluitem per una societat lliure, inte-
gradora, oberta i participativa. Hem obert 
camins que comuniquen barris, no hem 
construït murs que els separen com va fer 
l’anterior equip de govern en renunciar de 
forma inexplicable a la rotonda de la C51.

El Partit Demòcrata de la Bisbal no som 
sectaris ni caducs, tot al contrari: som 
oberts i actuals. El qualificatiu de «sectaris» 
el poden merèixer els qui no saben complir 
els seus pactes, tant amb els companys del 
propi partit com amb l’equip de govern al 
qual s’està integrat.

Sra. Antolín, quin crèdit poden tenir les 
seves opinions venint de vostè, que, de 
forma demagògica, demana explicacions 
d’afers que coneix a la perfecció? Com pot 
preguntar com estan els projectes del po-
liesportiu, de la rotonda de la C-51 o dels 
habitatges socials, si tots ells són vigents i, 
a més, era sòcia de govern?

Atès que pregunta on són les ajudes so-
cials per a les famílies necessitades, pel que 
fa al banc d’aliments, que vostè gestiona-
va de manera personal i directa, nosaltres 
també ens preguntem com podia estar 
tan mal gestionat, desorganitzat i amb tal 
quantitat de productes caducats? No ente-
nem ni aprovem la malversació de recursos 
públics ni el no haver satisfet les necessitats 
existents.

Senyors d’ERC, podríeu aprofitar l’espai a 
la revista per a donar explicacions a tots els 
bisbalencs de la gestió, o nul·la gestió, feta 
de temes importants com el de l’aigua. Si 
goseu fer-ho de cara a les eleccions, serà 
interessant saber les vostres expectatives 
respecte de les necessitats d’aigua que hi 
haurà a la Bisbal d’aquí a pocs anys.

PDeCAT de la Bisbal del Penedès

Resposta als atacs 
i acusacions de 
l’oposició

A l’equip de govern del PDeCAT de la Bisbal 
li agraden les festes i festetes —potser mas-
sa—, però, de totes les festes de l’any, aque-
lla a la qual hauria de dedicar més temps, 
afecte i il·lusió, per ser una festa plena de 
màgia i on estan en joc els somnis dels més 
menuts, sempre resulta ser la més desfavo-
rida de totes. L’any passat, una miserable 
carrossa amb els tres reis i tres àngels ridí-
culs que es treien les ales davant dels més 
petits per descansar. Aquest any, per fi, han 
posat una carrossa per a cada rei, però van 
passar a tanta velocitat que molts nens ni 
es van adonar que passaven SSMM els Reis 
Mags d’Orient. Potser comprar uns quants 
caramels més i contractar una xaranga in-
fantil que acompanyés els Reis durant tot 
el seu recorregut hauria estat més adient, 
però clar: potser era massa esforç per a la 
regidora de Cultura...

Aclariment sobre els Pressupostos de la 
Bisbal del Penedès:

Esquerra no va aprovar els Pressupos-
tos en el ple del passat mes de desembre, 
no per obstaculitzar el bon funcionament 
de l’Ajuntament, sinó que vàrem demanar 
asseure’ns en una taula els diferents grups 
polítics que componem el consistori i aclarir 
conceptes que no veiem gens clars, cosa a 
la qual la senyora alcaldessa es va negar. Si 
els senyors del PDeCAT no volen aclarir con-
ceptes, entenem que hi ha coses poc clares 
que no volen que surtin a la llum, i nosaltres 
no volem participar d’aquestes accions fos-
ques. L’equip del PDeCAT té MOLTA PRESSA 
per fer la compra de l’antiga Fassina com a 
patrimoni de l’Ajuntament: això, podem as-
segurar que és una mentida més de l’actual 
equip de govern.

En no haver-se aprovat els Pressupostos 
en el ple del dia 24, el consistori ha de fun-
cionar amb els Pressupostos prorrogats de 
l’any anterior. Això vol dir que poden seguir 
treballant però no poden fer el que volen, 
i menys comprar naus derruïdes a canvi 
d’uns quants vots. Senyors del PDeCAT, si 
us plau, diguin les coses com són i, sobre-
tot, no menteixin més! No enganyin més el 
poble!

Esquerra Republicana de 
la Bisbal del Penedès

El PDeCAT i la seva 
lamentable gestió

Regidora
no-adscrita
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La Joventut Bisbalenca presenta els 
equips d’aquesta temporada
Les instal·lacions esportives compten amb dos nous camps de futbol 7 que han 
de permetre jugar més d’un partit alhora

El dia 2 de desembre es va celebrar la 
presentació oficial dels equips de la 
Joventut Bisbalenca per a la tempora-
da 2018-2019. Més d’un centenar de 
jugadors i jugadores de diverses cate-
gories van sortir al camp per donar-se 
a conèixer davant amistats i familiars.

L’acte va comptar amb la presència 
de l’alcaldessa, Agnès Ferré, la regidora 
d’Esports, Leo Uceda, i el president de 
l’entitat, Israel Gabriel. Així mateix, tam-
bé hi era present el vicepresident de la 
Federació Catalana de Futbol i delegat 
a Tarragona, Josep Vives, que va arribar 
acompanyat del directiu Rafael Pinedo, 
del delegat comarcal del Baix Penedès, 
Toni Cansino, i del delegat comarcal 
del Tarragonès, Diego Ávila.

Nous camps de futbol 7
Durant la presentació es van inaugu-“Més d’un centenar de jugadors i jugadores es van 

presentar davant familiars i afició

rar els dos nous camps de futbol 7 que 
s’han pintat i que suposen una millora 
important de les instal·lacions, tant per 
a realitzar-hi entrenaments com per a 

jugar-hi més d’un partit alhora. L’Ajun-
tament també hi ha col·locat unes por-
teries plegables per poder utilitzar els 
dos camps de forma simultània.

Prop de 400 esportistes participen en un 
torneig de Nadal de futbol
L’esdeveniment esportiu tanca la celebració del 90è aniversari de la Joventut 
Bisbalenca 

El primer torneig de Nadal de la Joven-
tut Bisbalenca es va celebrar els dies 28, 
29 i 30 de desembre i va comptar amb 
la participació dels nens i les nenes de 
les categories Prebenjamí, Benjamí i 
Aleví. El municipi va acollir un total de 
37 equips i prop de 400 jugadores i ju-
gadors, que van arribar acompanyats/
des de les seves amistats i familiars.

Des de l’organització es valora de 
forma molt positiva el desenvolupa-
ment del torneig i sobretot l’aposta per 
fomentar la pràctica esportiva i valors 
com el respecte, l’esforç i l’aprenentat-

ge. Així mateix, agraeixen el suport de 
l’Ajuntament així com el d’empreses, 
comerços i persones voluntàries, sen-
se les quals l’esdeveniment no hauria 
estat possible. El torneig tancava el 
90è aniversari de la Joventut Bisbalen-
ca. L’efemèride coincideix amb un dels 
millors moments del club, tant pel seu 
sanejament econòmic com pel nombre 
d’equips que el constitueixen. L’acte 
central de l’aniversari va ser una troba-
da amb el CE Vendrell per a recordar el 
primer partit que la Joventut Bisbalen-
ca va disputar el 18 de juny del 1928.




