Els bisbalencs i les bisbalenques
reprenen la vida al carrer
Amb la fi de la desescalada, es recuperen alguns serveis municipals i es reinventen
les festes dels barris i urbanitzacions de la vila
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Telèfons d’interès

Notícies breus

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
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 25 79 00

Urgències Hospital
del Vendrell

977 25 79 14

Creu Roja del Vendrell

977 66 11 41
977 66 41 13

ADF Clot de Bou

977 68 92 55

Parròquia de Santa
Maria

977 68 84 52

Col·legi públic
Ull de Vent

977 68 83 52

Autobús urbà Hife

902 11 98 14

IES Coster de la Torre

977 16 91 83

Servei aigua
(Manteniment 24h)

900 81 40 82

Servei aigua (Oficines)

900 81 40 81

Serveis

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

Xarxes socials
@AjuntamentBisbalPenedes
@BisbalPenedes
EDITA
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Creix el nombre d’habitants a la
Bisbal
Segons la revisió del padró municipal
aprovada per l’Ajuntament al mes de
juny, a data 1 de gener de l’any 2020
la Bisbal del Penedès comptava amb
3.685 habitants, una xifra que suposa
112 persones més que en la mateixa
data de l’any 2019. Del total de veïns i
veïnes del municipi, 1.948 eren homes
i 1.737, dones.

Mejoras en la red de agua potable
de El Papagai
Recientemente, han comenzado los
trabajos para colocar una cañería aérea provisional desde la calle Gavina
a la calle Alosa, después de detectar
problemas en el cauce y la presión del
agua en esta zona de El Papagai. Se
trata de una solución provisional, ya
que los problemas derivan de la red
deteriorada de la calle Rossinyol, por
lo que, para este 2020, se prevé realizar la mejora de esta parte de la red
de distribución de agua potable de la
urbanización.

Ple municipal ordinari
15 DE JUNY DEL 2020

A favor

Exp. 602/2020: Aprovació de la
Modificació del Calendari Fiscal 2020

Compromís,
PSC, Units,
Ara i ERC

Exp. 671/2020: Moció de l’Alcaldia
sobre el Manifest d’Alcaldes i
Alcaldesses del Baix Penedès per a una
estratègia comuna per tal d’impulsar
socioeconòmicament la comarca

Compromís,
PSC, Units,
Ara i ERC

Exp. 674/2020: Moció de l’Alcaldia per
a unes escoles i una educació amb
seguretat al Baix Penedès

Compromís,
PSC, Units,
i Ara

En contra

Abstenció

ERC
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“

Les ganes i la il·lusió
faran possible que
visquem una festa
major segura i
responsable

Agnès Ferré
Alcaldessa de la Bisbal
del Penedès

“

Las ganas y la ilusión
harán posible que
vivamos una fiesta
mayor segura y
responsable

3

Reinventem les festes d’estiu amb
responsabilitat
Estem aprenent a viure diferent després de setmanes de confinament a casa. És estiu i
portem sempre la mascareta, mantenim les distàncies i tenim cura d’una bona higiene
de mans, però no podem abaixar la guàrdia. Cal seguir sempre les notícies i indicacions
oficials directes de la Generalitat, organismes oficials i de l’Ajuntament.
Estem a l’estiu i és temps de festes i celebracions, però la pandèmia ens situa en un
escenari diferent on prevalen la salut, la prudència i la responsabilitat. Hem de reinventar l’estiu i les festes!
Al mes de juny vam celebrar els «Barris Confinats», gràcies a les comissions dels barris de
la Plaça, de Baix i de la Riba.
Els mesos de juliol i agost és quan gaudíem de les festes d’estiu a la Miralba, a l’Esplai, a
Can Gordei i al Priorat.
Fa unes setmanes vam parlar amb les associacions de veïns, que són qui organitzen les
festes, i ens van comunicar que havien decidit no fer-ne aquest estiu i que les posposaven,
si és possible, a la tardor o l’hivern.
Des de l’Ajuntament hem organitzat i celebrat la festa de l’Ortigós i el «Sant Jordi confinat», amb les mesures sanitàries pertinents, i celebrarem la Festa Major.
Serà una festa major que, per les circumstàncies, serà diferent de les anteriors però que,
gràcies a les entitats de la Bisbal i a tots vosaltres, tindrà l’element principal: les ganes i la
il·lusió de gaudir de la Festa de la Bisbal per a la gent de la Bisbal. Serà una festa major
segura i responsable. Responsabilitat, sentit comú i molta prudència és el que ens farà
vèncer aquesta situació.

Reinventamos las fiestas de verano con
responsabilidad
Estamos aprendiendo a vivir diferente después de semanas de confinamiento en casa. Es
verano y llevamos siempre la mascarilla, mantenemos las distancias y realizamos una buena
higiene de manos, pero no podemos bajar la guardia. Hay que seguir siempre las noticias
e indicaciones oficiales directas de la Generalitat, organismos oficiales y del Ayuntamiento.
Estamos en verano y es tiempo de fiestas y celebraciones, pero la pandemia nos
sitúa en un escenario diferente donde prevalecen la salud, la prudencia y la responsabilidad. ¡Tenemos que reinventar el verano y las fiestas!
Durante el mes de junio celebramos los «Barrios Confinados», gracias a las comisiones
de los barrios de la Plaça, de Baix y de la Riba.
En los meses de julio y agosto es cuando disfrutábamos de las fiestas de verano en La
Miralba, El Esplai, Can Gordei y El Priorat.
Hace unas semanas hablamos con las asociaciones de vecinos, que son quienes organizan las fiestas, y nos comunicaron que habían decidido no hacerlas este verano y posponerlas, si es posible, al otoño o invierno.
Desde el Ayuntamiento hemos organizado y celebrado la fiesta de L’Ortigós y el «Sant
Jordi confinado», con las medidas sanitarias pertinentes, y celebraremos la Fiesta Mayor.
Será una fiesta mayor que, por las circunstancias, será diferente de las anteriores pero
que, gracias a las entidades de La Bisbal y a todos vosotros, tendrá el elemento principal:
las ganas y la ilusión de disfrutar de la Fiesta de La Bisbal para la gente de La Bisbal. Será
una fiesta mayor segura y responsable. Responsabilidad, sentido común y mucha prudencia es lo que nos hará vencer esta situación.
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La Bisbal
deixa enrere la
desescalada
El passat mes de juny
es van reprendre alguns
serveis així com l’atenció
presencial a les oficines
municipals
Amb el final del procés de desescalada
i l’inici de l’etapa de represa, la Bisbal
ha començat a recuperar una certa
normalitat, però sense deixar enrere
les mesures necessàries per a garantir la seguretat davant la COVID-19. El
personal municipal s’ha anat reincorporant de forma progressiva al seu lloc
de treball i el 29 de juny van reobrir
les oficines municipals, que atendran
la ciutadania de forma presencial de
dilluns a divendres de les 9 a les 14 hores per a consultes i el registre de documents. Per a fer gestions amb altres
departaments cal demanar cita prèvia.
Tot i la reobertura, es recomana a la

ciutadania que prioritzi l’atenció telefònica i telemàtica per a evitar aglomeracions. Caldrà complir les mesures
de seguretat establertes a les oficines
municipals, com fer ús de la mascareta i del gel hidroalcohòlic i respectar
l’aforament i la distància de seguretat.
Prèviament s’havien reprès altres serveis, com el de la Biblioteca, i havien
obert les oficines de BASE i d’Aqualia.

Garantint l’atenció sanitària
Des del passat 15 de juny, el consultori roman obert els dilluns, dimecres
i divendres des de les 8 a les 14 hores

“

Es recomana a la
ciutadania que continuï
prioritzant l’atenció
telefònica i telemàtica a
l’Ajuntament per a evitar
aglomeracions

i els dimarts i dijous des de les 15 a les
20 hores, amb atenció mèdica i d’infermeria, però només amb cita prèvia
amb l’objectiu de disminuir el risc de
transmissió i contagi. Els pacients de
l’àrea de pediatria són atesos al centre
assistencial El Botafoc del Vendrell.

Ajuts per a les famílies i empreses
afectades per la COVID-19

S’han presentat una quarantena de sol·licituds, tot i que algunes no compleixen
els requisits de la convocatòria
L’Ajuntament ha destinat una partida
de 30.000 euros a ajudar persones autònomes i petites empreses afectades
per la crisi sanitària de la COVID-19.
S’han presentat 24 sol·licituds, de les
quals 8 no complien els requisits de la
convocatòria i 8 més sí que han estat
acceptades. Pel que fa a aquestes darreres, les persones/empreses que les han
fet rebran una subvenció d’entre 400 i
800 euros, mentre que a la resta se’ls ha
requerit documentació per a tornar a
valorar cada cas.

Quant als ajuts destinats a les famílies
se n’han presentat 17 sol·licituds, de les
quals 5 han estat desestimades. Les altres 12 es tornaran a valorar quan s’hagi
aportat la documentació sol·licitada. En
aquest cas la subvenció és de 500 euros
per unitat familiar o de convivència.

El consistori ha destinat 60.000 euros a ajudar els
col·lectius més afectats per la crisi sanitària
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La piscina municipal romandrà tancada
aquest estiu
La implementació de les mesures de seguretat necessàries suposaria un important
dèficit econòmic per a l’Ajuntament
La piscina municipal de la Bisbal no
obrirà al públic aquesta temporada d’estiu. L’equip de govern ha pres
aquesta decisió amb la voluntat de
prioritzar la seguretat de la ciutadania
i davant la impossibilitat d’assumir les
normes establertes per les autoritats sanitàries. Des del consistori es considera
molt difícil poder complir mesures com
un aforament limitat al 30 %, l’obertura
mitjançant cita prèvia per tal de poder
organitzar horaris per torns, el control
de la temperatura a l’hora d’accedir a
l’equipament, la incorporació d’un sistema de neteja i desinfecció del calçat,
la desinfecció continuada dels espais
i zones comunes i el manteniment de

dos metres de distància entre les persones, tant dins com fora de l’aigua. A
més, implementar totes aquestes mesures ocasionaria un important dèficit

en els comptes municipals. Els veïns i
les veïnes que conservin entrades dels
talonaris de la temporada anterior podran utilitzar-les l’estiu vinent.

El servei de llar d’infants
municipal es reprendrà al
mes de setembre

Mesures de prevenció al
mercart setmanal per a
evitar contagis
El mercat setmanal va tornar el passat mes de juny, després
de la finalització de l’estat d’alarma. Primer van fer-ho les
parades destinades a productes d’alimentació, i la resta van
poder obrir a partir del dia 1 de juliol. Amb la voluntat d’evitar aglomeracions i prevenir els contagis, s’ha modificat la
ubicació de les parades per a garantir que quedin prou separades i compleixin la distància de seguretat; així mateix,
s’ha habilitat un carril per a cada sentit de la marxa: un d’entrada i un de sortida. D’altra banda, les persones visitants
han de complir un seguit de mesures obligatòries, com fer
ús de la mascareta i rentar-se les mans amb el gel hidroalcohòlic que trobaran a la seva disposició al mercat.

L’Ajuntament ha decidit
mantenir tancada la llar
d’infants municipal L’Oreneta aquest curs 2019-2020
davant la impossibilitat de
complir les instruccions
marcades per les autoritats sanitàries pel que fa a
l’adequació d’espais i les
mesures de distanciament
i d’higiene.
Durant el procés de desescalada, el comitè tècnic del
Pla PROCICAT va aprovar un pla d’obertura dels centres
educatius que determinava que aquests no s’obrissin per
als grups de 0 a 1 any perquè els infants d’aquesta edat
són els més vulnerables a la COVID-19. Així mateix, per a la
resta de grups d’edat es van establir un seguit de mesures
—relacionades amb el distanciament físic i l’ús del material d’educació infantil— que des del consistori bisbalenc
consideren inviable poder complir. El centre educatiu no
reprendria el servei fins al mes de setembre.
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Se aprueba el proyecto de ampliación del
local social de Can Gordei
La remodelación incluirá la construcción de dos salas polivalentes y una rampa
para acceder a la pista polideportiva
La Junta de Gobierno local ha aprobado inicialmente el proyecto de ampliación y remodelación del local social
de Can Gordei, que se prevé ejecutar
a finales del 2020. Actualmente el documento se encuentra en exposición
pública y quedará aprobado de forma
definitiva en caso de que no se presenten alegaciones.
Las obras supondrán una ampliación de la superficie construida, que
pasará de 193,38 m2 a 219,62 m2. Se
reducirá el espacio destinado al porche y al servicio de bar y se crearán
dos salas polivalentes para actividades
organizadas por el Ayuntamiento o la
asociación vecinal. Se prevé también
la construcción de una rampa para acceder a la pista polideportiva desde la
terraza ubicada en la parte posterior
del edificio. El proyecto ha contado
con las aportaciones de la asociación
de vecinos de Can Gordei. El coste de
la remodelación y ampliación del local

Primers
tràmits per a
enderrocar
la masia de
la Miralba

“

El proyecto de ampliación del local social ha contado
con las aportaciones de la asociación de vecinos de
Can Gordei

será de 55.418,16 euros, que serán financiados con una subvención de la

L’Ajuntament ha aprovat un
contracte per a la redacció
del projecte tècnic de l’enderroc de la masia de la Miralba, que actualment es troba
en mal estat de conservació. El servei inclourà la direcció
de l’execució de l’obra i la coordinació de la seguretat i la
salut durant el desenvolupament del projecte. Els treballs
els realitzarà l’empresa Disseny i Arquitectura Taller Pericial,
SL, per un valor de 5.826,15 euros. La intenció del consistori és destinar aquesta parcel·la municipal a equipaments.

Diputación de Barcelona y con fondos
propios.

S’aplica la taxa
d’escombraries a la Pineda
de Santa Cristina
A partir d’aquest 2020, els veïns i les
veïnes de la Pineda de Santa Cristina
hauran d’abonar la taxa del servei de
recollida d’escombraries aprovada fa
uns anys per l’Ajuntament. Tot i que
la gestió del servei va a càrrec del municipi de Rodonyà
—ja que una part del nucli forma part del municipi veí—,
les i els habitants de la Bisbal es beneficien d’altres serveis
municipals com la recollida de voluminosos, els contenidors de poda i l’ús de la deixalleria. És per això que se’ls
aplicarà la mateixa taxa que a la resta de bisbalencs i bisbalenques, que és de 140 € anuals, els quals es divideixen
en dues fraccions de 70 € cadascuna.
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Se rechaza la subida de las
tarifas de agua propuesta
por Aqualia
La Comissió de Preus de Catalunya ha ratificado la decisión
del Ayuntamiento de La Bisbal para rechazar la subida de
las tarifas del servicio de abastecimiento de agua potable
propuesta por FCC-Aqualia, SA. Esta modificación de los
precios suponía aumentar la tarifa del primer tramo de consumo y dos de las tres cuotas fijas que se rebajaron un 30 %
en el año 2017. En total, se proponía un incremento global
de un 10 % en el recibo, que, según la empresa concesionaria, debía servir para cubrir unas pérdidas que estima en
65.141 euros anuales. El consistorio informó al Pleno sobre
la resolución de la Comissió de Preus en la sesión plenaria
del mes de junio.
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S’inicia l’expedient de
l’enderroc de l’antiga
fassina
A finals de juny es va presentar l’expedient per a la contractació dels treballs d’enderroc de les edificacions industrials situades al carrer Barcelona, de propietat municipal,
a excepció de la torre de 15 metres d’alçària coneguda
popularment com «la Fassina», que es vol cedir a la Colla
Castellera de la Bisbal. El contracte contempla un preu de
77.690,37 euros i una durada màxima de dos mesos des de
l’endemà de la signatura de l’acte de replanteig. Durant el
mes d’agost s’aprovarà la licitació i, tot seguit, es farà pública al web municipal.

Aquest estiu hi haurà afectacions de
trànsit a la carretera C-51
La construcció d’una rotonda en aquest vial ocasionarà talls que s’allargaran
fins a la segona quinzena d’agost
Les obres de construcció d’una rotonda a la C-51 afectaran el trànsit rodat
durant tot l’estiu. La carretera C-51z
romandrà tallada a partir de l’Esplai en
direcció a Santa Cristina i Valls, així com
el vial lateral que habitualment utilitzen els veïns i les veïnes de l’Esplai, Can
Gordei, la Masieta i Santa Cristina per a
accedir al nucli urbà. D’aquesta manera, les bisbalenques i els bisbalencs que
surtin de l’Esplai o la Masieta només
podran girar a la dreta i si volen canviar
de sentit de circulació hauran d’arribar
fins a la rotonda de la Miralba. El mateix passarà als veïns i les veïnes de Can

Gordei que vulguin anar en direcció a
Valls o al nucli.
Les persones que surtin de la Pineda
de Santa Cristina hauran d’anar fins a la
rotonda de Masllorenç per accedir a la
C-51. L’empresa que realitza les obres
senyalitzarà totes les afectacions, que
es podrien allargar fins a la segona
quinzena d’agost.

La carretera C-51z romandrà tallada a partir de
l’Esplai així com el vial lateral que s’utilitza per a
accedir al nucli urbà
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A la recerca de finançament
extern per a invertir al municipi
L’Ajuntament ha demanat a la Diputació de Tarragona una subvenció per a
desenvolupar cinc projectes en els propers quatre anys
La situació viscuda en els darrers mesos a causa de la COVID-19 ha fet que
aquest primer any de legislatura hagi
estat força inusual. Tot i el tancament
de serveis i equipaments durant el
confinament, la gestió municipal no
s’ha aturat. Una de les línies d’actuació ha estat la recerca de finançament

extern per a poder desenvolupar les
inversions previstes en els propers
quatre anys.
El Pla d’Acció Municipal (PAM) de la
Diputació de Tarragona per als anys
2020-2023 preveu destinar a la Bisbal
del Penedès una subvenció per valor
de 589.258,89 euros. El consistori ha

presentat el seu pla d’inversions, però
haurà d’esperar fins a l’octubre per
confirmar si podrà disposar d’aquests
diners per a finançar l’ampliació dels
locals socials de Can Gordei i el Priorat,
la reforma de la Fassina i l’arranjament
del camí del Priorat i de les infraestructures del barri de la Riba.

Ampliació i reforma del local social de
Can Gordei
Actualment, el local social disposa d’un ampli espai per al servei de bar i un
despatx. El projecte inclou dues sales polivalents per a activitats organitzades per l’Ajuntament o per l’Associació de Veïns de Can Gordei, així com la
construcció d’una rampa per a accedir a la pista esportiva situada a la part
posterior de l’edifici. Es preveu licitar les obres aquest 2020, tot i que hi
haurà temps per a realitzar-les fins al novembre del 2021.

Pressupost del projecte: 67.084,75 €
Subvenció sol·licitada: 53.164,47 €

Torre de guaita núm. 36 · La Bisbal del Penedès · JULIOL/AGOST 2020

9

Millora de les infraestructures al barri
de la Riba
La tercera fase d’aquest projecte, que vol arranjar les infraestructures bàsiques a la part alta del nucli urbà, preveu treballs al barri de la Riba. La
intenció és adequar i soterrar la xarxa de l’enllumenat públic per a evitar fuites, millorar la xarxa d’abastiment d’aigua potable i aprofitar aquestes dues
actuacions per a soterrar tubs i poder oferir connexions no-aèries de fibra
òptica. La previsió és executar les obres el 2021 i que estiguin enllestides,
com a màxim, al maig del 2022.

Pressupost del projecte: 1.119.331,72 €
Subvenció sol·licitada al PAM: 335.000 €
Subvenció sol·licitada al PUOSC: 370.000 €

Reforma de l’edifici de la Fassina
L’Ajuntament ha decidit mantenir la torre de la Fassina en considerar-la un
edifici emblemàtic i referent del municipi. Els treballs previstos consistiran
en l’adequació de la torre i la construcció d’un magatzem per a la brigada en
l’espai que ocupen ara les edificacions existents. Aquestes seran enderrocades durant el 2020 i es redactarà el projecte perquè les obres es puguin
dur a terme el 2021. La torre es cedirà temporalment a la Colla Castellera.

Pressupost del projecte: 350.000 €
Subvenció sol·licitada: 100.000 €

Ampliació del local social del
Priorat
Actualment, el local social «Els quatre vents», del Priorat, disposa d’una sala,
un lavabo i un despatx. El projecte de reforma preveu ampliar l’espai existent amb dues sales polivalents per a activitats organitzades per l’Ajuntament i per l’Associació de Veïns. La previsió és executar les obres el 2021 i
que estiguin enllestides, com a màxim, al maig del 2022.

Pressupost del projecte: 67.084,75 €
Subvenció sol·licitada: 51.314,89 €

Arranjament del camí del
Priorat
El tram que uneix el nucli amb la urbanització del Priorat és un vial estret
que utilitzen diàriament vehicles i vianants. Els treballs d’arranjament consistiran a fer un camí accessible per a ciclistes i vianants amb l’objectiu de
garantir-ne la seguretat i fomentar aquests desplaçaments en detriment del
trànsit rodat. Es preveu realitzar les obres al llarg del 2022.

Pressupost del projecte: 100.000 €
Subvenció sol·licitada: 49.779,53 €
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Ajuts per a fomentar l’ocupació i
l’emprenedoria
Es destinaran 10.000 euros a subvencionar aquelles persones que s’hagin
establert com a autònomes durant l’any 2019
L’Ajuntament ha obert una nova convocatòria d’ajuts destinada a persones
desocupades que hagin posat en marxa el seu negoci durant l’any 2019. Per
a poder optar a aquesta subvenció cal
tenir tots els permisos pertinents i estar empadronat al municipi com a mínim sis mesos abans de donar-se d’alta
com a autònom.
El consistori té previst destinar
10.000 euros a aquesta convocatòria.
Les persones que hagin sol·licitat
aquest ajut podran rebre una quantitat màxima de 2.800 euros, que
s’haurà de destinar a pagar les quotes
d’autònoms del primer any, al lloguer
del local o a despeses derivades de
l’inici de l’activitat.

“

Es consideren despeses subvencionables les quotes
d’autònoms, el lloguer del local i aquelles derivades
de l’inici de l’activitat

Nova oferta formativa destinada a persones
desocupades
Aquest mes de juliol s’ha posat en marxa un curs de capacitació per al
manteniment d’instal·lacions d’electricitat i lampisteria
El dilluns dia 6 de juliol es va iniciar
un curs de capacitació per al manteniment d’instal·lacions d’electricitat,
lampisteria, calefacció i climatitzacions destinat, prioritàriament, a persones que es troben en situació d’atur.
Aquesta formació s’emmarca dins el
programa innovador «Xarxa d’ocupació del Baix Penedès» i del pla d’acció
«Coordinació i impuls de l’oferta formativa del Baix Penedès», que tenen
per objectiu desenvolupar accions
formatives destinades als sectors amb
més potencial d’ocupació a la comarca. Un total de 14 persones del Baix
Penedès estan seguint aquest curs,
entre les quals hi ha alumnes bisba-

lencs. El curs s’ofereix de forma presencial a la sala polivalent del Centre
Municipal de Cultura amb totes les
mesures de prevenció i distanciament

necessàries per a evitar contagis de la
COVID-19. La formació consta de 120
hores teòriques i 40 hores de pràctiques en empreses.
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La Bisbal implantarà el servei de recollida
porta a porta a tot el municipi
El consistori ha impulsat un estudi per a analitzar la situació i establir una
metodologia adaptada a cada barri
Amb la voluntat d’afrontar el problema dels residus urbans amb responsabilitat i determinació, l’any vinent,
la Bisbal posarà en marxa la recollida
selectiva de deixalles a tot el municipi.
Prèviament, el consistori ha promogut
un estudi per a conèixer-ne la situació.
La diagnosi ha mostrat que gairebé
un 90 % de les deixalles que es generen a les llars bisbalenques es poden
reaprofitar i reciclar. En concret, s’ha
observat que la matèria orgànica suposa el 45 % de tots els residus domèstics; el 12-14 % correspon al paper
i cartró; els envasos representen un altre 12-14 %; el percentatge de residus
de vidre se situa en un 8-10 %, i la resta, els residus que no es poden separar
ni reciclar, suposa un 15-20 %.
Així doncs, a partir del 2021, es preveu que s’ampliï la recollida porta a

porta a tots els nuclis del municipi,
amb l’excepció de la Masieta, on s’ha
d’acabar de parlar amb els veïns i les
veïnes, i Santa Cristina, on ho gestiona
l’Ajuntament de Rodonyà. El nou ser-

vei anirà acompanyat d’una ampliació
de la deixalleria, un millor servei de
disposició de la poda i els residus vegetals i una reestructuració de la recollida de voluminosos.

L’ADF Clot de Bou col·labora en la
prevenció dels incendis forestals
Mitjançant un conveni, el consistori atorga 5.000 euros a l’entitat bisbalenca,
que dona suport en diferents actuacions municipals
L’Ajuntament ha signat un conveni de
col·laboració amb l’ADF Clot de Bou
perquè participi en les tasques de prevenció dels incendis forestals i altres
treballs derivats del Pla d’Actuació Municipal. En total, s’han destinat 5.000
euros a l’entitat bisbalenca, que aquest
estiu col·labora especialment en la protecció de l’entorn.
L’acord posa especial èmfasi en la
feina d’extinció d’incendis forestals i de
supervisió en cas de situacions declarades d’alt risc de foc. Així mateix, l’ADF es
compromet a donar suport en actes or-

ganitzats per l’Ajuntament com ara espectacles pirotècnics, actuacions sobre
l’arbrat públic i tasques de neteja viària
en casos excepcionals. També, durant
l’emergència sanitària, l’ADF Clot de
Bou va realitzar importants treballs de
desinfecció de carrers i espais del municipi. Des de l’Ajuntament, es vol agrair
la seva gran tasca en aquests moments
excepcionals.

L’Ajuntament agraeix la implicació de l’ADF durant
els mesos de confinament

12
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El Casal
d’Estiu
s’adapta
a la nova
normalitat
El projecte de lleure
ha elaborat un estricte
protocol per prevenir el
contagi de la COVID-19
El passat dilluns 29 de juny es va donar
el tret de sortida a una nova edició del
Casal d’Estiu amb importants canvis i
replantejaments. L’empresa La Ballaruga és l’encarregada de gestionar el
campus després de guanyar la licitació
del servei. Enguany, a causa de la crisi
sanitària, s’han establert estrictes mesures i s’han reforçat especialment els
hàbits d’higiene.
Els nens i les nenes, que van des de P2
fins a 6è de primària, s’hi distribueixen
en grups de 10 com a màxim, sense interacció entre ells i amb un monitor referent. Els infants porten mascareta, es

Finaliza con
éxito el curso
de memoria

“

La prioritat de l’Ajuntament és la seguretat i el
benestar dels petits

renten freqüentment les mans i mantenen la distància de seguretat. A més,
es fan entrades i sortides esglaonades
i se’ls pren la temperatura. La situació
excepcional ha fet que, per exemple,
no es facin sortides amb autocar ni activitats a la piscina municipal.

Aquest any, el Casal, que no compta amb tants infants participants com
en edicions anteriors, finalitzarà el 10
de setembre. L’horari és de les 8 a les
13.30 hores i els preus es mantenen
igual que l’any passat: 35 euros setmanals i 60 euros la quinzena correlativa.

profesora, ya que las sesiones presenciales tuvieron que suspenderse a causa del Estado de Alarma y la emergencia sanitaria. No obstante, la profesora
propuso seguir con las clases de forma

telemática y, durante el confinamiento, se continuó trabajando a través de
WhatsApp. Después del desayuno se
entregaron los diplomas acreditativos
del curso.

Las personas
participantes y la
profesora desayunaron
juntos para despedir la
interesante formación
El pasado jueves 18 de junio se organizó un desayuno para clausurar el curso
de prevención del deterioro neurocognitivo que imparte la profesora universitaria Yolanda Almagro. La celebración
fue un bonito momento de reencuentro entre las personas participantes y la
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Es facilita l’adquisició dels llibres escolars a
les famílies bisbalenques
L’Ajuntament signa un conveni amb l’AMPA perquè pares i mares no hagin d’avançar
els diners ni fer cap tràmit per a demanar una subvenció

La Regidoria d’Ensenyament fa un pas
més en la socialització dels llibres escolars de l’Escola Ull de Vent; en aquest
cas, signant un conveni de col·laboració amb l’AMPA. L’acord simplificarà

l’adquisició dels nous llibres per part
dels pares i mares, ja que, a partir del
pròxim curs, les famílies no hauran
d’avançar cap pagament ni tramitar
cap subvenció, sinó que l’Ajuntament

abonarà directament l’import dels llibres a l’AMPA. Les famílies només hauran d’estar empadronades al municipi
i ser sòcies de l’AMPA per a poder demanar els llibres sense haver de fer-ne
el pagament.
L’AMPA de l’Escola Ull de Vent, amb el
suport del consistori bisbalenc, fa anys
que gestiona la socialització dels llibres
escolars. «Amb la iniciativa, aconseguim disminuir el cost econòmic que
suposa la compra de llibres per a les
famílies, hi facilitem l’accés a tot l’alumnat, es redueixen els residus generats
i fomentem el respecte pel material
comunitari, ja que els llibres s’han de
cuidar perquè puguin ser reutilitzats»,
explica la regidora d’Ensenyament, Leo
Uceda.

L’Ajuntament destina prop de 13.000 euros a
digitalitzar l’Escola Ull de Vent
El centre educatiu incorporarà eines digitals i distribuirà equips informàtics entre
les famílies que no disposin dels recursos necessaris
Tenint en compte la situació excepcional generada per la pandèmia i amb
l’objectiu de preparar el pròxim curs
2020-2021, l’Ajuntament ha aprovat
la concessió d’una nova subvenció a
l’Escola Ull de Vent: en aquesta ocasió,
s’hi destinaran 12.617,99 euros per a
adquirir recursos digitals i ordinadors
i cedir-los a l’alumnat que no disposi
de les eines necessàries per a seguir
el curs de forma telemàtica. D’aquesta
manera es vol garantir la igualtat i l’accés a l’educació de tots els infants i assegurar-los la possibilitat de continuar
amb el procés d’aprenentatge des de
casa.

El consistori bisbalenc destina anualment una partida del pressupost municipal a subvencionar la compra de
material escolar i cobrir altres despeses

del centre, i enguany des de la Direcció
es va demanar reforçar-ne l’aspecte digital davant de la incertesa del pròxim
curs.
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Barri de la Riba

Barri de la Plaça

Els barris del nucli celebren les seves
festes populars
Els veïns i les veïnes van gaudir d’activitats comunes com els tradicionals coets
i la cercavila dels grallers i tabalers de La Societat
La Regidoria de Cultura es va posar en
contacte amb els administradors dels
tres barris del nucli per oferir el seu
suport a l’hora d’impulsar enguany les
celebracions populars. La situació excepcional generada per la COVID-19
va obligar a repensar les festes, però
finalment es van poder tirar endavant
i organitzar algunes propostes per al
gaudi de la ciutadania.
Aquest any, els tres barris han comptat amb nexes comuns com la tradicional tirada de coets el divendres i la
cercavila dels grallers i tabalers de la
Societat Cultural i Recreativa Bisbalenca el dissabte. Els dies 12 i 13 de juny,
el barri de la Plaça va ser el primer a inaugurar la temporada de festes. El cap
de setmana del 19 i 20 de juny va ser
el torn del barri de Baix, i tot seguit, els
dies 26 i 27 de juny, es va gaudir de la
celebració popular del barri de la Riba.
Durant aquelles setmanes, es va
animar els veïns i les veïnes a decorar
finestres, balcons, terrasses i carrers i
a penjar fotografies d’anys anteriors
a les xarxes socials. Cada barri va impulsar les seves pròpies propostes i va

“

Barri de Baix

L’Ajuntament va regalar les tradicionals coques
de cada barri, decorades amb ginesta, beneïdes a
l’església i elaborades al Forn de les Escales

repartir les tradicionals coques, que
excepcionalment va pagar el consistori bisbalenc, ja que els barris no disposen d’ingressos.
Com a novetat, els administradors
del barri de Baix van proposar un re-

eixit sopar a l’aire lliure davant de les
cases i en petits grups. Tot seguit, a les
22 hores, a la plaça Llibertat, es va fer
la projecció de l’òpera Carmen, de Bizet, en el marc de la iniciativa Liceu a
la Fresca.
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Una cantada d’havaneres centra la Festa
de l’Ortigós
Veïns i veïnes van gaudir de l’actuació del grup Olla Barrejada en una celebració
marcada per la COVID-19
Després de les Festes del Pa Beneït, al
nucli urbà, arriba sempre la Festa de
l’Ortigós, que enguany s’ha vist condicionada per les mesures necessàries
per a minimitzar el risc de contagi de
la COVID-19. La tradicional cantada
d’havaneres es va haver de traslladar
a una nova ubicació per a garantir que
es pogués respectar la distància de
seguretat. L’ús obligatori de la mascareta, la neteja de mans amb gel hidroalcohòlic i la necessitat de reservar
l’espai amb cita prèvia van ser altres
de les mesures establertes per a poder
organitzar la celebració. L’any vinent,
si la situació és diferent, la cantada
d’havaneres tornarà a la seva ubicació

Carmen, de
Bizet, apropa
l’òpera a la
Bisbal
Per tercer any consecutiu,
la iniciativa Liceu a
la Fresca va omplir el
municipi de música i
cultura operística
L’obra Carmen, de Bizet, una de les
òperes més aclamades i representades
arreu del món, va ser la proposta de la
tercera edició de la iniciativa Liceu a
la Fresca. La Regidoria de Cultura i el
Gran Teatre del Liceu van organitzar la
tercera edició del projecte amb la voluntat de continuar difonent i fent arribar la cultura operística als bisbalencs
i les bisbalenques.

“

La cantada d’havaneres es va traslladar a una nova
ubicació per a garantir que es respectés la distància
de seguretat

habitual. La festa va ser tot un èxit i
van ser molts els veïns i les veïnes que

van gaudir de l’actuació del grup Olla
Barrejada.

El passat dissabte 20 de juny es va
celebrar la projecció —gratuïta i en
pantalla gran— del muntatge creat
pel popular director Calixto Bieito i
ambientat en l’Espanya contemporània. Enguany, es va tractar d’una edició
molt especial a causa de l’emergència

sanitària generada per la COVID-19,
que va obligar a establir estrictes mesures de prevenció i seguretat. Totes
les persones assistents s’hi van haver
d’inscriure prèviament i, durant la projecció, van haver de seguir les normes
de distanciament i d’higiene.
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La Flama del Canigó torna a il·luminar
el municipi
Com a ferm defensor de les tradicions, l’Ajuntament va decidir celebrar l’acte prenent
totes les mesures de prevenció i seguretat establertes per les autoritats competents
Tenint en compte la situació excepcional generada per la COVID-19, la Bisbal
va organitzar la tradicional arribada de
la Flama del Canigó al municipi seguint
totes les mesures decretades per a evitar la propagació del virus. El passat dimarts 23 de juny, la Flama es va recollir
a Santa Oliva, que enguany feia el repartiment per la comarca, i a les 19.30
hores arribava a la nostra població.
La Gemma Porta Escuder va ser l’encarregada de portar-la en cercavila
des de l’avinguda Colom fins a la zona
exterior de la llar d’infants municipal
L’Oreneta. A més, el grup dels grallers
i tabalers de la Societat Cultural i Recreativa Bisbalenca va acompanyar la
comitiva durant tot el recorregut. Un
cop a l’aparcament, i abans de cloure
la celebració popular, el bisbalenc Fèlix

“

La Gemma Porta Escuder i els grallers i tabalers de la
Societat van acompanyar la Flama pel municipi

Perales va fer la lectura del manifest oficial d’Òmnium Cultural. Enguany es va
viure una revetlla de Sant Joan diferent,

Es presenta el Llibre de
Sant Jordi 2020
Des de fa més de 25 anys, l’Ajuntament impulsa el Llibre de
Sant Jordi, una iniciativa per a difondre la cultura i la història
del municipi. Actualment, la Bisbal compta amb un ric fons
bibliogràfic local, que enguany ha estat ampliat amb l’obra
Als teus ulls, una selecció de fotografies fetes per Felicitat
Farrais que recullen les celebracions bisbalenques entre els
anys 70 i inicis dels 90 del segle XX. El veí Heribert Ventosa
ha complementat l’obra fent-ne una petita introducció. El
llibre es pot comprar, al preu de 5 euros, a les oficines municipals i a la biblioteca.

en què la ciutadania es va trobar amb
petits grups de familiars i amics i es van
evitar les activitats multitudinàries.

La Bisbal acull una jornada
especial de donació de
sang
El dijous 9 de juliol va
tenir lloc al Racó de la
Gent Gran una campanya especial de donació de sang per a
donar resposta a l’alta
activitat transfusional,
ja que s’han reactivat
les operacions i els
tractaments ajornats
durant els darrers mesos als hospitals. Amb
motiu de la COVID-19, les 38 persones donants van haver
d’acudir-hi amb cita prèvia, fregar-se les mans amb gel
desinfectant i respectar la distància de seguretat. També
se’ls va prendre la temperatura. La Regidoria de Sanitat i el
Banc de Sang i Teixits valoren molt positivament la jornada
i fan una crida a mantenir el ritme de donacions.
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Es posposen les festes d’estiu
de les urbanitzacions
Les associacions de veïns del Priorat, la Miralba, l’Esplai i Can Gordei han acordat no
celebrar les festes davant la impossibilitat de garantir-hi totes les mesures de seguretat
Després de valorar detingudament la
situació, els representants de les associacions de les urbanitzacions van traslladar a l’alcaldessa, Agnès Ferré, i al re-

gidor de barris, Feliu Gil, la seva decisió
d’ajornar les festes d’estiu. L’emergència sanitària derivada de la COVID-19
exigeix unes mesures de prevenció,

d’aforament limitat i de reserva d’assistència molt estrictes que han obligat
a posposar qualsevol activitat festiva a
les urbanitzacions.
Les associacions de veïns i veïnes del
Priorat, la Miralba, l’Esplai i Can Gordei
són entitats molt actives, i cada estiu,
amb el suport de l’Ajuntament, programen divertides celebracions populars.
Enguany, el consistori es va trobar amb
cada associació per saber si volien tirar
endavant la festa d’estiu i oferir-los la
seva col·laboració econòmica i logística. També els va proposar una actuació
itinerant durant el cap de setmana de
la celebració popular.
Si més endavant la situació millora i
les normatives de salut ho permeten,
les urbanitzacions no descarten organitzar les festes a la tardor o l’hivern.

Arriba la Festa Major «emmascarada»
L’Ajuntament ha reinventat la popular celebració i combinarà els actes virtuals i els
presencials, per als quals caldrà inscriure’s prèviament a les oficines municipals
Els dies 14, 15 i 16 d’agost, els bisbalencs i les bisbalenques tindran l’oportunitat de gaudir de tres dies de celebració al municipi. La Festa Major 2020
comptarà amb actes al carrer com la
cercavila, el castell de focs, les matinades o l’espectacle infantil itinerant, pensats per a gaudir-los des dels balcons i
les finestres de casa. Així mateix, hi
haurà actuacions a l’envelat amb aforament limitat i inscripció prèvia, com el
Concert de Festa Major amb l’Orquestra Selvatana. La festa també es viurà
a les xarxes socials, on es podrà gaudir
del pregó i la diada castellera.
La mascareta serà obligatòria a totes les activitats presencials. En aquest

sentit, la ciutadania podrà recollir la
seva Mascareta de Festa Major a les oficines municipals del 10 al 12 d’agost,
des de les 17 a les 20 hores, així com
lliurar-hi el document d’inscripció als
actes que ho requereixin.

L’alumnat de 6è, pregoner de
la Festa Major 2020
La Regidoria d’Ensenyament va proposar a la direcció i a les famílies de
l’Escola Ull de Vent que els nens i les
nenes de 6è de primària protagonitzessin el pregó de la Festa Major d’enguany. L’acte es farà a l’auditori Salbà
CMC amb un nombre reduït de persones i vetllant pel compliment de totes

les mesures de seguretat. Les famílies
de l’alumnat podran seguir el pregó
mitjançant una pantalla des de la sala
gran del CMC, i la resta de la població,
a través de YouTube.
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ESPAI
D’OPINIÓ
DELS GRUPS
MUNICPALS

El tarannà del
PDeCAT – COMPROMÍS
per la Bisbal

¡Cuando la prevaricación
de un gobierno sobrevuela
un ayuntamiento!

Encara estem esperant un «Portal de Transparència» transparent i una Llei de Protecció de Dades que es compleixi. Aquest
govern del PDeCAT-COMPROMÍS segueix
publicant al seu web noms i cognoms dels
bisbalencs i les bisbalenques que s’empadronen, dels que reben subvencions i dels
que no. Els són igual les conseqüències que
puguin patir els nouvinguts a causa de ferho públic. Arran d’això, també es fan ressò
de com són vostès d’educats i respectuosos,
però per les xarxes socials s’ha pogut llegir
una tinenta d’alcaldia faltar al respecte a
l’oposició diverses vegades (i estem segurs
que els bisbalencs no tindran cap dubte del
seu caràcter).
Alhora, encara estem esperant resposta
des de l’Ajuntament sobre les factures que
s’han pagat, fins i tot amb informes negatius de la Secretaria. A l’últim ple virtual, la
seva excusa va tornar a venir de «que l’antiga ERC». Senyors del PDeCAT, quant durarà
aquesta excusa, després de quasi cinc anys?
Pagar factures del 2019 sense fer els tràmits
legals no té res a veure amb l’antiga ERC,
però sí que va dir que «estem treballant per
fer les licitacions»; encara?
Diuen que han fet més de 50 licitacions.
També els les hem demanat i encara estem
esperant. Pensen respondre alguna vegada?
O és que tenen massa coses per amagar?
A més, i tal com s’ha vist als plens virtuals,
aquest equip de govern ja ha estat agafat
en més d’una mentida. Aprenguin primer
maneres i formes, ja que és el seu TARANNÀ
el que fa posar els pèls de punta. Tant s’han
emparat a amagar-se darrere d’un exalcalde
«dolent» que ara que no tenen ningú que
els falti el respecte s’ho inventen.
Com va dir el Sr. Mas en el seu dia, Sra.
Alcaldessa, «en què li hem faltat al respecte? Perquè si no, és simplement una frase. El que passa és que vostè té la pell tan
prima, i l’orgull tan ple, que resulta que
qualsevol crítica, encara que sigui dita en
termes correctes, des de qualsevol punt
de vista, no se li ha fet cap al·lusió personal, simplement sobre el funcionament
del seu govern».
Esquerra Republicana de
la Bisbal del Penedès

Nuestra portavoz, Maguy Antolín Manso, en
su afán anticorrupción, emprendió ciertas
investigaciones acerca de un procedimiento
administrativo viciado por el Gobierno del
PDeCAT de La Bisbal, que resultó ser cierto. El
propio Síndic de Greuges ha dado la razón
a Ara la Bisbal (notificación del 30/06/20). El
procedimiento de la adjudicación de la concesión de explotación del local social de Can
Gordei no es conforme a la Legislación de
Contratos de las Administraciones Públicas, debido a los cambios indebidos de
condiciones de último momento por el Gobierno, no respetando las bases publicadas
en el BOP. Dicha adjudicación fue aprobada
por la Junta de Gobierno el 24/2/20 a pesar
del informe desfavorable de la Secretaría
del Ayuntamiento, un hecho muy grave
que incurre en la posible nulidad de pleno derecho del contrato. Por otro lado, si
este gobierno aceptaba la vulnerabilidad
social en dicha adjudicación, debía haberlo
plasmado en las bases iniciales del concurso
para que se presentaran más candidatos y
hoy en día la adjudicataria estaría exenta de
pagar la fianza correspondiente por motivos
sociales. Pero el PDeCAT no cumple la ley
y cambia las reglas del juego a su antojo.
¿Realmente hacemos las cosas bien, Sra. Agnés Ferré? ¡Rotundamente, NO! Casal d’Estiu,
fiesta privada del PDeCAT en L’Ortigós pagada por todos, no se abre la piscina municipal
y las urbanizaciones no organizarán fiestas
de barrio este año = ¡incoherencias absolutas! Nuestras «urbanizaciones» están
en un estado lamentable: no se recogen
las basuras, un «Punt Verd» nauseabundo,
abandono de las colonias felinas, plagas
de pulgas, garrapatas, ratas… Pagamos
«estudios», pero no efectividad. Se hacen
graves diferencias entre las AAVV. Administrativamente, el PDeCAT está respondiendo
a quejas vecinales ¡del año 2019! ¡Algo no
funciona! Este desgobierno no trabaja, ¡y
menos aún «para todos»! ¡Execrable y deleznable, señoras del PDeCAT! Ara la Bisbal SÍ trabaja para todos por igual. Podéis
contactar con nosotros por correo electrónico: aralabisbal@aracatalunya.cat.
Maguy Antolín Manso
Grupo Municipal de ARA la Bisbal

Tots els partits amb representació al consistori estan convidats a participar en aquesta secció.
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El mantra de la
demagògia

Las irresponsabilidades
del equipo de gobierno

Al darrer ple vam ser testimonis de com la
Sra. Alcaldessa alliçonava l’oposició sobre
les publicacions dels decrets d’alcaldia, en
què paguen factures que no justifiquen,
o la publicació d’informació personal com
nom i cognoms dels que s’empadronen a
la Bisbal, dient-nos que hem fet —i citem
textualment— «acusacions greus» sobre
«l’incompliment de la llei de protecció de
dades» i el «dubtós pagament de factures».
En primer lloc, sobre el «dubtós pagament de factures» de què diu que l’hem
acusat, a les publicacions diem que els seus
decrets no justifiquen cap factura; no les
publiquen i no les mencionen, simplement
paguen importants quantitats de diners
sense dir a quines empreses, per quines
feines i quins números de factura són per
a poder trobar-les al Registre, mentre hi ha
ajuntaments que sí que en els decrets reflecteixen i justifiquen tota la informació
d’allò que es paga. Qui parla de dubtosos
pagaments és vostè, no nosaltres, i això
fa què pensar. Quant a les nostres publicacions sobre l’incompliment de la llei de
protecció de dades, vostè diu que ho publiquen d’acord amb el que els assessora
la Generalitat; hem contrastat que molts
ajuntaments de la comarca posen les inicials i no nom i cognoms complets.
Últimament, la tònica habitual del PDeCAT-COMPROMÍS és dir que l’oposició fa
demagògia i falta al respecte, quan són
vostès els que utilitzen les xarxes socials
per a faltar al respecte i difamar; ja li vaig
dir i ensenyar en el ple unes publicacions
d’un membre del seu govern que sí que
feia «acusacions greus» i faltava al respecte.
Fins i tot han començat a amenaçar-nos,
com en l’últim ple, on ens diu que si no rectifiquem «pot tenir les seves conseqüències». Ja sabem que per a vostès l’ajuntament és el seu «cortijo» i que el fet que
una part de l’oposició estigui revisant les
seves gestions i demanant informació no
els agrada.
Tenim la tranquil·litat que ens dona fer
una bona oposició, no només fiscalitzant
la seva activitat a l’Ajuntament, sinó també
aportant solucions i fent propostes.
Units per la Bisbal del Penedès

El grupo municipal del PSC de La Bisbal del
Penedès, una vez más, lamentamos la gran
demagogia que aplica en sus actuaciones
y la gran irresponsabilidad en sus actuaciones recientes debido a la actual situación
de la COVID-19.
En estas épocas de fiestas de barrios y
del municipio, una vez más, las asociaciones de vecinos dan una gran lección de
responsabilidad al actual equipo de gobierno del PDeCAT: las asociaciones acuerdan anular o posponer todas las fiestas por
responsabilidad, debido a la actual situación; lo más sorprendente es ver cómo el
propio Ayuntamiento organiza las fiestas
del barrio de L’Ortigós y, para ello, paga a
una finca privada 1.850 € por dos horas de
alquiler.
Desde el grupo municipal del PSC, reiteramos que no son momentos para organizar fiestas, sino que son momentos en los
que hay que destinar más esfuerzos económicos para poder ayudar a las familias y
los comercios en esta actual situación.
Una vez más, le volvemos a tender la
mano y le solicitamos que actúe con responsabilidad, al igual que hizo al tomar la
decisión de no abrir la piscina municipal,
una decisión responsable por su parte.
Señora alcaldesa, le reiteramos que ¡gobernar no es solo «ordeno y mando», fotos,
vídeos y pica picas! Un buen político es el
que sabe gobernar, escuchar y negociar
con sus adversarios políticos, cosa que hasta la fecha aún no han demostrado.
La agrupación local del PSC reelige a
Daniel Caballero Castaño como primer secretario. La nueva ejecutiva estará formada
por el primer secretario, Daniel Caballero
Castaño, actual portavoz municipal y conseller comarcal; la secretaria de Organización, Montserrat Carrillo Gil, ex concejala
del Ayuntamiento, y la vocal María Dolores
Leiva Martínez.
Los Socialistas de La Bisbal afirmamos
que «los socialistas representamos un proyecto de progreso y de futuro para el municipio, sin exclusiones».

Grupo Municipal
PSC de la Bisbal del Penedès

19

Govern constructiu per
a la Bisbal amb la gent
de la Bisbal
Després d’un any de legislatura, tots els
partits polítics municipals hem ensenyat
les cartes i es veu quina opció ha triat cadascú. Tant si estàs al Govern com a l’oposició, els actes propis i les intervencions,
publicacions i comentaris fets a les xarxes
socials del partit i de les persones que el
formen et demostren si són constructius
o destructius, crítics o demagogs, pel bé
comú o pel bé propi...
Tant l’alcaldessa com els regidors i regidores que formem l’equip de govern, com
les persones que formem part de Compromís amb la Bisbal, som constructius, crítics
i treballem pel bé comú. Ens equivoquem,
però rectifiquem, escoltem i sabeu que ens
trobareu a comprar als comerços locals, als
actes que organitzen les entitats i on calgui!
Ho fèiem abans de ser regidors i regidores i ho seguim fent ara. Publiquem a les
xarxes socials de cadascú o del grup els neguits, els fets, les alegries i l’orgull de ser de
la Bisbal.
Durant l’últim mes la majoria dels grups
polítics de l’oposició han publicat a les seves xarxes socials mentides sobre les mesures que es prenen per a evitar la COVID-19
al casal d’estiu, on l’empresa les pren i les
compleix totes; notícies falses sobre la Festa
de l’Ortigós sense haver-hi assistit, una festa
oberta a tothom amb reserva prèvia i amb
totes les mesures; mentides, segurament
per desconeixement, de procediments
administratius municipals en comptes de
preguntar els dubtes, i fins i tot mentides i
faltes de respecte per desconeixement del
funcionament i la separació entre Registre
Civil i Ajuntament, entre d’altres.
Publicar a les xarxes socials mentides,
desconeixement de procediments, notícies
falses sobre serveis i actes municipals i no
rectificar quan s’aclareix té un nom: demagògia. Si no ho rectifiquen entendrem que
no ho han entès, o que qui els assessora no
està ben informat, o que el que busquen no
és que es facin bé les coses sinó fer demagògia, i això demostra com són realment.
La Bisbal es mereix una oposició constructiva, crítica i seriosa.
Grup Municipal de Compromís
amb la Bisbal

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

Colla Joves Xiquets de Valls

Colla Joves Xiquets de Valls

UNA DIADA
CASTELLERA
CONFINADA
El proper dia 15 d’agost la plaça castellera
de la Bisbal estarà buida, però a les 13 hores
es podrà gaudir, a través del canal de YouTube i de les xarxes socials de l’Ajuntament,
d’un vídeo especial que s’ha elaborat amb
la col·laboració de les colles castelleres que
habitualment participen en la diada: els
Castellers de Vilafranca, la Colla Joves Xiquets de Valls, la Colla Vella dels Xiquets de
Valls i la Colla Castellera de la Bisbal.
Durant el mes de juliol, l’alcaldessa, Agnès
Ferré, el regidor de Festes, Feliu Gil, i la regidora de Cultura, Judith Vidal, es van reunir
amb els presidents i caps de colla per parlar
d’aquesta proposta i convidar les entitats a
participar en la diada castellera del 2021.

Colla Castellera de la Bisbal

Colla Castellers de Vilafranca

Colla Vella dels Xiquets de Valls

