La Bisbal mostra el seu suport a la
investigació sobre el càncer
Més de cent cinquanta persones assisteixen a la conferència del Dr. Joan Massagué
i Solé, prestigiós científic amb arrels bisbalenques
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seu 90è aniversari amb
un torneig de futbol
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Telèfons d’interès

Ple municipal ordinari

Emergències
		
Incidències municipals

112
678 59 59 59

Ajuntament

977 68 84 38

Fax Ajuntament

977 10 96 72

Llar d’Infants Municipal
L’Oreneta
977 68 84 76

18 DE JUNY DEL 2018

A favor

Aprovació de l’acta del Ple sessió ordinària

PDeCAT,

del 19/03/18

PSC, ERC

Aprovació de l’acta del Ple sessió

PDeCAT,

extraordinària del 10/05/18

PSC, ERC

Aprovació de l’acta del Ple sessió

PDeCAT,

extraordinària del 04/06/18

PSC, ERC

Centre Municipal de
Cultura

977 16 99 17
977 16 99 26

Consultori mèdic

977 68 87 24

Farmàcia

977 68 85 50

Urgències – CAP del
Vendrell

977 66 77 03
977 66 51 51

Ordenança reguladora de les bases generals

PDeCAT,

per a l’atorgament d’ajuts individualitzats a

PSC, ERC

Hospital del Vendrell

977 66 11 41

famílies socioeconòmicament desfavorides,

Urgències Hospital
del Vendrell

977 25 79 14

Creu Roja del Vendrell

977 66 11 41
977 66 41 13

ADF Clot de Bou

977 68 92 55

Parròquia de Santa
Maria

977 68 84 52

Col·legi públic
Ull de Vent

977 68 83 52

Autobús urbà Hife

902 11 98 14

IES Coster de la Torre

977 16 91 83

Servei aigua
(Manteniment 24h)

900 81 40 82

Servei aigua (Oficines)

900 81 40 81

Serveis

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

Xarxes socials
@AjuntamentBisbalPenedes
@BisbalPenedes
EDITA
Departament de Comunicació
de l’AJUNTAMENT DE LA BISBAL DEL PENEDÈS
Carrer Major, 21 - Telf. 977 68 84 76
www.bisbalpenedes.com - info@bisbalpenedes.com
DISSENY, MAQUETACIÓ I CONTINGUTS
QUIDCOMUNICACIÓ S.L.

En contra

Abstenció

ERC

PSC

En contra

Abstenció

usuàries de la llar d’infants L’Oreneta, per al
curs escolar 2018/19
Aprovació inicial del reglament de

PDeCAT,

funcionament de la Biblioteca Pública

PSC, ERC

Modificació de l’ordenança fiscal de la taxa

PDeCAT,

per prestació de serveis culturals

PSC, ERC

Modificació de l’ordenança fiscal de la taxa

PDeCAT,

de la quota de servei de l’escola bressol

PSC, ERC

Aprovació inicial de modificació de crèdit

PDeCAT,
PSC, ERC

Aprovació de la instrucció de la fiscalització

PDeCAT,

limitada prèvia de la despesa subjecta a la

PSC, ERC

funció interventora
Aprovació d’una rectificació d’error material

PDeCAT

en l’aprovació inicial de la modificació
de crèdit del finançament en inversions
financerament sostenibles

Ple municipal extraordinari
27 DE JUNY DEL 2018

A favor

FOTOGRAFIES
Ajuntament de la Bisbal del Penedès

Aprovació de les bases de subvencions

PDeCAT,

escolars per a les famílies en situació

PSC, ERC

IMPREMTA
INDUGRAF OFFSET, SA
Impressió feta en paper ecològic
D.L. T-1733-05

socioeconòmicament desfavorida per al curs
2018/19
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“

Les noves tecnologies
i els nous avenços han
de permetre millorar
tant la qualitat de
vida com els serveis a
la Bisbal

Agnès Ferré
Alcaldessa de la Bisbal
del Penedès

“

Las nuevas
tecnologías y los
nuevos avances
deben permitir
mejorar tanto la
calidad de vida como
los servicios en La
Bisbal

3

Les noves tecnologies, al servei de la
ciutadania
Actualment tenim el servei Ebando, una aplicació gratuïta per al mòbil per a estar informat/da de les activitats de la Bisbal i d’esdeveniments importants: és com si fossin els pregons moderns.
També podem presentar instàncies i documentació a l’Ajuntament digitalment a través
del lloc web, així com consultar-hi informació municipal.
En breu començarem un nou servei de bus a demanda, que vol dir que amb el mòbil podrem demanar el servei quan el necessitem, sense horaris ni parades. D’aquesta
manera, els dos busos que hi haurà només estaran en funcionament quan algú els demani
i no estaran fent voltes tant si hi ha gent com si no n’hi ha.
I aquest estiu també es posarà en funcionament la fibra òptica al nucli, i més endavant, a les urbanitzacions: així es millorarà la velocitat de connexió a internet, que avui
dia és imprescindible tant per a la feina com per a l’ús domèstic.
Totes aquestes eines permeten aprofitar les noves tecnologies i els nous avenços per a
tenir millor qualitat de vida i millors serveis a la Bisbal.
El món avança molt de pressa i nosaltres hem de ser capaços d’aplicar la innovació
tecnològica al dia a dia perquè ens faciliti la feina i poder viure millor.
Un bon exemple de l’aplicació de les noves tecnologies i la investigació és el Dr. Joan
Massagué Solé, un prestigiós investigador sobre el càncer, d’arrels bisbalenques, que ens
va visitar el divendres 6 de juliol. Va ser tot un honor que ens acompanyés!
Com a alcaldessa i equip de govern, tenim l’obligació de posar a l’abast de tota la
ciutadania els millors serveis i amb les màximes facilitats possibles.

Las nuevas tecnologías, al servicio de la
ciudadanía
Actualmente tenemos el servicio Ebando, una aplicación gratuita para el móvil para estar
informado/a de las actividades de La Bisbal y de acontecimientos importantes: viene a ser
como los pregones modernos.
También podemos presentar instancias y documentación al Ayuntamiento digitalmente a través del sitio web, así como consultar información municipal.
En breve iniciaremos un nuevo servicio de bus a demanda, que significa que con el
móvil podremos pedir el servicio cuando lo necesitemos, sin horarios ni paradas. De
este modo, los dos buses que habrá solo estarán en funcionamiento cuando alguien los
pida y no estarán dando vueltas haya o no haya gente.
Y este verano también se pondrá en funcionamiento la fibra óptica en el núcleo, y
más adelante, en las urbanizaciones: así de mejorará la velocidad de conexión a internet, que hoy en día es imprescindible tanto para el trabajo como para el uso doméstico.
Todas estas herramientas permiten aprovechar las nuevas tecnologías y los nuevos
avances para tener mejor calidad de vida y mejores servicios en La Bisbal.
El mundo avanza muy deprisa y nosotros tenemos que ser capaces de aplicar la innovación tecnológica al día a día para que nos facilite el trabajo y poder vivir mejor.
Un buen ejemplo de la aplicación de las nuevas tecnologías y la investigación es el Dr.
Joan Massagué Solé, un prestigioso investigador sobre el cáncer, de raíces bisbalenses,
que nos visitó el viernes 6 de julio. ¡Fue todo un honor que nos acompañara!
Como alcaldesa y equipo de gobierno, tenemos la obligación de poner al alcance de
toda la ciudadanía los mejores servicios y con las máximas facilidades posibles.
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L’atur continua amb la seva tendència a la
baixa a la Bisbal
L’Ajuntament posa al servei de la ciutadania un seguit de recursos per afavorir la
seva inserció laboral
El mes de juny va finalitzar amb un total de 250 persones desocupades a la
Bisbal, una xifra que mostra una tendència a la baixa respecte de mesos
anteriors. Per edats, són les persones
entre els 45 i 54 anys les més afectades
per l’atur i, en canvi, la xifra més baixa
la trobem entre les que tenen menys
de 30 anys. Si tenim en compte el nivell formatiu, més del 80 % de persones aturades tenen estudis secundaris, una dada que reflecteix la manca
d’especialització i formació que hi ha
al nostre territori.
De fet, des de SOM Bisbal s’han organitzat activitats gairebé un cop al mes,
com la Setmana de l’Ocupació, una

“

xerrada per fomentar la motivació en
la recerca de feina o sessions d’orientació laboral a través de la Cambra de
Comerç. També s’han signat convenis
amb UGT, amb la Federació Empresarial del Gran Penedès (FEGP) i amb el
Centre Noves Oportunitats. A més, el
Servei d’Ocupació Municipal ha tancat
el segon trimestre del 2018 amb un total de 38 vacants cobertes, 68 encara
pendents i un total de 2.214 persones
usuàries en recerca de feina.

Des de SOM Bisbal s’han organitzat activitats com
la Setmana de l’Ocupació, una xerrada per fomentar
la motivació i sessions d’orientació laboral

Es convoca la primera Auditoria Ciutadana
Deu bisbalencs i bisbalenques escollits a l’atzar participaran en la pròxima Comissió
de Comptes i podran consultar documentació relacionada amb l’Ajuntament
En la darrera Junta de Govern, celebrada el passat 5 de juliol, es van triar
aleatòriament deu persones, de més
de 18 anys, de totes les censades al
Registre Municipal de la Bisbal del Penedès, per a formar part de la primera Auditoria Ciutadana i participar de
manera voluntària i com a oients en
la pròxima Comissió de Comptes. Les
deu persones seleccionades van rebre una notificació on se’ls convidava
a participar en la trobada i, alhora, van
ser citades a l’ajuntament per tal d’explicar-los prèviament el funcionament
de la comissió. La pròxima Comissió de
Comptes es reunirà el divendres 27 de
juliol al matí i estarà formada per un
membre de cada partit dels que tenen
representació al consistori, l’alcaldessa
i el secretari. A més, tota la documen-

tació que es tractarà en aquesta reunió
estarà disponible perquè tant les regidores i els regidors com els ciutadans i
les ciutadanes que formen part de l’Auditoria Ciutadana la puguin consultar.
L’Auditoria Ciutadana, que s’inclou
dins el Reglament d’Organització Municipal (ROM), es va crear amb l’objectiu d’apropar els comptes municipals amb transparència i de manera
proactiva a les persones que viuen al

municipi. El ROM regula tots els aspectes que giren al voltant de l’activitat
municipal i alhora estableix els canals
necessaris per a facilitar la participació
ciutadana. L’alcaldessa de la Bisbal, Agnès Ferré, explica que amb l’Auditoria
Ciutadana es vol acostar el funcionament de l’ajuntament a la ciutadania i,
d’aquesta manera, fer participar la població en les tasques de gestió interna
del consistori.
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Més inversions per a millorar serveis
i equipaments
Aquests treballs seran finançats amb la resta del superàvit aconseguit durant
l’exercici 2017 gràcies a una bona gestió municipal
L’Ajuntament de la Bisbal va tancar
l’exercici 2017 amb 645.408,24 € de
superàvit, uns diners que només es
poden destinar a reduir deute o al que
marca la normativa. A les millores en la
xarxa de subministrament d’aigua, la
compra i adequació del nou edifici de
la Brigada Municipal, el manteniment
de les franges forestals, els nous vestuaris del camp de futbol i el finançament
d’una part de les obres del poliesportiu
municipal, ara, s’afegeixen altres projectes aprovats en el ple extraordinari
del dia 4 de juny i que ascendeixen a un
total de 183.109,74 €.
L’estalvi en la gestió municipal i la
bona situació econòmica actual permeten al consistori destinar el romanent
del 2017 a aquestes noves inversions.

Adequació de
l’aparcament de la
piscina
L’Ajuntament destinarà 63.336,18
€ a l’adequació de l’aparcament
de la piscina municipal, que també
utilitza el personal docent de l’Institut Coster de la Torre. Els treballs
consistiran en l’asfaltat d’una part
del terra i en la millora de l’evacuació de les aigües pluvials per a evitar que una part de l’aparcament
s’inundi quan plou. Així mateix, es
faran de nou les escales que faciliten l’accés al centre educatiu.

Millores en
l’enllumenat públic
L’any 2016 es van passar les inspeccions obligatòries i es van detectar algunes incidències en l’enllumenat públic. Fins ara s’han fet
algunes millores a l’Esplai i a Can
Gordei que han estat finançades
amb fons propis i amb una subvenció de la Diputació de Tarragona. Ara es destinaran 54.979,72
€ del romanent de tresoreria de
l’any 2017 a l’adequació d’una altra part de l’enllumenat públic a la
normativa vigent.

Increment de la
potència elèctrica al
polígon Les Planes
Es destinaran 64.793,84 € al projecte d’increment de la potència
elèctrica al polígon industrial Les
Planes. En concret, aquests diners
serviran per a fer front a l’última
addenda pendent del conveni signat i que correspon a una part que
no han d’assumir els/les propietaris/àries.
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El nuevo bus urbano entrará
en funcionamiento a finales
del mes de julio
Este servicio funcionará a demanda de las personas
usuarias y deberá solicitarse a través de una aplicación
móvil
A finales del mes de julio se pondrá en
marcha el nuevo servicio de bus urbano a demanda. Este funcionará como
prueba piloto hasta el 31 de octubre y
supondrá una importante mejora para
los vecinos y vecinas, dado que llegará
a cualquier barrio o urbanización y, al
evitar trayectos innecesarios, ahorrará
en gases y emisiones de CO2.
El Ayuntamiento está llevando a
cabo una campaña puerta a puerta
para explicar el funcionamiento de la
aplicación móvil con la que será necesario solicitar el servicio. Sin embargo,
en un primer momento se mantendrá
un autobús con paradas que hará dos
recorridos: uno de ida al núcleo urbano y uno de vuelta de este.

¿Cuál es el precio de un viaje?
El billete sencillo tendrá un coste de
0,70 € para las personas pensionistas
y de 1,20 € para el público en general.
Habrá abonos de 10 viajes a un precio
de 9,6 €.
¿Dónde están las paradas del nuevo
bus urbano?
No hay paradas físicas: el autobús te
recoge en un lugar cercano a tu ubicación, y llegará al núcleo, a Can Gordei,
a El Priorat, a La Miralba, a L’Esplai, a La
Masieta, a Santa Cristina, a El Ortigós y a
El Papagayo, así como al instituto y a los
polígonos industriales.
¿Cuál es el horario del servicio?
Julio y agosto: de lunes a viernes de 7 a
13 h y de 17 a 21 h.
Septiembre y octubre: de 7 a 18 h.
¿Cómo lo puedo solicitar?
Hay que instalarse una aplicación en el
teléfono móvil y darse de alta con los datos personales y la tarjeta con la que se
pagará el servicio. Una vez solicitado, en
un máximo de cuarenta y cinco minutos
el bus te recoge en el punto establecido.

Comencen les obres als
vestuaris del camp de futbol

Durant els mesos de juliol i agost es
portaran a terme les tasques d’adequació dels vestuaris del camp de
futbol. L’actuació està finançada amb
diners que provenen del superàvit
existent en els comptes consistorials al

PREGUNTAS FRECUENTES:

tancament de l’any 2017. De fet, la millora dels vestuaris del camp de futbol
és una de les moltes inversions que es
faran al municipi derivades de l’estalvi en la gestió municipal i l’estabilitat
econòmica actual.

La Masieta y La
Pineda de Santa
Cristina tendrán
nuevas farolas
solares
La licitación de la instalación
de doce farolas solares en los
barrios de La Masieta y La Pineda de Santa Cristina ya ha
comenzado. Una vez instaladas, las nuevas farolas solares mejorarán la iluminación
de los puntos de recogida de
residuos de ambos barrios.
Esta actuación permitirá a los
vecinos hacer un mejor uso
del servicio de basuras y dará
respuesta también a una larga
reivindicación vecinal.
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Més de cent cinquanta
persones assisteixen a la
conferència del Dr. Joan
Massagué i Solé
El prestigiós investigador i pioner en la lluita contra el
càncer va parlar dels seus vincles amb el municipi de
la Bisbal

Una vida destinada
a la investigació
mèdica

La sala gran del Centre Municipal de
Cultura va rebre la visita, el passat dia
6 de juliol, del Doctor Joan Massagué
i Solé, un prestigiós científic que ha
destinat gran part de la seva vida a la
investigació sobre el càncer. Més de
cent cinquanta persones van assistir a
la conferència que va oferir a la Bisbal
convidat per l’alcaldessa, Agnès Ferré.
El Dr. Massagué, que va venir acompanyat de la seva dona, la seva filla i
dos dels seus germans, va aprofitar
l’ocasió per a parlar dels seus vincles
amb el municipi, atès que la seva mare
era bisbalenca. Maria Solé era filla de
Cal Cintet, on actualment viuen l’Anna
Maria Bundó i el Joan Solé, familiar del
científic.
Prèviament a l’inici de la xerrada,
Massagué va signar en el llibre d’honor de l’Ajuntament.
La investigació sobre el càncer
Més enllà de parlar dels seus orígens

“

La mare del doctor
Massagué, Maria Solé,
era bisbalenca i filla de
Cal Cintet

bisbalencs, el doctor Massagué va oferir una conferència titulada «La Bisbal
– Barcelona – New York». Va ser una
xerrada magistral durant la qual va
explicar de manera molt entenedora
al públic assistent la seva feina sobre
la investigació cel·lular en el càncer. El
científic va recordar a les persones que
l’escoltaven que aquesta és una de les
principals causes de mort en la nostra
societat, però els va assegurar que s’està treballant per aconseguir que sigui
una malaltia amb un nivell de supervivència molt alt, com va passar amb les
infeccions a començaments del segle
passat.

El Dr. Joan Massagué i Solé és doctor en bioquímica, investigador i
director de l’Stoan Ketting Institute (Nova York, EUA) i president
del comitè científic internacional
de l’Institut de Recerca Biomèdica
(IRB Barcelona). Va ser nomenat
Doctor Honoris Causa per la Universitat Ramon Llull l’any 2017 i ha
rebut nombrosos premis a la seva
trajectòria, en bona part dedicada a la recerca sobre la metàstasi
del càncer i la regulació cel·lular.
La seva investigació ha estat clau
per a arribar a conèixer els mecanismes que permeten detenir la
proliferació cel·lular i lluitar contra
la formació de tumors.
Massagué és membre de l’Acadèmia Americana de les Arts i les
Ciències, de l’Acadèmia Nacional
de Ciències dels Estats Units, membre de l’Organització Europea de
Biologia Molecular i membre de
les Reials Acadèmies Espanyoles
de Medicina i Farmàcia. Ha estat
distingit, entre altres, amb el Premi Nacional d’Investigació Rey
Don Juan Carlos, el Howard Taylor
Ricketts Award, el Premi Príncep
d’Astúries d’Investigació Científica
i Tècnica, el Premi Ciutat de Barcelona, la Creu de Sant Jordi, el Premi
Nacional de Cultura, el Premi de la
Societat Catalana de Biologia (per
la seva trajectòria científica), el Premi Internacional de Catalunya i el
Premi d’Honor Lluís Carulla.
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Abierto el plazo para solicitar una
bonificación en el recibo del IBI
La convocatoria pretende reducir la carga tributaria a aquellas familias
que disponen de pocos recursos
El Ayuntamiento de La Bisbal ha abierto una convocatoria para la concesión
de subvenciones sobre el Impuesto
de Bienes Inmuebles (IBI). Están desti-

nadas a personas vulnerables de sufrir
pobreza o exclusión social y pretenden reducir la carga tributaria municipal que se asocia al domicilio habitual.

La ayuda supone una bonificación del
60 % en la cuota del IBI, con un máximo de 300 €.
Entre los principales requisitos para
poder optar a esta subvención, hay
que ser propietario/a de la vivienda o
bien ser inquilina/o y que la cuota del
IBI repercuta en el recibo del alquiler.
Asimismo, hay que estar empadronado/a en el domicilio, como mínimo,
desde el 1 de enero de este año y tener unos ingresos brutos iguales o inferiores a los que marca el IRSC.
El plazo para presentar la solicitud
finaliza el día 10 de agosto. El Ayuntamiento tiene previsto destinar a estas
subvenciones una partida de 4.000 €.

Nous ajuts per a la rehabilitació de façanes
i el tancament de terrenys
La subvenció serà d’un 25 % del cost de l’obra, amb un màxim de 500 €
per sol·licitud
El consistori bisbalenc té previst destinar una partida de 10.000 € per a
subvencionar la rehabilitació i neteja
de façanes, així com el tancament de
terrenys ubicats al nucli urbà. L’ajut
serà del 25 % del cost total del projecte, amb un màxim de 500 € per obra.
Poden sol·licitar aquesta subvenció
totes aquelles persones que estiguin
al corrent de les seves obligacions tributàries municipals. Així mateix, amb
caràcter previ a l’atorgament de l’ajut,
els serveis tècnics municipals realitzaran les inspeccions pertinents per garantir que estigui justificada l’actuació.
Les persones interessades a optar a
aquesta subvenció tenen temps per
a presentar la sol·licitud fins al 15 de
desembre d’enguany.

El termini per a optar a la subvenció finalitza el dia 15
de desembre d’enguany
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Comença l’activació de la fibra òptica
a la Bisbal
A mitjan mes de juliol, s’han realitzat els treballs per a posar en marxa
aquesta potent tecnologia als habitatges del nucli urbà
La fibra òptica és ja una realitat a la
Bisbal del Penedès. A mitjan juliol,
s’han dut a terme els primers treballs
per a activar correctament aquesta
nova tecnologia als habitatges del nucli urbà. Aquesta intervenció correspon a la fase inicial del projecte, amb
el qual, segons l’empresa instal·ladora
i operadora, Adamo, es vol fer arribar
la fibra òptica a tot el municipi.
Així doncs, la segona fase del projecte tindrà com a objectiu portar
aquesta potent tecnologia a les urbanitzacions. Per analitzar correctament
la situació, el passat mes de juny,
l’empresa Adamo va organitzar una
reunió informativa amb els veïns i les
veïnes per a explicar-los les possibles
actuacions i resoldre els dubtes que
els pogués generar el projecte. A més,
la trobada va servir per a saber quin

“

El projecte preveu fer arribar la fibra òptica a tot el
municipi, incloses les urbanitzacions

és el gruix de veïnat interessat en la
fibra òptica i poder establir com serà
el servei que se’ls podrà oferir. Un cop
finalitzades totes les intervencions

Finalitzen els treballs
d’asfaltat de l’accés a Santa
Cristina
A principis de juliol, s’han
portat a terme les tasques de pavimentació de
l’entrada de la urbanització Santa Cristina. La Regidoria de Medi Ambient
va considerar aquesta
intervenció com a prioritària, ja que la via forma
part de la xarxa principal
de camins del municipi i
uneix la urbanització amb l’antiga carretera del Vendrell a
Valls. «Era totalment necessari fer aquests arranjaments perquè és una de les principals vies d’accés i, fins ara, els veïns
havien de passar diàriament per una via que estava en mal
estat», afirma la regidora de l’àrea, Leo Uceda.

previstes per a instal·lar la fibra òptica,
la ciutadania podrà gaudir d’un millor
servei de telefonia fixa i mòbil, de televisió i d’Internet a alta velocitat.

Continuen les obres al
futur parc d’El Priorat

El futur parc d’El Priorat es comença a dibuixar darrere
del local social Els Quatre Vents.
Recentment, s’han portat a terme les actuacions necessàries per a fer els camins per on circular dins del recinte. Unes setmanes abans s’hi van plantar els arbres.
L’objectiu de la intervenció és convertir l’espai en un
parc d’esbarjo per a passejar i fer exercici físic. Així mateix, es preveu que el recinte compti amb barbacoes i
aparells per a fer esport, dues propostes impulsades pel
veïnat de la zona.
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Bon inici de temporada a la piscina municipal
Durant els mesos d’estiu, l’equipament ofereix cursets de natació, taitxí i txikung,
així com el servei de la Bibliopiscina, a les seves instal·lacions
Des de mitjan juny, els bisbalencs i
les bisbalenques disposen d’una eina
molt efectiva per a fer passar els dies
de calor i xafogor. La Piscina Municipal
va obrir el passat dissabte 16 de juny i
des d’aleshores no ha registrat cap incidència greu. Els veïns i les veïnes han
gaudit des del primer dia de l’equipament municipal, que abans d’encetar
la temporada va ser adequat per al seu
correcte ús. Així doncs, unes setmanes
abans de la inauguració de l’estiu a la
piscina, s’hi van dur a terme treballs de
manteniment de les maquinàries i tasques de millora i neteja dels diferents

Arriba la
Bibliopiscina, la
millor manera
de combinar
lectura i diversió
Durant el mes de juliol, la Biblioteca Municipal ha engegat un nou servei: la Bibliopiscina, una oportunitat de
llegir i consultar els materials
de l’equipament municipal a
la piscina. Des de principis de
mes, els dimecres i els divendres de juliol, de 16.30 a 20
hores, tothom qui vulgui pot
gaudir de la lectura entre capbussada i capbussada.
Novel·les, diaris, revistes, còmics i contes són els diferents
materials que es poden agafar
de manera gratuïta. Així mateix, el servei inclou la possibilitat de reservar títols per un o
més dies i, si es compta amb
el carnet de la Biblioteca, emportar-se’ls en préstec a casa.

“

espais del recinte. A més de poder-hi
fer una capbussada i assaborir el sol i
el bon temps, a les instal·lacions de la
piscina municipal es poden realitzar
moltes activitats: cursets de natació
per nivells, taitxí i txikung els dilluns i
els dimecres al matí, així com capbussar-s’hi també en la lectura amb el servei de la Bibliopiscina els dimecres i els
divendres a la tarda.

Abans de l’obertura es van dur a terme treballs de
manteniment i tasques de millora als diferents espais
del recinte

Una sessió estiuenca de
l’activitat del Contacontes
Una quarantena d’infants van assistir a aquesta sessió
conduïda per l’Anna Vives i la Teresa Batet

Cada últim dissabte de mes, a la biblioteca s’organitza una sessió de Contacontes amb l’objectiu d’apropar la lectura als més menuts. No obstant això, el
passat dissabte 30 de juny es va apostar
per fer una cosa diferent i portar l’activitat a la piscina municipal. La sessió va
ser tot un èxit, amb més de quaranta

infants escoltant les tres històries proposades per les dues voluntàries, l’Anna
Vives i la Teresa Batet. A més, en finalitzar l’activitat, els infants van gaudir d’un
petit berenar organitzat pel Bar de la
Piscina. El Contacontes de juny va ser el
darrer de la temporada, que començarà
de nou al setembre a la biblioteca.
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Uns 45 infants participen setmanalment en
les activitats del casal d’estiu
En aquesta edició s’ha posat a disposició de les famílies un servei de menjador
amb carmanyola
El passat 25 de juny es va posar en
marxa el casal d’estiu municipal, organitzat per la Regidoria de Lleure de
l’Ajuntament. Una mitjana de 45 infants s’hi han inscrit setmanalment per
participar-hi i s’han convertit durant

uns dies en detectius, seguint la temàtica d’enguany del casal. Les nenes i els
nens han pogut gaudir d’activitats diverses com una sala de discjòqueis, un
laboratori màgic, receptes de xef o un
estadi superolímpic. També s’havien

previst sortides per l’entorn: a la biblioteca, l’escola de música o a empreses
del municipi, i d’altres en autobús a la
platja, al zoo i al parc aquàtic.
L’horari del casal ha estat de 8 a 13.30
hores, amb un preu de 35 € per setmana i 60 € quinzenals. Es va fer una enquesta entre les famílies per a oferir el
servei de menjador amb carmanyola,
que, finalment, només va tenir demanda les dues primeres setmanes.
Com en anteriors edicions, des de la
Regidoria de Serveis Socials s’ha destinat una partida que ha permès garantir que una mitjana de 12 infants de
famílies que reben l’ajut del Banc d’Aliments també poguessin anar al casal.

Es millora l’eficiència energètica de la llar
d’infants L’Oreneta
El centre disposa ara d’un nou sistema de climatització que permet controlar i
gestionar millor la temperatura al recinte
Des de fa unes setmanes, la llar d’infants L’Oreneta compta amb un nou
sistema de climatització més eficient
i adequat. La Regidoria d’Educació ha
coordinat la instal·lació del nou sistema, que permet gestionar i controlar
la temperatura des del mateix centre
i, mitjançant el control exhaustiu dels
paràmetres tèrmics, millorar-ne l’eficiència energètica.
Així mateix, els treballs de millora
han inclòs la instal·lació de sondes de
temperatura i humitat als passadissos i
de sondes de temperatura i ambient als
climatitzadors de la coberta, així com la
implementació d’un sistema de control
perquè el terra radiant també pugui
ser refrescant. Davant les disfuncions

observades a l’anterior sistema de climatització, la Regidoria d’Educació va
decidir portar a terme les actuacions
necessàries per a millorar el confort a
les instal·lacions. La regidora d’aquesta àrea, Maguy Antolín, afirma que es

va decidir invertir en aquestes millores
amb la finalitat de fer l’espai més acollidor per als menuts i amb l’objectiu de
millorar els consums, mantenir el control exhaustiu de l’energia i abaratir al
màxim la factura de la llum.
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Nuevas subvenciones escolares para
garantizar la igualdad de oportunidades
La cuota de la guardería se adapta a la normativa igualando las tarifas
tanto para las personas empadronadas como para las que no lo están
El Ayuntamiento ha aprobado una modificación de las tarifas de la guardería
municipal para el curso 2018-2019. El
cambio ha consistido en igualar las tarifas que se aplican a las personas empadronadas en La Bisbal con las que se
aplican a las personas que no lo están,
para cumplir así con lo que establece
la normativa vigente. De este modo, la
cuota mensual del centro será de 135 €
en general y de 110 € a partir del /de la
segundo/a hermano/a. A esta cantidad
hay que añadir los 40 € que se abonan
en concepto de inscripción.
Asimismo, des de la Concejalía de Servicios Sociales se han aprobado unas
ayudas del 50 % de la cuota de guarde-

“

Las familias tienen hasta
el 30 de septiembre
para solicitar las
subvenciones para
los libros de texto, el
transporte y el comedor
escolar

ría municipal con la finalidad de garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades para todas las familias en
situación socioeconómica vulnerable.
Subvenciones escolares para
el curso 2018-2019
Por otro lado, se han abierto las convocatorias de subvenciones para ayudar
a las familias a hacer frente al coste de
la adquisición de los libros de texto y
del transporte y comedor escolares.
Las personas interesadas tienen hasta
el 30 de septiembre para presentar la
solicitud. También se han aprobado las
ayudas para las familias con una situación socioeconómica desfavorable.

Se entregan los Premios al Mérito
Escolar 2018
Cuatro jóvenes han sido premiados por haber sacado las mejores notas
durante el curso académico 2017-18
El pasado miércoles 11 de julio, se entregaron los Premios al Mérito Escolar
2018 a las y los estudiantes bisbalenses con la mejor nota media durante el
curso académico 2017-18. Las cuatro

personas premiadas fueron Laia Hervàs Cañís y Jordi Garcia Bruggia Freddo, ambos de 6º de primaria del centro
escolar Ull de Vent; Alba Alférez Pérez,
de 4º de ESO, y Èrik Solé Vives, de 2º

de bachillerato. La alumna y el alumno de primaria recibieron un teléfono
móvil, mientras que la de ESO y el de
bachillerato fueron premiados con un
ordenador portátil.
Por tercer año consecutivo, la regidora de Educación coordinó el acto y
destacó el esfuerzo y el empeño de los
y las brillantes estudiantes. Asimismo,
recordó el compromiso de las familias
y del profesorado que acompañan a
las y los jóvenes a lo largo de su desarrollo intelectual, educativo y personal.
Los Premios al Mérito Escolar nacieron
hace tres años con el objetivo de potenciar la motivación, el rendimiento
escolar y la perseverancia, así como
premiar el esfuerzo realizado.
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Los alumnos de la escuela Ull de
Vent despiden el curso escolar
Un espectáculo infantil amenizó la celebración a los
pequeños mientras los mayores bailaban zumba
Las últimas semanas del mes de junio
siempre son sinónimo de la llegada
del verano y de las merecidas vacaciones estivales: el curso escolar termina
y los centros educativos organizan las
populares fiestas de final de curso. El
pasado jueves 21 de junio fue el turno de la Escuela Ull de Vent, donde la
concejalía de Educación invitó a un
almuerzo a todo el alumnado y el profesorado. Posteriormente, un espectáculo infantil amenizó la jornada a los
niños y niñas de P3 a 2º de primaria.
Paralelamente, el alumnado de 3º a 6º
de primaria disfrutó bailando zumba
junto a Edgar Gonmar, un joven alumno del Instituto Coster de la Torre titulado en esta modalidad deportiva.

Fiesta de
graduación en
la Guardería
L’Oreneta
El viernes 29 de junio, la Guardería L’Oreneta celebró el final
del curso escolar con una fiesta de graduación de los niños
y las niñas de P2. Las criaturas
sorprendieron a las familias
con unas divertidas actuaciones y a continuación la payasa
Tona hizo disfrutar a padres,
madres y pequeños.

La Escuela Municipal de Idiomas celebra
el final del curso académico
Todos los grupos del centro participaron en la celebración, en la que hubo
actuaciones del alumnado y se entregaron los diplomas acreditativos
El pasado jueves 21 de junio, la Escuela
Municipal de Idiomas organizó su festival de fin de curso. Alumnos del centro participaron en el encuentro, que
contó con merienda, actuaciones y la
entrega de los diplomas acreditativos.
Entre las actuaciones destacaron las
de los niños y niñas de P2 de la Guardería Municipal L’Oreneta, que deleitaron a todas las personas asistentes con
varias canciones en inglés. La regidora
de Educación recuerda que durante
este curso académico se han implantado por primera vez las clases en inglés
al alumnado de P2 de la guardería y,
vistos los buenos resultados, el próximo curso se garantiza la continuidad
de la iniciativa.

Del mismo modo, las personas que
deseen asistir el curso que viene a la
Escuela Municipal de Idiomas ya pueden inscribirse en las dependencias

municipales. El inicio del nuevo año
académico será el 1 de octubre del
2018 para todos los grupos que hayan
sido conformados.

AGcultural
Juliol · Agost

La Bisbal del Penedès

21 i 22
de juliol

Festa Major Petita de Santa
Margarida
Dissabte 21, a les 22 h: Actuació
del grup d’havaneres Son de
l’Havana amb degustació de rom
cremat
Diumenge 22, a les 9 h:
matinades amb el Grup de
Grallers i Tabalers de La Societat
Diumenge 22, a les 12 h:
cercavila dels Gegants de La
Societat
Organitza: La Societat Cultural
Recreativa Bisbalenca

5

Agost
DIUMENGE

1a Volta al Baix Penedès
Cursa ciclista de veterans
(Màster 40, 50 i 60) i Fèmines
Èlit i Sub23
Horari: 10 h, sortida i arribada a
La Bisbal del Penedès

24

Agost
DIVENDRES

Actuació de la Colla Castellera
de la Bisbal del Penedès a la
Festa Major de la Joncosa del
Montmell

25

Agost
DISSABTE

Finals d’agost
Actuació dels Diables de la
Bisbal del Penedès a la Festa
Major de Santa Oliva

FESTES DELS BARRIS
21 de juliol
Barri de la Masieta

Actuació de la Colla Castellera
de la Bisbal del Penedès a la
Diada de Pre-Festa Major de
Vilafranca

27, 28 i 29 de juliol
Barri de l’Esplai

31

10, 11 i 12 d’agost
Barri d’El Priorat

Agost
DIVENDRES

Assaig especial
Horari: 20 h
Lloc: Les Peces
Organitza: Colla Castellera de la
Bisbal del Penedès

3, 4 i 5 d’agost
Barri de Can Gordei

FESTA MAJOR DE LA
BISBAL
Del 14 al 19 d’agost

Es convoca el concurs
Instagram de la Festa
Major 2018

Tres exposicions per a
gaudir-ne durant la Festa
Major

Com cada any, la Festa Major de la Bisbal arriba acompanyada del tradicional Concurs Fotogràfic de la Festa
Major a Instagram. La Regidoria de Festes convoca enguany la quarta edició de la competició, on tothom qui
vulgui pot participar i compartir la seva millor fotografia
amb l’etiqueta oficial «#festamajorbisbal». El concurs
durarà des del dimarts 14 fins al diumenge 19 d’agost i
les imatges hauran de ser sobre qualsevol dels actes del
programa de festes.

La Festa Major inclourà l’obertura d’una mostra dels treballs realitzats per l’Associació de Puntaires de la Bisbal. Els
30 anys de la piscina municipal també centraran una exposició formada per fotografies i documents aportats pels
mateixos bisbalencs i bisbalenques. I, d’altra banda, «Records d’aquella festa major» mostrarà un recull de cartells
i documentació realitzat per l’arxiver municipal. Les tres
exposicions s’inauguraran el 13 d’agost a les 19 hores i es
podran visitar durant la Festa Major de 18.30 a 20.30 hores.
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El servei Bon Dia organitza el seu berenar
d’estiu
Les persones usuàries i l’equip de voluntaris i voluntàries han gaudit d’una
divertida trobada amb jocs, regals i treballs manuals
El passat dilluns 16 de juliol, el servei
Bon Dia va celebrar el tradicional berenar d’estiu, en què van participar tant
les persones usuàries com l’equip de
voluntàries i voluntaris del programa.
La reunió va ser una nova oportunitat
perquè la gent gran i les persones voluntàries es trobessin cara a cara i poguessin gaudir d’una tarda d’històries,
escalf i noves amistats. Aquest cop, la
trobada es va fer en una nova ubicació: el Racó de la Gent Gran, un espai
destinat a l’esbarjo dels més grans i alhora un lloc on realitzar tallers, cursets
i activitats.

“

El berenar d’estiu va transcórrer
un cop més entre jocs, regals i treballs manuals. Tots plegats, persones
usuàries i voluntàries, van jugar unes
partides al bingo sense utilitzar diners, i els més afortunats es van emportar petits detalls fets per les persones voluntàries. La trobada també
va servir per a presentar les novetats
que el servei Bon Dia ja prepara per al
pròxim mes de setembre.

Durant la trobada es van presentar les noves
activitats previstes per al mes de setembre

La Bisbal acull l’arribada de la Flama del
Canigó a la comarca
Els municipis de la zona es van apropar fins a la Bisbal per recollir el foc
i participar en els actes populars programats

El passat dissabte 23 de juny, la Bisbal
del Penedès va viure una revetlla de
Sant Joan molt reivindicativa i plena
de cultura popular. El municipi va acollir l’arribada comarcal de la Flama del
Canigó, que va ser organitzada conjuntament per l’Ajuntament i l’entitat
Òmnium Cultural del Baix Penedès. A
més, diversos pobles de la comarca es

van apropar a la Bisbal per recollir la
flama i participar en els diferents actes
de la celebració popular.
El grup muntanyenc La Lira Vendrellenca va ser l’encarregat de portar la
Flama fins a la Bisbal. Alhora, el grup
de geganters de la Societat va col·laborar en l’acte i, amb els seus grallers,
tabalers i els gegantons Jordi i Cristina,

van rebre la Flama a l’avinguda Colom.
Un cop allà, va ser portada per dues
nenes bisbalenques, la Lola i la Llum
Perarnau.
La comitiva va recórrer els principals
carrers del poble i va acabar davant de
l’ajuntament on es va llegir un manifest escrit per Jordi Cuixart des de la
presó. La lectura la va fer la bisbalenca Blanca Tutusaus. A l’acte, també hi
van participar la presidenta d’Òmnium
Cultural del Baix Penedès, Mireia Juanola, i l’alcaldessa de la Bisbal, Agnès
Ferré. A continuació, a l’avinguda Francesc Macià, va haver-hi una ballada de
sardanes amb la Cobla Catània i els
Dansaires del Penedès. Com ja es tradició, a les deu de la nit es va encendre
la foguera de Sant Joan a l’aparcament
de la llar d’infants.
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Els barris del nucli obren les festes d’estiu
Els barris de la Plaça, de Baix i de la Riba van programar activitats per a tots els
públics amb un especial focus en la cultura popular
Com és tradició, el barri de la Plaça va
ser l’encarregat de donar el tret de sortida a la temporada de festes d’estiu
dels barris del nucli urbà. Així doncs,
el passat dissabte 2 de juny, els veïns i
les veïnes de la Plaça es van reunir per

gaudir d’un esmorzar popular, inflables, cercavila, animació infantil i l’actuació de la colla castellera Els Bous. Al
vespre, es va organitzar un sopar popular amb música i ball amenitzat pel
grup Crystal.

El passat dissabte 9 de juny va ser el
torn del barri de Baix. La comissió de
festes va apostar per activitats per a
tots els públics, com inflables a la plaça
Pau Casals, actuacions castelleres, sopar de germanor i música i ball al carrer Llibertat. Finalment, el dissabte 16
i el diumenge 17 de juny va agafar el
relleu el barri de la Riba, on un dels
actes amb més èxit va ser la sardinada
popular que es va fer al passatge Lluís
Companys.
Així mateix, els tres barris del nucli
van coincidir a celebrar la tradicional
benedicció de les coques a l’església,
un acte amb una forta tradició i que
antigament es feia per a agrair haver
tingut una bona collita de blat. Un any
més, la cultura popular i les tradicions
van envair les festes majors del nucli,
que van ser organitzades per la comissió de festes de cada barri amb el
suport logístic i de material de l’Ajuntament de la Bisbal.

Suport econòmic i logístic a les entitats locals
L’Ajuntament assumeix temes de seguretat com la contractació d’ambulàncies
o la coordinació amb ADF i Policia Local
El desenvolupament d’activitats per
part de les entitats i associacions locals compta sempre amb el suport de
l’Ajuntament de la Bisbal. Més enllà de
les aportacions econòmiques que se’ls
fan anualment, des del consistori se’ls
ofereix també suport logístic per a facilitar-los l’organització de qualsevol
esdeveniment.
Sempre que una entitat o col·lectiu ho sol·liciti, des de l’Ajuntament
es posa a la seva disposició material
divers com taules, cadires i escenaris.
D’altra banda, també se’ls ofereix la
possibilitat de fer fotocòpies, pregons

i cartells per a ajudar-los a fer difusió dels actes previstos. El consistori
també assumeix temes relacionats
amb la seguretat, com la contractació
d’ambulàncies, en cas que calgui, i la
coordinació amb ADF, Protecció Civil i
Policia Local.

El consistori posa a disposició de les entitats i
col·lectius locals material divers com taules, cadires
i escenaris
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La Joventut Bisbalenca celebra el seu
90è aniversari
A mitjan juny, el club bisbalenc va organitzar un torneig amistós amb el CE Vendrell
i un dinar amb tots els equips i les seves famílies
El passat diumenge 17 de juny, el club
de futbol Joventut Bisbalenca va commemorar els seus 90 anys d’història.
Al llarg del dia, es va organitzar tot un
seguit de partits amistosos entre els
diferents equips del club i els del CE
Vendrell. Al migdia també va haver-hi
un dinar de germanor entre els jugadors de les diferents categories, l’equip
tècnic, la direcció del club i les famílies
dels esportistes.
La trobada va ser una ocasió per
a festejar els 90 anys de la Joventut
Bisbalenca i alhora celebrar els bons
resultats d’un club que ja és referent
a la comarca del Baix Penedès. De fet,
l’entitat ha estat guardonada amb el
premi comarcal d’esports que atorga
des de fa dos anys la discoteca Vip’s de

“

La pròxima temporada, el club vol aconseguir noves
victòries i alhora potenciar els valors positius de la
pràctica de l’esport

Calafell. El premi ha volgut reconèixer
els 90 anys de la seva fundació i la gran

tasca que el club realitza amb el futbol
base.

Un pilot i dos experts en pesca esportiva són
els nous patrocinats del municipi
Cadascun d’ells rebrà 650 euros per a fer front a part de les seves despeses
econòmiques i a canvi portaran el nom i l’escut del poble a les competicions
L’Ajuntament de la Bisbal ha ofert, per
tercer any consecutiu, la possibilitat de
patrocinar els bisbalencs i les bisbalenques que realitzen activitats esportives
o culturals en àmbits supramunicipals
nacionals i internacionals. Enguany, el
consistori disposa d’un total de 2.000
euros per a donar suport a les despeses
econòmiques inherents a les activitats
esportives o culturals de les persones
patrocinades. A canvi, aquestes han de
portar imprès el nom i l’escut del poble
a tots els actes relacionats amb el seu
camp d’actuació. El termini per a presentar les sol·licituds va finalitzar a mitjan
mes de juny i únicament es van entregar

tres candidatures, que han estat aprovades. Així doncs, el pilot Oriol Rodríguez
Vives i els experts en pesca esportiva Da-

vid Pedrola Vallverdú i Aitor Pedrola Cacho són els tres esportistes patrocinats i
rebran 650 euros respectivament.
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L’aigua, un dret
universal
A la Bisbal sembla ser que l’aigua és un bé
de luxe i, a més, escàs, escàs almenys per
als veïns de les urbanitzacions.
A la Bisbal tenim rieres i un total de 14
pous que subministren aigua a tot el terme de la Bisbal: pous connectats en la seva
majoria entre si. És cert que les infraestructures existents tenen ja uns anys. Solament les instal·lacions del nucli, la Miralba
i l’Esplai fa menys de vint anys que van ser
renovades; les altres (Priorat, Can Gordei,
Santa Cristina, la Masieta i el Papagai) en
fa més de cinquanta que estan, i s’han
envellit. Partim de la base que, en aquells
anys, els diferents promotors que hi havia
tenien un únic objectiu, que era guanyar
diners: solament interessava que, quan
algú comprés una parcel·la, el promotor se
n’anés amb un gran benefici i el propietari
de la parcel·la obrís l’aixeta i tingués aigua,
sense més contemplacions de si estava
ben feta o no la instal·lació o de si el tub
general era prou gran per a suportar tota
la demanda o no.
Tot això va ser fet amb el consentiment
de l’Ajuntament i l’equip de govern que hi
havia en el seu dia, però, evidentment, la
precarietat ha arribat al seu límit i és ara
quan n’estem pagant les conseqüències
sense que l’actual equip de govern faci
gens per solucionar-ho.
En El Priorat de la Bisbal porten molts
dies amb restriccions d’aigua, pràcticament sense pressió i molts dies sense
servei. El preu que es paga per l’aigua és
de luxe, però el servei és tercermundista, i l’Ajuntament no fa res per solucionar
aquest tema. Per què hem d’aguantar
això? Per falta de capacitat dels membres
de l’equip de govern? L’Ajuntament està
permetent que l’empresa subministradora
faci totes les reparacions pertinents però
no tapi els forats que fa en l’asfalt públic
dels carrers i deixi els buits de l’obra oberts,
amb el consegüent risc que algú hi caigui i
hàgim de lamentar danys majors.
Veïns de la Bisbal, no creieu que està arribant el moment de municipalitzar el servei
de l’aigua?
Esquerra Republicana de
la Bisbal del Penedès

PORTAVEUS MUNICIPALS

3 anys de govern i
70 % del programa
electoral acomplert

Cuando no se gobierna
para todos, ¡pasa lo
que pasa!

A un any de les properes eleccions municipals, fem balanç de les propostes del programa electoral del 2015 que hem acomplert fins a dia d’avui, que són un 70 %.
Dins les propostes acomplertes s’ha de
destacar la transparència i l’explicació de la
gestió municipal, reduir sous i cobraments
de l’equip de govern respecte de l’anterior,
reduir un 30 % les quotes fixes del servei
d’aigua, la creació de les tarifes social i de
fuites, solucionar la manca d’accés de la
C-51, el Xec Nadó, donar suport logístic i
econòmic a les entitats culturals i esportives, crear subvencions per a creació de
llocs de treball, crear el servei d’ocupació,
mantenir les subvencions escolars traient
els dos anys d’empadronament, Casal d’Estiu tot l’estiu, rehabilitar el poliesportiu
municipal, posar a la Miralba contenidors
de poda, dinamitzar el CMC, construir un
local social, fer que el bus urbà arribi a tot
el municipi i fer el tractament per a les erugues, entre altres propostes.
Hi hem de sumar projectes realitzats
però que no eren al programa electoral: recollida de voluminosos una vegada al mes,
crear el servei Bon Dia, formació ocupacional i molts més.
Són tres anys de treball de l’alcaldessa
i dels regidors i regidores del PDeCAT als
quals també cal sumar la il·lusió per nous
projectes i aprendre cada dia.
Els últims anys de la legislatura anterior no podien fer inversió per l’alt endeutament i per no acomplir els requisits.
Gràcies a la bona gestió hem aconseguit
acomplir aquests objectius i poder fer inversió, tant amb les partides dels pressupostos de cada any com amb el superàvit
d’anys anteriors.
Sense aquesta bona gestió i la reducció
del deute no es podrien haver començat el
local de la Miralba, el projecte per a rehabilitar el poliesportiu municipal, els vestuaris
del camp de futbol, el nou pou de l’Esplai
i moltes més inversions necessàries per a
millorar la qualitat de vida dels bisbalencs
i bisbalenques.

Cuando desde un gobierno se politizan los
actos culturales, festivos o de cualquier índole, con el dinero de TODOS, se permite y
se alimenta la división y la discriminación...
y, por lo tanto, la otra mitad del municipio
tiene pleno derecho a protestar por su desatención. Sembrar la discordia tiene consecuencias sociales y políticas difíciles de
controlar. Un político debe gobernar para
todos, independentistas y no independentistas, ¡y no solo para los suyos! Porque de
ser así, dicho político permite que se fomente el odio y las diferencias, manifestando
una arrogancia y una actitud de excesivo
orgullo, provocando las faltas de respeto
hacia el resto de la ciudadanía no acorde
con sus principios. El nazismo empezó de
esta manera: dividiendo, creando odio y alimentándolo con difamaciones, provocaciones y separatismos... escudándose en la libertad de expresión… Pero esta libertad de
expresión ¡termina donde empieza la de los
demás! No existen ciudadanos de primera,
ni de segunda, ni catalanes de primera ni de
segunda, haciendo hincapié en que ¡los bisbalenses residentes en las urbanizaciones
NO son ciudadanos de segunda! Todos pagan sus impuestos y todos por igual deben
ser atendidos y escuchados, no solo cuando
se les va a pedir el voto. Y quiero recalcar
que utilizar medios públicos para fines políticos y partidistas es totalmente ilegal.
Dicho esto, todos mis proyectos continúan para su futura culminación, pese a
quien le pese, por el bien del municipio e
interés general, aunque no sin dificultades.
Continúa la misma dinámica de toma de
decisiones unilaterales, y no por parte mía.
La falta de lealtad y la falta de transparencia
vividas son una evidencia. No contar con
su socio de gobierno para actos institucionales conlleva un riesgo evidente. Son hechos. La prepotencia demostrada, la falta de
humildad, el ejercicio del poder de manera
abusiva… identifican triste y plenamente a
un partido político y a sus representantes. Y
eso, también, son hechos.
Maguy Antolín Manso
Primera teniente de alcalde
Regidora de Educación y Servicios
Sociales

Grup del PDeCAT de la Bisbal
del Penedès

Tots els partits amb representació al consistori estan convidats a participar en aquesta secció

Torre de guaita núm. 24 · La Bisbal del Penedès · JULIOL/AGOST 2018

19

Nuevos éxitos bisbalenses en el mundo del deporte
El vecino Josep Martínez se ha proclamado campeón estatal de tenis de mesa en
la categoría de veteranos y también ha ganado el torneo internacional de la misma
disciplina
El deporte vuelve a ser protagonista
en el municipio, ya que tres deportistas de La Bisbal del Penedès han triun-

fado recientemente en sus respectivas
disciplinas. El primero de ellos es el tenista de mesa Josep Martínez, que se

ha proclamado campeón estatal en la
categoría de veteranos en la competición disputada en el municipio alicantino de Altea a principios del mes de
mayo. De la misma manera, el miembro del Club Tennis Taula Vilafranca
ha ganado el Torneo Internacional de
Tenis de Mesa celebrado en Salou a finales de mayo.
También en taekwondo y gimnasia
aeróbica, La Bisbal del Penedès tiene
dos jóvenes promesas: la taekwondista Gloria Ruiz ha conseguido la medalla de bronce en el Campeonato de
España Sub-21, mientras que la gimnasta Núria Gabriel Escobar, miembro
del Club Gimnàstic Calafell y deportista federada en la Federación Española
de Gimnasia, ha quedado subcampeona de España en la categoría de trío de
gimnasia en el Campeonato de España
de Gimnasia Aeróbica.

Notícies breus

Ya están disponibles
los nuevos
columbarios
El cementerio local de La Bisbal del
Penedès pone a la venta dieciséis
nuevos columbarios, unos nichos especialmente diseñados para contener
las cenizas funerarias. Los nuevos columbarios serán todos ellos de compra
y tendrán un coste de 250 euros más
una cuota anual de 6 euros por el mantenimiento del nicho.

Cessió d’un espai als
Diables de la Bisbal
Amb l’objectiu de potenciar la cultura
popular i de donar suport a les entitats
del municipi, l’Ajuntament ha decidit
cedir un garatge a la colla de Diables
de la Bisbal del Penedès. Fins ara, l’entitat disposava d’un espai a la segona
planta del mateix edifici de la plaça
Pau Casals, que ara es complementa
amb aquest local on podran deixar tot
tipus de material.

Las «cases dels
mestres» serán
viviendas sociales
La Junta de Gobierno ha aprobado
recientemente rehabilitar las casas
que se ofrecían antiguamente a los
maestros que llegaban al municipio y
convertirlas en viviendas de uso social.
La regidora de Bienestar Social y Educación está plenamente satisfecha con
la decisión y trabaja ya en el proyecto
con el objetivo de poder acoger en
estos nuevos espacios a familias desfavorecidas o en riesgo de exclusión social antes de que finalice la legislatura.

