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Front comú per a aturar la propagació 
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prendre mesures preventives per a evitar que s’estengui la malaltia
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Serveis
Biblioteca Municipal
Al primer pis del Centre Municipal 
de Cultura
Biblioteca i servei d’ordinadors
Horari: de dilluns a divendres de 
16.30 a 20 h

Xarxes socials
     @AjuntamentBisbalPenedes
     @BisbalPenedes

Ple municipal extraordinari

A favor En contra Abstenció

Revisió d’ofici del contracte 
d’arrendament de la finca que 
constitueix el poliesportiu amb l’entitat 
Club Siglo XX

Compromís PSC, Units 
i Ara

25 DE FEBRER DEL 2020

Ple municipal ordinari

A favor En contra Abstenció16 DE MARÇ DEL 2020

Compromís

Compromís, 
PSC, Units, 
Ara i ERC

Compromís

Compromís, 
PSC, Units, 
Ara i ERC

Units, Ara i 
ERC

PSC, Units, 
Ara i ERC

PSCExpedient 405/2020: aprovació de la 
modificació de crèdit 1PLE/2020

Expedient 299/2020: derogació de 
part de l’Ordenança fiscal núm. 23, 
reguladora de la taxa per l’atorgament 
de llicències urbanístiques

Expedient 1099/2018: ratificació de 
l’acord de la Junta de Govern Local 
de resolució del recurs de reposició 
contra l’aprovació del projecte bàsic i 
executiu (fase 1.1) de remodelació del 
poliesportiu municipal

Expedient 1614/2019: liquidació de la 
taxa pel servei de recollida de residus 
sòlids urbans de la pineda de Sta. 
Cristina, corresponent a l’exercici 2019

Noves mesures per a fomentar 
les energies renovables
L’equip de govern ha aprovat la mo-
dificació de l’ordenança que regula la 
taxa per a l’atorgament de llicències 
urbanístiques, aprovada l’any 2008 
pel govern d’Esquerra Republicana. 
Aquesta normativa establia un preu 
de 121,09 € per cada placa fotovoltai-
ca instal·lada.

Des del consistori consideren que 
es tracta d’una mesura despropor-
cionada i, per aquest motiu, han de-
cidit derogar l’article en qüestió amb 
l’objectiu de potenciar l’ús d’energies 
renovables. La modificació s’aplicarà 
amb caràcter retroactiu sobre aquells 
expedients que encara estiguin oberts. 

Amb el mateix objectiu de fomen-
tar l’ús d’energies alternatives, l’Ajun-
tament de la Bisbal té previst aprovar 
noves bonificacions a l’impost sobre 
béns immobles (IBI) per a la instal·la-
ció de plaques fotovoltaiques. Aques-
tes entrarien en vigor durant l’exercici 
2021.
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La prevenció i el sentit comú, davant de tot

“Per a evitar contagis, 
és important tenir 
sentit comú i 
seguir les pautes 
que marquen les 
autoritzats sanitàries 
pels canals oficials

El jueves 12 de marzo, desde la Generalitat de Catalunya, se nos comunicó que el plan 
PROCICAT de emergencias asociadas a enfermedades transmisibles emergentes con 
potencial de alto riesgo había pasado a fase de emergencia 1, en este caso por el co-
ronavirus Covid-19.

No se tenía conocimiento de que hubiera ningún caso confirmado en La Bisbal, pero, 
con el objetivo de seguir las indicaciones de la Generalitat de Catalunya y trabajar para 
evitar contagios de posibles casos, el Ayuntamiento pusimos en marcha varias medi-
das preventivas que, inicialmente, tendrían una duración de 15 días, revisable según 
la evolución de la situación.

Estas medidas se pusieron en marcha desde el viernes 13 de marzo hasta el viernes 27 
de marzo:

• Se cerraron al público la guardería municipal, el Racó de la Gent Gran y el Centro Mu-
nicipal de Cultura.

• Quedaron cancelados los servicios y las actividades que se ofrecen de forma habitual 
en equipamientos municipales.

• No se cedió ningún espacio municipal para celebraciones familiares o festivas.
• Se cancelaron o aplazaron todas las actividades con público programadas o organiza-

das desde el Ayuntamiento.
Las oficinas municipales permanecerán cerradas al público hasta nuevo aviso pero 

se garantiza la atención telefónica de lunes a viernes de 9 a 14 horas, así como los me-
dios telemáticos que también están disponibles.

En el momento en que tengan esta revista en las manos, seguramente las medidas se-
rán otras, ya que se van actualizando día a día para garantizar la máxima protección de la 
población.

Somos conscientes de que son momentos delicados por la incertidumbre y porque la 
sobreinformación nos desinforma, pero hay que tener sentido común y seguir las pau-
tas que marcan las autoridades sanitarias por los canales oficiales.

La prevención y el sentido común, ante todo

“Para evitar contagios, 
es importante tener 
sentido común y 
seguir las pautas 
que marcan las 
autoridades sanitarias 
por los canales 
oficiales

Agnès Ferré
Alcaldessa de la Bisbal 
del Penedès

El dijous 12 de març, des de la Generalitat de Catalunya, se’ns comunicà que el pla PROCI-
CAT d’emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial 
d’alt risc havia passat a fase d’emergència 1, en aquest cas pel coronavirus Covid-19.

No es tenia coneixement que n’hi hagués cap cas confirmat a la Bisbal, però, amb l’objec-
tiu de seguir les indicacions de la Generalitat de Catalunya i treballar per evitar contagis de 
possibles casos, l’Ajuntament vam posar en marxa diverses mesures preventives que, 
inicialment, tindrien una durada de 15 dies, revisable segons l’evolució de la situació.

Aquestes mesures es posaren en marxa des del divendres 13 de març fins al divendres 
27 de març:

• Es van tancar al públic la llar d’infants municipal, el Racó de la Gent Gran i el Centre 
Municipal de Cultura.

• Van quedar cancel·lats els serveis i les activitats que s’ofereixen de forma habitual en 
equipaments municipals.

• No es va cedir cap espai municipal per a celebracions familiars o festives.
• Es van cancel·lar o ajornar totes les activitats amb públic programades o organitzades 

des de l’Ajuntament.
Les oficines municipals romandran tancades al públic fins a nou avís però es ga-

ranteix l’atenció telefònica de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, així com els mitjans 
telemàtics que estan disponibles. 

En el moment en què tingueu aquesta revista a les mans, segurament les mesures seran 
unes altres, ja que es van actualitzant dia a dia per a garantir la màxima protecció de la 
població.

Som conscients que són moments delicats per la incertesa i perquè la sobreinformació 
ens desinforma, però cal sentit comú i seguir les pautes que marquen les autoritzats 
sanitàries pels canals oficials.
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Aprovat el 
projecte per 
a enderrocar 
l’antiga 
fassina
Es preveu tirar a terra 
l’edificació industrial 
del carrer Barcelona 
però conservar-ne 
la torre de 15 metres 
d’alçària

L’Ajuntament ha aprovat inicialment 
el projecte d’enderroc de l’edificació 
industrial del carrer Barcelona, de pro-
pietat municipal, que es va adquirir 
l’any 2019 per 110.000 € amb la vo-
luntat d’utilitzar-la com a magatzem. 
L’antiga fassina és un edifici de 486 m2 

que havia estat destinat a la fabricació 
de licors destil·lats i aiguardent a prin-
cipis del segle XX. El projecte preveu 
l’enderroc d’aquesta edificació excep-
tuant la torre de 15 metres d’alçària 

Actualment, el projecte es troba en 
fase d’exposició pública. Un cop hagi 
finalitzat el termini per a presentar-hi 
al·legacions i s’hagi aprovat de for-
ma definitiva es procedirà a licitar les 
obres, que tindran un termini d’execu-
ció de dos mesos.

“La voluntat del consistori és cedir la torre de la 
fassina a la Colla Castellera de la Bisbal com a local 
d’assaig

coneguda com «la fassina», que es 
vol conservar, adequar i cedir, a través 
d’un conveni, a la Colla Castellera de la 
Bisbal com a local d’assaig. Els treballs, 
que tindran un cost de 53.955,51 €, in-
clouran el condicionament del terreny 
i el tancament de la parcel·la.

BASE – Gestió d’ingressos:
• Correu electrònic: 

u.atenciousuaris@base.cat 
• Seu electrònica: www.base.cat
• Telèfon: 977 253 400

Se suspèn temporalment el pagament 
de taxes i impostos municipals
L’Ajuntament té previst prendre mesures per a pal·liar les pèrdues econòmiques 
del comerç local

A causa de la crisi del COVID-19, s’ha 
decidit suspendre de forma temporal 
el termini de cobrament en voluntària 
de les taxes i impostos municipals. Els 
cobraments que s’havien d’efectuar 
a partir del 20 de març en qualitat de 
fraccionaments, ajornaments i paga-
ments personalitzats queden pospo-
sats fins al dia 30 d’abril. A finals del 
mes de març començava el període de 
pagament del 50 % de la taxa d’escom-
braries i de l’IBI urbà. Un cop s’aixequi 
la situació d’Estat d’Alarma l’Ajunta-

ment aprovarà un nou calendari fiscal. 
Des del consistori també s’ha previst 
prendre mesures per a pal·liar les pèr-
dues econòmiques dels establiments 
comercials i de serveis del municipi.
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La Bisbal pren mesures per a evitar la 
propagació del coronavirus
En els darrers dies s’han anul·lat activitats, s’han tancat al públic els equipaments 
municipals i s’atén la ciutadania via telefònica i telemàtica

L’Ajuntament de la Bisbal ha començat 
a aplicar algunes mesures per a evitar 
desplaçaments, protegir els treballa-
dors i treballadores municipals i agi-
litzar l’atenció a les persones davant 
l’actual situació que es viu com a con-
seqüència de l’aparició del coronavirus 
(Covid-19). Atenent les indicacions de 
la Generalitat de Catalunya, el passat 
12 de març, tot i no haver-se confirmat 
cap cas al nostre municipi, el consistori 
va decidir tancar la llar d’infants muni-
cipal, el Racó de la Gent Gran i el Centre 
Municipal de Cultura i suspendre els 
serveis i les activitats que s’ofereixen 
de forma habitual en aquests equipa-
ments. Així mateix, es van cancel·lar o 
ajornar totes les activitats programa-
des per als següents 15 dies, entre les 
quals hi havia els actes de commemo-
ració del Dia de la Dona, la celebració 
del Dia de la Poesia o els Tres Tombs.

Garantint l’atenció a la         
ciutadania
El passat 14 de març, un cop decretat 
l’Estat d’Alarma per part del Govern 
estatal, l’Ajuntament va veure la ne-
cessitat d’adoptar noves mesures per 
a fer front a la situació de crisi sanitària 
i evitar la propagació del coronavirus; 
entre elles, el tancament al públic de 
l’edifici consistorial durant un mínim 
de 15 dies. L’atenció a la ciutadania, 
però, s’ha garantit via telemàtica i 
també telefònica de dilluns a diven-
dres de les 9 a les 14 hores. Amb la 
voluntat de vetllar per la salut dels 
treballadors municipals, el consistori 
ha apostat pel teletreball en aquells 
casos en què ha estat possible. En 
el cas de personal de la brigada i de 
neteja, s’ha dividit el personal per as-
segurar-se de poder complir amb les 
mesures corresponents de distància 
de seguretat i d’higiene.

Alguns serveis s’han mantingut 
per no afectar els col·lectius més vul-

nerables, però han variat el seu fun-
cionament: les persones voluntàries 
del servei Bon Dia han continuat fent 
trucades diàries a la gent gran des de 
casa seva i el Rebost Solidari ha repar-
tit a domicili. Des del consistori es de-

mana a la ciutadania que respecti les 
instruccions donades per les autoritats 
sanitàries competents i es recomana 
seguir l’actualitat a través de canals 
oficials així com del web i les xarxes so-
cials municipals.“El consistori aposta pel teletreball i per garantir les 

necessitats bàsiques dels col·lectius més vulnerables

Quins són els símptomes de la malaltia?

• Febre | • Tos | • Sensació de falta d’aire | • Malestar general

Si teniu algun d’aquests símptomes i heu tingut contacte estret amb 
alguna persona que sigui un cas probable o confirmat de coronavirus 
cal trucar al 061, el telèfon de Sanitat Respon.

Com podem evitar el contagi?

Més enllà de les mesures decretades per l’Estat d’Alarma, cal seguir 
les recomanacions de les autoritats sanitàries en matèria de sanitat i 
higiene:

• Rentar-se les mans freqüentment (amb aigua i sabó o solucions 
alcohòliques)
• Evitar el contacte proper amb persones que pateixen infeccions 
respiratòries, tos, esternuts o expectoracions i no compartir-hi les 
pertinences personals.
• Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara 
interna del colze en el moment de tossir o esternudar. 
• Evitar compartir menjar i estris (coberts, gots, tovallons, mocadors, 
etc.) i altres objectes sense netejar-los degudament.
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Apostant per la col·laboració entre 
administracions en l’àmbit de joventut
Es prorroga el conveni entre el Consell Comarcal i tretze ajuntaments per a 
garantir la viabilitat de programes destinats al jovent

La Bisbal és un dels tretze municipis 
adherits al projecte Jove Baix Penedès, 
impulsat pel Consell Comarcal amb la 
voluntat d’establir una acció conjunta 
que permeti desenvolupar polítiques 
de joventut al territori. L’Ajuntament 
ha aprovat la pròrroga del conveni de 
col·laboració amb l’Administració su-
pramunicipal per a l’exercici 2020, que 
suposarà una aportació econòmica de 
3.000 € per part del consistori bisba-
lenc. Aquesta relació econòmica entre 
els ajuntaments i el Consell Comarcal 
permetrà fer viables alguns programes 
destinats al jovent que volen incidir en 

diferents àmbits com la feina, la forma-
ció, la salut, l’educació, la participació i 
la cultura.

L’Ajuntament de la Bisbal va tornar a 
entrar en el projecte Jove Baix Penedès 
durant l’any 2016, després d’uns anys 
sense formar-ne part.

“El programa Jove Baix Penedès vol incidir en 
àmbits com la feina, la formació, la salut, l’educació, 
la participació i la cultura

L’alumnat de l’Institut Coster de la Torre 
s’endinsa en el servei comunitari
El jovent bisbalenc va formar part de dos projectes relacionats amb la gent 
gran, les noves tecnologies i la recollida solidària d’aliments

Des del Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya, s’im-
pulsa el servei comunitari als centres 
educatius catalans amb l’objectiu que 
l’alumnat experimenti i protagonitzi 
accions de compromís cívic, relacio-
nant-se directament amb la ciutadania. 
En aquest sentit, els nois i les noies de 
4t d’ESO de l’Institut Coster de la Torre 
han estat protagonistes de dues inte-
ressants iniciatives. Del 27 de gener al 7 
de febrer, l’alumnat va participar en dos 
projectes de compromís cívic. El primer 
va ser el projecte «Instagrammers per a 
la 3a edat», on van mostrar als usuaris 
i les usuàries del Racó de la Gent Gran 
com fer servir les noves tecnologies. 

La segona iniciativa va ser la reco-
llida solidària d’aliments i productes 
d’higiene personal per al Rebost Soli-

dari. Així, en col·laboració amb les re-
gidories de la Gent Gran i de Serveis 
Socials, el jovent va posar els seus co-

neixements i capacitats al servei de la 
comunitat i especialment de les perso-
nes més vulnerables.
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Es treballa en l’elaboració d’un nou Pla 
Local de Joventut
El document, que tindrà una vigència de quatre anys, s’està redactant amb la 
col·laboració i participació del jovent

Durant aquest primer trimestre de 
l’any 2020, s’està treballant en l’ela-
boració del nou Pla Local de Joven-
tut 2020-2023. Aquest projecte vol 
convertir-se en el full de ruta que 
hauran de seguir les polítiques muni-
cipals juvenils durant els propers qua-
tre anys. El nou pla té previst actuar 
en diferents àmbits com l’educació, 
l’ocupació, la salut, la participació, la 
cultura i el lleure, i en tots ells pretén 
plantejar iniciatives o propostes que 
s’ajustin a les necessitats del jovent. 
Un primer pas per a poder definir les 
accions a dur a terme és conèixer la 
realitat del territori; per aquest motiu, 
l’Ajuntament està treballant en el nou 
Pla Local de Joventut comptant amb 
la col·laboració i la participació de la 
ciutadania.

Les polítiques juvenils,        
una prioritat
L’elaboració d’un nou pla és una prio-
ritat per al consistori bisbalenc, atès 
que en els darrers anys ha estat una 
eina bàsica per a garantir la qualitat de 
vida del jovent. El Pla Local de Joventut 
2016-2019 va afavorir l’entrada en fun-
cionament de la Cova Jove i va perme-
tre desenvolupar projectes per a mi-

llorar la inserció laboral i formativa del 
jovent. A més, l’any 2016 el consistori 
es va tornar a donar d’alta al projecte 
«Jove Baix Penedès», un programa del 
Consell Comarcal que dona suport als 
ajuntaments en matèria de joventut.

Un punt de trobada             
per al jovent
Des de la seva inauguració, l’any 2018, 
la Cova Jove és un espai on els nois i 
les noies de 12 a 30 anys poden gau-
dir d’activitats lúdiques, culturals i for-
matives: durant tot l’any, hi té lloc la 
projecció de pel·lícules a petició de les 
persones usuàries, així com tornejos de 
videojocs i de tennis taula en els quals 
acostumen a participar una mitjana de 
20 nois i noies. També s’hi ofereixen 
propostes per a millorar el rendiment 
acadèmic dels bisbalencs i les bisba-
lenques, com l’activitat «Fem deures» o 
un taller sobre tècniques d’estudi que 
s’hi realitza els dimarts, des de les 17.30 
a les 19 hores, per a joves de 14 a 16 
anys i els dijous, en el mateix horari, per 
als adolescents de 12 a 14 anys. Un ta-
ller de maquillatge, un curs de defensa 
personal femenina, una escape room i 
jocs de taula són altres activitats que 
s’han organitzat a la Cova Jove.

Des d’aquest espai juvenil també s’ha 
fomentat la implicació de les persones 
usuàries en l’elaboració de la imatge 
corporativa, un procés en el qual van 
participar una dissetena de nens i ne-
nes. La sensibilització sobre determi-
nats temes també és una prioritat per 
a l’educadora social. Les dues darreres 
setmanes del mes de desembre, el Ser-
vei d’Informació i Atenció a les Dones 
(SIAD) i l’Oficina Jove van col·laborar 
en la creació d’un aparador amb motiu 
del Dia Mundial contra la SIDA amb la 
voluntat de conscienciar el jovent de la 
importància de fer ús del preservatiu i 
desmentir mites sobre aquesta malal-
tia de transmissió sexual.

“El nou Pla local de 
Joventut ha de 
convertir-se en el full 
de ruta que hauran de 
seguir les polítiques 
municipals juvenils en els 
propers quatre anys
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Treballant per a fomentar l’ocupació
L’Ajuntament aprova un conveni amb altres administracions per a millorar el 
desenvolupament econòmic al Baix Penedès

El consistori bisbalenc ha signat un 
conveni de col·laboració amb el Con-
sell Comarcal i amb la resta d’ajunta-
ments de la comarca per poder bene-
ficiar-se dels programes que formen 
part de l’Acord estratègic per al des-
envolupament i l’ocupació del Baix 
Penedès 2020. Aquest acord, aprovat 
per unanimitat pel Consell d’Alcaldes 
i Alcaldesses al setembre del 2019, 
instava els ajuntaments a sol·licitar 
diverses subvencions al Servei d’Ocu-
pació de Catalunya (SOC) per a poder 
finançar programes com Enfeina’t, Tre-

ball i Formació, Projecte Desenvolupa-
ment Local i Programes Innovadors i 
Experimentals de la Xarxa d’Ocupació 
del Baix Penedès.

El conveni preveu una aportació 
econòmica de 23.608,45 €, dels quals 
14.125,34 € seran retornats al consis-
tori a través de la subvenció del SOC.

“El conveni  permetrà accedir a programes de foment 
de l’ocupació com Enfeina’t o Treball i Formació

El projecte Integra’ls afavoreix la inserció 
laboral de 17 persones
El Servei d’Ocupació Municipal ha sumat 133 persones usuàries durant l’any 2019 
i ha gestionat prop de 1.500 candidatures

Amb la voluntat de reduir la taxa d’atur 
al municipi, l’Ajuntament de la Bisbal 
continua apostant per polítiques que 
ajudin a fomentar l’ocupació. L’any 
2019 es va posar en marxa el projecte 
Integra’ls, destinat a afavorir la inserció 
de persones amb dificultats per a acce-
dir al món laboral. En els dotze primers 
mesos de funcionament, ja s’han atès 
57 persones, s’han dedicat 490 hores 
a desenvolupar accions concretes i 
s’ha aconseguit la inserció laboral de 
17 persones. D’aquestes, més del 24 % 
són persones amb discapacitat; el 16 
%, usuaris i usuàries de Serveis Socials 
en risc d’exclusió, i la resta, personal de-
rivat d’altres serveis. 

Reducció de la taxa d’atur
Des de SOM Bisbal es treballa al servei 
de les persones que es troben en re-
cerca de feina. Durant l’any 2019 se’n 
van comptabilitzar 133 nous usuaris i 

usuàries, que sumen 2.918 persones 
inscrites des del 2015. A més, en el dar-
rer any 16 noves empreses van fer ús del 
servei, es van oferir 11 llocs de treball i 
es van gestionar 1.492 candidatures. 
La feina del consistori durant l’anterior 

“La taxa d’atur s’ha reduït en vuit punts en els darrers 
quatre anys, una baixada que supera la mitjana 
comarcal i de Catalunya

mandat va fer possible reduir la taxa 
d’atur a la Bisbal del 25,5 % —xifra del 
desembre del 2015— al 17,8 % —xifra 
del mateix mes de l’any 2019—, una 
baixada de gairebé vuit punts que su-
pera la mitjana comarcal i de Catalunya.
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Es contracta assessorament legal per a 
anul·lar el contracte amb el Club Segle XX
L’Ajuntament vol recuperar els espais del poliesportiu minimitzant els 
perjudicis que es puguin ocasionar a l’entitat

El consistori bisbalenc ha aprovat un 
contracte menor de serveis amb una 
empresa especialitzada per a rebre as-
sessorament legal durant el procés que 
pretén declarar nul un acord del Ple de 
l’any 2013 a través del qual s’aprovava 
l’arrendament de la finca que consti-
tueix el poliesportiu del Club Segle XX.

La voluntat de l’Ajuntament és evitar 
o reduir els possibles danys i perjudicis 
que es puguin derivar de l’extinció del 
contracte d’arrendament a l’entitat. En 
aquesta línia, està previst iniciar una 
ronda de contactes amb la finalitat 

d’estudiar possibles solucions legals 
que permetin la reubicació de les per-

Transparencia en la gestión municipal
Unas 130 personas han asistido a las reuniones convocadas por el equipo de 
gobierno para presentar el presupuesto a la ciudadanía

Con la voluntad de potenciar la par-
ticipación ciudadana y garantizar la 
transparencia en la gestión municipal, 
el actual equipo de gobierno ha orga-
nizado varias reuniones para explicar a 
los vecinos y las vecinas el presupuesto 
municipal para el año 2020. Unas 130 
personas han asistido a estos encuen-
tros que se iniciaron el pasado mes de 
enero, una vez aprobadas las cuentas 
de forma definitiva, y se han celebrado 
en los locales sociales de El Priorat, La 
Miralba, L’Esplai y Can Gordei y tam-
bién en el auditorio del Centre Munici-
pal de Cultura. En estos encuentros se 
han explicado los apartados de ingre-
sos y gastos y se han detallado las in-
versiones que se realizarán este año y 
las previstas para el resto del mandato.

Es el primer año en que se pone en 
marcha esta iniciativa como un ejerci-
cio de transparencia, responsabilidad 
y proximidad.

sones afectades en emplaçaments al-
ternatius i, alhora, recuperar la disponi-
bilitat d’aquest espai per a poder iniciar 
les obres previstes en l’equipament.

L’empresa Manubens y Asociados, 
SLP, s’encarregarà d’aquest assessora-
ment legal extern per un valor màxim 
de 8.500 €. El contracte del servei inclou 
assistència a les reunions, anàlisi de la 
viabilitat legal de les propostes d’acord, 
assistència legal en la valoració de pos-
sibles perjudicis i, en cas d’arribar a un 
acord, la redacció de la documentació 
administrativa pertinent.



10 Torre de guaita núm. 34 · La Bisbal del Penedès · MARÇ/ABRIL 2020

La Bisbal dona la benvinguda a una 
cinquantena de nous empadronats
Durant l’any passat l’Ajuntament va organitzar quatre actes a la biblioteca 
municipal per acollir els nous veïns i veïnes del poble

De manera regular, el consistori coor-
dina trobades amb les noves perso-
nes empadronades al municipi amb la 
voluntat de donar-los una acollidora 

rebuda. L’any passat una cinquantena 
de persones van participar en quatre 
actes de benvinguda. Durant les ses-
sions, l’equip de govern es va presentar 

i va convidar els nous bisbalencs i bis-
balenques a plantejar dubtes i fer pre-
guntes sobre el municipi. Tot seguit, 
se’ls va lliurar una bossa amb informa-
ció d’utilitat sobre el poble —com els 
serveis públics que s’hi poden trobar, 
les festes populars, la revista municipal 
o un llistat d’entitats de la vila— i se’ls 
va oferir un petit refrigeri.

Abans les trobades es feien a l’au-
ditori Salbà, del Centre Municipal de 
Cultura, però des de fa un temps les 
sessions es realitzen a la biblioteca 
municipal per tal de donar a conèixer 
l’equipament a les persones que aca-
ben d’arribar al poble.

El local social de Can Gordei ya dispone 
de servicio de bar
El proceso de adjudicación finalizó el pasado mes de febrero después de 
valorarse las cuatro propuestas presentadas

El domingo día 1 de marzo se abrió al 
público el nuevo servicio de bar y tien-
da del local social de Can Gordei. La 
concesión del uso de este espacio para 
dicha actividad se formalizó a través de 
un proceso de adjudicación que se ini-
ció el pasado mes de noviembre, cuan-
do se sometieron a información pública 
los pliegos de prescripciones técnicas 
y administrativas que han regulado el 
procedimiento. Una vez finalizado el 
plazo de presentación, se contabiliza-
ron cuatro solicitudes que fueron valo-
radas por la mesa de contratación. La 
propuesta de Susana Mora Piñero es la 
que obtuvo una mayor puntuación. La 
persona adjudicataria tendrá que abo-
nar un canon de 350 euros mensuales 
por el uso del espacio. “El servicio de bar se ha adjudicado a Susana Mora 

Piñero, que abonará un canon mensual por el uso 
del espacio
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S’inicien les obres de construcció d’una 
rotonda a la C-51
L’enllaç, que connectarà amb la T-240, suposarà una millora de la comunicació 
entre els diversos barris del municipi

El passat mes de febrer van començar 
les obres de construcció d’una ro-
tonda que connectarà la C-51 amb la 
T-240. Els treballs estan finançats per la 
Generalitat de Catalunya i suposaran 
una millora de la mobilitat al territori 
així com de les comunicacions entre 
els diversos barris del municipi. Es pre-
veu que les obres tinguin una durada 
d’uns mesos, durant els quals es de-
mana paciència a la ciutadania per les 
possibles afectacions de trànsit que es 
puguin derivar de la construcció de la 
rotonda.

Un enllaç previst en el            
projecte inicial
La connexió entre les carreteres T-240 
i C-51 és una llarga reivindicació del 
municipi. El projecte tècnic inicial de 
la C-51, que uneix el Vendrell i Valls, 
preveia al seu pas per la Bisbal un en-
llaç que assegurava la connexió de 
Can Gordei, l’Esplai, la Masieta i la Pi-
neda de Santa Cristina amb el nucli, el 
Priorat, l’Ortigós i el Papagai i, a més, 
permetia un accés més còmode i ràpid 
a altres municipis, com ara Masllorenç, 
Masarbonès o la urbanització de la 
Font del Lleó. El projecte, però, va patir 
una modificació que va perjudicar la 
mobilitat de la ciutadania i l’accés dels 
agricultors a les seves explotacions 
agràries i va afectar de manera directa 
unes 4.000 persones. Això va provo-
car que diversos col·lectius, entre els 
quals hi havia associacions veïnals, en-
titats i partits polítics, manifestessin el 

seu rebuig al projecte. L’equip de go-
vern que hi havia en aquell moment a 
l’Ajuntament no es va afegir a aquest 
malestar i no va iniciar cap procedi-
ment per a aturar-lo. L’administració 
responsable va construir una via de 
servei paral·lela a la C-51, però aques-
ta actuació no ha aconseguit pal·liar el 
perjudici que la construcció d’aquesta 
carretera va suposar per a la connecti-
vitat del territori.

Treballant per la Bisbal
A principis de la legislatura 2015/2019, 
amb un nou equip de govern al cap-
davant de l’Ajuntament de la Bisbal, es 
va començar a treballar per aconseguir 
el nou enllaç. L’any 2016 es van iniciar 

“La previsió és que les 
obres de la primera 
fase tinguin una durada 
aproximada de 18 mesos

converses amb la Generalitat de Cata-
lunya i el Ple Municipal va aprovar una 
moció per reclamar una solució. Pos-
teriorment, es va signar un conveni de 
col·laboració entre Generalitat, Dipu-
tació de Tarragona i Ajuntament per a 
redefinir la titularitat de diversos trams 
de carreteres. El document va incloure 
la projecció de la rotonda a la C-51. El 
Departament de Territori i Sostenibili-
tat va iniciar al març del 2018 el procés 
de licitació de les obres, el primer pas 
del que es considera un gran èxit que 
ha estat possible gràcies a la feina con-
junta de les tres administracions i de 
totes aquelles persones i entitats que 
van lluitar durant anys per aconseguir 
aquest enllaç.

“Associacions veïnals, entitats i partits polítics van 
mostrar el seu rebuig als canvis en el projecte que 
eliminaven l’enllaç de la C-51 amb la T-240
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Es lliuren 
els premis al 
mèrit escolar
L’Ajuntament fa un 
reconeixement a quatre 
bisbalenques per la 
seva trajectòria com a 
estudiants

El passat dia 13 de març, l’alcaldessa, 
Agnès Ferré, i la regidora d’Ensenya-
ment, Leo Uceda, van visitar les quatre 
joves bisbalenques que han rebut el 
premi al mèrit escolar. Es tracta d’una 
iniciativa municipal que cada any vol 
reconèixer l’esforç i la trajectòria es-
tudiantil de l’alumnat amb la intenció 
de potenciar la seva motivació i millo-
rar-ne el rendiment escolar. La situació 
actual va obligar a anul·lar l’acte públic 

previst però això no va impedir que 
una representació del consistori els hi 
fes arribar personalment el premi. 

Les guardonades, en aquesta edi-
ció, han estat Myriam Alcázar Losada i 
Jade Perucho Beudin, alumnes de sisè 

de primària, han rebut un tauleta ca-
dascuna. Marta Samper Herrador, es-
tudiant de quart d’ESO, i Marta Vallès 
Caselles, de segon de batxillerat, han 
estat premiades amb un ordinador 
portàtil cadascuna.

L’alumnat de l’Aula de Música mostra 
el seu aprenentatge
El Centre Municipal de Cultura va acollir les audicions de bateria, vent, piano 
i conjunts instrumentals

Els dies 29 i 30 de gener, el Centre Mu-
nicipal de Cultura va acollir les audi-
cions de l’Escola de Música de la Bisbal, 
gestionada actualment per l’Aula de 
Música Contrapunt. L’alumnat del cen-
tre va actuar davant amics i familiars 
per mostrar el seu aprenentatge.

Les audicions de bateria i de con-
junts instrumentals van tenir-hi lloc el 
dia 29 de gener, mentre que al dia se-
güent, el 30, s’hi van celebrar les audi-
cions dels alumnes que estan aprenent 
a tocar el piano i els instruments de 
vent. Aquest mateix dia van actuar-hi 
també diversos membres del grup de 
grallers i tabalers de la Societat Cultural 
i Recreativa Bisbalenca, que també són 
alumnes de l’Escola Contrapunt. “Van participar en les audicions membres del grup 

de grallers i tabalers de la Societat Cultural 
i Recreativa Bisbalenca

“L’objectiu dels premis és potenciar la motivació 
i el rendiment escolar de l’alumnat
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El Ayuntamiento destina 5.000 euros a 
subvenciones del transporte escolar
La nueva convocatoria de ayudas quiere fomentar el uso del autobús escolar 
y dar apoyo económico a las familias del municipio

Con el objetivo de promover el uso del 
transporte escolar y ayudar a las fami-
lias a hacer frente a los gastos que se 
derivan del servicio, el Ayuntamiento 
ha presentado una nueva convocato-
ria de ayudas, a las que destinará un 
total de 5.000 euros del presupuesto 
municipal. En este sentido, el consisto-
rio subvencionará el 30 % del recibo y, 
excepcionalmente, el 50 % en los casos 
de las familias más vulnerables del mu-
nicipio, que deberán presentar un in-
forme redactado por Servicios Sociales.

El transporte escolar en el municipio, 
que ofrece dos líneas, está organizado 
por el Consell Comarcal del Baix Pene-
dès y subvencionado en parte por la 
Generalitat de Catalunya.“Mensualmente, el consistorio abonará 9 € por 

alumna/o y 15 € en el caso de presentar un informe 
de vulnerabilidad de Servicios Sociales

Homenatge a Pere Guixer, veí centenari  
de la Bisbal
L’alcaldessa, Agnès Ferré, i la resta de l’equip de govern van felicitar 
el bisbalenc i li van fer entrega d’un ram de flors i d’un diploma 
commemoratiu

El passat dissabte 15 de febrer, el veí 
Pere Guixer Jané va celebrar els seus 
100 anys de vida envoltat de la seva 
família, amistats i l’equip de govern 
municipal, que es va apropar a la resi-
dència El Colomer, on resideix avui dia 
Guixer. En nom de tot l’Ajuntament de 
la Bisbal del Penedès, l’alcaldessa, Ag-
nès Ferré, li va lliurar un ram de flors i 
un diploma commemoratiu.

Pere Guixer va néixer a Barcelona i, 
de jove, va ser cridat a files i va anar a la 
guerra amb la «Lleva del Biberó». Allà, 
va ser ferit de bala, però aquest fet no li 
va impedir continuar amb la seva vida. 
A la Bisbal va conèixer l’Eulàlia, la «Laie-

ta de Cal Freié», amb qui es va casar i 
va tenir una filla i un fill. Durant molts 
anys, va treballar a l’oficina de “la Caixa” 

de la Bisbal. Actualment, té tres nets i 
cinc besnets i gaudeix de bona salut i 
d’un sentit de l’humor envejable.
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L’Ajuntament continuarà 
oferint el Cicle Gaudí
Recentment, s’ha renovat el conveni de col·laboració amb 
l’Acadèmia del Cinema Català per a continuar gaudint de 
les produccions més recents i destacades al llarg de tot el 
2020. El Cicle Gaudí és l’únic circuit estable de cinema en 
català al territori, i la Bisbal és l’únic municipi de la comar-
ca que el programa des de l’abril del 2017. La Regidoria 
de Cultura va apostar per aquesta proposta experimental 
que ha omplert de cinema el municipi amb grans projec-
cions com El fotògraf de Mathausen o Els dies que vindran.

De moment ha quedat suspesa la projecció prevista al 
mes de març. La pròxima serà la pel·lícula Madre, de Ro-
drigo Sorogoyen, que s’oferirà l’últim diumenge del mes 
d’abril. 

En marxa el 12è Concurs 
Literari de Sant Jordi

Obert el termini per a presentar un text literari i optar a 
un dels premis de la dotzena edició del Concurs Literari 
de Sant Jordi. Des de fa cinc anys, el consistori organitza 
aquest certamen amb l’objectiu de promoure l’escriptura 
i les inquietuds creatives de la ciutadania. Inicialment hi 
havia temps per a presentar-se fins al dia 9 d’abril però el 
termini ha quedat suspès degut a la situació actual. 

Com en l’edició anterior, cada persona podrà presen-
tar-hi dues obres inèdites amb una extensió màxima de 
100 versos en la modalitat de poesia o de sis folis en el for-
mat prosa. Els tres guardons estan valorats en 200, 150 i 
100 euros. Les obres que parlin del municipi també podran 
optar a un premi de 200 euros i es preveu la possibilitat 
d’una menció especial del jurat.

Rememorant la història del municipi 
a les xarxes socials
La Regidoria de Cultura publica continguts per a difondre el patrimoni local 
durant el confinament

Aquest número de la revista municipal 
no inclou l’habitual agenda, atès que 
les activitats programades podrien ser 
suspeses o posposades per la pandè-
mia del coronavirus. Davant d’aquest 
fet, la Regidoria de Cultura, a través 
de l’historiador local Jordi Ferran, ha 
preparat una sèrie de capítols sobre 
la història del municipi que s’aniran 
publicant a les xarxes socials durant el 
confinament, per a fer més agradables 
aquests dies i, alhora, contribuir a la di-

fusió de la història i el patrimoni locals. 
Les publicacions es faran els dilluns, els 
dimecres i els divendres amb l’etiqueta 
#PíndolesBisbalenques.

Així mateix, des de l’Ajuntament s’ani-
ma la ciutadania a compartir imatges, 
comentar els capítols, proposar temes i 
fer arribar les històries a aquelles perso-
nes que no tinguin accés a les xarxes o 
a Internet. L’objectiu de la iniciativa és 
crear un espai de distracció i de partici-
pació en aquests dies de confinament.
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El consistori encarrega un estudi sobre el 
servei públic de recollida de residus 
L’empresa contractada farà una diagnosi ambiental, tècnica i econòmica de la 
situació actual del servei municipal

En el marc de la necessitat de renovar 
l’actual concessió de la gestió del ser-
vei públic de recollida de residus, que 
avui dia desenvolupa l’empresa CES-
PA, SA, i que venç l’any que ve, l’Ajun-
tament ha contractat una empresa 
externa perquè elabori un informe de 
la situació. Abans de preparar la nova 
licitació, es vol avaluar i replantejar el 
servei municipal tenint en compte els 
requeriments legals de l’Agència de 
Residus de Catalunya, dels governs 
espanyol i català i de la Unió Europea.

L’empresa escollida ha estat Gestió 
de Residus i Biodiversitat, SL, i l’import 
del contracte és de 10.285 euros. La 
companyia realitzarà una anàlisi am-
biental, tècnica i econòmica de l’estat 

actual del servei, establirà quins són 
els objectius a complir i proposarà op-

cions més òptimes per a donar compli-
ment a la normativa vigent.

Es tornarà a licitar el servei de 
desbrossament i el de neteja viària
Prèviament, el consistori ha demanat un parell d’informes per analitzar-ne la 
gestió actual i establir les prioritats per als pròxims anys

A finals d’any, l’Ajuntament haurà de li-
citar el servei de desbrossament de vo-
reres de les urbanitzacions i el de nete-
ja viària del municipi. En aquest sentit, 
el consistori bisbalenc ha encarregat 

dos estudis a la Fundació Santa Teresa 
per avaluar-ne l’estat actual.

El primer informe se centrarà a valo-
rar quines són les tasques de desbros-
sament que és més necessari realitzar 

al poble, quantes vegades cal fer-ho 
a l’any i quins són els llocs prioritaris. 
L’import del contracte és de 6.647,46 
euros, i contempla també la realització 
del desbrossament per part de la fun-
dació a diversos carrers del municipi 
durant quatre períodes d’aquest any.

El segon estudi, que té un cost de 
8.049,27 euros, posarà el focus a ana-
litzar el servei de neteja viària, valorant 
els espais i la maquinària a utilitzar i els 
sistemes més òptims per a portar-la a 
terme. La fundació també s’encarre-
garà de realitzar neteges viàries al llarg 
d’aquest any. De la mateixa manera, 
la brigada municipal anirà fent part 
d’aquestes feines.
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La Bisbal batega amb una nova edició de la 
Festa Major d’Hivern
La celebració popular va comptar amb un creatiu programa d’actes amb propostes 
pensades per a tots els públics

El darrer cap de setmana del mes de 
gener, els bisbalencs i les bisbalen-
ques van viure una reeixida Festa Ma-
jor d’Hivern. La programació, gratuïta 
i dissenyada per la Societat Cultural i 
Recreativa Bisbalenca amb el suport de 
la Regidoria de Festes, va començar el 
divendres 24 de gener amb una tarda 
de jocs per als més menuts. La propos-
ta va permetre als infants descobrir 
jocs tradicionals, participar en divertits 
tallers i assaborir un berenar popular. 
Tot seguit, el jovent va prendre el pro-
tagonisme de la celebració popular i va 
tenir l’oportunitat de gaudir de la Nit 
Jove amb els concerts de Ràdio Esven-
tada, Dj Rambla, JaMaiCat i Banjubass, 
coordinats per l’Associació de Joves de 
la Bisbal del Penedès, Els Esventats.

El dissabte es va organitzar el Con-
cert de Festa Major, amb la participació 
de l’Orquestra Maravella, la qual, per 
73è any consecutiu, va oferir un reeixit 
concert de nit i, posteriorment, un aco-
llidor ball de gala. L’endemà, el diumen-
ge 26 de gener, la cultura popular i les 

tradicions van omplir el municipi. A pri-
mera hora del matí, el grup de grallers 
i tabalers de la Societat va despertar 
veïns i veïnes amb les tradicionals ma-
tinades, que van recórrer alguns dels 
principals carrers de la vila. Al migdia 
es va celebrar la 20a Trobada Gegante-
ra i va tenir lloc una cercavila amb els 
gegants de la Bisbal, de Molins de Reis, 

de Bràfim, d’Espluga Calba i de Masllo-
renç, així com l’entitat Ball de Gitanes 
del municipi.

A continuació es va coordinar un di-
nar de germanor per a celebrar els 45 
anys dels Gegants de la Bisbal, el Sebas-
tià i la Margarida, i la Festa Major d’Hi-
vern va finalitzar amb una tarda d’ani-
mació i dansa a càrrec de Milena Cañas.

“Durant la celebració, es va organitzar un dinar 
popular per a commemorar els 45 anys dels 
Gegants de la Bisbal
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Disbauxa, 
alegria i 
colors amb 
motiu del 
Carnaval 
La Regidoria de Festes va 
organitzar una reeixida 
celebració a l’escola Ull 
de Vent, amb animació 
infantil i un berenar 
popular

El passat divendres 21 de febrer, el Rei 
Carnestoltes va donar el tret de sorti-
da a uns dies de disbauxa al municipi. 
A la tarda, els centres educatius van 
organitzar divertides festes de disfres-
ses. L’endemà, entitats i associacions 
bisbalenques van impulsar diversos 
sopars populars i balls. El diumenge al 
migdia va tenir lloc la rua de Carnaval, 

que va recórrer alguns dels principals 
carrers del municipi i va comptar amb 
una elevada participació ciutadana. 
Petits i grans es van posar les seves dis-
fresses més originals i divertides i van 
sortir al carrer. En total, hi va haver cinc 
carrosses de diferents temàtiques. 

Finalment, i com cada any, el dilluns 
24 de febrer, la Regidoria de Festes 
va coordinar una gran festa infantil 
al gimnàs de l’escola Ull de Vent, que 
va incloure l’animació del grup Pinxo 
i Punxa i un berenar popular, apte per 
a les persones celíaques.

La Bisbal acoge un tramo de la X Carrera 
Social de la Peña Ciclista Baix Penedès
Más de 200 personas participaron en esta prueba que recorrió parte 
de La Miralba, Can Gordei y Santa Cristina

La Peña Ciclista Baix Penedès organi-
zó, el pasado 16 de febrero, la X Carre-
ra Social, una prueba deportiva que 
transcurre en parte por La Bisbal. Du-
rante la mañana, las personas partici-
pantes pasaron en dos ocasiones por 
el municipio, en concreto por la ave-
nida Generalitat y la T-240, respectiva-
mente. En una tercera vuelta subieron 
por la C-51z y pasaron por La Miralba, 
Can Gordei y el Coll de la Rubiola.

Más de 200 ciclistas participaron en 
esta prueba. Uno de ellos fue el bis-
balense Robert Vallés Casellas, que 
quedó en el puesto 36 de la categoría 

general y en el 12 de la categoría de 
élite. En La Bisbal se instaló también 
una meta volante. El primer premio 
Meta Volante de La Bisbal fue para 
Carles Juncosa; Robert Vallés quedó 
en cuarta posición.

“El bisbalense Robert Vallés quedó en el puesto 36 
de la categoría general y en el 12 de la de élite
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Tots els partits amb representació al consistori estan convidats a participar en aquesta secció.

ESPAI
D’OPINIÓ
DELS GRUPS 
MUNICPALS

Durante el pasado pleno ordinario del 
16.12.19, preguntamos al Gobierno del PDe-
CAT por qué engañó a la ciudadanía anun-
ciando alegremente que se había firmado un 
convenio con el Departament d’Interior de la 
Generalitat referente a las cámaras lectoras 
de matrículas para las urbanizaciones. A fe-
cha del 16/03/20, dicho convenio aún no se 
ha firmado y, por lo tanto, hemos solicitado 
al Gobierno del PDeCAT una RECTIFICACIÓN 
PÚBLICA E INMEDIATA, para evitar más con-
fusión y engaños reiterados a los bisbalencs. 
También hemos pedido explicaciones acer-
ca de la firma del contrato de concesión para 
la explotación comercial del bar-restaurante 
de Can Gordei. En efecto, dicho contrato fue 
aprobado unilateralmente por la Junta de 
Gobierno Local, a pesar de que existe un IN-
FORME DESFAVORABLE DE LA SECRETA-
RÍA DEL AYUNTAMIENTO. Un gobierno que 
incumple deliberadamente la ley y hace caso 
omiso de su secretaría comete un supuesto 
delito de PREVARICACIÓN. Finalmente, de-
seamos informar de que hace dos meses de 
la publicación definitiva de los presupuestos 
aprobados del 2020 y el Gobierno del PDe-
CAT ya ha propuesto una modificación de 
crédito de 15.000 €, que desea invertir en 
la realización de un estudio «que determi-
naría cuándo hay que desbrozar las urba-
nizaciones y hacer trabajos de limpieza». 
Estamos convencidos de que, si el Gobierno 
al completo hiciera acto de presencia técnica 
más frecuentemente por las urbanizaciones, 
¡a la vista tendrían la respuesta! ARA su-
giere el empleo de bisbalencs para realizar 
dichos trabajos de limpieza, en lugar de 
tanto privatizar y malgastar, cuestionando 
así la eficiencia de las políticas del equipo 
de gobierno. Dicho esto, y debido al Estado 
de Alarma nacional, nuestro confinamiento 
en casa trata de proteger a las personas más 
vulnerables y contener la curva de afectados 
por el coronavirus. El equipo de Ara está a 
disposición de la ciudadanía y desea que 
esta situación se estabilice cuanto antes, gra-
cias a la responsabilidad individual, el senti-
do común y la solidaridad.

aralabisbal@aracatalunya.cat
Maguy Antolín Manso

Grupo Municipal de Ara la Bisbal

Aquests últims dies s’ha parlat, s’ha criticat, 
s’han posat flors, però no s’ha dit tota la 
veritat sobre el projecte de modificació de 
la connexió de la C-51 amb la Bisbal, i en te-
nim proves!!! Al 2007, quan van començar 
les obres, van parlar amb la Generalitat de 
fer un pont que pogués unir els barris més 
allunyats —com era l’Esplai, la Masieta, Sta. 
Cristina o Can Gordei— amb el poble, però, 
a causa dels pressupostos limitats que lla-
vors tenien (recordeu que va ser l’inici de 
la crisi), van prometre fer-ho més endavant, 
en millorar la situació econòmica, entre 4 o 
5 anys, però vam aconseguir la variant que 
permet a tots el camions, com també cotxes, 
anar directament al polígon de  l’Albornar. 
Com que el grup «ex-CIU» mai està content, 
el 2 d’agost del 2013, juntament amb repre-
sentants de l’ADB, van tenir a Tarragona una 
reunió amb el delegat territorial del Govern, 
en la qual van presentar-li moltes firmes de 
veïns més afectats, i tampoc van aconseguir 
res que no ens haguessin dit a nosaltres...

En la reunió que van mantenir amb 
el delegat del Govern a Tarragona, els 
representants de l’ADB manifesten que 
s’ha procedit a la recollida de signatures 
en contra del projecte i que continuaran 
recollint-ne fins a la seva modificació. El 
delegat els recorda que, en aquest pro-
jecte, s’hi està treballant des de fa més 
de quatre anys i que els criteris essencials 
són LA MILLORA DE LA SEGURETAT, LA 
CONNECTIVITAT DEL TERRITORI, LA PLA-
NIFICACIÓ EXISTENT ES MILLORA NO-
TABLEMENT, LA CONNEXIÓ DE LA C-51 
AMB L’AP-2 EVITANT EL PAS DE LA TRA-
VESSERA DE LA BISBAL, SOBRETOT DE 
VEHICLES PESANTS I CONSTRUINT-SE’N 
TÀCITAMENT LA VARIANT, I HO VAN SIG-
NAR TOTS CONTENTS!!

Però ERC aconsegueix que el trànsit pe-
sant no passi pel centre del poble. Si no, a 
dia d’avui el trànsit de cotxes i camions seria 
insostenible. Sort que van fer el desviament 
directament als polígons. Ara ja ha passat el 
temps, hi ha nou pressupost i, per fi, els veïns 
de la Bisbal podrem gaudir de la connexió 
tan desitjada. Ara, conclusions del tema.

Esquerra Republicana de 
la Bisbal del Penedès

Menuda bola!!
¡Malos tiempos, malas 
políticas!
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L’Ajuntament, la casa de la vila, és la casa 
de tots els ciutadans de la Bisbal, però 
l’equip de govern de Compromís en fa 
una gestió il·lustrement despòtica; no els 
importa el poble ni els comptes; volen in-
crementar la plantilla funcionarial en xifres 
que es poden equiparar a ajuntaments 
d’altres pobles veïns amb més pressupost 
i habitants, com és el cas del Vendrell, on, 
amb més de 30.000 habitants i 60 milions 
d’euros de pressupost, tan sols tenen dos 
arquitectes municipals, mentre que la Bis-
bal, amb poc més de quatre milions d’euros 
de pressupost i 3.000 habitants, també ha 
de tenir dos arquitectes, cap de RRHH, un 
tresorer... No creiem que haguem d’assumir 
aquest cost «perpetu» de nous funcionaris 
que no calen; a més, si tenim en compte els 
projectes i canvis que s’han dut a terme en 
aquests cinc anys —que, com tots sabem, 
han estat ben pocs, sense cap de destaca-
ble—, tant l’alcaldessa com els seus regi-
dors poden prendre com a tasques fer-se 
càrrec de la gestió dels seus equips i per-
sonal, prescindint de la necessitat d’un cap 
de personal.

Es va consultar sobre els avenços per al 
restabliment de la vigilància municipal i en-
cara no s’ha fet cap pas en aquesta matèria, 
i mentrestant els robatoris i ocupacions 
segueixen i hem de conviure amb la por i 
la incertesa que en qualsevol moment la 
nostra casa i nosaltres mateixos podem ser 
els següents.

Però no els falten esforços ni mitjans per 
a pagar estudis i informes legals per a fer 
fora del poliesportiu el Club Segle XX, o 
15.000 euros per a encarregar un estudi 
sobre quan s’han de desbrossar els arbres 
del municipi; és realment necessari? Cal 
que gastem 15.000 euros per a saber quan 
s’han de podar les moreres? Potser tindria 
sentit si la Bisbal tingués hectàrees de parcs 
i jardins, però no és el cas...

Com en moltes altres coses, han tingut 
cinc anys per a fer-les i encara res; tan sols, 
allò que ells/es, com a senyors i senyores de 
la casa de la vila, creuen convenient per als 
seus súbdits.

Units per la Bisbal del Penedès

El despotisme il·lustrat
El grupo municipal del PSC de La Bisbal del 
Penedès queremos mostrar nuestro males-
tar por el rodillo que está practicando el ac-
tual gobierno del PDeCAT-Compromís.

Volvemos a las andadas cuatro años des-
pués de acabar con el sistema dictatorial y 
totalitario del alcalde Puigibet, tan criticado 
por el actual equipo de gobierno del PDe-
CAT-Compromís y que tanto daño hizo a 
la ciudadanía de La Bisbal; todavía se acu-
mulan sus despropósitos y una cuantiosa 
deuda económica en las arcas municipales. 
Hubo un paréntesis en el que el PSC entró 
en el equipo de gobierno juntamente con 
el PDeCAT y, durante más de tres años y go-
bernando con criterio, la deuda casi se ha 
liquidado. El pasado mes de mayo del 2019 
llegó la mayoría absoluta del PDeCAT-Com-
promís y, a la primera de cambio, volvemos 
a estar bajo el rodillo de la mayoría. La pre-
potencia y el autoritarismo no son buenas 
formas; el buen gobernante debe ser humil-
de, plural y cercano. Deberían olvidarse de 
su mayoría absoluta y consensuar más con 
nuestro grupo, ya que tantas veces hemos 
demostrado trabajar para el municipio.

En septiembre del 2019 el grupo muni-
cipal del PSC se ofreció para trabajar con-
juntamente en los presupuestos municipa-
les… ¿Respuesta del PDeCAT?: SILENCIO.

Nos ofrecimos para negociar y llegar a un 
buen acuerdo con el Club Segle XX… ¿Res-
puesta del PDeCAT?: NO.

Solicitamos la creación de una comisión 
de seguimiento de sanidad, por la urgencia 
sanitaria del país… ¿Respuesta del PDe-
CAT?: SILENCIO.

Sra. Alcaldesa, usted es la alcaldesa de to-
dos y, por ello, esperamos que tome las me-
didas oportunas para las familias en riesgo 
social. El PSC de La Bisbal del Penedès que-
remos enviar fuerzas y deseos de una pron-
ta recuperación a quienes han sido diag-
nosticados positivos del COVID-19. El virus 
no distingue entre ideologías, ni clases, ni 
territorios; desgraciadamente, nos está gol-
peando a todos: a nuestros padres, a nues-
tros abuelos, a nuestras parejas, a nuestros 
hijos, a nuestros amigos y amigas…

Grupo Municipal
PSC de la Bisbal del Penedès

¡¡Qué malas son las 
mayorías absolutas!!

Unes obres que duraran uns mesos, fi-
nançades per la Generalitat de Catalunya.

Tot comença dues legislatures enrere, 
quan al projecte tècnic inicial de la C-51 
del Vendrell a Valls, pel seu pas per la Bis-
bal, estava previst un enllaç entre les carre-
teres C-51 i T-240 que assegurava una co-
municació total i en totes direccions, però 
el projecte va sofrir una modificació que va 
suposar que la comunicació entre un cos-
tat i l’altre de la carretera quedés tallada.

No es va tenir en compte que aquesta 
carretera és de les principals vies de comu-
nicació del municipi, ja que uneix el nucli 
urbà i les urbanitzacions del Priorat i del 
Papagai amb les urbanitzacions de Can 
Gordei, l’Esplai, la Masieta i Santa Cristina.

Quan va ser conegut el nou projecte, 
veïns i veïnes de la Bisbal, les associacions 
de veïns de Can Gordei i de l’Esplai, veïns 
de Masarbonés, l’ADB (Associació de la 
Dignitat de la Bisbal) i CiU de la Bisbal vam 
manifestar el rebuig i malestar a través 
d’accions i escrits que vam fer arribar a 
les administracions responsables de l’exe-
cució del projecte. L’equip de govern de 
l’Ajuntament (d’ERC) d’aquell moment no 
es va afegir a aquest rebuig.

A començaments de la legislatura 
2015/2019, el nou equip de govern co-
mençàrem a treballar per trobar solucions 
per a un nou accés. Al juliol del 2019 sig-
nem un conveni amb el conseller de Terri-
tori, Josep Rull, i el president de la Diputa-
ció de Tarragona, Josep Poblet, en el qual 
consta que, 

 «Per tal de donar continuïtat al trànsit 
municipal, la Generalitat de Catalunya pro-
jectarà i construirà al seu càrrec una roton-
da a la C-51 per tal de substituir i millorar 
l’actual connexió amb la carretera T-240»: 
un gran èxit aconseguit pel treball conjunt 
de les tres administracions i, sobretot, per 
totes les persones i associacions que hem 
estat lluitant aquests anys per solucionar 
l’accés!

Grup Municipal de Compromís 
amb la Bisbal

Febrer 2020: comencen 
les obres de construcció 
de la rotonda a la C-51




