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Es posa en marxa un nou espai de trobada 
per a la gent gran 
L’equipament acollirà alguns dels serveis actuals i permetrà ampliar l’oferta de lleure 
destinada a les persones de més de 65 anys

5. La moció de 
censura contra 
l’alcaldessa Agnès 
Ferré no prospera

13. SOM Bisbal 
amplia la seva oferta 
formativa per al curs 
2018-2019

14. S’inicia la darrera 
fase de les obres de 
construcció del pou 
de l’Esplai

20. L’estiu deixa 
una festa major i unes 
festes de barri molt 
participatives
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Ple municipal ordinari

17 DE SETEMBRE DEL 2018

Aprovació de l’acta del ple ordinari del 
18/06/2018

Aprovació de l’acta del ple extraordinari 
del 27/06/2018 

Aprovació de l’acta del ple extraordinari 
del  25/07/2018

Aprovació de l’acta anterior (sessió 
extraordinària del 22/08/2018)

Nomenament de jutge de pau titular (Exp. 
333/2018)

Aprovació de les festes locals del 2019 (Exp. 
1215/2018)

Aprovació del projecte d’estatuts de la 
mancomunitat de l’Albornar, amb les 
modificacions acordades per l’Assemblea 
General als ajuntaments mancomunats per 
a la seva aprovació (Exp. 776/2018)

Modificació de crèdit (Exp. 1420/2018)

Aprovació del nomenament de 
representants de la corporació en altres 
organismes en els quals ha d’estar 
representat l’Ajuntament de la Bisbal del 
Penedès (Exp. 1315/2018)

Ratificació del Decret d’alcaldia 2018-
0327, de data 16/07/2018, d’aprovació de 
l’adhesió de l’Ajuntament de la Bisbal del 
Penedès al conveni de col·laboració per a 
l’assistència tècnica en l’àmbit urbanístic 
amb el Consell Comarcal del Baix Penedès 
(Exp. 1155/2018)

Modificació de l’ordenança fiscal 
reguladora de l’impost sobre béns 
immobles (Exp. 1421/2018)

Aprovació dels comptes generals per al 
2017 (Exp. 768/2018) 

Ple municipal extraordinari

A favor En contra Abstenció25 DE JULIOL DEL 2018

Presa de possessió del Sr. Manuel González 
Cabrero com a regidor 
d’ERC-AM

Ple municipal extraordinari

A favor En contra Abstenció22 D’AGOST DEL 2018

Moció de censura contra l’actual alcaldessa, 
Agnès Ferré Cañellas 
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Un equip de govern que segueix il·lusionat 
treballant per la Bisbal

“Des de l’equip 
de govern, hem 
aconseguit reduir 
l’endeutament i hem 
creat i millorat serveis 
i equipaments

El pasado mes de agosto se celebró un pleno extraordinario de moción de censura, pre-
sentada el 6 de agosto por los y las cinco concejalas y concejales de ERC y la concejala no 
adscrita del PSC. En este ejemplar de la revista encontraréis toda la información referente 
a esta moción, que no prosperó.

En estos tres años hemos saneado el Ayuntamiento con buena gestión, cordura 
y mucho trabajo, rebajando el endeudamiento del 113 % a menos del 40 % y cum-
pliendo los requisitos que marca la ley para poder hacer inversión. El estar saneados 
nos ha permitido hacer inversión: aparcamiento de autobús para el Instituto, adecuación 
de la normativa de accesibilidad en la piscina, inicio del proyecto de rehabilitación del po-
lideportivo municipal, construcción de un local social en La Miralba, inversión de más de 
doscientos mil euros en la red de agua del municipio, construcción de un pozo en El Esplai, 
lámparas solares en La Masieta y La Miralba...

También hemos recuperado servicios como el autobús escolar, el cuentacuentos, los 
contenedores de poda, las subvenciones a las entidades y la recogida de trastos viejos. Se 
han mejorado servicios como los de la Biblioteca, la Escuela de Música, el Casal de Verano...

Se ha creado el servicio de empleo SOM Bisbal, el servicio Bon Dia, las tarifas de fugas y 
la tarifa social del agua y se han rebajado un 30 % las cuotas fijas del recibo del agua.

A partir de la moción de censura, el equipo de gobierno está formado por las y los cinco 
concejales/as del PDeCAT y han quedado en la oposición los y las cinco concejalas y con-
cejales de ERC y la concejala no adscrita.

El actual equipo de gobierno seguimos trabajando en la acción de gobierno iniciada 
en 2015, teniendo en cuenta siempre que para nosotros gobernar es hacer La Bisbal 
más grande conservando lo que tenemos y, sobre todo, escuchar, apoyar, estar con 
la gente y trabajar el presente y el futuro con ilusión.

Un equipo de gobierno que sigue 
ilusionado trabajando por La Bisbal

“Desde el equipo de 
gobierno, hemos 
conseguido reducir 
el endeudamiento 
y hemos creado y 
mejorado servicios y 
equipamientos

Agnès Ferré
Alcaldessa de la Bisbal 
del Penedès

El passat mes d’agost es va celebrar un ple extraordinari de moció de censura, presentada 
el 6 d’agost pels i les cinc regidores i regidors d’ERC i la regidora del PSC. En aquest exem-
plar de la revista trobareu tota la informació referent a aquesta moció, que no va prosperar.

En aquests tres anys hem sanejat l’Ajuntament amb bona gestió, seny i molta fei-
na, rebaixant l’endeutament del 113 % a menys del 40 % i complint els requisits que 
marca la llei per a poder fer inversió. El fet d’estar sanejats ens ha permès fer inversió: 
aparcament de bus per a l’Institut, adequació de la normativa d’accessibilitat a la piscina, 
inici del projecte de rehabilitació del poliesportiu municipal, construcció d’un local social 
a la Miralba, inversió de més de dos-cents mil euros en la xarxa d’aigua del municipi, cons-
trucció d’un pou a l’Esplai, llums solars a la Masieta i la Miralba...

També hem recuperat serveis com el bus escolar, el contacontes, els contenidors de 
poda, les subvencions a les entitats i la recollida de trastos vells. S’han millorat serveis com 
el de la Biblioteca, l’Escola de Música, el Casal d’Estiu...

S’ha creat el servei d’ocupació SOM Bisbal, el servei Bon Dia, les tarifes de fuites i la tarifa 
social de l’aigua i s’han rebaixat un 30 % les quotes fixes del rebut de l’aigua.

A partir de la moció de censura, l’equip de govern està format per les i els cinc regidors/
es del PDeCAT i han quedat a l’oposició els i les cinc regidores i regidors d’ERC i la regidora 
no-adscrita.

L’actual equip de govern seguim treballant en l’acció de govern començada al 2015, 
tenint en compte sempre que per a nosaltres governar és fer la Bisbal més gran con-
servant el que tenim i, sobretot, escoltar, donar suport, estar amb la gent i treballar 
el present i el futur amb il·lusió.
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Els comptes del 2017 garanteixen la solvència 
econòmica de l’Ajuntament
L’execució del Pressupost de l’anterior exercici mostra que es compleix l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària

La Comissió Especial de Comptes ha 
aprovat un informe favorable sobre 
l’execució del Pressupost de l’exercici 
2017. Aquest mostra que l’Ajuntament 
de la Bisbal del Penedès té uns comptes 
sanejats, amb un equilibri patrimonial i 
financer, i és solvent, atès que ha recap-
tat per sobre de la quantitat que s’havia 
pressupostat i compleix la regla de la 
despesa. El consistori bisbalenc també 
té la capacitat de fer inversions, ja que 
el nivell d’endeutament és del 39,25 %, 
quan en començar la legislatura supe-
rava el màxim permès per llei, que és 
del 110 %. Pel que fa al període mitjà 
de pagament als proveïdors, es situa 
en els 28,28 dies, també per sota dels 
30 màxims que marca la normativa. 
L’informe ha comptat amb sis vots pon-
derats a favor (PDeCAT i PSC) i cinc vots 
ponderats en contra (ERC).

Des de l’oposició van tenir la possibi-
litat de consultar-ne l’expedient durant 
els quinze dies previs a la celebració de 
la comissió, però no van fer ús d’aquest 
dret. Així mateix, un cop aprovat, l’in-

forme ha estat exposat al públic per tal 
que qui vulgui presentar-hi alguna ob-
jecció pugui fer-ho, i també s’ha posat a 
disposició de la ciutadania a través de la 
seu electrònica de l’Ajuntament.

“El consistori bisbalenc té un deute viu del 39,25 %, 
un percentatge que li permet fer inversions

En marxa un nou 
pressupost participatiu
L’Ajuntament convoca els veïns 
i les veïnes de la Bisbal per re-
tre comptes sobre el resultat del 
pressupost participatiu corres-
ponent a l’any 2018. Així mateix, 
s’aprofitarà per a informar la ciu-
tadania sobre el nou procés que 
es posarà en marxa de cara a l’exercici 2019. Les dates i 
horaris de les sessions seran els següents:

Manuel González, nou 
regidor d’ERC

En el ple extraordinari 
del dia 25 de juliol, en 
Manuel González Ca-
brero va prendre pos-
sessió del seu càrrec 
com a nou regidor 
d’ERC-AM. González 
no formava part de 
la llista del grup mu-
nicipal en les passa-
des eleccions, però es 
dona el cas que, de les 
quinze persones que formaven part d’aquesta llista, deu 
han renunciat i una darrera va morir recentment.

Tal com permet la LOREG (Llei orgànica 5/1985, de 19 de 
juny, de règim electoral general), des de la seu d’ERC de Bar-
celona van proposar en Manuel González com a nou regi-
dor, després d’haver-ne informat la Junta Electoral Central.

Dilluns 8 d’octubre
[ 19 h a la Miralba (al CMC)
[ 20 h a Santa Cristina (al 
CMC)

Dimarts 9 d’octubre
[ 19 h al local d’El Priorat
[ 20 h a la Masieta (al CMC)

Dimecres 10 d’octubre:
[ 19 h a l’Ortigós (al CMC)
[ 19.30 h al Papagai (al CMC)
[ 20 h al nucli urbà (al CMC)

Dijous 11 d’octubre:
[ 19 h al local de l’Esplai
[ 20 h al local de Can Gordei
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Desestimada una moció de censura contra 
l’actual equip de govern
ERC i la regidora no-adscrita Maguy Antolín no aconsegueixen els vots necessaris 
perquè prosperi

El passat dia 6 d’agost, els cinc regidors 
d’ERC i la regidora del PSC, Maguy An-
tolín, van presentar una moció de cen-
sura contra l’actual equip de govern. 
Pocs dies després, l’agrupació local del 
PSC va notificar a l’Ajuntament la sus-
pensió definitiva i consegüent expulsió 
del partit de la militant Maguy Antolín, 
que passava així a ser designada com a 
regidora no-adscrita a cap grup polític.

El dia 22 d’agost es va celebrar el ple 
extraordinari per a debatre la moció 
de censura. Prèviament a les interven-
cions, el secretari de l’Ajuntament va 
informar les persones assistents sobre 
la majoria de vots necessària perquè 
la moció prosperés. Segons l’article 
197.1.a) de la Llei orgànica 5/1985, de 
19 de juny, del règim electoral general 
(LOREG), en el cas que un/a dels / de les 
regidors/es signants hagi deixat de per-
tànyer al grup polític municipal al qual 
es va adscriure a l’inici del seu mandat, 
la majoria necessària es veu incremen-
tada en el nombre de regidors/es que 
es trobin en aquestes circumstàncies. 
Com a conseqüència, calia una majo-
ria de set vots a favor per a aprovar la 
moció.

Tot i que una sentència del Tribunal 
Constitucional va declarar inconstitu-
cional aquest supòsit, actualment se-
gueix vigent, atès que la mateixa sen-
tència estableix que s’aplicarà a partir 
de la convocatòria d’un nou procés 
d’eleccions municipals.

Un cop presentat l’informe del secre-
tari, van intervenir-hi la regidora Maguy 
Antolín, com a alcaldable proposada, 
l’actual alcaldessa, Agnès Ferré, i Pilar 
Verdún, com a portaveu d’ERC. Poste-
riorment es va procedir a la votació, que 
va comptar amb els cinc vots en contra 
del PDeCAT. Els regidors i les regidores 
d’ERC i la regidora no-adscrita van deci-
dir no votar per mostrar el seu desacord 
amb l’informe, que establia la majoria 
necessària per a aprovar la moció.

Nou cartipàs municipal
El trencament de l’acord de legislatura signat l’any 2015 entre el PDeCAT 
(abans CiU) i el PSC ha suposat alguns canvis en el cartipàs municipal. El pas-
sat 10 d’agost es va revocar la resolució que nomenava la regidora Maguy 
Antolín com a primera tinent d’alcaldia, càrrec que assumí la regidora Judith 
Vidal. Així mateix, Leonor Uceda ha passat a ser la segona tinent d’alcaldia i 
membre de la Junta de Govern Local.

Pel que fa al cartipàs, l’alcaldessa, Agnès Ferré, segueix al capdavant de les 
regidories d’Urbanisme i Ocupació; Judith Vidal conserva les regidories de 
Cultura, Lleure i Gent Gran i n’incorpora una de nova creació: la Regidoria de 
Turisme; per la seva banda, Leonor Uceda segueix com a regidora de Joven-
tut, Esports, Medi Ambient i Territori i assumeix la regidoria d’Ensenyament; 
en Pere Saumoy manté Economia i Finances, i en Feliu Gil assumeix la regido-
ria de Benestar Social i conserva les de Festes, Sanitat i Barris.

“Els i les signants necessitaven una majoria de 7 
vots a favor, atès que Maguy Antolín ha deixat de 
pertànyer al PSC
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Se reformula el funcionamiento del Banco 
de Alimentos 
Las nuevas normas regirán el servicio municipal de manera provisional hasta que se 
apruebe un reglamento definitivo

Desde la Concejalía de Servicios So-
ciales, se han establecido unas nuevas 
reglas provisionales para gestionar el 
Banco de Alimentos de La Bisbal del 
Penedès, hasta que sea aprobado un 
reglamento definitivo. Actualmente, el 
Banco de Alimentos no tiene inventa-
rio, presenta mucho desorden y las fi-
chas de las personas usuarias no están 
debidamente cumplimentadas. Asimis-
mo, se han encontrado más de 1.500 
kilos de alimentos caducados entre el 
2014 i el primer semestre del 2018.

Frente a esta situación, está previsto 
establecer una puntuación por familia 
y por tipo de alimento, repartir alimen-
tos dos veces al mes y eliminar la comi-
da caducada. La Concejalía de Servicios 
Sociales quiere conseguir así un servi-
cio despolitizado y digno, que trate con 

respeto y ofrezca todas las garantías a 
las personas que se encuentran en una 
situación desfavorecida.

Durante el mes de octubre, se anali-
zarán y establecerán las normas defini-
tivas de funcionamiento y gestión del 
Banco de Alimentos junto a una comi-

sión técnica de valoración. Desde las 
Concejalías de Ocupación y Juventud, 
se ha propuesto la contratación, me-
diante el Programa de Garantía Juvenil y 
durante seis meses, de una persona que 
pueda gestionar el Banco de Alimentos 
y preparar el reglamento definitivo.

Rebutjada una proposta de l’equip de govern 
de rebaixar el rebut de l’IBI
Els vots en contra d’ERC i de la regidora no-adscrita impedeixen que s’apliqui 
aquesta mesura que pretenia reduir la pressió fiscal a la ciutadania

En el darrer ple municipal, celebrat el 
passat 17 de setembre, l’actual equip 
de govern va presentar una propos-
ta per a rebaixar el tipus impositiu de 
l’IBI del 0,80 al 0,75 %. La modificació 
pretenia pal·liar l’increment en el rebut 
que han patit algunes persones pro-
pietàries aquest 2018 a causa del pro-
cés de regularització iniciat l’any 2013 
per la Direcció General del Cadastre. La 
inspecció va servir per a detectar noves 
construccions que fins ara no tributa-
ven i que han suposat un increment 
del valor cadastral de les propietats, 
amb la consegüent pujada del rebut 
de l’IBI. Atès que és l’Ajuntament el 

que recapta aquests diners, l’equip de 
govern va proposar renunciar al cobra-
ment d’aquest import de 101.344,08 €, 
rebaixant el tipus impositiu i deixant 
d’ingressar aquests diners l’any 2019. 

Els vots en contra del grup munici-
pal d’ERC i de la regidora no-adscrita, 
Maguy Antolín, van impedir que pros-
perés aquesta iniciativa que hauria su-
posat una reducció de la pressió fiscal 
a la ciutadania.“La voluntat de l’equip de govern era compensar la 

pujada del rebut que han patit algunes persones 
propietàries pel procés de regularització cadastral
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S’inaugura El Racó de la Gent Gran, un nou 
equipament per a les persones grans del 
municipi
El servei s’oferirà a l’espai que estava destinat al Centre de Dia i que portava 
tres anys tancat

La gent gran disposa a partir d’ara 
d’un nou equipament a la Bisbal del 
Penedès. El nou servei està destinat a 
les persones de més de 65 anys i vol 
esdevenir un punt de trobada i de so-
cialització al municipi. El Racó de la 
Gent Gran s’ubicarà a l’espai que estava 
destinat al Centre de Dia. L’objectiu és 
aprofitar aquest equipament, que feia 
tres anys que estava tancat, mentre es 
replanteja el projecte, atès que el lloc 
no pot acollir un servei de les caracte-
rístiques del Centre de Dia segons la 
normativa urbanística vigent.

L’anterior equip de govern va inau-
gurar l’espai al març del 2015, tot i ser 
coneixedor que no podia acollir un 
equipament destinat a aquest ús i sen-
se haver iniciat els tràmits legals neces-
saris. A més, el projecte del Centre de 
Dia presenta altres dificultats com la 
necessitat que l’espai sigui gestionat 
per una empresa externa o l’existència 

de places de centre de dia disponibles 
a la comarca del Baix Penedès, fet que 
impedeix l’obertura de noves places 
des de la Generalitat de Catalunya.

Diversitat de cursos i tallers
El nou equipament preveu una gran 
varietat d’activitats. Als matins, El Racó 
de la Gent Gran acollirà els tallers que 
actualment es fan al Centre Municipal 
de Cultura i el servei Bon Dia, que ara 
es fa a l’ajuntament, mentre que a les 
tardes l’espai es convertirà en un punt 
on promoure la cohesió i les relacions 
entre els avis i les àvies del municipi i 
també esdevindrà seu de l’Associació 
de Jubilats, que es traslladarà a aquest 
nou emplaçament. Des d’aquest nou 

“El Racó de la Gent Gran acollirà activitats diverses 
com sessions per a millorar la memòria, tallers de 
treballs manuals i jocs de taula

servei s’impulsarà un ampli ventall d’ac-
tivitats, com ara sessions per a millorar 
la memòria cognitiva, tallers de treballs 
manuals, jocs de taula i formacions 
sobre benestar emocional. Totes les 
activitats seran gratuïtes i es faran de 
dilluns a divendres a les tardes. L’horari 
previst començarà a les 16 hores, quan 
es donarà la benvinguda a les persones 
usuàries i es prepararà l’espai. A partir 
de les 16.30 hores i fins a les 18.30 hores 
es duran a terme les activitats guiades. 
Posteriorment es deixarà temps lliure 
per a l’escolta de demandes i interessos 
de les persones grans. Finalment, entre 
les 19.30 i les 20 hores es farà el comiat 
de les persones usuàries i es tancarà 
l’equipament.
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Aquest mes d’octubre es reprenen les 
activitats físiques dirigides
Entre les propostes hi ha cursos de manteniment, zumba, tonificació i 
gimnàstica per a la gent gran

El dia 1 d’octubre es posen en marxa 
les activitats dirigides que s’ofereixen a 
la Bisbal del Penedès. Totes elles es rea-

litzen al centre municipal de Cultura, 
sempre que hi hagi un mínim de per-
sones inscrites.

Les propostes es divideixen en tres 
blocs: gimnàstica per a la gent gran, 
activitats de moviment —com són el 

zumba fitness, el zumba step i la 
tonificació— i sessions de man-
teniment —com ara els cursos de 
pilates, estiraments i higiene pos-
tural. Les persones interessades 
tenen la possibilitat d’inscriure-s’hi 
en horari de matí, migdia o tarda. 
Les classes estan impartides per 
monitors/es titulats/des que pro-
porciona, a través d’un conveni, el 
Consell Esportiu del Baix Penedès. 
El preu de les activitats és de 10 o 
15 € segons si es fan dos o tres dies 
per setmana, respectivament.

Arriben els aparells de gimnàstica al parc 
d’El Priorat
Els nous aparells esportius responen a una demanda feta pels veïns i les veïnes als 
Pressupostos Participatius

El parc d’esbarjo del barri d’El Priorat 
de la Bisbal ha incorporat recentment 
uns aparells de gimnàstica com a res-
posta a la proposta que van fer els 
veïns i les veïnes en els Pressupostos 
Participatius. Les regidories de Medi 
Ambient i Territori continuen, així, 
impulsant el projecte de creació d’un 
gran espai obert i un lloc de trobada 
per a tota la ciutadania.

Inicialment, al futur parc del Mirador 
d’El Priorat es va netejar la gran super-
fície i es van plantar arbres i plantes. 
A continuació, s’hi van crear diversos 
camins per a passejar i s’hi van col·lo-
car bancs i papereres. Pròximament, 
es preveu instal·lar-hi unes barbacoes, 
com també va demanar el veïnat en 
els darrers Pressupostos Participatius.“Pròximament, s’hi instal·laran unes barbacoes amb 

l’objectiu d’adequar al màxim l’espai per al gaudi de 
tota la ciutadania
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En marcha la rehabilitación de los vestuarios 
del campo de fútbol
A principios del mes de agosto comenzaron las obras para mejorar las instalaciones 
deportivas municipales

El pasado jueves 9 de agosto empe-
zó la intervención para adecuar los 
vestuarios del campo de fútbol mu-
nicipal. Desde el Ayuntamiento de La 
Bisbal del Penedès, se han escuchado 
las demandas de muchos jugadores 
locales y visitantes y se ha estudia-
do la mejor manera de rehabilitar los 
vestidores, con el objetivo de ofrecer 
unas instalaciones en perfecto estado 
y cómodas para potenciar el deporte 
en el municipio. El coste total de las 
obras asciende a 34.759,55 euros, de 

los cuales una gran parte se financiará 
con el superávit existente en las cuen-
tas consistoriales al cierre del año 
2017. El resto, 10.000 euros, está con-
templado en una partida del actual 
Presupuesto municipal.

“La intervención da respuesta a una amplia demanda 
de deportistas locales y visitantes

S’aprova el projecte de rehabilitació del 
poliesportiu municipal 
L’obra inclou la construcció del nou edifici dels vestidors i la remodelació del 
pavelló i de l’edifici annex

L’Ajuntament ha aprovat de forma ini-
cial el projecte bàsic de les obres de 
rehabilitació del poliesportiu muni-
cipal. Es tracta d’un document basat 
en la idea guanyadora del concurs 
que es va convocar l’any 2016 i que 
ha estat redactat per l’equip de la UTE 
Anton Pàmies, Josep Anglès i Albert 
Pàmies.

Les obres tindran un cost 
d’1.411.470 € (IVA inclòs) i inclouran 
la remodelació del pavelló i de l’edifici 
annex, que comptarà amb noves sa-
les i despatxos per a entitats. Així ma-
teix, d’aquest total, 545.091,18 € (IVA 
inclòs) es destinaran a la construcció 
dels nous vestidors, que es finançaran 
majoritàriament amb fons propis.

El nou edifici tindrà 364,60 m2 i 
comptarà, entre altres espais, amb un 
porxo d’accés, un vestíbul, lavabos 
per al públic, vestidors per a juga-

dors/es i àrbitres, infermeria i accés 
a les grades. Un cop el projecte sigui 

aprovat de forma definitiva es proce-
dirà a la licitació de les obres. “La construcció del nou edifici de vestidors serà 

finançada majoritàriament amb fons propis
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El Govern municipal ha decidit 
apostar per una nova esportista 
de la Bisbal del Penedès. L’escolli-
da ha estat la gimnasta Núria Ga-
briel Escobar, que rebrà 650 euros 
com a ajut per a fer front a les des-
peses inherents a la seva activitat 
esportiva. La gimnasta bisbalenca, 
que forma part del Club Gimnàstic 
Calafell, ha quedat subcampiona 
d’Espanya en la categoria de trio 
de gimnàstica al Campionat d’Es-
panya de gimnàstica aeròbica.

La gimnasta 
Núria Gabriel 
Escobar és la nova 
patrocinada del 
municipi

La 1a Volta al Baix Penedès 
passa per la Bisbal

El primer cap de setmana d’agost, el municipi va formar part de la 1a Volta al 
Baix Penedès. La iniciativa estava formada per dues etapes i la segona d’elles, 
el diumenge 5 d’agost, va tenir sortida i arribada a la Bisbal del Penedès. La 
volta ciclista va ser tot un èxit d’organització i va aconseguir una gran parti-
cipació d’esportistes, així com una entrega de premis lluïda. Des de l’Ajunta-
ment, es vol agrair la col·laboració de totes les persones voluntàries.

Un any més, l’Ajuntament ha pu-
blicat les bases de la nova con-
vocatòria de subvencions per a 
les entitats locals. Aquests ajuts, 
subjectes a la Llei general de sub-
vencions, són un suport econò-
mic que ofereix el consistori per 
potenciar el teixit associatiu del 
municipi. Des de fa tres anys, 
aquestes subvencions s’impulsen 
de manera reglada i amb igualtat 
d’oportunitats per a totes les enti-
tats. El termini per a sol·licitar-les 
finalitzarà el pròxim 1 d’octubre.

Oberta la 
convocatòria de 
subvencions per a 
les entitats

Un concert solidari tanca el 
70è aniversari de la coral 

El passat 22 de juliol, la Coral Sant Jordi va tancar la celebració del seu 70è 
aniversari amb un concert solidari al qual van assistir prop de dues-centes 
persones. Portava per títol Cançons d’ahir i cançons d’avui i es va celebrar a 
la sala de La Societat Cultural Recreativa Bisbalenca. L’associació de Dones La 
Roca Foradada va vendre de forma voluntària les entrades i la recaptació es va 
destinar a fer front al cost de les portes de l’església.
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L’Ajuntament i la Joventut Bisbalenca treballaran 
conjuntament per promoure l’esport
El club impulsarà cursos, activitats i jornades amb l’objectiu d’apropar el futbol 
a la ciutadania

El club esportiu Joventut Bisbalenca i 
l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès 
han signat recentment un conveni de 
col·laboració per tal de potenciar l’es-
port al municipi durant la temporada 
2018/2019. L’objectiu principal és im-
pulsar activitats esportives formatives 
i de competició entre els veïns i les veï-
nes, fent especial incidència en el fut-
bol. L’acord té vigència des del passat 1 
de juliol del 2018 i s’allargarà fins al 30 
de juny del 2019. Durant aquest perío-
de, l’Ajuntament contempla subven-
cionar l’entitat bisbalenca amb vint mil 
euros, que seran abonats en dos paga-
ments: en aquest 2018 el consistori 

donarà dotze mil euros al club, i entre 
els mesos de gener i juny del 2019 li 
entregarà els vuit mil restants. El con-
sistori es compromet també a cedir el 
camp de futbol de gespa artificial i els 
vestuaris per al desenvolupament de 
les diferents activitats del club.

Per la seva part, l’entitat esportiva 
Joventut Bisbalenca impulsarà tallers, 
cursos i jornades esportives per a 
apropar el futbol a la ciutadania.

El fons de l’Arxiu Municipal de l’Ajunta-
ment creix amb la incorporació de les 
fotografies i els negatius de la Sra. Fe-
licitat Farrais, coneguda al poble per la 
seva activitat com a fotògrafa entre els 
anys 70 i 90 del segle passat. El seu fill, 
Josep Antoni Bundó i Farrais, ha signat 
recentment un acord de donació i ces-
sió dels drets amb l’alcaldessa Agnès 
Ferré.

Les fotografies, que han estat analit-
zades i indexades per l’arxiver munici-
pal, Jordi Ferran, mostren celebracions, 
festes i actes populars des de comença-
ments de la dècada dels 1970-80 fins a 
mitjan dècada dels 90. Les imatges te-
nen un gran valor informatiu i cultural i 
constitueixen un excel·lent recull de les 
festivitats i del dia a dia d’aquells anys 

L’Arxiu Municipal incorpora el material 
fotogràfic de la Sra. Felicitat Farrais 
Les fotografies mostren festes tradicionals i altres actes populars 
d’entre els anys 70 i 90

al municipi. La Sra. Felicitat Farrais, una 
de les poques persones del poble que 
tenia càmera de fotos en aquella èpo-
ca, feia fotografies de tots els actes i 
activitats de la Bisbal. Ara, el seu fill ha 

volgut cedir tot el material de la seva 
mare al poble que la va acollir, amb 
l’objectiu d’afavorir la preservació de 
les imatges i contribuir a eixamplar la 
memòria històrica del municipi.

“La Regidoria d’Esports va afavorir la signatura de 
l’acord amb el club bisbalenc, tot un referent a la 
comarca del Baix Penedès
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Neix «SOM Festa», un nou projecte per al 
jovent de la comarca
El col·lectiu ha organitzat recentment un vermut electrònic a la plaça de l’Església 
i un reeixit sopar popular amb circ, acrobàcies i música

Els Esventats de la Bisbal han creat el 
projecte «SOM Festa» de manera con-
junta amb tres agrupacions juvenils 
de la comarca: els Desmanegats de les 
Peces, els Festucs de Sant Jaume i els 

Tafaners de Bellvei. Tots quatre col·lec-
tius han decidit impulsar aquesta nova 
iniciativa amb l’objectiu d’organitzar i 
dinamitzar noves activitats i trobades 
per al jovent de la zona.

«SOM Festa» compta amb el suport 
de Jove Baix Penedès i dels quatre 
ajuntaments dels municipis als quals 
pertanyen les agrupacions juvenils im-
pulsores. El col·lectiu ha establert que 
cada any les propostes juvenils es faran 
en un municipi diferent de la comarca i 
el 2018 ha escollit la Bisbal.

A principis de setembre, van donar 
el tret de sortida amb un vermut elec-
trònic a la plaça de l’Església, i uns dies 
després van organitzar un sopar popu-
lar al pati de l’escola Ull de Vent amb 
més de dues-centes persones. La troba-
da va comptar també amb l’espectacle 
de circ i acrobàcies Tela marinera i amb 
la música i la festa de Ràdio Esventada, 
DJ Batet, DJ Manyé i PD’s Boom-Watts.

L’Ajuntament inicia una auditoria externa per 
garantir el servei d’aigua
L’empresa Aqualia va deixar més de vint-i-quatre hores sense subministrament 
veïns i veïnes de la Bisbal, l’Ortigós i els polígons industrials

El consistori bisbalenc posa en marxa 
una auditoria externa per controlar la 
gestió del servei d’abastament d’aigua 
per part de l’empresa Aqualia. Així ma-
teix, l’Ajuntament ha anunciat que apli-
carà les penalitzacions que estableix el 
contracte signat per haver deixat sense 
subministrament durant més de vint-i-
quatre hores veïns i veïnes del nucli, de 
l’Ortigós i dels polígons industrials.

Els fets van passar el dimecres 19 de 
setembre, quan l’empresa va dur a ter-
me uns treballs per a canviar el bom-
beig del pou del Manyé. La manca de 
previsió per part de la companyia va 
provocar el buidatge del pou d’El Prio-
rat i que es formessin a les canonades 

bosses d’aire que van dificultar-ne la 
reparació. Més enllà de les accions que 
emprendrà el consistori, es recomana a 
les persones afectades que presentin a 

l’Ajuntament una instància en què es 
posin de manifest els danys ocasionats, 
per tal de fer-les arribar a l’empresa 
gestora i exigir-ne una compensació.
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SOM Bisbal amplia la seva oferta formativa 
per al curs 2018-2019
Entre les propostes hi ha cursos específics per a persones aturades, treballadors/es 
en actiu, joves i comerciants locals

El Servei d’Ocupació Municipal (SOM 
Bisbal) posa a disposició de la ciutada-
nia una àmplia oferta de cursos i tallers 
per al primer trimestre del curs 2018-
2019. Aquests s’adrecen als diversos 
sectors de la població: treballadors/
es en actiu, persones aturades, autò-
noms/es, joves i comerciants. L’objec-
tiu és millorar les seves capacitats i ha-
bilitats i ampliar els seus coneixements 
per afavorir, així, la seva inserció en el 
mercat laboral o les seves possibilitats 
d’optar a nous llocs de treball.

[ Formació per a treballadors/es en 
actiu, autònoms/es i ciutadania en 
general. El dia 12 de setembre s’ofe-
rirà un taller gratuït de risoteràpia de 
18 a 20 hores al Centre Municipal de 
Cultura. A l’octubre es posarà en mar-
xa un curs d’informàtica inicial de qua-
ranta hores. El preu serà de 120 € i es 
farà els dimarts i divendres de 9.15 a 
11.15 hores. SOM Bisbal oferirà també 
un curs d’estimulació cognitiva i un 
de gestió del temps de trenta hores 
cadascun.

[ Cursos i tallers per a persones atu-
rades. Des del consistori es posa en 
marxa un curs gratuït de correu elec-
trònic a la biblioteca municipal, un 
d’operari/ària industrial i de logística 
i un tercer sobre com crear o formar 
part d’una cooperativa.

[ Projecte Start per a joves. Es trac-
ta d’un programa que pretén afavorir 
la inserció de les persones de 16 a 24 
anys en el mercat laboral i en la for-
mació reglada i que compta amb la 
col·laboració d’empreses, professio-
nals i centres formatius. Es duu a terme 
a través del servei Jove Baix Penedès 
del Consell Comarcal i amb la col·labo-
ració de l’IES Coster de la Torre. La for-
mació és gratuïta i s’ofereix de dilluns a 
divendres de 9 a 14 hores.

[ Recursos per al comerç local. El 
dilluns dia 15 d’octubre s’oferirà un 
curs sobre comerç electrònic destinat 
a establiments locals i emprenedors/
es que vulguin posar en marxa un ne-
goci virtual. Anirà a càrrec de Marisol 
Garcia, experta en comerç electrònic 
i col·laboradora de la Federació Em-
presarial del Gran Penedès (FEGP). 

“La Regidoria d’Ocupació ofereix un taller de 
risoteràpia, un curs d’informàtica inicial i cursos 
d’estimulació cognitiva i gestió del temps

La xerrada tindrà lloc a les 20 hores a 
l’aula de formació.

A aquestes propostes cal afegir un 
seguit de jornades de formació in-
terna per al personal de l’Ajuntament 
que inclouran tallers d’automotivació, 
de comunicació saludable i de treball 
en equip.
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El pozo de La Masieta ya funciona con 
suministro eléctrico
Hasta ahora, la instalación estaba conectada a un generador que requería 
una vigilancia constante

El Ayuntamiento de La Bisbal ha finan-
ciado el proyecto de conexión a la red 
eléctrica del pozo de La Masieta. La ins-
talación funcionaba hasta ahora con 
un generador eléctrico de gasóleo, un 
sistema de costes más elevados, poco 
sostenible y que, al mismo tiempo, 
requería de una vigilancia constante 
para evitar que el generador se queda-
se sin combustible. 

Dicho sistema se instaló en el año 
2002 para solucionar los problemas 
existentes en el suministro de agua. La 
propietaria del pozo, Pilar Verdún, ce-
dió dicha instalación al Ayuntamiento, 
el qual asumió así la gestión y adoptó 
las medidas adecuadas para garantizar 
la prestación del servicio. Actualmen-
te, la edificación donde se encuentra 
el pozo dispone de contador, pero se 
ha comprobado que anteriormente 
no disponía de él. El proyecto era una “El Ayuntamiento ha destinado 8.127,72 euros a la 

adaptación de la instalación actual y su conexión a la 
red eléctrica

Comienza la última etapa de la construcción 
del pozo de L’Esplai
Durante los próximos tres meses se llevarán a cabo las obras para finalizar el nuevo 
pozo de abastecimiento de agua de la urbanización L’Esplai

A lo largo de los próximos tres meses se 
realizarán las obras para poner en fun-
cionamiento el nuevo pozo de abaste-
cimiento de agua de la urbanización 
L’Esplai de La Bisbal del Penedès, ya 
que el pozo actual no está en condicio-
nes de ser utilizado. Durante el 2017 se 
perforó el agujero del pozo y se refor-
zaron las paredes. Ahora se procederá a 
adecuar la parte externa, perfeccionar 
las instalaciones interiores e instalar la 
maquinaria correspondiente. Esta últi-
ma fase del proyecto, que la realizará la 

empresa Ongrub Medi Ambient, tiene 
un coste total de 98.536,92 euros (IVA 
incluido) y será financiada en parte 
con el superávit del 2017, una decisión 
aprobada en el pleno del pasado mes 
de junio.

“Una parte de la actuación se financiará con el 
superávit del año pasado, como se aprobó en el 
pleno de junio

prioridad para el equipo de gobierno 
desde el inicio de la legislatura. El con-
sistorio se ha reunido con la compañía 
Fecsa-Endesa y con la Generalitat en 

Tarragona para poder adaptar la insta-
lación actual y realizar la conexión a la 
red eléctrica. El coste total del proyecto 
ha sido de 8.127,72 euros.
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L’Ajuntament signa un conveni de col·laboració 
amb l’ADF Clot de Bou
El consistori ha acordat la participació de l’entitat en els diferents plans 
d’autoprotecció i prevenció dels incendis forestals al municipi

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, 
Agnès Ferré, i el president de l’ADF Clot 
de Bou, Xavier Ortiz, han signat recent-
ment un acord de col·laboració amb 

l’objectiu de subvencionar la col·labo-
ració i l’assessorament de l’entitat en la 
redacció i l’execució dels plans d’auto-
protecció contra els incendis forestals i 

del Pla d’Actuació Municipal. El conve-
ni també contempla la participació de 
l’ADF en tasques de prevenció d’incen-
dis en els actes organitzats pel consis-
tori, actuacions sobre l’arbrat públic i 
la neteja viària en casos puntuals.

De la mateixa manera, l’acord fa es-
pecial incidència en la col·laboració 
prioritària de l’entitat en cas d’haver 
d’extingir incendis forestals o preve-
nir-los en moments considerats d’alt 
risc. Per tot això, l’Ajuntament aporta 
5.000 euros d’ajuda econòmica a l’ADF 
Clot de Bou, tot i que aquests estan 
condicionats a la realització de les di-
ferents activitats i al compliment de la 
finalitat de l’acord.

Aprovat el desbrossament i el manteniment 
de les voreres de les urbanitzacions
Les tasques de neteja i control de la vegetació van començar a finals de juliol 
a Can Gordei

A mitjan juliol, la Junta de Govern Local 
va aprovar definitivament el contracte 
de servei de desbrossament i manteni-
ment de les voreres de Can Gordei, el 
Priorat de la Bisbal, l’Esplai, la Masieta i 
Santa Cristina. El projecte té una dura-
da de dos anys i un cost anual total de 
26.671,52 euros, per realitzar diferents 
tasques de neteja i control del creixe-
ment de la vegetació als carrers de les 
urbanitzacions bisbalenques. De la ma-
teixa manera, la brigada municipal durà 
a terme el manteniment de les voreres 
de la Miralba, el nucli urbà, l’Ortigós i el 
Papagai. Els treballs van començar a fi-
nals de juliol a Can Gordei i tenen com a 
objectiu millorar l’aspecte i la neteja de 
tots aquests barris bisbalencs. “Les actuacions tenen una durada prevista de dos 

anys i tenen l’objectiu de millorar l’aspecte dels 
carrers d’aquests barris bisbalencs
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Una diada castellera per 
a commemorar l’Onze de 
Setembre
El passat diumenge 9 de setem-
bre, el municipi va celebrar la 
Diada Nacional de Catalunya 
amb l’actuació castellera de la 
Colla Jove de Sitges, Els Nens del 
Vendrell i la colla local Els Bous 
de la Bisbal. La trobada va oferir 
als veïns i les veïnes magnífics 
castells, entre els quals va desta-
car el tercer 3d7 de la tempora-
da d’Els Bous de la Bisbal. El bon 
temps va acompanyar la cele-
bració i el públic es va mostrar molt col·laboratiu, fent pinya als 
diferents castells i entonant Els segadors al començament de la 
trobada per commemorar la festa nacional.

Activitats per a 
fomentar la lectura en 
català
La Biblioteca Pública de la Bisbal del Penedès i el 
Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) 
han signat recentment un conveni de col·labora-
ció per impulsar l’ús de la llengua catalana entre 
la ciutadania i promoure així la lectura, el coneixe-
ment i la divulgació del català al municipi. Durant 
els pròxims mesos, es preveu posar en marxa cur-
sos de català, clubs de lectura i diferents progra-
mes de foment de la llengua catalana.

RACÓ DE LA GENT 
GRAN 
Activitats programades

De 16.30 a 20 h

Dilluns: Jocs de taula
Dimarts: Treballs manuals
Dimecres: Club de lectura i 
mòbils
Dijous: Jocs de lògica i 
memòria
Divendres: Treballs manuals i 
activitat lliure amb monitor

6 
Inauguració oficial del Racó de la 
Gent Gran
Amb actuació de La Veu Humana 
i copa de cava per a totes les 
persones assistents
Horari: 17.30 h
Organitza: Ajuntament i Associació 
de la Gent Gran

Sopar-ball de La Fira
Organitza: La Societat Cultural 
Recreativa Bisbalenca

Octubre
DISSABTE

7 
Fira d’entitats, artesania i 
alimentació
D’11 a 14 h: pintacares per als infants
20.30 h: concert a càrrec de 
Bellveiband
Lloc: Plaça de l’Església
Organitza: Ajuntament de la Bisbal 
del Penedès

Octubre
DIUMENGE

12 i 13 
d’octubre 
Participació de la Colla Castellera 
La Bisbal del Penedès a la diada 
castellera de Cunit
Organitza: Colla Castellera La Bisbal 
del Penedès

20 
Participació de la Colla Castellera 
La Bisbal del Penedès en la Diada 
de Tardor de Sant Pere de Ribes 
Organitza: Colla Castellera La Bisbal 
del Penedès

Octubre
DISSABTE

21 
Excursió de la Bisbal a Sant Magí de 
la Brufaganya
Horari: 6 h (a l’Era de Batre)
Organitza: Senderistes Bisbalencs

Octubre
DIUMENGE

25 
Presentació 
del llibre de 
Llorenç Avinyó 
El llegat del 
Saurí
Horari: 20 h
Lloc: Centre 
Municipal de 
Cultura

Octubre
DIJOUS

28 
Cicle de cinema Gaudí
Projecció de la pel·lícula Formentera 
Lady
Horari: 18 h
Lloc: Centre Municipal de Cultura

Octubre
DIUMENGE

27 
Contacontes
Horari: 17 h

Octubre
DISSABTE

18 
Concert de Tardor a càrrec de 
l’Orfeó de Sabadell
Horari: 18.30 h
Organitza: Associació Cors 
Antistiana

Novembre
DIUMENGE
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Un estiu per a gaudir de les 
festes dels barris
L’Ajuntament i les associacions veïnals han organitzat 
activitats diverses com sopars, banys d’escuma i balls 
amb orquestra

Durant els mesos de juliol i agost van 
ser diversos els nuclis que van gaudir 
de diferents propostes organitzades 
per la mateixa Regidoria de Festes de 
l’Ajuntament o per les entitats veïnals. 
El barri de l’Ortigós va ser el primer 
a celebrar la seva festa d’estiu, el dia 
8 de juliol, amb una cantada d’hava-
neres i rom cremat. El dia 14 va ser el 

torn de la Miralba, que va comptar 
amb un tobogan aquàtic de 75 metres 
de llargada. La Masieta va celebrar la 
seva festa el dia 21 de juliol i l’Esplai 
va fer-ho el darrer cap de setmana 
del mes. Durant l’agost, primer Can 
Gordei i després El Priorat van animar 
l’ambient fins a l’arribada de la Festa 
Major.
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Tots els partits amb representació al consistori estan convidats a participar en aquesta secció

A pesar de las maniobras de dudoso proce-
dimiento tomadas durante el pleno del pa-
sado 22/08/18, en el que se «debatió» la mo-
ción de censura contra el PDeCAT y se me 
retiró el voto ilegalmente, informo de que, 
hasta que el Juzgado Contencioso Adminis-
trativo de Tarragona no dicte sentencia fir-
me contra las personas que vulneraron mis 
derechos, seguiré escribiendo como repre-
sentante del PSC en La Bisbal del Penedès. 
De hecho, ¡habrá cambios en breve!

Mi principal motivación para haber pre-
sentado junto a ERC dicha moción de cen-
sura fue siempre luchar contra la corrupción 
y la falta de transparencia del PDeCAT. Cuan-
do en un pacto de gobierno no se respetan 
los más mínimos requisitos para ser leales 
y honrados, no puede haber pacto posible. 
La mentira, el cinismo y la hipocresía de los 
regidores del PDeCAT siempre fueron los 
principales factores que provocaron este 
cambio de gobierno.

Por otro lado, los componentes de la agru-
pación del PSC de La Bisbal ya se habían reu-
nido con ERC clandestinamente por los mis-
mos motivos que provocaron esta moción 
de censura, pero, sorpresivamente, unos 
nuevos intereses personales de estos perso-
najes prevalecieron sobre el interés general 
por el municipio.

Al ver estancados mis proyectos y no po-
der avanzar, al escuchar que se me negaba 
información fehacientemente, era de con-
siderar muy en serio que el PDeCAT había 
roto el pacto de gobierno desde hacía me-
ses y optado por una actitud hostil, desleal 
y deshonesta. Pero, con total integridad, y 
ante las maniobras urbanísticas de dudosa 
procedencia del PDeCAT, preferí estar fuera 
del Gobierno.

De hecho, el PDeCAT nunca estuvo a favor 
de ayudar a las personas más vulnerables, y 
no gobierna para todos por igual, puesto 
que aún no han abierto la convocatoria para 
las subvenciones escolares destinadas a las 
familias desfavorecidas. ¡Es su manera de 
hacer política burguesa para los burgueses!

De momento, la estrategia del PDeCAT ha 
sido ganar tiempo, puesto que su particular 
campaña electoral ya se ha iniciado.

Maguy Antolín Manso

Motivos, motivaciones 
y mociones = censura 
a la opacidad

El Banc d’Aliments és un desgavell amb 
total desordre, gran quantitat d’aliments 
caducats i manca total de control. No hem 
trobat documents de seguiment ni d’orga-
nització del Banc d’Aliments: una vergonya.

La Sra. Maguy Antolín era responsable 
de les àrees de Serveis Socials i Ensenya-
ment i no podia suportar que es digués res 
de les seves àrees ni que hi anéssim, i ho 
vam respectar. Doncs ens vam equivocar i 
ara ens trobem amb aquesta sorpresa.

El Banc d’Aliments municipal té més de 
mil cinc-cents quilos d’aliments caducats 
del 2015 al 2018, provinents del progra-
ma d’ajuda alimentària del fons d’ajuda 
europea per a les persones més desfa-
vorides (FEAD), i més de cinc-cents qui-
los d’aliments caducats del 2014 al 2018, 
provinents del Banc d’Aliments de Reus. Si 
s’haguessin repartit en el seu moment això 
no hauria passat, però la manca d’organit-
zació i treball de la regidora Sra. Maguy An-
tolín ens ha portat a aquesta situació.

També volem fer-vos les següents re-
flexions:

Les persones usuàries del Banc d’Ali-
ments són moltes i amb situacions molt 
variades: algunes són persones grans 
amb cotitzacions baixes i les consegüents 
pensions minses, altres no tenen família 
per a donar-los un cop de mà, d’altres son 
famílies joves que estan passant un mal 
moment, i segur que també hi ha perso-
nes que s’han acomodat a viure d’aquest 
sistema.

Tenim eines per a facilitar la inserció 
d’aquestes persones a la societat perquè 
trobin feina, siguin autosuficients i no de-
penguin de serveis socials: SOM Bisbal, la 
xarxa comarcal d’ocupació, el SOC i altres 
organismes i entitats de formació ocu-
pacional. A les persones que passen per 
aquests mals moments, els hem d’oferir un 
servei digne, el mateix que voldríem per 
a cadascú de nosaltres, oferint sempre un 
somriure, mai una amenaça, i no donar mai 
a ningú el que no voldríem per a nosaltres.

PDeCAT de la Bisbal del Penedès

Per un banc d’aliments 
digne

Vàrem començar l’agost presentant una 
moció de censura, que es va convertir en 
una paròdia sense fi, en què el PDeCAT va 
tornar a fer de les seves juntament amb el 
secretari de la corporació i, per no perdre 
les cadires, van incórrer en una presump-
ta PREVARICACIÓ en treure’ns els nostres 
drets constitucionals. Ara, això està en 
mans del Jutjat Contenciós de Tarragona; 
ells decidiran qui té la raó!

A partir d’aquell dia, el PDeCAT tan sols 
vol desacreditar el bon nom d’ERC (deu 
creure que la millor defensa és un bon 
atac), i què millor que atacar la SRA. PILAR 
VERDÚN pels diaris i les xarxes socials??? 
Però això tampoc s’ha acabat. Diuen d’ella 
que no tenia comptador d’aigua a casa 
seva, però, si el pou era seu, per a què vol 
un comptador? Ella va cedir l’ÚS del pou, 
però MAI n’ha cedit la PROPIETAT, com rati-
fica el ple del 13 de juny del 2002.

Ens critiquen també perquè no dema-
nem mai la documentació dels plens, co-
missió de comptes, etc., etc. Al final haurem 
de fer un llistat per portar a fiscalia amb tot 
allò demanat i que no ens han donat, per-
què de cara a la galeria els agrada dir que 
hi ha TRANSPARÈNCIA (com els de Ciuta-
dans!!!), però ni tan sols tenen penjats avui 
dia els plens que celebrem. És més: el dia 
14 de setembre, per obtenir uns informes 
per al ple ordinari del 17 de setembre, vam 
estar esperant quasi dues hores, i segons el 
ROM, com a regidors que som, tenim DRET 
a la documentació IMMEDIATAMENT.

També, ara estan generant expectatives 
a una entitat que sempre ha rebut el seu 
menyspreu, però així és el PDeCAT: juga 
amb la il•lusió de les persones per a des-
prés deixar-les caure sense miraments. Per 
sort, no tots som com ells... MENTIDERS I 
TRAÏDORS.

Esquerra Republicana de 
la Bisbal del Penedès

Venen temps moguts

Regidora
no-adscrita
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El Cicle Gaudí torna a omplir de cinema 
el municipi
Les darreres novetats de la cartellera en català aterraran a la Bisbal l’últim 
diumenge de mes

La Regidoria de Cultura ha decidit se-
guir apostant pel cinema en català 
mitjançant el Cicle Gaudí. A partir de 
setembre, cada últim diumenge de 
mes, a les 19 hores, un espai diferent 
del municipi acollirà la projecció d’una 
pel·lícula en llengua catalana. El film 
escollit per a aquest mes ha estat Jean 
François i el sentit de la vida, adreçat 
especialment al públic juvenil.

La pel·lícula prevista per a l’octubre 
és Formentera Lady, protagonitza-
da per José Sacristán i que tracta de 
per què no renunciar al propi estil de 
vida. Al novembre serà el torn de Pe-
titet i l’apassionant dia a dia del seu 
protagonista. Finalment, al mes de 
desembre es projectarà Les distàncies, 

un film que gira al voltant del pas del 
temps i les relacions d’amistat.

Els beneficis obtinguts a la taqui-
lla aniran a parar a l’entitat que s’hagi 

ofert a organitzar i gestionar la sessió 
de cinema. La pel·lícula i el mes que 
correspondrà a cada entitat es decidi-
ran mitjançant un sorteig.

Es lliuren els premis dels concursos 
d’Instagram i Videobox de la Festa Major
Els bisbalencs i les bisbalenques van pujar a la xarxa social més de dues-centes 
fotografies amb les entitats com a principals protagonistes

El passat 30 d’agost, l’auditori del Cen-
tre Municipal de Cultura va acollir el 
lliurament de premis de dos dels con-
cursos organitzats amb motiu de la 
Festa Major. L’acte va comptar amb la 
presència de la regidora de Joventut, 
Leo Uceda, i el regidor de Festes, Feliu 
Gil.

Més de dues-centes fotografies es 
van pujar a Instagram per a participar 
en el concurs, de les quals el consis-
tori en va seleccionar trenta-quatre. 
El primer premi del jurat va ser per a 
Arshiesnel, amb una imatge en què 
els gegants eren els protagonistes. Pel 
que fa al premi del públic la guanya-
dora va ser Vero del Rey, amb una fo-

tografia de la Colla de Diables. Tots dos 
premiats es van emportar un sopar 
per a dues persones al restaurant Ull 
de Llebre.

Més participació del jovent
Per tercer any consecutiu, durant la 
Festa Major es va obrir l’anomenat Vi-
deobox, una iniciativa de la Regidoria 
de Joventut per a recollir les inquie-
tuds i propostes del jovent sobre el 
municipi. La idea guanyadora d’aques-
ta edició, que es va emportar un dron 
com a premi, es basa en la participació 
del col·lectiu en la tria dels grups mu-
sicals que es contractin per a la Festa 
Major de l’any vinent.
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UNA FESTA 
MAJOR MOLT 
PARTICIPATIVA
Del 14 al 19 d’agost, els bisbalencs i les bis-
balenques van gaudir de la Festa Major de 
la Bisbal. El pregó, a càrrec d’Els Esventats, 
va donar el tret de sortida a un ampli ven-
tall de propostes com cercaviles, correfocs, 
exposicions, un tobogan aquàtic i la Diada 
Castellera. Des del consistori es vol agrair 
la col·laboració d’associacions i entitats així 
com dels treballadors de la Brigada Muni-
cipal i del servei de vigilància per garantir 
l’èxit de la celebració.


