El servei de fibra òptica arribarà aquest
estiu a tot el municipi
La segona fase del desplegament permetrà oferir connexió a internet
d’alta velocitat als barris
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Telèfons d’interès

Ple municipal extraordinari

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

7 DE FEBRER DEL 2019
Modificació de crèdit 1P-2019

ERC i PDeCAT

Aprovació del calendari fiscal 2019

ERC i PDeCAT

Bases reguladores generals del Concurs Literari de
Sant Jordi

ERC i PDeCAT

Compliment de la sentència núm. 275/17

ERC i PDeCAT

Centre Municipal de
Cultura

977 16 99 17
977 16 99 26

Consultori mèdic

977 68 87 24

Farmàcia

977 68 85 50

Urgències – CAP del
Vendrell

977 66 77 03
977 66 51 51

Hospital del Vendrell

977 66 11 41

Urgències Hospital
del Vendrell

977 25 79 14

Creu Roja del Vendrell

977 66 11 41
977 66 41 13

ADF Clot de Bou

977 68 92 55

Parròquia de Santa
Maria

977 68 84 52

Col·legi públic
Ull de Vent

977 68 83 52

Ple municipal extraordinari

Autobús urbà Hife

902 11 98 14

1 D’ABRIL DEL 2019

IES Coster de la Torre

977 16 91 83

Servei aigua
(Manteniment 24h)

900 81 40 82

Servei aigua (Oficines)

900 81 40 81

A favor

En contra

Abstenció

En contra

Abstenció

Ple municipal ordinari
18 DE MARÇ DEL 2019

A favor

Moció presentada pel PDeCAT en relació amb el
pacte del Penedès Marítim

PDeCAT

ERC i
regidora
no-adscrita

Moció presentada pel PDeCAT per fer front a l’alarma
social dels robatoris en cases habitades

PDeCAT

Regidora
no-adscrita

Moció presentada per la regidora no-adscrita
Sra. Antolín en relació amb la renda garantida
de la ciutadania

PDeCAT, ERC
i regidora
no-adscrita

A favor

ERC

En contra

Abstenció

En contra

Abstenció

Sorteig dels membres de les meses electorals per a
les eleccions del 28 d’abril del 2019
Aprovació del padró municipal d’habitants (revisió
anual)

PDeCAT, ERC
i regidora
no-adscrita

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

Ple municipal extraordinari
18 D’ABRIL DEL 2019

A favor

Aprovació de la Relació de Llocs de Treball

PDeCAT, ERC
i regidora
no-adscrita

Negociació Col·lectiva. Adhesió a l’Acord comú de
condicions per als empleats públics

PDeCAT, ERC
i regidora
no-adscrita

EDITA
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Planificació i Ordenació de Personal. Horaris personal

PDeCAT, ERC
i regidora
no-adscrita

APLICACIÓ MÒBIL
https://app.ebando.es/channel/bisbalpenedes

Planificació i Ordenació de Personal. Calendari
laboral 2019

PDeCAT, ERC
i regidora
no-adscrita

Planificació Pressupostària. Pla economicofinancer

PDeCAT

ERC i
regidora
no-adscrita

Aprovació distribució del superàvit 2018

PDeCAT

ERC i
regidora
no-adscrita
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Complint amb el que
estableix la Llei electoral
Aquest número de la revista municipal no inclou
articles d’opinió com els escrits polítics o l’editorial de
l’alcaldessa
La convocatòria de les eleccions municipals, previstes per al proper 26 de
maig, obliga els mitjans de comunicació públics a cenyir-se tant a allò que
dicta la Llei electoral com a les consideracions fetes per la Junta Electoral
Central. Amb la voluntat de complir
amb la normativa, i de no interferir en
el procés de decisió de vot de la ciutadania, aquest número de la revista

Torre de Guaita no inclou els habituals
escrits polítics dels grups municipals
amb representació al consistori o de
regidors no-adscrits. De la mateixa
manera, tampoc s’hi ha incorporat
l’editorial signat per l’alcaldessa.
Pel que fa a les notícies que hi apareixen, aquestes també se cenyeixen a
les recomanacions que estableix la llei
en període electoral.

Es commemoren els 40 anys d’ajuntaments
democràtics
La Bisbal fa un reconeixement a totes aquelles persones que al llarg d’aquestes
quatre dècades han estat regidors i regidores del consistori
El passat 30 de març, la Bisbal va commemorar els 40 anys de les primeres
eleccions municipals democràtiques
després de la dictadura franquista.
Va ser un homenatge als 63 regidors
i regidores, representants de quatre
partits polítics i quatre plataformes
ciutadanes, que al llarg d’aquestes
quatre dècades han format part del
Ple Municipal.
L’acte va comptar amb els parlaments de l’alcaldessa, Agnès Ferré;
el president de l’Associació Catalana
de Municipis (ACM), David Saldoni, i
en David Guasch, gendre del primer
alcalde de la democràcia, Joan Poch,
que ens va deixar l’any 2005. Així
mateix, va incloure una taula rodona
conduïda pel periodista Ricard Vinyals
en la qual van participar en Joan Cornellà, Martí Bages, Joan Rovira, Ramon
Rovira i Heribert Ventosa, representants de la primera corporació escollida democràticament.

Al vestíbul del Centre Municipal de
Cultura es va poder visitar durant uns

dies l’exposició «Psst... Passa-ho», elaborada pel Memorial Democràtic.

L’homenatge va incloure una taula rodona amb els
representants de la primera corporació escollida
democràticament l’any 1979
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L’Ajuntament compra l’antiga
fassina
L’espai es convertirà en magatzem municipal, espai
d’ús per a la brigada municipal i local d’assaig de la
colla castellera Els Bous
L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès
ha formalitzat recentment la compra
de l’antiga fassina, un edifici de prop
de 500 m2 situat al carrer Barcelona
que havia estat destinat a la fabricació
de licors destil·lats i aiguardents. L’espai
compta amb una torre de 15 metres
d’alçària que forma part de l’skyline del
municipi i que el consistori conservarà.
En aquest sentit, la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament ha proposat cedir

aquesta zona a la colla castellera local
perquè els castellers i les castelleres de
la Bisbal hi puguin assajar. L’edificació
també acollirà un magatzem municipal i serà un espai d’ús per a la brigada
municipal.
El passat dijous 25 d’abril, l’alcaldessa Agnès Ferré va signar-ne la compra davant notari per un import de
110.000 euros, que serà pagat amb
el superàvit de l’any 2017, com es va

aprovar en dues sessions plenàries al
juny. Els pròxims passos seran redactar
un projecte d’adequació de l’espai per
a poder-lo utilitzar com a magatzem i
local de la brigada municipal i, alhora,
elaborar un conveni de col·laboració
per a cedir part de l’edifici a la colla castellera Els Bous.

Este mes de mayo se adjudicarán las obras
del enlace con la carretera de Valls
El proyecto prevé la construcción de una rotonda y una mejora del acceso desde la
AP-2 en el polígono industrial Les Planes
El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
tiene previsto licitar este mes de mayo
las obras de ejecución de una nueva
rotonda que mejorará la conexión de
la C-51 con las carreteras T-240 y C-51z,
así como el acceso desde la AP-2 en el
polígono industrial Les Planes. El proyecto incluye la mejora de la seguridad
vial, los trabajos de señalización horizontal y vertical y el sistema de alumbrado con luminarias de led. El presupuesto de licitación es de 1.035.979,22
€. Se prevé que, una vez se inicien, las
obras tengan una duración aproximada de seis meses.
La construcción de la rotonda era
una larga reivindicación del Ayuntamiento de La Bisbal. El proyecto inicial
preveía un enlace que finalmente no
se llevó a cabo y supuso que la carretera C-51 quedara cortada, con la consiguiente afectación a más de 4.000

“

Se prevé que las obras de construcción de la
rotonda tengan una duración aproximada de seis
meses
personas que han tenido que optar
por utilizar vías alternativas. Ante la
inoperatividad del anterior equipo de
gobierno, fue en el 2016 cuando el

Ayuntamiento inició conversaciones
con la Generalitat para encontrar una
solución definitiva a los problemas de
conectividad en el territorio.
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La fibra òptica arribarà aquest estiu
als nuclis veïnals
Aquest nou desplegament del servei permetrà donar connexió a internet
d’alta velocitat a tot el municipi
Al mes de febrer es va aprovar el pla
de desplegament de fibra òptica presentat per l’empresa Xarxa de Telecomunicacions Alternatives, SL (XTA). Es
tracta d’una segona fase de la implantació del servei que permet fer arribar
a tot el municipi la connexió a internet
d’alta velocitat.
El desplegament s’iniciarà a començaments d’estiu. La previsió és
fer-lo soterrat en aquells trams en
els quals existeixi una canalització
adequada i aeri, per les façanes, en
aquells punts on el soterrament no sigui possible, que són una majoria.
La fibra òptica arribarà així als barris
de la Miralba, el Priorat, Can Gordei,
l’Esplai, la Masieta, Santa Cristina i
també al Papagai, tot i que una part
d’aquest barri pertany al municipi de
Sant Jaume dels Domenys. L’Ortigós
serà l’únic nucli on no podrà arribar,
però l’empresa hi oferirà el servei de
connexió a internet a través de wifi.
Completant el desplegament
Des de l’Ajuntament sempre s’ha considerat la fibra òptica com un servei
necessari per a tots els veïns i veïnes
que necessiten treballar des de casa
o simplement gaudir del seu temps
d’oci fent ús d’internet. Així mateix, es
considera un important recurs per a
les empreses que amb la fibra òptica
veuen com millora la seva competitivitat. És per això que una de les prioritats ha estat poder fer arribar aquest
servei a tot el municipi.
La primera fase es va iniciar a començaments de l’any 2018 amb
l’aprovació del pla de desplegament
al nucli urbà que va presentar, en el
seu moment, l’empresa Adamo. A l’estiu del mateix any ja s’activava el servei en els primers habitatges. Un any
després, a l’estiu del 2019, es preveu
que estigui operatiu també als diferents nuclis veïnals.

“

La fibra òptica arribarà als barris de la Miralba, el
Priorat, Can Gordei, l’Esplai, la Masieta, Santa Cristina
i també al Papagai
Com es pot accedir al servei?

L’empresa Xarxa de Telecomunicacions Alternatives, SL (XTA), s’instal·la
els divendres al matí a la plaça de l’Església per resoldre qualsevol dubte
sobre els terminis del desplegament o les tarifes del servei. Així mateix,
posa a disposició de la ciutadania altres canals de comunicació:
Web https://www.xta.cat/internet-fibra-optica
Correu electrònic info@xta.cat
Telèfon 93 897 52 00 (horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9 a 14 h
i de 16 a 19 h)
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Ordenació del personal municipal per
garantir els serveis a la ciutadania
S’aprova la Relació de Llocs de Treball, que inclou les funcions pròpies de cada
treballador i l’adequació dels sous a la normativa
El Ple de l’Ajuntament
de la Bisbal ha aprovat la Relació de Llocs
de Treball, un instrument que permet organitzar els recursos
humans de l’Administració amb la voluntat d’adaptar-los a les
necessitats dels serveis que s’ofereixen a
la ciutadania. La RLT
estableix els requisits
necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de treball i les funcions pròpies d’aquest, i
regularitza els sous adequant-los a la
normativa. També inclou aquells llocs
de treball que el consistori podria necessitar en un futur.
En la mateixa línia, el consistori s’ha
adherit a l’acord comú de condicions
per als empleats públics dels ens lo-

Nous horaris dels
serveis municipals
Oficina d’Atenció a la Ciutadania
Horari d’hivern (de l’1 de
setembre al 15 de juny):
De dilluns a divendres de 9 a 14 h
Dilluns de 16 a 19 h
Horari d’estiu (del 16 de juny al
31 d’agost):
De dilluns a divendres de 9 a 14 h

cals de Catalunya de menys de 20.000
habitants, de l’ACM, la FMC i els sindicats UGT i CCOO. Aquest conveni
suposa una millora de les condicions
laborals i dels drets i deures dels empleats públics. En el marc de la negociació, també s’ha aprovat el calendari
laboral d’aquest 2019 i els horaris que
van entrar en vigor el dia 1 de maig.

Biblioteca Municipal
Horari d’hivern (de l’1 de
setembre al 15 de juny):
De dilluns a divendres de 16.30 a
20.30 h
Dissabtes de 10 a 14 h
Horari d’estiu (del 16 de juny al
31 d’agost):
De dilluns a divendres de 16.30 a
20.30 h

L’alcaldessa obre el seu WhatsApp a la
ciutadania
Els veïns i veïnes poden fer-li consultes i suggeriments de manera directa enviant-li
un missatge amb el telèfon mòbil
L’alcaldessa, Agnès Ferré, ha decidit
donar accés al seu telèfon mòbil als
veïns i veïnes del municipi per tal que
puguin traslladar-li les seves preocupacions, suggeriments i propostes de
manera directa a través d’un missatge de WhatsApp. Les persones que
vulguin contactar amb ella han de
fer-ho enviant-li un missatge a través
d’aquesta aplicació al número 684 416
843. Aquesta nova eina ha de servir per
a fomentar la participació i escoltar les

necessitats de la ciutadania, com ja es
fa potenciant la presència de l’Ajunta-

ment a les xarxes socials o posant en
marxa processos participatius.
Pel que fa a les normes d’ús, cal tenir
en compte que no s’accepten trucades i no es tracta d’un telèfon d’emergències ni substitueix altres canals de
comunicació amb l’Ajuntament. Així
mateix, l’alcaldessa es reserva el dret
de bloquejar aquells usuaris que facin
un ús indegut d’aquest servei i es compromet a respondre els missatges en
un breu període de temps.
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Els comptes municipals del 2018 es
tanquen en positiu
El Ple del consistori ha rebutjat l’aprovació de la distribució del superàvit de
222.904 € que havia de servir per a finançar algunes inversions
L’Ajuntament de la Bisbal ha tancat
l’exercici 2018 amb un superàvit de
222.904 €, tot i que el ple municipal
ha votat majoritàriament en contra de
la seva aprovació, amb 6 vots en contra d’ERC i de la regidora no adscrita i
5 vots a favor del PDeCAT. Es preveia
destinar aquesta xifra al finançament
d’algunes inversions i s’estava estudiant quina en seria la distribució, que
s’havia d’aprovar en un ple posterior.
Aquest superàvit es deu a les variacions en els ingressos i les despeses
que sorgeixen després de l’aprovació
del Pressupost d’un exercici. Les ad-

“

ministracions locals han de cenyir-se
al càlcul de la regla de la despesa per
a poder acomplir els requisits d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera. És per això que, tot i obtenir els ingressos pressupostats, o superar-los, no es permet al consistori
realitzar tota la despesa que es podria
i, així, es genera un superàvit en els
comptes públics.

L’equip de govern preveia destinar el superàvit al
finançament d’algunes inversions

Buscando financiación externa para mejorar
la red de alcantarillado en El Priorat
Se pide una subvención para sustituir las canalizaciones del colector
de aguas residuales
En el marco del programa PAM-PEXI
de la Diputació de Tarragona, el Ayuntamiento de La Bisbal ha pedido una
subvención de 74.013 € para mejorar la
canalización de las aguas residuales en
la urbanización de El Priorat. Desde su
construcción no se ha hecho ninguna
actuación en esta red de alcantarillado,
que se encuentra en mal estado y necesita una importante inversión para
garantizar su buen funcionamiento.
El proyecto incluye el desbrozado de
la zona por donde transitan los tramos
del alcantarillado, la instalación del
nuevo colector y los pozos de registro,
la conexión con la red de saneamiento existente y todas aquellas actuaciones de control y protección de la
obra. El coste de los trabajos asciende
a 84.961,44 €. Por su complejidad, ten-

“

Por su complejidad, las
obras de instalación del
nuevo colector tendrán
una duración aproximada
de 8 a 10 meses

drán una duración aproximada de 8 a
10 meses.
El otorgamiento de la subvención no
se confirmará hasta principios del mes
de junio. En caso afirmativo se procederá a la licitación de las obras.
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Mejorando la red del suministro de agua en
el núcleo de El Papagai
A principios del mes de mayo se iniciaran las obras que afectan a las calles Alosa y
Cadernera

“

Las obras pretenden solucionar los problemas
de rendimiento, las fugas y los tapones de cal
detectados en la red de agua

Ante la necesidad de renovar la red
de distribución de agua potable en el
núcleo de El Papagai, el Ayuntamiento adjudicó las obras el pasado mes
de enero. Estas tendrán un coste aproximado de 45.044,36 €. Los trabajos,
que ejecuta la empresa FCC Aqualia,
SA, empezarán a principios del mes de
mayo y se realizarán en las calles Alosa
y Cadernera. El proyecto prevé solucionar los problemas de rendimiento, las
fugas y los tapones de cal detectados
en la red general de suministro de agua
del barrio. Asimismo, se prevé sustituir
el actual tubo por una tubería de polietileno de 90 mm de diámetro y cambiar
también las acometidas domiciliarias.

Enllestida la construcció del pou de l’Esplai
Es preveu que aquesta nova instal·lació pugui entrar en funcionament durant el mes
de maig
En les darreres setmanes han finalitzat
les obres de construcció del nou pou
de l’Esplai. La seva posada en marxa
només depèn de la connexió a la xarxa elèctrica, que ha de dur a terme
l’empresa Fecsa-Endesa. Es preveu que
aquests treballs s’enllesteixin durant el
mes de maig.
Va ser a mitjan any 2016 quan es van
detectar els primers problemes en el
pou, que va deixar de treure aigua. En
aquell moment es van buscar solucions
a curt termini per a garantir el subministrament als veïns i veïnes de l’Esplai,
les quals van consistir a fer un pas des
del dipòsit de Can Gordei, que es va
complementar amb tancs d’aigua.
De forma paral·lela es va començar
a treballar en la construcció d’un nou
pou, atès que la manca de manteni-

“

El mal estat del pou, derivat d’una manca de
manteniment, en feia impossible la recuperació

ment per part de la companyia, així
com de control per part de l’anterior
equip de govern, no feia possible recuperar l’existent. L’any 2017 es va de-

cidir la nova ubicació de la instal·lació
i va ser al 2018 quan se’n van iniciar
les obres, que han tingut un cost de
37.831,86 €.
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Es treballa en l’elaboració d’un pla director
de subministrament d’aigua
L’estudi ha de preveure les inversions necessàries per a garantir un bon servei
en el futur
L’Ajuntament ha reclamat a l’empresa
Aqualia la redacció d’un pla director
que estudiï les necessitats presents
i futures de la xarxa de subministrament d’aigua i de clavegueram. L’estudi abraça tot el municipi excepte
el nucli de Santa Cristina, atès que en
aquest cas el servei es gestiona des de
l’Ajuntament de Rodonyà. El pla pretén
fer un inventari sobre l’estat actual de
la xarxa i dels pous de registre i analitzar-ne el funcionament tenint en
compte el creixement urbanístic, demogràfic i econòmic de la Bisbal. Així
mateix, inclourà una proposta de les
inversions necessàries per a garantir el
subministrament fins a l’any 2033.

Garantint necessitats
futures
L’Ajuntament està estudiant solucions
per a garantir el cabal d’aigua al polígon industrial, així com al nucli i als
barris del Priorat i l’Ortigós, atès que en

“

L’Ajuntament estudia solucions per a garantir el cabal
d’aigua al polígon industrial, al nucli i als barris del
Priorat i l’Ortigós

aquesta zona existeix només un pou
d’abastament. Des d’Aqualia es proposa disposar d’un dipòsit que abasteixi
el polígon en exclusiva. El consistori
s’ha reunit amb el Consorci d’Aigua

de Tarragona (CAT) i han elaborat una
memòria per veure la viabilitat del projecte i que aquesta aigua es pugui distribuir al Priorat, al nucli i a l’Ortigós en
cas de necessitat.

Cambio de ubicación de la oficina de
Aqualia
Las gestiones sobre el Servei Municipal d’Aigües se realizan ahora en la avenida
Baix Penedès
El pasado mes de abril, la empresa
Aqualia trasladó la oficina del Servei
Municipal d’Aigües de La Bisbal a la
avenida Baix Penedès, al edificio del
antiguo CAP. La nueva ubicación pretende mejorar la atención a la ciudadanía, que cuenta con un espacio más
adecuado para esperar su turno mientras los trabajadores de Aqualia atienden a otros usuarios.
En esta nueva oficina se pueden
realizar todas las gestiones relativas

a los contratos del servicio. El horario
de atención al público sigue siendo
los miércoles y sábados de 10 a 13 h.
Asimismo, desde hace unas semanas
se puede acceder a la oficina virtual a
través del web www.aqualia.com/labisbaldelpenedes.
La compañía pone a disposición de
la ciudadanía una aplicación gratuita
para móviles y un teléfono de atención
al cliente, el 900 81 40 81, que está operativo de lunes a viernes de 8 a 20 h.
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La Bisbal celebra la 2a Setmana de l’Empresa
i l’Ocupació
La segona edició d’aquesta iniciativa ha destinat tota una jornada a fomentar la
inclusió en els polígons industrials
cada a la Bisbal, i es va celebrar la Fira
d’Ocupació. Un centenar de visitants
van rebre assessorament per part d’empreses de recursos humans i van assistir
a conferències sobre les entrevistes de
treball i la recerca activa de feina.

Presentació del projecte
Integra’ls

Del 21 al 29 de març es va celebrar la segona edició de la Setmana de l’Empresa i l’Ocupació. Es tracta d’una iniciativa
que vol millorar l’ocupabilitat al municipi, potenciar el teixit comercial i oferir
formació adequada a les necessitats de
les empreses.
Un dels primers actes programats
va ser una sortida a la Fira d’Ocupació
de Tarragona. Van participar-hi una
quarantena de persones inscrites en el

Servei d’Ocupació Municipal. Durant la
setmana es van organitzar altres propostes com la presentació d’ACTUA,
una cooperativa penedesenca que
treballa en projectes socioeducatius,
un sopar-col·loqui amb comerciants
locals o una taula rodona que va comptar amb la participació de tres dones
que van explicar la seva experiència en
l’àmbit de l’emprenedoria. També es va
presentar l’empresa GCR Group, ubi-

Se cierra la convocatoria de
ayudas para la creación de
puestos de trabajo
Seis autónomos y una empresa han solicitado estas
subvenciones que pretenden fomentar la ocupación y
el espíritu empresarial a la ciutadania oferint entrades
a un preu molt assequible
El Ayuntamiento ha recibido siete solicitudes para optar a las ayudas que
se han convocado para fomentar la
creación de ocupación. Una de ellas
es de una empresa ubicada en La Bisbal que durante el 2018 formalizó una
nueva contratación de la que se ha
beneficiado una persona desocupada

Una de les jornades es va dedicar al
foment dels polígons inclusius amb
una xerrada sobre la responsabilitat
social de les empreses i la presentació
del projecte Integra’ls, una iniciativa
conjunta de l’Ajuntament, la Federació Empresarial del Gran Penedès i la
Fundació Santa Teresa del Vendrell que
es va posar en marxa amb l’objectiu
d’ocupar persones amb risc d’exclusió
als polígons industrials de la Bisbal. En
el marc de la trobada es va projectar un
audiovisual sobre els primers mesos del
projecte.

del municipio. El importe de la subvención es de 1.825 € por trabajador
y año, siempre y cuando dicha incorporación suponga un incremento del
personal laboral.
El consistorio también convocó
unas ayudas para fomentar el emprendimiento. Seis nuevos autónomos han solicitado estas subvenciones destinadas a costear gastos
derivados de la puesta en marcha de
su negocio, como las cuotas de autónomos del primer año o el alquiler del
local. El importe máximo de la ayuda
es de 2.800 €.
Desde el Ayuntamiento se están
realizando las comprobaciones necesarias para verificar que las solicitudes
cumplen los requisitos establecidos
en la convocatoria.
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Campaña informativa para fomentar la
recogida de la fracción orgánica
Una educadora ambiental visita a los vecinos y vecinas de las urbanizaciones y
les entrega un cubo y bolsas compostables
El pasado mes de abril se puso en marcha una campaña para informar a la
ciudadanía sobre la implantación del
servicio de recogida de materia orgánica en las urbanizaciones. Una educadora ambiental inició las visitas a los
núcleos de El Priorat, La Miralba, Can
Gordei, L’Esplai, La Masieta, L’Ortigós
y El Papagai, intentando concienciar
a los vecinos y vecinas sobre la importancia de separar los residuos orgánicos y entregándoles un cubo y un paquete de bolsas compostables.
Durante el mes de mayo, el Ayuntamiento tiene previsto instalar en las
urbanizaciones los contenedores de la
fracción orgánica con la finalidad de
facilitar la separación de los residuos.

“

Este mes de mayo se instalarán los contenedores de
la fracción orgánica en las urbanizaciones

Una treballadora vetlla pel bon funcionament
del Punt Verd
La professional assessora la ciutadania en matèria de gestió de residus i reciclatge i
recull informació sobre l’ús de la deixalleria
Des del passat dilluns 1 d’abril, les
instal·lacions del Punt Verd compten
amb una treballadora que controla el
bon funcionament de l’equipament i

alhora aconsella en matèria de gestió
de residus i reciclatge els veïns i les
veïnes. Així mateix, la nova assalariada
recull dades i fa informes sobre l’ús de

la deixalleria, i també anota suggeriments i queixes ciutadanes.
El Punt Verd s’encarrega de classificar residus domèstics, especials i
valoritzables de persones particulars
per evitar els abocaments incontrolats
i contribuir a la correcta gestió i separació de les escombraries al municipi.
El servei, que funciona els 365 dies de
l’any, disposa de diferents contenidors
dedicats a cada material com el vidre, la fusta o els voluminosos. També
compta amb un espai per a restes especials com oli, petits electrodomèstics o piles i bateries. Per a accedir-hi
cal una targeta identificativa expedida
per l’Ajuntament.
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El Rebost Solidari recibe nuevos alimentos
de la Unión Europea
El banco de alimentos del pueblo repartirá los productos siguiendo las
indicaciones de las trabajadoras sociales del Consejo Comarcal
La Bisbal del Penedès ha recogido recientemente la tercera fase de alimentos del año 2018 que la Unión Europea
pone a disposición de los bancos de
alimentos catalanes. En el caso bisbalense, el Rebost Solidari gestionará
los nuevos productos y los distribuirá
entre los vecinos y las vecinas del municipio. Los alimentos se repartirán a
través de la asistenta social del Consejo
Comarcal del Baix Penedès, que seguirá las indicaciones establecidas previamente por las trabajadoras sociales.
Regularmente, el Rebost Solidari
recibe alimentos de la Unión Europea
y del Banco de Alimentos de Reus.
Desde la entidad, se invita también a
la ciudadanía a hacer donaciones voluntarias, especialmente de productos
muy demandados como aceite, leche,
harina, azúcar y latas de comida cocinada en conserva.

En marxa un
nou servei
d’atenció
psicològica
Cada quinze dies, una
professional visitarà el
municipi per acompanyar
i oferir suport emocional
a la ciutadania
El passat dijous 11 d’abril es va donar el
tret de sortida a un nou servei d’atenció
per a persones que necessiten assistència psicològica al municipi. A través dels
Serveis Socials del Consell Comarcal del
Baix Penedès, la Bisbal rebrà, cada quin-

“

Los productos más solicitados son aceite, leche,
harina, azúcar y latas de comida en conserva

ze dies, la visita d’una psicòloga que
acompanyarà els veïns i les veïnes i els
donarà suport emocional.
El servei és gratuït i s’ofereix a persones amb malestar emocional o amb algun patiment relacionat amb la família,

el dol, la soledat, l’aïllament social o la
baixa autoestima. Les persones interessades han de sol·licitar cita mitjançant
els Serveis Socials del Consell Comarcal
del Baix Penedès, que prèviament avaluaran el perfil del demandant.
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Una cinquantena de persones participen en
l’acte d’agraïment al voluntariat
El Centre Municipal de Cultura va acollir la trobada en què es va destacar la feina
desinteressada i la implicació dels veïns i les veïnes
El passat dijous 14 de març, el consistori bisbalenc va organitzar per segon
any consecutiu un acte d’homenatge
als veïns i les veïnes que col·laboren de
manera altruista amb els serveis municipals i en les activitats que es coordinen des de l’Ajuntament. Enguany, es
va oferir un berenar-sopar per a prop
d’una cinquantena de persones al Centre Municipal de Cultura servit pel restaurant Ull de Llebre.
La trobada va comptar amb la presència d’un nombrós grup de persones voluntàries de la Cavalcada de Reis, com
Ses Majestats d’Orient, patges, maquilladores, modistes, conductors i la Banda de Tambors i Cornetes de la Societat

Cultural i Recreativa Bisbalenca. També
hi van participar l’equip del Servei Bon
Dia i les voluntàries dels contacontes de
la Biblioteca. Així mateix, hi van assistir
els dos veïns que gestionen el Rebost
Solidari. Durant l’acte, la regidora de
Cultura va reconèixer la tasca desinteressada dels veïns i les veïnes i va donar
les gràcies especialment a les persones
que dediquen el seu temps lliure a ajudar els altres fent-los cada dia una mica
més feliços. L’alcaldessa, Agnès Ferré, va
afegir que les persones voluntàries són
un dels actius més importants del poble i que les activitats, els projectes i les
iniciatives que impulsen tenen un gran
valor per a tothom.

La Bisbal commemora el Dia de la Dansa
La jornada va incloure tres tallers oberts a la ciutadania i una cercavila pels
carrers del municipi
El passat 27 d’abril, la ballarina bisbalenca Milena Cañas va organitzar
una jornada que pretenia fomentar
la dansa al nostre municipi i durant
la qual es van oferir tallers de zumba, dansa oriental i sevillanes oberts
a tothom. Posteriorment, la plaça Pau
Casals va acollir el vermut electrònic
d’Els Esventats.

A la tarda, una cercavila va recórrer
alguns dels principals carrers de la vila
amb les Gitanes de la Bisbal, els grups
de l’activitat extraescolar «Ballem» de
l’Escola Ull de Vent, el grup Ilusiones
Flamencas i els Geganters i Grallers de
La Societat. La desfilada va finalitzar a
La Societat, on van actuar els diferents
grups de ball.

AGcultural
Maig · Juny

1

La Bisbal del Penedès
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Maig
DISSABTE

Clean-up Day
Punt de trobada: Plaça de
l’Església, a les 10 h
Hora: De 10 a 13 h
Organitza: Regidoria de Medi
Ambient
Espectacle de flamenc
Hora: De 16 a 19 h
Lloc: Local social de l’Esplai
Organitza: Associació de Veïns
de l’Esplai

15

Maig
DIMECRES

Taller de bosses aromàtiques
al Racó de la Gent Gran
A les 16 h, recollida de plantes,
i a les 17.30 h, elaboració de les
bosses
Organitza: Regidoria de la
Gent Gran

Juny
DISSABTE

9

Juny
DIUMENGE

Festival EVA: Déjà vu
Espectacle de màgia
Lloc: Auditori CMC
Organitza: La Societat

Sortida a la Fageda
Inscripcions al conserge fins al
22 de maig
Organitza: La Societat

2

Diada Castellera al Museu
Marítim de Barcelona
Organitza: Colla Castellera de la
Bisbal del Penedès

Juny
DIUMENGE

Diada Castellera a la Festa de la
Cirera del Papiol
Amb Els Matossers de Molins de
Rei
Hora: 12 h
Organitza: Colla Castellera de la
Bisbal del Penedès

6

Juny
DIJOUS

Contes eròtics amb Carolina
Rueda
Hora: 20 h

15

Juny
DISSABTE

Diada d’apadrinament a la
Bisbal i festa final
Organitza: Colla Castellera de la
Bisbal del Penedès

22

Juny
DISSABTE

Actuació castellera
Lloc: Barri de la Plaça
Organitza: Colla Castellera de la
Bisbal del Penedès

Se reduce el precio del servicio de
comedor de la guardería
El consistorio ha asumido la gestión del servicio y la
coordinación del equipo de monitores y monitoras
del centro educativo
Desde el pasado mes de enero, el
Ayuntamiento de La Bisbal gestiona
el servicio de comedor de la Guardería Municipal L’Oreneta y el equipo
de monitores y monitoras del centro
educativo. En este sentido, el consistorio ha decidido igualar los precios
con los de la Escuela Ull de Vent y establecer un precio único de 6,20 euros al día por el servicio. La empresa
7 i Tria seguirá ofreciendo la comida,
como hasta ahora.
Antes, la empresa 7 i Tria era la encargada de gestionar la totalidad del
servicio de comedor de la Guardería Municipal, haciendo la comida y
contratando al equipo de personas
responsables de la atención directa
al alumnado. La empresa ofrecía dos

Un campió de
tennis taula
precios según la frecuencia de uso
del servicio: el precio para los pequeños que se quedaban un mínimo de
tres días a la semana era de 10,94 euros al día y el coste del servicio para
un día puntual era de 11,50 euros. No
obstante, las familias empadronadas
podían optar a subvenciones municipales que reducían los precios, que
se situaban en los 6,80 euros y los
7,36 euros, respectivamente.

El bisbalenc Josep Martínez, del
Club Tennis Taula Vilafranca, es
va proclamar campió del III Open
Internacional de Veterans Costa
Daurada, celebrat a Valls del 19 al
21 d’abril d’aquest 2019. L’esportista també va ser campió en la
categoria de dobles amb el seu
company Francesc Castells.
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Reeixida trobada per a reconèixer la tasca
de les entitats bisbalenques
Una trentena de representants del teixit associatiu del municipi van participar
en un acte al Mas Llagostera

Per segon any consecutiu, l’Ajuntament de la Bisbal va celebrar una trobada amb entitats i associacions del
municipi per a agrair la feina que fan
per a la ciutadania. El passat diumenge
31 de març, el Mas Llagostera va rebre
una trentena de persones representants de la vida associativa bisbalenca
i el consistori va oferir-los-hi un esmorzar a peu dret.
L’alcaldessa de la Bisbal, Agnès Ferré,
va aprofitar per a reconèixer la feina
incansable que fa el ric teixit associatiu
del poble per donar a conèixer la Bisbal
arreu de Catalunya, fomentar l’esperit
comunitari al municipi i impulsar la
cultura i les tradicions populars. L’acte
també es va convertir en un espai de
trobada per als diferents col·lectius bisbalencs, que hi van poder parlar i generar sinergies, posar idees en comú i
establir col·laboracions.
Així mateix, durant la trobada, la
regidora de Cultura va destacar la importància de ressaltar els nombrosos
projectes, activitats i iniciatives impulsats per les entitats i associacions bisbalenques, després de vuit anys en què
havien estat ignorades per l’anterior
equip de govern.

Els diferents col·lectius van aprofitar la trobada
per a intercanviar idees i crear sinergies entre les
associacions del poble

15
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Es descobreix una placa commemorativa pel
primer dos de vuit sense folre descarregat a plaça
La Colla Jove Xiquets de Valls va aconseguir aquesta fita durant la diada castellera
del mes d’agost

El passat dissabte 16 de març, l’Ajuntament de la Bisbal, conjuntament amb
la Societat Cultural i Recreativa Bisbalenca, va descobrir una placa commemorativa en honor a la Colla Joves

Xiquets de Valls, els quals van descarregar per primer cop el seu castell de dos
de vuit sense folre al municipi durant la
diada castellera del 15 d’agost de l’any
passat.

L’homenatge al món casteller va
continuar a la tarda amb la presentació del llibre La llibreta del Roig. Annals
del fet casteller a la Bisbal del Penedès,
de Salvador Ferré i Miró. L’escriptor va
participar en l’acte que tingué lloc a
la Societat Cultural i Recreativa Bisbalenca, on va mostrar la seva passió per
la cultura popular. Membre de la colla
local Els Bous, Ferré va explicar que al
llarg dels anys ha cobert totes les diades castelleres bisbalenques i que ara
les ofereix a la ciutadania a través del
llibre. L’alcaldessa, Agnès Ferré, també
va participar-hi destacant la implicació
de l’autor en la preservació de les tradicions catalanes.

Roca Foradada i la Regidoria de Cultura
de l’Ajuntament van coordinar la visita
a espais que van ser decisius durant la
Batalla de l’Ebre.
L’excursió, que es va organitzar amb
motiu dels 80 anys del final de la Guerra Civil, va ser conduïda per l’arxiver i
bibliotecari municipal amb el suport
de dos guies de l’empresa Terra Enllà.

La primera parada del recorregut va ser
Miravet, i a continuació el grup es va dirigir al poble vell de Corbera, on la petjada del conflicte bèl·lic és encara molt
present.
Finalment, es van visitar uns cellers
de la zona, es va fer un tast de vins i es
va dinar en un restaurant on els plats
estaven inspirats en la Batalla de l’Ebre.

Una sortida
cultural per a
aprofundir en
la Batalla de
l’Ebre
L’associació de dones
La Roca Foradada
i l’Ajuntament van
organitzar una excursió
per a conèixer espais
molt significatius de la
Guerra Civil
Una cinquantena de bisbalencs i bisbalenques van gaudir d’una reeixida
sortida històrica per a descobrir alguns
dels racons que van marcar el desenvolupament de la Guerra Civil. El diumenge 7 d’abril, l’associació de dones La
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La Bisbal celebra l’11a edició del Concurs
Literari de Sant Jordi
Les 32 obres presentades al certamen per una vintena d’autors i autores van
superar amb escreix les xifres de participació d’anys anteriors
El passat dimarts 23 d’abril, el municipi va omplir-se de roses, narracions
i poemes en la celebració de la diada
de Sant Jordi, que ja fa uns quants anys
que arriba acompanyada del popular
Concurs Literari de Poesia i Prosa Curta
de Sant Jordi. Enguany, el certamen va
celebrar la seva onzena edició a l’auditori del Centre Municipal de Cultura, on
l’Ajuntament va organitzar, per quart
any consecutiu, el lliurament de premis.
El concurs va comptar amb la participació d’una vintena d’autors, penedesencs
i d’altres comarques de Catalunya i del
País Valencià, que van presentar-hi 32
obres. El jurat va atorgar tres premis, un
premi ADB al treball de temàtica bisbalenca i, com a novetat, una menció especial per a aquella obra que, tot i no ser
cap de les quatre premiades, presentava
una singularitat mereixedora d’un reconeixement. L’alcaldessa, Agnès Ferré, i la
regidora de Cultura, Judith Vidal, van ser
les encarregades de lliurar els guardons.
Les obres premiades seran editades en
un petit volum i tothom qui vulgui el
podrà recollir a la biblioteca o a l’ajuntament. A l’últim, un monòleg de l’humorista bisbalenc Ferran Aixalà va acomiadar l’acte. Així mateix, durant la diada de
Sant Jordi, es va celebrar el lliurament
de premis del Concurs Literari Infantil a
la plaça Pau Casals i, per la seva banda,
les dones de La Roca Foradada van preparar una xatonada popular i un concurs de pastissos a la plaça de l’Església.
Obres guanyadores de l’11è Concurs
Literari de Sant Jordi
[ 1r premi - Homo hominis lupus,
d’Àngels Gimeno
[ 2n premi - Targeta vermella
[ 3r premi - Refugio de papel, de
Rosalía Guerrero
[ Premi ADB - Flor d’octubre, de Carles
Castelló
[ Menció especial - Memòries del
passat, de Marc Casellas

“

L’obra guanyadora va ser Homo hominis lupus,
d’Àngels Gimeno, una tendra faula sobre les
relacions entre els humans i els animals

La llum elèctrica, protagonista
del llibre de Sant Jordi
L’1 de desembre del 1918 s’encenia per primera vegada una bombeta
elèctrica a la Bisbal del Penedès. Just al cap d’un mes, al gener del 1919,
els impulsors que ho havien fet possible es constituïen en societat sota
el nom de «La Eléctrica del Panadès». La commemoració d’aquest doble centenari s’ha convertit en el nou llibre de Sant Jordi que impulsa la
Regidoria de Cultura. El volum, amb una introducció de Carme Mansilla,
directora dels Serveis Territorials d’Empresa i Coneixement a Tarragona,
ha estat editat pels tècnics de l’Ajuntament i ofereix una visió actualitzada de la monografia de Francisco Saumoy, antic gerent de l’empresa
responsable de l’electrificació de la meitat del Baix Penedès. El llibre
conté imatges i plànols inèdits i un estudi històric en què s’explica la
situació prèvia a l’arribada de la llum al poble.

18
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La celebració dels Tres Tombs homenatja
les tradicions
Una vintena de carros i cavalls van recórrer els carrers del poble acompanyats
dels grallers i tabalers de la Societat Cultural i Recreativa Bisbalenca

La darrera edició de la festa dels Tres
Tombs va tornar a rememorar el passat rural del municipi. La Regidoria de
Cultura de l’Ajuntament, amb la col·laboració de l’antiga Associació dels Tres
Tombs, va conduir la celebració, molt
estimada entre els bisbalencs i les bisbalenques. El passat diumenge 24 de
març, a les 8 hores, la trobada va arrencar amb un esmorzar popular a base de
botifarres i cansalada a la brasa, que enguany van organitzar membres del Ball
de Diables de la Bisbal i que va agradar
molt entre les persones participants.
A les 12 hores va començar oficialment la celebració dels Tres Tombs amb
una vintena de carros i cavalls que van
recórrer els principals carrers del poble.
La Passada va anar acompanyada dels
grallers i tabalers de la Societat Cultural i Recreativa Bisbalenca. En total, una
norantena de persones van formar part
d’una festa popular ben organitzada,

“

Una norantena de persones van participar en la
Passada, que es va organitzar sense que suposés cap
perill per als animals

que va comptar amb la col·laboració de
moltes persones voluntàries i que no
va suposar cap perill per als animals, ja
que Excavacions Rovira havia escampat
terra prèviament pels punts més delicats del municipi.
Així mateix, el temps va acompanyar
i va fer possible la popular pujada de la

Riba, després que l’any passat, durant
la Trobada Nacional dels Tres Tombs,
la pluja no ho permetés. De la mateixa
manera, membres del Ball de Gitanes
de la Bisbal van oferir l’oportunitat de
comprar tortells d’elaboració bisbalenca, concretament del Forn de les Escales i del Forn Aresmar.
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Cinco bisbalenses participan en el
Campeonato de Catalunya de Taekwondo
Los jóvenes deportistas consiguieron dos medallas de oro, dos de bronce y
una a la participación en la popular competición catalana
El pasado domingo 24 de marzo, cinco
jóvenes del municipio participaron en
el Campeonato de Catalunya Infantil
de Taekwondo, que se celebró en Barcelona. Los deportistas realizaron un
gran trabajo y protagonizaron disputados enfrentamientos durante la competición, a pesar de que para algunos
era su primer campeonato oficial.
En total, los bisbalenses consiguieron cinco medallas. Jordi Ruiz se convirtió en el campeón de Catalunya en
la categoría de -25 kg y obtuvo una
medalla de oro. También Lucía Ruiz se
proclamó campeona de Catalunya, en
la categoría de -40 kg, y se hizo con
otra medalla de oro. Por su parte, Ion
Vélez y Lia Vélez quedaron terceros,
por lo que obtuvieron sendas medallas

de bronce en las categorías de -34 kg
y +59 kg, respectivamente. Por último,
Leonor Romero consiguió una medalla
a la participación en la categoría de -41
kg.

Todos los jóvenes forman parte del
Club Taekwondo Olímpic del Vendrell y
acudieron a la jornada deportiva acompañados de sus entrenadores, Albert e
Irene, también de La Bisbal.

esportives, que van començar a les 11
hores. Així mateix, la trobada va comptar amb una zona d’inflables i un rocòdrom gràcies a l’associació La Bisbal
Vertical.
El Cros Escolar va estar coordinat
pels equips de professorat d’educació

física de l’Escola Ull de Vent i de l’Institut Coster de la Torre, amb el suport
de l’Ajuntament i del Consell Esportiu
del Baix Penedès. També van col·laborar en la jornada esportiva diferents
establiments comercials del poble i un
gran nombre de persones voluntàries.

Prop de 400
alumnes
gaudeixen del
Cros Escolar
La jornada va comptar
amb diferents proves
esportives, una zona
d’inflables i un rocòdrom
de la mà de l’associació
La Bisbal Vertical
Un any més, la Bisbal ha viscut una
nova edició del Cros Escolar, una jornada per a gaudir de l’esport i apropar
l’activitat física als més menuts del
municipi. El passat diumenge 17 de
març, prop de 400 infants van divertir-se amb les diferents competicions

