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Iniciem un nou mandat 

“Comencem a treballar 
amb la responsabilitat 
de fer de la Bisbal 
el municipi que tots 
volem

El sábado 15 de junio se constituyó el nuevo consistorio del Ayuntamiento de La Bis-

bal del Penedès, con mayoría del grupo Compromís amb la Bisbal.

En primer lugar, quiero dar las gracias a todos los y las bisbalenses que nos han he-

cho confianza para gobernar La Bisbal.

Desde el momento en que prometí el cargo de concejala y alcaldesa que estoy a 

vuestro servicio. La vara de alcalde/sa es símbolo de mando y de autoridad, pero 

para mí es símbolo también de servicio y de responsabilidad con La Bisbal: la res-

ponsabilidad de gobernar un pueblo, de gestionar un presupuesto de casi 5 millones 

de euros para que La Bisbal sea el municipio que todos queremos, para que tengamos 

los servicios que necesitamos, para dar apoyo a las entidades y asociaciones, para 

mejorar la convivencia y las infraestructuras; la responsabilidad de destinar unos años 

de nuestra vida a trabajar para mejorar el bienestar de todas las y los bisbalenses.

Comienza un nuevo mandato en el que yo, junto con los compañeros y compañeras 

de Compromís amb la Bisbal, trabajaré para cumplir las propuestas que llevamos en 

el programa electoral, continuar con los proyectos puestos en marcha y ejecutar to-

dos los servicios y proyectos que vayan surgiendo. Y todo, esto con humildad, alegría, 

pasión y compromiso.

Gobernar con mayoría significa gobernar con humildad, firmeza y con la res-

ponsabilidad de trabajar para todos y no defraudar la confianza que nos han dado.

¡Es un honor ser vuestra alcaldesa!

Iniciamos un nuevo mandato

“Empezamos a trabajar 
con la responsabilidad 
de hacer de La Bisbal 
el municipio que 
todos queremos

Agnès Ferré
Alcaldessa de la Bisbal 
del Penedès

El dissabte 15 de juny es va constituir el nou consistori de l’Ajuntament de la Bisbal del 

Penedès, amb majoria del grup Compromís amb la Bisbal.

Primer de tot, vull donar les gràcies a tots els bisbalencs i les bisbalenques que ens 

heu fet confiança per governar la Bisbal.

Des del moment de prometre el càrrec de regidora i alcaldessa que estic al vostre 

servei. La vara d’alcalde/ssa és símbol de comandament i d’autoritat, però per a 

mi és símbol també de servei i de responsabilitat amb la Bisbal: la responsabilitat 

de governar un poble, de gestionar un pressupost de quasi 5 milions d’euros perquè 

la Bisbal sigui el municipi que tots volem, perquè tinguem els serveis que necessitem, 

per a donar suport a les entitats i associacions, per a millorar la convivència i les in-

fraestructures; la responsabilitat de destinar uns anys de les nostres vides a treballar 

per millorar el benestar de tots els bisbalencs i bisbalenques.

Comença un nou mandat en què jo, juntament amb els companys i les companyes 

de Compromís amb la Bisbal, treballaré per complir les propostes que portem al pro-

grama electoral, continuar amb els projectes engegats i executar tots els serveis i pro-

jectes que vagin sorgint. I tot això, amb humilitat, alegria, passió i compromís.

Governar amb majoria vol dir governar amb humilitat, fermesa i amb la res-

ponsabilitat de treballar per a tothom i no decebre la confiança que ens han donat.

És un honor ser la vostra alcaldessa!
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Compromís amb la Bisbal guanya les 
eleccions municipals amb majoria absoluta
La participació en els comicis va arribar gairebé al 64 % dels electors

Compromís amb la Bisbal va ser la 
força més votada en les eleccions mu-
nicipals del passat 26 de maig. El partit 
de l’alcaldessa, Agnès Ferré, va obtenir 
807 vots —el que representa un 46,19 
% del total de l’escrutini— i aconseguí 
així la majoria absoluta.

Per darrere van quedar el Partit dels 
Socialistes de Catalunya —que, amb 
281 vots (16,08 %), es va convertir en 
la segona força— i Units, que va sumar 
242 vots (un 13,85 % dels escrutats). 
Ara la Bisbal, amb 194 vots (11,10 %), 
i Esquerra Republicana de Catalunya, 
amb 179 vots (10,25 %), van aconseguir 
el suport necessari per a formar part del 
consistori en aquest nou mandat.

Els resultats van marcar la nova cons-
titució de l’Ajuntament, que, recordem, 
està format per 11 regidors i regidores: 
Compromís compta amb sis regidors 
en el plenari; PSC-CP en té dos, i amb 

un regidor queden la resta de partits 
que hi han obtingut representació. Pel 
que fa a la participació, el 63,75 % de 
les persones inscrites en el cens electo-

ral es van apropar a les urnes per exer-
cir el seu dret a vot. Es tracta d’una xifra 
tres punts inferior a la dels comicis de 
l’any 2015.

El diumenge 28 d’abril, els bisbalencs i les bisbalen-
ques es van apropar als col·legis electorals per esco-
llir les persones que volien com a representants en el 
Congrés dels Diputats i el Senat. La participació va ser 
del 72,56 %, més d’onze punts per sobre dels comicis 
del 2016.

El Partit dels Socialistes de Catalunya va ser la força 
més votada al municipi, amb 448 vots i un 22,54 % de 
l’electorat. Esquerra Republicana va obtenir 426 vots 
(21,43 %) i En Comú Podem – Guanyem el Canvi, 323 
vots (16,25 %). La quarta posició va ser per a Junts per 
Catalunya – Junts, que va aconseguir 285 vots (14,34 
%). Per darrere van quedar Ciutadans, VOX i el Partit 
Popular.

El PSC va ser la llista més 
votada en les eleccions 
generals 

Junts, el partit amb més 
suport a les europees

El passat 26 de 
maig, les bisba-
lenques i els bis-
balencs van votar 
per escollir els seus 
representants en 
el Parlament Euro-
peu per als propers 
5 anys. La participació de la ciutadania va superar el 60 %, 
el que va suposar un increment de més de 20 punts res-
pecte els comicis de l’any 2014.

JxCAT-Junts va ser la formació més votada, amb 484 
vots i un 28,96 % de l’electorat. El Partit dels Socialistes de 
Catalunya va ser la segona força amb 386 vots i un 23,10 % 
de l’escrutini. Per darrere van quedar Esquerra Republica-
na de Catalunya, amb 379 vots (22,68 %), Ciutadans, amb 
115 vots (6,88 %), CeC-Podemos, amb 104 vots i un 6,22 % 
dels electors i el PP amb 57 vots (3,41%).
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Resultat electoral 2019
nombre de vots

% vots

COMPROMÍS

807 VOTS
46,19 %

PSC-CP

281 VOTS
16,08 %

UNITS

242 VOTS
13,85 %

ARA

194 VOTS
11,10 %

ERC

179 VOTS
10,25 %

Participació: 63,75 %
Votants: 1.785

Vots nuls: 38
Vots en blanc: 44
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Agnès Ferré és reelegida alcaldessa 
de la Bisbal del Penedès  

El dia 15 de juny es va celebrar el ple 
de constitució del nou Ajuntament 
per al mandat 2019-2023, durant el 
qual es va tornar a escollir Agnès Ferré 
com a alcaldessa de la Bisbal del Pene-
dès per als propers quatre anys. 

La sessió es va iniciar amb la consti-
tució de la Mesa d’Edat, presidida pel 
regidor de més edat i de la qual forma 
part també el regidor més jove del nou 
consistori. Posteriorment van prendre 
possessió de la seva acta els 11 regi-
dors i regidores escollits en les darre-
res eleccions municipals del passat 26 
de maig. Recordem que l’Ajuntament 
de la Bisbal està format actualment 
per sis regidors de Compromís amb 
la Bisbal, dos del Partit dels Socialis-
tes de Catalunya (PSC-CP), un d’Ara la 
Bisbal (A), un d’Units (UPLBP-FIC) i un 
d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(ERC-AM).

Un cop constituït l’Ajuntament, es 
van presentar un total de cinc candi-
datures a l’Alcaldia. En obtenir els sis 
vots favorables del seu grup munici-
pal, Agnès Ferré va ser reelegida al-

El ple de constitució del nou consistori va donar el tret de sortida al nou mandat

“Agnès Ferré va tornar a ser proclamada alcaldessa 
amb els 6 vots favorables de Compromís amb la Bisbal

caldessa de la Bisbal del Penedès. El 
candidat del PSC, Daniel Caballero, va 
aconseguir el dos vots del seu partit; 

Maguy Antolín, d’Ara la Bisbal, Xavier 
Faura, d’Units, i Sílvia Montfort, d’ERC, 
van obtenir un vot cadascun.
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Un equip de govern al servei de tots 
els bisbalencs i bisbalenques  

L’Ajuntament de la Bisbal ha aprovat 
el cartipàs municipal que determina 
les responsabilitats de cada regidor 
i regidora per al nou mandat. El nou 
equip de govern està format per sis 
persones, entre les quals n’hi ha que 
repeteixen en el càrrec amb el com-

promís de seguir treballant per aten-
dre les necessitats dels veïns i veïnes 
del poble.

Pel que fa a la nova organització mu-
nicipal, s’ha establert que la periodici-
tat dels plens ordinaris serà trimestral i 
se celebraran el tercer dilluns dels me-

sos de març, juny, setembre i desem-
bre a les set de la tarda. D’altra banda, 
la Junta de Govern Local, formada per 
l’alcaldessa Agnès Ferré i els regidors i 
regidores Judith Vidal, Leo Uceda i Fé-
lix Villazán, es reunirà quinzenalment 
els dilluns, també a les set de la tarda.

La nova organització municipal estableix un nou repartiment de 
responsabilitats al consistori

Agnès Ferré Cañellas
Alcaldessa i regidora de Serveis 
Centrals, Hisenda, Urbanisme i 
Empresa i Ocupació
Representant municipal a la 
Mancomunitat de l’Albornar
agnes@bisbalpenedes.com

Judith Vidal Vilella
1a tinenta d’alcalde i regidora de 
Cultura i Lleure, Turisme, Comerç i 
Agricultura
Representant municipal a la 
Mancomunitat de l’Albornar i al 
Consorci de Promoció Turística del 
Penedès
judith@bisbalpenedes.com

Feliu Gil Esteve
Regidor de Sanitat, Festes i Barris
feliu@bisbalpenedes.com

Leo Uceda Martín 
Regidora d’Ensenyament, 
Enllumenat i Servei d’Abastament 
d’Aigua Potable i Clavegueram, 
Mobilitat i Via Pública, Medi 
Ambient, Protecció Animal i Esports
Representant municipal als 
consells escolars de l’Escola Ull de 
Vent i l’IES Coster de la Torre i a la 
Mancomunitat de l’Albornar
leo@bisbalpenedes.com

Félix Villazán Ruíz
Regidor de Seguretat Ciutadana, 
Gestió de Residus i Joventut 
felix@bisbalpenedes.com

Paqui Cepas García 
Regidora de Benestar Social i 
Habitatge, Gent Gran i Atenció a la 
Ciutadania
paqui@bisbalpenedes.com
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S’aprova la nova composició de la 
Comissió Especial de Comptes
L’òrgan està format per representants dels grups que van obtenir representació 
municipal en les darreres eleccions

En el ple del passat 20 de juny es va 
aprovar la nova composició de la Co-
missió Especial de Comptes. Es tracta 
d’un òrgan creat per a informar sobre 
els comptes generals de la corporació, 
garantint així la transparència en la 
gestió municipal. Segons estableix la 
normativa, ha d’estar presidit per l’al-
caldessa de la Bisbal i en formen part 
la secretària municipal i, com a vocals, 
un representant de cada grup polític 
amb representació al consistori. S’hi 
aplica un sistema de vot ponderat, de 
manera que cadascun d’ells vota en 
nom dels regidors obtinguts pel seu 
propi partit en les eleccions del passat 
26 de maig. En aquest nou mandat, la 
comissió tornarà a estar presidida per 
l’alcaldessa, Agnès Ferré, de Compro-
mís amb la Bisbal, i els vocals seran en 

Feliu Gil (Compromís), Daniel Caba-
llero (PSC), Xavier Faura (Units per la 

Bisbal), Maguy Antolín (Ara la Bisbal) i 
Sílvia Montfort (ERC).“La Comissió especial de comptes vetlla per la 

transparència en la gestió dels comptes públics 

Es redueix la despesa en els sous 
municipals
El nou equip de govern cobrarà 33.900 euros menys que l’executiu 
de l’anterior mandat

El consistori bisbalenc ha aprovat el rè-
gim de dedicació i les retribucions dels 
regidors i les regidores per als propers 
quatre anys. La despesa en sous s’ha 
reduït en 33.900 euros bruts anuals. 
Els canvis en el nou equip de govern 
han permès eliminar algun sou que era 
força elevat, així com la despesa que 
suposava el càrrec de confiança adscrit 
a les regidories de Maguy Antolín.

D’altra banda, es mantenen les in-
demnitzacions per assistir als plens 
municipals i a la Comissió Especial de 
Comptes (80 €/sessió) i a la Junta de 
Govern Local (150 €/sessió). Aquests 

Mandat 2015/2019

Agnès Ferré  26.000 €

Maguy Antolín  34.000 €

Judith Vidal  16.000 €

Leo Uceda  16.000 €

Feliu Gil   16.000 €

Càrrec de confiança 21.900 €

 

TOTAL                   129.900 €

Mandat 2019/2023

Agnès Ferré  26.000 €

 

Judith Vidal  20.000 €

Leo Uceda  20.000 €

Feliu Gil   20.000 €

 

Paqui Cepas  10.000 €

TOTAL                       96.000 €

imports els cobraran les regidores i 
els regidors que formin part d’aquests 

òrgans, sempre que hi assisteixin i no 
cobrin cap sou de l’Ajuntament. 
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El projecte Integra’ls afavoreix la inserció 
laboral de 15 persones
En només sis mesos s’ha assolit el 30 % de l’objectiu que es va marcar per a un 
termini de dos anys

L’Ajuntament de la Bisbal, la Federació 
Empresarial del Gran Penedès i la Fun-
dació Santa Teresa han fet balanç dels 
primers sis mesos de funcionament 
del projecte Integra’ls, que treballa per 

afavorir la inserció laboral de persones 
amb dificultats físiques, intel·lectuals, 
mentals o socials.

En aquests primers mesos, s’ha donat 
formació a 42 persones i s’ha aconse-

guit inserir-ne a 15 en el món laboral, 
majoritàriament en el sector serveis. 
Això vol dir que ja s’ha aconseguit as-
solir el 30 % de l’objectiu marcat pels 
impulsors del projecte, que preveia la 
inserció laboral de 50 persones en un 
període de dos anys.

Es tracta d’un projecte flexible que 
es va redissenyant a mesura que es de-
tecten les necessitats de les empreses. 
Actualment s’està treballant per a oferir 
una nova formació relacionada amb el 
coaching, a través del projecte Incorpo-
ra, de “la Caixa”. Està destinada a càrrecs 
inferiors de la jerarquia empresarial 
amb la voluntat de millorar-ne les com-
petències personals i de lideratge.

El projecte Integra’ls preveu noves 
incorporacions en empreses dels po-
lígons industrials durant els mesos de 
juliol i setembre.

A finales del mes de junio se inició el arreglo de los 
desperfectos ocasionados por las raíces de los árbo-
les en la calzada de la calle Gaià. La actuación formaba 
parte de un proyecto más amplio decidido durante el 
proceso de presupuesto participativo del 2018.

El año pasado se repararon algunas calles del muni-
cipio, pero quedó pendiente un tramo de la calle Gaià 
de Can Gordei. El coste previsto de los trabajos es de 
7.795,79 € (IVA incluido).

Reparación del asfalto en 
la calle Gaià

Enllestida una part de 
la renovació de la xarxa 
d’aigua al Papagai

L’Ajuntament ha dut a terme 
un projecte de reparació de 
la xarxa de distribució d’ai-
gua potable als carrers Alo-
sa i Cadernera de la urbanit-
zació del Papagai. Les obres, 
que ja han finalitzat, prete-
nien millorar el rendiment i 
evitar fuites i taps de calç, i 
han estat finançades de forma conjunta per la Diputa-
ció de Tarragona i el consistori, a través del superàvit de 
l’any 2017.

La renovació de la xarxa d’aigua s’estendrà també al 
carrer Rossinyol, on, a més, està previst substituir, d’una 
banda, els tubs actuals per canonades de polietilè i, de 
l’altra, les escomeses domiciliàries.
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S’estudia l’ampliació dels locals socials 
d’El Priorat, l’Esplai i Can Gordei
Els projectes de reforma, un cop redactats, seran consensuats amb les 
associacions veïnals

L’Ajuntament té previst millorar els lo-
cals socials dels barris amb la intenció 
d’ampliar-ne tant l’espai com l’oferta 
d’activitats que s’hi desenvolupen. El 
local d’El Priorat és relativament nou, 
però només compta amb una sala, 
mentre que els de l’Esplai i Can Gordei 
tenen molt espai exterior però la part 
construïda és la que ocupa el servei 
de bar. La proposta és construir-hi una 
sala polivalent on es puguin realitzar 
activitats diverses.

El consistori ha aprovat un contracte 
menor amb l’empresa MR, Arquitectes 
Associats, per un valor de 6.872,04 €, 
per a la redacció dels tres projectes. 
Un cop arribin les primeres propostes  
seran consensuades amb les associa-
cions veïnals per tal que les persones 
usuàries tinguin veu a l’hora de decidir 
com han de ser els nous espais. “La millora dels locals socials permetrà ampliar l’oferta 

d’activitats que s’hi desenvolupen

L’Ajuntament aconsegueix finançament per 
a millorar el clavegueram d’El Priorat
El consistori ha rebut una subvenció per a substituir les canalitzacions del 
col·lector d’aigües residuals

L’Ajuntament de la Bisbal ha rebut una 
subvenció de 74.013 euros del pro-
grama PAM-PEXI de la Diputació de 
Tarragona. L’Administració provincial 
ha atorgat el 100 % del finançament 
sol·licitat pel consistori per a millorar 
el col·lector d’aigües residuals de la ur-
banització El Priorat, que necessita una 
important inversió per a garantir-ne el 
bon funcionament.

Es tracta d’una obra complexa, tant 
per la seva extensió com per les dificul-
tats del terreny, que faran necessàries 
actuacions diverses com el desbros-

sament de la zona boscosa per on 
transiten els trams de clavegueram. 
El pressupost total del projecte és de 
84.961,44 euros, i es preveu que la 
durada de les obres sigui aproximada-
ment de 8 a 10 mesos.

“La complexitat de les obres fa preveure que tinguin 
una durada de 8 a 10 mesos
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L’Escola Municipal d’Idiomes acomiada 
el curs escolar 
La celebració va incloure activitats diverses com el festival dels alumnes 
més petits i un taller de pintacares

El passat 31 de maig, el gimnàs de l’es-
cola Ull de Vent va acollir el festival de 
fi de curs dels alumnes de P2 de la Llar 

d’Infants L’Oreneta i del grup dels Star-
ters de l’Escola Municipal d’Idiomes de 
la Bisbal. L’acte va comptar amb l’assis-

tència de l’alcaldessa, Agnès Ferré, i la 
regidora d’Ensenyament, Leo Uceda. 
Durant la festa es van lliurar els certifi-
cats del curs i es van oferir activitats di-
verses com un taller de pintacares.

Un cop finalitzada la celebració, l’Es-
cola Municipal d’Idiomes va obrir les 
seves portes al públic per atendre les 
persones interessades a tramitar les 
matriculacions i els pagaments dels 
cursos intensius d’estiu dels alumnes 
d’educació infantil i primària i d’ESO. Es 
va aprofitar també per a donar informa-
ció i facilitar les inscripcions per als cur-
sos que el centre oferirà a partir del mes 
de setembre, així com per a presentar 
els exàmens oficials de Cambridge.

Nova etapa 
en la gestió 
de l’Escola de 
Música 
L’Ajuntament organitza 
una consulta pública per 
elaborar el nou reglament 
del centre 

Un cop finalitzat el contracte amb l’em-
presa que gestionava fins ara l’Escola 
Municipal de Música, l’Ajuntament de 
la Bisbal licitarà properament el servei 
de forma íntegra, tal com estableix la 
llei actual. En aquesta línia, i amb la 
voluntat de fomentar la participació 
de la ciutadania, el consistori ha posat 
en marxa una consulta pública per a 
elaborar un nou reglament de règim 
intern del centre. L’objectiu és recollir 
l’opinió dels veïns i les veïnes del poble 

així com de les entitats i col·lectius po-
tencialment afectats per la futura nor-
ma. Les persones interessades a parti-
cipar-hi poden fer-ho a través del web 
municipal. La licitació del servei es farà 
aquest mes de juliol amb la voluntat 
de començar el nou curs a principis del 
mes d’octubre.

Audicions musicals 
Els dies 19 i 20 de juny, l’alumnat del 
centre va actuar davant amics i fami-
liars que van poder comprovar l’evolu-
ció del seu aprenentatge. El primer dia 
es van oferir les audicions dels sis alum-
nes de guitarra, i el dia 20 de juny, les 
actuacions individuals i també a quatre 
mans dels estudiants de piano i les au-
dicions dels alumnes de bateria. Es va 
aprofitar el tancament del curs per a in-
formar les famílies del procés de preins-
cripció per a la temporada 2019-2020.“El centre va tancar el curs amb les audicions de 

l’alumnat de guitarra, piano i bateria
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Un casal d’estiu «terroríficament divertit»
Els infants de 3 a 12 anys poden gaudir d’activitats diverses com tallers, piscina, 
sortides i jocs d’aigua

El passat 25 de juny es va donar el tret 
de sortida a una nova edició del casal 
d’estiu, una iniciativa que ofereix acti-
vitats de lleure per a nens i nenes de 
3 a 12 anys alhora que fomenta valors 
com la convivència i el treball en grup.

Enguany, el tema central del casal 
són les pel·lícules de terror destinades 
als infants, com la Família Monster, i els 
divertits personatges d’Hotel Transyl-
vania i de Monstres SA. Cada setmana, 
els participants podran gaudir d’activi-
tats diverses com sortides, piscina, jocs 
a l’aire lliure, treballs manuals, gimca-
nes, jocs d’aigua, tallers i, fins i tot, una 
acampada al mateix casal. Un equip 
de monitors i monitores, tots ells de la 
Bisbal, vetllen pel bon funcionament.

El servei s’ofereix per setmanes fins 
al dia 6 de setembre, exceptuant els 
dies del 12 al 16 d’agost, en què no hi 
haurà casal per la Festa Major. Recor-
dem que l’horari és de 9 a 13.30 hores, 
tot i que les famílies poden deixar-hi 
els infants a partir de les 8 hores sense 
que això suposi un cost afegit. El preu 
per setmana és de 35 € per nen/a i 60 € 
en cas de participar-hi dues setmanes 
consecutives. També s’hi ofereix el ser-
vei de menjador amb carmanyola.

“El servei s’ofereix fins al dia 6 de setembre, excepte 
del 12 al 16 d’agost, en què no hi haurà casal per la 
Festa Major

Des del curs 2015-2016, les famílies de la Bisbal tornen 
a comptar amb un servei de transport escolar reglat 
que ofereix la Generalitat de Catalunya a través del 
Consell Comarcal que, a més de gestionar el servei, 
concedeix ajuts econòmics individuals per a aquells 
infants que tenen la seva residència en una urbanit-
zació i que, per tant, necessiten fer ús d’aquest servei. 
Les famílies interessades a rebre aquestes subven-
cions poden adreçar-se a la Regidoria d’Ensenyament 
de l’Ajuntament o a l’Àrea d’Ensenyament del Consell 
Comarcal.

Suport a les famílies 
amb ajuts per al 
transport escolar

La piscina romandrà 
oberta fins a l’11 de 
setembre
La Piscina d’Estiu va obrir les seves portes el passat 15 de 
juny. Els usuaris i les usuàries de l’equipament en podran 
gaudir, de les 11 a les 20 hores, fins al dia 11 de setembre. 
L’entrada única té un preu de 3 € a partir dels tres anys 
d’edat. Hi haurà un descompte del 50 % per a persones 
que tinguin una discapacitat superior al 65 %. Així ma-
teix, es posen a disposició de les veïnes i els veïns de la 
Bisbal abonaments de 10, 30 i 60 entrades a preus molt 
econòmics: de 22, 40 i 60 €, respectivament. Aquests es 
poden adquirir a les oficines municipals.

Durant el mes de juliol la Piscina ofereix cursos de na-
tació per a infants de tres a deu anys. 



12 Torre de guaita núm. 30 · La Bisbal del Penedès · JULIOL/AGOST 2019

La Bisbal gaudeix d’una nova sessió de 
Liceu a la Fresca
La retransmissió en directe de l’òpera Tosca, de Puccini, ha omplert la plaça 
Pau Casals

El passat divendres 28 de juny, el muni-
cipi va acollir la retransmissió en directe 
de l’òpera Tosca, de Giacomo Puccini. 
En el marc de la iniciativa del Liceu a la 
Fresca, els bisbalencs i les bisbalenques 
van poder gaudir d’una de les obres 
més cèlebres del compositor italià. Odi, 
amor, passió, violència i religió van ser 
presents a l’excepcional muntatge de 
Paco Azorín, escrupolosament fidel a 
l’obra original i amb un repartiment de 
luxe. A les 22 hores va començar-ne la 
retransmissió a l’aire lliure i en pantalla 

gegant a la plaça Pau Casals. La propos-
ta, que era totalment gratuïta, va tenir 
una durada de prop de tres hores amb 
un entreacte de trenta minuts en què 
es va oferir coca i cava a les persones 
assistents.

L’Ajuntament va impulsar la nova ses-
sió de Liceu a la Fresca amb l’objectiu 
d’apropar l’òpera a nous públics i pro-
moure la cultura al municipi. La cinque-
na edició de la iniciativa va retransme-
tre simultàniament l’òpera Tosca a més 
de dos-cents punts de tot Catalunya.

La Bisbal s’adhereix novament al Clean Up Day
Es va organitzar una jornada de neteja de la riera durant la qual es van omplir 
més de 15 bosses amb residus

Per quart any consecutiu, la Bisbal del 
Penedès s’ha adherit a la celebració 
del European Clean Up Day, una jor-
nada de neteja que s’organitza amb 
l’objectiu de sensibilitzar la ciutada-
nia de la importància de tenir cura del 
medi ambient i combatre comporta-
ments incívics amb el nostre entorn. 
La iniciativa es va dur a terme el dia 
11 de maig i va consistir, en el cas de 
la Bisbal, a fer una neteja de la riera 
al seu pas pel nucli urbà. Durant l’ac-
tivitat, les persones participants van 
omplir més de 15 bosses amb resi-
dus, majoritàriament plàstics, llaunes 
i rebuig. 

El European Clean Up Day s’em-
marca dins la Setmana Europea de la 
Prevenció de Residus, uns dies durant 
els quals es vol fer pedagogia sobre 
tot allò que es pot fer per a reduir la 
quantitat de residus generats, així 
com potenciar la reutilització i el reci-
clatge entre la ciutadania. “Entre els objectius del Clean Up Day hi ha fomentar 

la reducció dels residus, la reutilització i el 
reciclatge
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La Flama del Canigó dona la benvinguda 
a l’estiu
La cercavila va recórrer els principals carrers del poble fins a l’ajuntament, on es va 
llegir un manifest i es va convidar tothom a coca i cava

Un any més, la Flama del Canigó va arri-
bar a la Bisbal el passat diumenge 23 de 
juny. A les 19 hores va començar la cer-
cavila que va portar la Flama del Canigó 
pels principals carrers del municipi fins 
a l’ajuntament. El Grup de Grallers i Ta-
balers de la Societat Bisbalenca i els ge-
gantons Jordi i Cristina van amenitzar 
el recorregut. Un cop davant de l’edifici 
consistorial, en Carles Castelló, «Caste», 
va llegir el manifest, es va interpretar 
Els segadors i es va oferir coca i cava a 
tothom.

Una quarantena de nens i nenes van 
participar el passat divendres 31 de 
maig en la Supernit a la Biblioteca. 
Per segon cop, la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals, el Departa-
ment de Cultura de la Generalitat i el 
Sistema de Biblioteques Públiques de 
Catalunya, amb el suport de l’Ajunta-
ment de la Bisbal, van portar la pro-
posta cultural al municipi amb l’ob-
jectiu de promoure la lectura entre els 
més menuts.

L’activitat, que s’organitzava simul-
tàniament a diverses biblioteques 
catalanes, va consistir a resoldre un 
seguit de proves i pistes per ajudar la 
Nenúfar i la Matoll, del Club Super3, a 
vèncer el Senyor de les Ombres. Des-
prés d’una hora plena de misteris i 
sorpreses, els infants van recuperar 
una caixa amb els llibres que el Senyor 
de les Ombres havia robat i que ara 
tornen a estar a l’abast de tothom a la 
biblioteca bisbalenca.

Gran acollida de la segona edició de la 
Supernit a la Biblioteca
Els infants es van bolcar a ajudar la Nenúfar i la Matoll, del Club Super3, a recuperar 
un seguit de llibres de les mans del Senyor de les Ombres

Posteriorment, a la piscina municipal, 
els bisbalencs i les bisbalenques van 
gaudir de la nit més popular de l’any 
amb un sopar de revetlla i música du-
rant tota la nit.



La Bisbal del Penedès

GculturalAA
Juliol · Agost · Setembre

20 
Diada dels Bous
Amb les colles castelleres 
de Mediona i Cornellà, els 
Matossers de Molins de Rei i Els 
Bous de la Bisbal del Penedès
Hora: 18 h
Lloc: Carrer Doctor Robert
Organitza: Colla Castellera de la 
Bisbal del Penedès

Festes de la Masieta
18.30 h: Actuació del grup 
d’animació Tatos
19.30 h: Festa de l’Escuma
22 h: Sopar popular
23.30 h: Actuació musical amb 
el Duo Florida
Organitza: Regidoria de Festes 
de l’Ajuntament de la Bisbal del
Penedès

Festa Major Xica de Santa 
Margarida
En acabar, rom cremat
22 h: Havaneres a la fresca
Organitza: Societat Cultural 
Recreativa Bisbalenca

Juliol
DISSABTE

21 
Festa Major Xica de Santa 
Margarida
A la tarda, animació infantil
9 h: Matinades
12 h: Cercavila
13 h: Dinar de Festa Major
Organitza: Societat Cultural 
Recreativa Bisbalenca

Juliol
DIUMENGE

27 
«Contes per amor a l’art»
Activitat infantil
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca
Organitza: Biblioteca de la 
Bisbal del Penedès

Agost
DIMARTS

15 
Berenar de la gent gran
Tradicional berenar anual amb fi 
de festa musical
Organitza: Associació de la 
Gent Gran

Setembre
DIUMENGE

26 
Festes de l’Esplai
20.30 h: Inici de les festes amb 
aperitiu
23 h: Ball de nit amb «disco» 
mòbil
Organitza: Associació de Veïns 
de l’Esplai

Juliol
DIVENDRES

28 
Festes de l’Esplai 
13 h: Festa de l’Escuma
19 h: Tarda infantil
20 h: Actuació dels pallassos 
Los Tetes
Organitza: Associació de Veïns 
de l’Esplai

Juliol
DIUMENGE

2 
Festes de Can Gordei 
10.45 h: Inauguració amb el 
chupinazo
11 h: Campionats d’«Uno» 
11.30 h: Campionat de dòmino
12 h: Jocs d’aigua
17 h: Bàsquet infantil
18 h: Bàsquet d’adults i 
campionat de futbolí infantil
20 h: Campionat de pòquer
22 h: «Disco» mòbil amb DJ 
Salva 
24 h: Bingo, sorpreses i 
continuem la festa
Organitza: Comissió de Festes 
de Can Gordei

Agost
DIVENDRES

3 
Festes de Can Gordei 
10.30 h: Campionat de cartes
11 h: Mercat
11.30 h: Campionat de futbol 
aleví
12.30 h: Campionat de futbolí 
17 h: Campionat de futbol 
infantil
18 h: Campionat de futbol de 
solters contra casats
20 h: Cercavila amb capgrossos 
del grup de Geganters i Grallers
de la Societat
22 h: Miss i Mister Can Gordei
23 h: Actuació del duet La Solfa
A continuació, bingo i sorteig. La 
festa finalitza amb DJ Ricky RF.
Organitza: Comissió de Festes 
de Can Gordei

Agost
DISSABTE

27 
Festes de l’Esplai 
11 h: Missa rociera
12 h: Balls regionals
21 h: Sopar popular 
23 h: Ball amb l’orquestra Blue 
Maresme
Organitza: Associació de Veïns 
de l’Esplai

Juliol
DISSABTE 4 

Festes de Can Gordei 
11 h: Campionat de petanca i 
tobogan d’aigua
16.30 h: Vine a guarnir la paret 
i campionat de dominó per 
parelles
17 h: Pintacares
18 h: Xocolatada

Agost
DIUMENGE

9 
Festes del Priorat
18.30 h: Pallassos
20.30 h: Grup Las Gitanas
22.30 h: Vedet
23.30 h: «Disco» mòbil
Organitza: Associació d’Amics i 
Veïns del Priorat

Agost
DIVENDRES

10 
Festes del Priorat
11.30 h: Espectacle infantil i 
pintacares 
12.30 h: Festa de l’Escuma
18.30 h: Batut de xocolata per 
als nens
21.30 h: Sevillanes
23.30 h: Trio musical
02.30 h: «Disco» mòbil
Organitza: Comissió de Festes 
de Can Gordei

Agost
DISSABTE

19 h: Festa Holi i de l’Escuma
22.30 h: Lliurament de premis
23.30 h: Monòleg de Tiran Lara
0.30 h: «Disco» mòbil i bingo
Organitza: Comissió de Festes 
de Can Gordei

11 
Festes del Priorat
12.30 h: Missa rociera
14.30 h: Paella gratuïta per als 
socis
Fills i nets: 10 €
No-socis: 12 €)
Organitza: Associació d’Amics i 
Veïns del Priorat

Agost
DIUMENGE
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El pròxim dimarts 23 de juliol 
s’organitzarà una nova cam-
panya de donació de sang al 
poble. Les instal·lacions del 
Racó de la Gent Gran acolliran 
la jornada, que començarà a 
les 18.30 hores i finalitzarà a les 
21.30 hores. El consistori bisba-
lenc anima els veïns i les veïnes 
a participar-hi i recorda que 
per a donar sang cal tenir més 
de 18 anys, pesar un mínim de 
50 quilos i, en cas de ser dona, 
no estar embarassada.

En marxa una 
nova jornada de 
donació de sang

El Festival EVA porta màgia i erotisme 
al municipi
La Bisbal ha acollit un espectacle d’il·lusionisme a càrrec del Màgic Martini i 
una sessió de contes eròtics amb la Carolina Rueda

Un any més, gràcies a la regidoria de 
Cultura, el Festival En Veu Alta va fer 
parada a la Bisbal del Penedès. El fes-
tival, que enguany celebrava la seva 
quinzena edició, va escollir el municipi 
bisbalenc com a seu de dues de les se-
ves propostes: el dissabte 1 de juny, a 
les 19 hores, el Màgic Martini va oferir 
una reeixida representació plena de 
trucs i sorpreses per a tots els públics, 
i la segona activitat va arribar el dijous 
6 de juny, a les 20 hores, de la mà de la 
genial Carolina Rueda, que va conduir 
una divertida sessió de contes eròtics 
per a persones adultes.

Del divendres 31 de maig al diu-
menge 9 de juny, la quinzena edició 

La nueva edición de la Feria de Can 
Gordei, organizada por la Comisión de 
Fiestas de Can Gordei con el apoyo del 
Ayuntamiento de La Bisbal, comenzó 
el viernes 3 de mayo con el pregón 
inaugural de la alcaldesa, Agnès Ferré. 
A continuación, amenizó la velada la 
música del Grupo Jindama, que tuvo 
que trasladarse al interior del Bar Poli-
deportivo Can Gordei a causa de la llu-
via. El sábado 4 de mayo, la tradicional 
fiesta, que durante tres días llena de 
cultura y tradición flamencas el muni-
cipio, siguió con un desayuno de feria 
con churros y chocolate, una cena po-
pular y un concierto de la formación 
musical Duende y Compás.

La Feria de Can Gordei impulsa 
la cultura y la tradición flamencas
A principios del mes de mayo, la Comisión de 
Fiestas de Can Gordei volvió a organizar la popular 
celebración en el municipio

Por último, el domingo 5 de mayo se 
organizó una barbacoa, una actuación 
del grupo de baile local Pasión Fla-
menca con Eva la Chata, que sorpren-
dió a todas las personas asistentes, y 
un concurso de vestidos flamencos en 
el que participaron vecinos y vecinas 
de todas las edades.

del festival va recórrer tota la zona 
del Penedès amb nous espectacles i 
artistes de gran qualitat, superant-se 

un cop més i fent arribar la narració i 
la tradició oral a diferents racons del 
territori.
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Del 14 al 18 d’agost, la Festa Major de la 
Bisbal farà gaudir a grans i petits
El consistori bisbalenc impulsarà un ampli ventall de propostes amb la col·laboració 
d’associacions i entitats del municipi

Enguany, la Festa Major de la Bisbal es 
viurà del dimecres 14 al diumenge 18 
d’agost, tot i que hi haurà alguns ac-
tes previs, com un campionat de tir al 
plat. Un cop més, la celebració popular 
estarà organitzada per l’Ajuntament 

de la Bisbal amb el valuós suport d’en-
titats i associacions locals. Així doncs, 
a mitjan agost, els bisbalencs i les bis-
balenques es tornaran a divertir amb 
noves propostes culturals, activitats 
infantils, torneigs esportius i, sobre-

tot, amb la música en directe de grups 
com Auxili, Lágrimas de Sangre o Dà-
maris Gelabert.

Arriben les Festes                 
dels Barris 
També els barris del municipi gau-
deixen durant els mesos d’estiu de les 
seves respectives celebracions popu-
lars. Les festes dels barris de la Plaça i 
de Baix van donar la benvinguda a la 
temporada a finals de juny. El mes de 
juliol és el torn dels barris de la Riba, 
l’Ortigós, la Miralba, la Masieta i l’Esplai. 
Finalment, a l’agost ho celebraran els 
barris de Can Gordei i El Priorat.

El bisbalenc Gerard Romano puja al pòdium 
en la XVII Pujada a la Serra de la Llacuna
L’automobilista local ha quedat segon en la cinquena prova puntuable del Campionat 
de Catalunya de Muntanya

El passat diumenge 16 de juny, l’espor-
tista bisbalenc Gerard Romano Saumoy 
va aconseguir el segon lloc en la XVII 
Pujada a la Serra de la Llacuna, a l’Alt 
Penedès. Dins de la categoria Júnior, 
l’automobilista del municipi va fer una 
gran cursa i es va situar en les primeres 
posicions de la carrera. La prova, orga-
nitzada per l’Escuderia Penedès Com-
petició, es va dur a terme a la carretera 
BP-2121, des de la fita 28,800 fins a la 
25,000. En total, van ser 3,8 quilòmetres 
de recorregut en què els pilots van gau-
dir d’una interessant cursa pel municipi 
de la Llacuna. 

Aquesta carrera és la cinquena prova 
puntuable del Campionat de Catalunya 
de Muntanya, que impulsa anualment 
la Federació Catalana d’Automobilisme.
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L’esportista bisbalenc Josep Martínez, membre del 
Club Tennis Taula Vilafranca, es va proclamar campió 
de tennis taula de Catalunya en la categoria Veterans 
+60. La competició es va celebrar a Calella durant els 
dies 18 i 19 de maig. Martínez també va aconseguir la 
tercera posició en la categoria de Dobles amb el seu 
company de club Josep Maria Blancafort.

El veterà Josep Martínez 
guanya el Campionat 
de Catalunya de Tennis 
Taula

Aitor Pedrola se proclama 
subcampeón infantil de 
pesca de Cataluña
Por segundo año consecutivo, el deportista local ha con-
seguido la segunda posición en el Campeonato de Cata-
luña de Pesca Mar Costa, que se celebró a mediados de 
mayo en El Prat de Llobregat. El bisbalense Aitor Pedrola, 
uno de los deportistas del municipio patrocinados por el 
Ayuntamiento de La Bisbal, obtuvo un total de 361 pun-
tos. Gracias a ese nuevo triunfo, Pedrola volverá a formar 
parte de la Selección Catalana de Pesca Deportiva en el 
2020.

Cuatro bisbalenses triunfan en el 
Campeonato de Cataluña de Taekwondo
Los deportistas Jordi Ruiz, Lia Vélez y Lucía Ruiz han conseguido una medalla de 
oro e Ion Vélez ha logrado una medalla de bronce

El pasado domingo 2 de junio, Barce-
lona acogió el Campeonato de Cata-
lunya de Taekwondo, en el que cuatro 
deportistas locales subieron al podio. 
Entrenados en el Gimnàs Olímpic por 
los también bisbalenses Alberto Calvo 
e Irene Calvo, los jóvenes ofrecieron 
grandes actuaciones durante la com-
petición. Dentro de sus categorías, Jor-
di Ruiz, Lia Vélez y Lucía Ruiz se convir-
tieron en campeones de Catalunya e 
Ion Vélez consiguió la tercera posición.

Podio bisbalense                    
en Andorra 
També els barris del municipi gau-
deixen durant els mesos d’estiu de les 

Una semana después, el sábado 8 de 
junio, los cuatro jóvenes deportistas 
también destacaron en la XVI Copa 
d’Andorra de Taekwondo. En esa oca-

sión, Jordi Ruiz, Ion Vélez y Lucía Ruiz 
lograron tres medallas de oro, mien-
tras que Lia Vélez obtuvo una medalla 
de plata.
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ESPAI
D’OPINIÓ
DELS GRUPS 
MUNICPALS

Ara la Bisbal desea dar las gracias a los 194 
votantes que depositaron su confianza en 
nuestra nueva candidatura 2019. Tras con-
seguir un escaño, consideramos que se trata 
de una buena noticia que refleja la plurali-
dad ideológica de nuestro municipio y nos 
permitirá defender los intereses de los bis-
balencs, velando siempre por el bien común.

Habiendo acatado la Constitución Espa-
ñola y el Estatuto de Autonomía de Catalu-
ña, Ara la Bisbal se mantendrá firme y tajan-
te ante cualquier sospecha de corrupción, 
cualquier ilegalidad, haciendo públicas las 
faltas de transparencia por parte del gobier-
no en funciones.

Nuestra oposición será constructiva, 
argumentada, transparente y honesta, 
porque de este modo es como enfoca-
mos la política municipal. Nuestros alega-
tos, trabajos y opiniones serán publicados 
en nuestras redes sociales periódicamente, 
manteniendo así el contacto directo con la 
ciudadanía.

Continuaremos nuestra lucha por la igual-
dad de oportunidades, por la dignidad, por 
el derecho a una vivienda digna, contra la 
pobreza infantil, por los derechos sociales, 
contra cualquier discriminación y contra 
cualquier evidencia de exclusión, obligando 
a este gobierno municipal a respetar los de-
rechos y deberes fundamentales de nuestra 
Constitución, que dice claramente en su artí-
culo 14 del capítulo segundo que «los espa-
ñoles son iguales ante la ley, sin que pueda 
prevalecer discriminación alguna por razón 
de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión 
o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social».

Gracias de nuevo a todos los que fueron 
fieles a sus principios ante el mejor progra-
ma electoral, propuesto por nuestra forma-
ción política, gracias a una campaña muy 
digna y gracias a un equipo humano sin 
precedentes. Continuaremos nuestro ca-
mino para dejar la mejor huella posible 
en nuestro municipio, haciendo una opo-
sición constructiva, dinámica y realista.

Un cordial saludo,
Maguy Antolín Manso

Regidora del grupo municipal de
Ara La Bisbal

Cuando el 
municipalismo empieza 
a dejar huella…

Des d’Esquerra Republicana de la Bisbal 
del Penedès i tot l’equip, volem donar 
primer les gràcies a tots aquells que ens 
vau donar el vostre vot i el vostre suport. 
Així també, aquest és el primer escrit que 
fem en aquesta nova legislatura, en què 
començarem a treballar pel nostre poble 
dins les nostres possibilitats. És una rea-
litat que el nostre partit ha decaigut en 
aquesta legislatura, i per la mateixa raó ens 
hem de tornar a aixecar. Esquerra i el nos-
tre país no es poden permetre quedar-se 
a terra, i menys quan el nostre líder, Oriol 
Junqueras, està injustament empresonat 
per defensar la nostra terra i permetre als 
ciutadans i ciutadanes de Catalunya exer-
cir el nostre dret a vot i expressar-nos així 
a les urnes.

En segon lloc, volem agrair molt efu-
sivament tota la dedicació i tot el treball 
realitzat a la que ha estat regidora per ERC 
durant molts anys, Pilar Verdún, dona amb 
caràcter i molta força, amb una memòria 
extraordinària i una capacitat de treball que 
li ha permès fer moltes coses per aquest 
poble, que ha estat a peu de canó durant 
tots aquests anys defensant els principis 
del nostre partit, així com la seva represen-
tació al nostre poble; i, en especial, el seu 
últim esforç per a formar un gran equip de 
treball per a mantenir viu ERC a la Bisbal 
abans de deixar la política definitivament. 
Des d’ERC LA BISBAL i la resta de l’equip, 
moltes gràcies, Pilar Verdún.

Des d’ERC de la Bisbal del Penedès, co-
mencem aquesta legislatura amb molta 
il·lusió i, sobretot, amb un equip renovat. 
Farem una oposició constructiva i, òbvia-
ment, estarem oberts a tots els bisbalencs 
i les bisbalenques que vulguin sumar-se al 
nostre projecte. 

Refermem la nostra voluntat d’estar 
atents al desenvolupament d’aquest nou 
mandat i de tot el que passi dins i fora 
de l’ajuntament; no defallirem a l’hora de 
donar veu al poble, i vetllarem pel compli-
ment de les promeses electorals. 

Esquerra Republicana de 
la Bisbal del Penedès

Reprendrem el camí de 
la prosperitat
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Volem donar les gràcies a tots els ciutadans 
que varen atorgar-nos la seva confiança.

Com a agrupació nova i de gent tre-
balladora, hem fet tant com ens ha estat 
possible per arribar al màxim de persones 
i associacions. Ens vam donar a conèixer 
setmanes abans del període electoral, i les 
nostres propostes com a actuacions durant 
la campanya ens han situat com a tercera 
força política municipal. Estem molt satis-
fets amb els resultats obtinguts.

Les setmanes prèvies a les eleccions vam 
recollir propostes de millora de ciutadans 
i d’associacions, les quals tenen el nostre 
ferm compromís que defensarem i treba-
llarem des de l’oposició per a la seva realit-
zació. Tots teniu les nostres portes obertes 
per fer-nos arribar els vostres suggeriments 
de millora o les mancances que des de 
l’Ajuntament haurien de ser resoltes.

S’inicia una etapa de majoria absoluta, i 
aprofitem per a felicitar Compromís pel seu 
resultat.

Hi som per fer una oposició constructiva i 
vetllar pels interessos del municipi i els seus 
ciutadans: ha estat i és la nostra motivació; 
per això donarem suport a totes aquelles 
propostes i mesures que vagin en aquesta 
línia. Però també tenim clar que aquelles 
que no suposin una millora per al benestar 
dels ciutadans i de la Bisbal no comptaran 
amb el nostre suport.

El nou govern ha de vetllar pels interes-
sos i el benestar de tots els ciutadans. Els 
animem que vetllin pel nostre municipi i 
els seus habitants, que engeguin més po-
lítiques socials, que no es deixin envair per 
la febre de l’urbanisme especulatiu i sen-
se sentit, que treballin per a l’adequació 
i millora dels diferents espais municipals, 
ampliant i millorant l’oferta de serveis, que 
apostin per una gestió pública d’aquests i 
que portin a terme punts del seu programa 
tan importants com el servei de vigilància 
municipal, la implantació dels serveis pú-
blics a Sta. Cristina i la instal·lació de càme-
res lectores de matrícules. En totes aques-
tes qüestions trobaran el nostre suport i 
l’ajuda que vulguin convenir.

Units per la Bisbal del Penedès

Iniciem la llegislatura
El grupo municipal del PSC de La Bisbal del 
Penedès queremos empezar estas líneas 
dando las gracias a las 281 personas que 
decidieron depositar su confianza en nues-
tro partido el 26 de mayo, en las elecciones 
municipales, lo que nos permitió quedar 
como segunda fuerza y, por lo tanto, ser el 
primer partido de la oposición.

El PSC de La Bisbal realizará una oposición 
constructiva, objetiva y, a la vez, respetuosa.

Los socialistas trabajaremos con ilusión 
por el bienestar de los/las ciudadanos/as 
día a día para mejorar la vida del munici-
pio. Somos conscientes de la dificultad de 
aplicar nuestro programa dado que hay un 
gobierno con mayoría absoluta.

En cambio, el PSC hemos sido el partido 
más votado a nivel comarcal, obteniendo 
un total de 12.647 votos y 51 concejales/
as y, como resultado, un total de 13 con-
sejeros/as comarcales y 2 diputados/as 
provinciales.

Desde el Consell Comarcal, nuestro re-
presentante, Daniel Caballero Castaño, 
trabajará y velará por nuestro municipio lle-
vando a cabo políticas sociales, educativas y 
de progreso y fomentando el empleo.

Grupo Municipal
PSC de la Bisbal del Penedès

Oposición constructiva
Volem donar les gràcies als 807 bisbalencs 
i bisbalenques que ens heu fet confiança 
en aquestes eleccions municipals de maig 
del 2019. Gràcies a vosaltres hem aconse-
guit sis regidors, la majoria, una majoria 
que ens permet treballar amb consens, 
amb objectius clars i comuns i que «costa 
menys diners» als bisbalencs per l’estalvi 
en les retribucions de l’equip de govern, 
sense cap càrrec de confiança.

Tant l’Agnès com la Judith, la Leo, el Fe-
liu, el Félix i la Paqui treballem per garantir 
i millorar el vostre benestar amb nous ser-
veis, millorant els existents, estant al vostre 
costat i destinant quatre anys de la nostra 
vida al servei de la Bisbal.

Però el grup de Compromís amb la Bis-
bal és molt més extens: en formem part les 
vint-i-una persones de la llista i també al-
tres bisbalencs i bisbalenques que hi col·la-
boren, un grup que anem creixent i en el 
qual ets benvingut. És gràcies a aquest 
treball en equip que aconseguim arribar a 
tot arreu.

A la feina de tot l’equip, hi sumem el tre-
ball d’aquests quatre anys amb l’Agnès, la 
Judith, la Leo, el Feliu i el Pere, que hem 
aconseguit sanejar l’Ajuntament, dinamit-
zar el municipi, donar veu a les entitats i 
totes les inversions que heu vist.

Aquestes setmanes hem començat amb 
les festes dels barris del nucli, la festa de 
l’Ortigós; seguim amb les festes a les urba-
nitzacions i acabem amb la Festa Major de 
la Bisbal, un bon moment perquè puguem 
parlar i gaudir junts de les festes organitza-
des per les associacions i comissions o per 
la Regidoria de Festes.

Felicitem i donem les gràcies a les asso-
ciacions de veïns i comissions de festes de 
la Miralba, l’Esplai, Can Gordei i El Priorat 
per la feina d’organitzar unes grans festes 
que tots gaudim.

Felicitats i agraïment també a totes les 
entitats culturals, esportives i juvenils del 
municipi per aconseguir que la Festa Ma-
jor de la Bisbal sigui de les millors festes 
d’aquest estiu!

Grup de Compromís amb la Bisbal

Gràcies!




