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Un 2021 marcat per grans inversions com 
la remodelació del poliesportiu municipal
El Pressupost d’aquest exercici preveu també ajuts per als col·lectius més afectats 
per la COVID-19 i mesures per a prevenir la malaltia

9. Millorant la 
seguretat amb noves 
càmeres lectores de 
matrícules 

11. Finalitzen les 
obres de rehabilitació 
de dos habitatges 
socials

12. Bona acollida 
de la campanya 
nadalenca del 
comerç local

17. La visita 
dels Reis d’Orient 
fa viure una nit 
màgica
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Serveis
Biblioteca Municipal
Al primer pis del Centre Municipal 
de Cultura
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16.30 a 20 h

Xarxes socials
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Ple municipal extraordinari

A favor En contra Abstenció4 DE DESEMBRE DEL 2020

Elaboració i aprovació del Pressupost 
municipal per a l’exercici 2021

Aprovació del Calendari fiscal per al 2021

Plans estratègics de subvencions per al 2021

Esmena de l’error material detectat en la 
Modificació de crèdit núm. 2PLE/2020, en 
la modalitat de crèdits extraordinaris

Compromís 

Compromís, 
PSC, Ara i 
ERC

Compromís

Compromís, 
PSC, Ara i 
ERC

PSC, Ara i 
ERC

Ara PSC i ERC

Ple municipal extraordinari

A favor En contra Abstenció21 DE DESEMBRE DEL 2020

Constitució d’una taula de diàleg formada 
pels portaveus dels grups municipals del 
Ple amb els representants del Club Segle 
XX a fi de trobar una solució política

Reserva de 20.000 € per a la creació 
d’unes noves subvencions destinades a 
les persones autònomes, petites empreses 
i mutualistes afectades per la situació 
generada per la COVID-19

Bases reguladores de les subvencions 
destinades a les persones autònomes i 
petites empreses de la Bisbal del Penedès 
afectades per la situació generada per la 
COVID-19

Reserva de 40.000 € de crèdit disponible 
amb vinculació jurídica per a la creació 
d’unes noves subvencions a persones 
i unitats familiars o de convivència 
afectades per la crisi sanitària ocasionada 
per la COVID-19

Bases reguladores de les subvencions 
destinades a persones i unitats familiars 
o de convivència afectades per la crisi 
ocasionada per la COVID-19

PSC, Units, 
Ara i ERC

PSC, Units i 
ERC

PSC, Units, 
Ara i ERC

PSC, Units, 
Ara i ERC

PSC, Units i 
ERC

Compromís

Compromís

Compromís

Compromís

Compromís

Ara 

Ara 

Ple municipal ordinari

A favor En contra Abstenció21 DE DESEMBRE DEL 2020

Delegació de la recaptació voluntària de 
la taxa de serveis d’intervenció integral de 
l’Administració municipal a les activitats i 
instal·lacions

Reconeixement extrajudicial de crèdits 
amb l’aprovació de factures del servei de 
transport comarcal

Modificació de crèdit 3PLE/2020, en la 
modalitat de suplement de crèdit

Modificació de crèdit 4PLE/2020, en la 
modalitat de suplement de crèdit per a 
l’aplicació del superàvit pressupostari per 
a amortitzar deute

Punt entrat d’urgència: aprovar el manifest 
perquè la instal·lació de parcs fotovoltaics 
estigui consensuada amb el territori

Compromís 
i Ara

Compromís, 
PSC, Units, 
Ara i ERC

Compromís 
i Ara

Compromís 

Compromís, 
PSC, Units, 
Ara i ERC

PSC, Units i 
ERC

PSC, Units, 
Ara i ERC

PSC, Units i 
ERC
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Comencem un nou any amb esperança 
i nous projectes

“El Pressupost del 
2021 pot incloure 
inversions gràcies 
que l’Ajuntament està 
sanejat i té un deute 
inferior al 20 % 

Empezar un nuevo año siempre nos llena de esperanza e ilusión de que sea mejor que 
el anterior. En este 2021 esta esperanza es mucho más fuerte que en los años anterio-
res por todo lo que hemos vivido y vivimos por la pandemia de la COVID-19.

Os felicito por vuestra responsabilidad en el 2020, atendiendo a todas las me-
didas, y os pido que sigáis cumpliéndolas durante este año 2021.

La pandemia ha hecho repensar el Presupuesto del año pasado y confeccionar el 
del 2021 con partidas para incrementar la limpieza, ayudas para situaciones de 
necesidad ocasionadas por la pandemia y otras partidas. Pero el Presupuesto in-
cluye también inversión pública, con la primera fase de las obras de rehabilitación 
del polideportivo municipal, los derribos de la Fassina y la masía de La Miralba y las 
ampliaciones de los locales sociales de El Priorat y Can Gordei, entre otros.

Todo ello, gracias a que el Ayuntamiento está saneado, con un endeudamiento 
inferior al 20 % y una buena gestión.

Aprovecho esta primera revista del año para tener un recuerdo de los vecinos, 
las vecinas y los familiares que nos han dejado en el 2020: Águeda, Antonia, Ángel, 
Manuela, Juan, José, Marta, Antonio, José, Julián, José, Heraclio, Joan, Nicolás, Juan, 
Salvador, Aurelia, Angela, María, Antonio, María, Ahmed, Miguel, Ramiro, Magdalena, 
Mercedes, Josefa, Josep, Josep Ma., Pedro, Juan, Constanza, José, José Manuel, Rafael 
y Jacinto; para enviar una felicitación a las ocho parejas que se han casado civilmente 
en el 2020, y también para dar la bienvenida a los niños nacidos el pasado año: Ai-
sha, Atenea, Einar, Dylan, Yahya, Ángel, Samuel, Paco, Unai, Valeria, Guillem, Jan, Marc, 
Mohamed, Yago, Kirian, Lalla Khadija, Paula, Lara , Antonio Josué, Darek, Hugo, Julen, 
Aitana, Oriol, Álex, Nuria y Lucía.

¡Que este 2021 sea mejor que el anterior!

Empezamos un nuevo año con esperanza 
y nuevos proyectos

“El Presupuesto del 
2021 puede incluir 
inversiones gracias a 
que el Ayuntamiento 
está saneado y tiene 
una deuda inferior al 
20 %

Agnès Ferré
Alcaldessa de la Bisbal 
del Penedès

Començar un nou any sempre ens omple d’esperança i il·lusió que sigui millor que 
l’anterior. Aquest 2021 aquesta esperança és molt més forta que els anys anteriors per 
tot el que hem viscut i vivim per la pandèmia de la COVID-19.

Us felicito per la vostra responsabilitat el 2020, atenent totes les mesures, i us 
demano que seguiu acomplint-les durant aquest any 2021.

La pandèmia ha fet repensar el Pressupost de l’any passat i confeccionar el del 2021 
amb partides per a incrementar la neteja, ajuts per a situacions de necessitat 
ocasionades per la pandèmia i altres partides. Però el Pressupost inclou també 
inversió pública, amb la primera fase de les obres de rehabilitació del poliesportiu 
municipal, els enderrocs de la Fassina i la masia de la Miralba i les ampliacions dels 
locals socials del Priorat i Can Gordei, entre d’altres.

Tot això, gràcies que l’Ajuntament està sanejat, amb un endeutament inferior 
al 20 % i una bona gestió.

Aprofito aquesta primera revista de l’any per a tenir un record dels veïns, les veïnes i 
els familiars que ens han deixat el 2020: Àgueda, Antònia, Ángel, Manuela, Joan, José, 
Marta, Antonio, José, Julián, José, Heraclio, Joan, Nicolás, Joan, Salvador, Aurelia, Àn-
gela, Maria, Antonio, María, Ahmed, Miguel, Ramiro, Magdalena, Mercedes, Josefa, Jo-
sep, Josep Ma., Pere, Juan, Constanza, Josep, José Manuel, Rafael i Jacint; per a enviar 
una felicitació a les vuit parelles que s’han casat civilment el 2020, i també per a donar 
la benvinguda als infants nascuts l’any passat: Aisha, Atenea, Einar, Dylan, Yahya, Án-
gel, Samuel, Paco, Unai, Valeria, Guillem, Jan, Marc, Mohamed, Iago, Kirian, Lalla Kha-
dija, Paula, Lara, Antonio Josué, Darek, Hugo, Julen, Aitana, Oriol, Álex, Núria i Lucía.

Que aquest 2021 sigui millor que l’anterior!
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Un pressupost municipal marcat per la 
COVID-19
Els comptes per a l’exercici 2021 preveuen un increment dels ingressos i 
una contenció de la despesa que permetrà millorar i ampliar els serveis a 
la ciutadania

L’Ajuntament de la Bisbal ha aprovat 
el pressupost municipal per a aquest 
any, que ascendeix a 4.592.408,54 
euros. Es tracta d’una xifra que s’ha 
incrementat d’un 2,79 % respecte de 
la del 2020, gràcies tant als ingressos 
derivats dels impostos i les taxes com a 
les subvencions rebudes per part d’ad-
ministracions supramunicipals. Aquest 
augment va acompanyat d’una con-
tenció de la despesa, que ha de per-
metre millorar i ampliar els serveis que 
s’ofereixen a la ciutadania, i d’una nova 
reducció de l’endeutament, el qual ha 
passat dels 1.188 euros per bisbalenc/a 
de l’any 2014 a situar-se en els 231 eu-
ros a finals del passat 2020.

El pressupost municipal per a l’exer-
cici 2021 compta amb un capítol im-
portant destinat a inversions, que 
inclou la posada en marxa d’un nou 
procés participatiu perquè els veïns 
i les veïnes decideixin a què desti-
nar una partida de 72.000 euros dels 
comptes públics.

Al costat de les persones 
Un dels aspectes prioritaris d’aquest 
pressupost ha estat mantenir i ampliar 
el suport als col·lectius més vulnera-
bles. En aquest sentit, s’obriran dues 
noves línies d’ajuts, de 20.000 euros 
cadascuna, destinades —una d’elles— 
a les famílies afectades per la crisi de 
la COVID-19 i —l’altra— als comerços 
i establiments del sector de la restau-
ració que han vist disminuïts els seus 
ingressos per la pandèmia.

Pel que fa a altres partides, s’incre-
menta el pressupost destinat a la nete-
ja, tant a la viària —amb la incorporació 
d’un nou vehicle per a la brigada— 
com a la de les escoles per a garantir 
que siguin espais segurs. Es preveuen 
millores també en l’àmbit de la mobili-
tat i de la seguretat, amb la instal·lació 
de noves càmeres de vigilància.

“L’endeutament ha passat dels 1.188 euros per 
bisbalenc/a de l’any 2014 a situar-se en els 231 
euros a finals del passat 2020

IMPOSTOS DIRECTES (IBI, IAE, vehicles, plusvàlues)

IMPOSTOS INDIRECTES (ICIO)

TAXES I PREUS PÚBLICS 

APORTACIONS D’ALTRES ADMINISTRACIONS

INGRESSOS PATRIMONIALS

ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

D’ON PROVENEN ELS INGRESSOS?

19.980 €    

1 €    

114.580,40 € 

2.556.537,84 €  

300.000 €  

665.857,60 €         

929.451,70 €     

ACTIUS FINANCERS6.000 € 

Garantint la transparència en la gestió dels comptes públics

L’Ajuntament té previst donar a conèixer el pressupost municipal a la 
ciutadania de manera més detallada. La situació sanitària no permet 
organitzar actes oberts però s’han elaborat petits vídeos explicatius que 
durant els mesos de febrer i març es penjaran al web municipal i a les 
xarxes socials. El pressupost s’anirà desgranant per àrees i els veïns i veïnes 
podran fer arribar les seves preguntes al regidor o regidora corresponent. 
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Invertint en la millora de 
serveis i equipaments
Aquest 2021, l’Ajuntament de la Bisbal 
destinarà 668.454,43 euros al capítol 
d’inversions, una xifra que suposa un 
45,61 % més que l’exercici anterior. 
Una part important serà finançada 
amb les aportacions d’administracions 
supramunicipals, que permetran fer 
millores al municipi sense necessitat 
de fer ús dels recursos públics. 

[ Millores en la xarxa d’aigua i 
clavegueram: 
256.627,29 €

[ Partida per a desenvolupar un 
procés de pressupost participatiu: 
72.000 €

[ Ampliació del local social del 
Priorat: 
65.358,97 €

[ Adquisició d’un nou camió cistella: 
57.000 €

[ Ampliació del local social de Can 
Gordei: 
53.164,47 €

[ Canvi de lluminàries a LED i 
reposició de fanals solars: 
50.000 €

[ Arranjament de franges forestals: 
30.000 €

[ Instal·lació de dues càmeres 
lectores de matrícules al Priorat i la 
Miralba: 
14.803,70 €

[ Renovació de les bústies a les 
urbanitzacions: 
10.000 €

[ Adequació de les instal·lacions de 
l’edifici de l’ajuntament: 
10.000 €

[ Millores a la piscina municipal: 
10.000 €

[ Renovació dels elements dels 
parcs infantils: 
5.000 €

Més enllà d’aquestes actuacions 
concretes, el pressupost municipal 
del 2021 preveu també la redacció 
d’alguns projectes que podrien execu-
tar-se l’any 2022, com la renovació de 
les instal·lacions de la xarxa d’aigua, 
l’enllumenat i el soterrament de la fi-
bra òptica al barri de la Riba, el projec-
te de creació d’un camí per a vianants 
entre el nucli i el Priorat o el de l’ade-
quació de l’edifici de la Fassina. 

Altres inversions previstes
El principal projecte que es desenvolu-
parà aquest 2021 serà la primera fase 
de la rehabilitació del poliesportiu 
municipal. Al mes de desembre passat 
se’n va iniciar la licitació de les obres, 
que es podran realitzar amb una 
partida provinent de l’exercici 2020. 
També s’arrosseguen de l’any passat 
altres inversions que s’executaran en 
els propers mesos, com l’enderroc de 
la Fassina i de la masia de la Miralba 
o la compra de mobiliari i maquinària 
per als locals socials de la Miralba i Can 
Gordei.

S’aprova el Pla 
Estratègic de 
Subvencions 
per al 2021
Amb la voluntat de mantenir el 
suport a les associacions i entitats 
locals i als col·lectius més vulnera-
bles de la població, l’Ajuntament 
ha aprovat el Pla Estratègic de Sub-
vencions per a enguany. Aquest in-
clou ajuts en diferents àmbits com 
la prevenció i extinció d’incendis, 
l’assistència social, l’ensenyament, 
el foment de l’ocupació i la promo-
ció de la cultura i l’esport.

Així, doncs, a més dels ajuts per a 
les persones i negocis afectats per 
la COVID-19, es destina una partida 
de 10.000 euros a atendre necessi-
tats puntuals i bàsiques de famílies 
en situació de vulnerabilitat. El pla 
inclou també subvencions en ma-
tèria d’educació que ascendeixen a 
més de 50.000 euros per al material 
dels centres educatius, l’adquisició 
de llibres de text i per al menjador i 
el transport escolar.

Pel que fa a les entitats culturals 
i esportives, s’atorgaran ajuts con-
crets a la Societat, al Ball de Diables 
de la Bisbal, a la Colla Castellera i 
al Joventut Bisbalenca CF. D’altra 
banda, es signarà un nou conveni 
amb l’ADF Clot de Bou que com-
portarà una aportació municipal 
de 5.000 euros per a la prevenció 
d’incendis.
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Calendari fiscal per a l’any 2021
L’Ajuntament de la Bisbal ha aprovat els períodes de pagament durant els quals caldrà 
fer front als diversos tributs municipals.

Ayuntamientos de la comarca reivindican la 
preservación del suelo agrícola
Se aprueba un manifiesto contra la instalación de parques fotovoltaicos 
sin el consenso del territorio

El Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del 
Baix Penedès y el Ayuntamiento de 
La Bisbal aprobaron, el pasado 16 de 
diciembre, un manifiesto contra la ins-
talación de dos parques fotovoltaicos 
en la comarca. El primero afectaría a 
terrenos de uso agrícola de los muni-
cipios de Sant Jaume dels Domenys, 
Llorenç del Penedès, Banyeres y La 
Bisbal; el segundo ocuparía una su-
perficie aproximada de 9,3 hectáreas 
de terrenos también agrícolas de La 
Bisbal.

Los municipios afectados no han 
tenido conocimiento de estos proyec-
tos hasta hace unas semanas, cuando 
se les informó de que la Ponencia de 

Energías Renovables debía pronun-
ciarse sobre su viabilidad y se les daba 
30 días para presentar alegaciones.

El manifiesto muestra la apuesta 
unánime de dichos municipios por las 
energías sostenibles, pero consideran 
que las plantas fotovoltaicas deberían 
integrarse en los polígonos industria-
les existentes y que no pueden poner 
en riesgo el futuro de la agricultura, el 
enoturismo y el paisaje de la comarca.

“Los municipios afectados apuestan por las energías 
renovables siempre y cuando no pongan en peligro 
el futuro agrícola de la comarca

CONCEPTE          PERÍODE

[ Taxa de conservació del cementiri municipal    Del 31/01/2021 al 31/03/2021

[ Taxa d’escombraries – 1a fracció     Del 31/03/2021 al 31/05/2021

[ Taxa d’escombraries – 2a fracció     Del 30/07/2021 al 30/09/2021

[ Impost sobre vehicles de tracció mecànica    Del 31/03/2021 al 31/05/2021

[ Impost sobre béns immobles urbans – 1a fracció    Del 30/04/2021 al 30/06/2021

[ Impost sobre béns immobles urbans – 2a fracció    Del 27/08/2021 al 29/10/2021

[ Impost sobre béns immobles de caràcter especial   Del 30/04/2021 al 30/06/2021

[ Impost sobre béns immobles rústics     Del 30/06/2021 al 31/08/2021

[ Taxa d’ocupació del domini públic     Del 30/06/2021 al 31/08/2021

[ Impost sobre activitats econòmiques     Del 30/07/2021 al 30/09/2021

Calendari fiscal 2021:
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Es liciten les obres de remodelació del 
poliesportiu municipal
Els treballs de la primera fase inclouran la rehabilitació del pavelló actual 
i la construcció d’un edifici annex per als vestidors

Tot a punt per a iniciar enguany la pri-
mera fase de la remodelació del poli-
esportiu municipal. L’Ajuntament ha 
obert el procés de licitació de les obres 
per un import d’1.256.563,51 euros i 
una durada prevista de 18 mesos.

Aquesta primera fase inclourà la re-
habilitació del pavelló actual per adap-
tar-lo a la normativa del Consell Català 
de l’Esport. Per a fer-ho possible, cal-
drà efectuar canvis en l’estructura de 
la coberta que permetin millorar les 
condicions acústiques i l’aïllament 
tèrmic, i caldrà també projectar noves 
instal·lacions —atès que les actuals es 
troben obsoletes— i unes grades amb 
capacitat per a 100 persones assegu-
des, a banda de les dues localitats per 
a persones que es moguin amb cadira 
de rodes.

La pista tindrà unes dimensions re-
glamentàries de 32 x 20 metres i una 
alçada mínima requerida de 7 metres. 
Es reforçarà la coberta i es farà arribar 
més llum natural al centre de la pista. 
Es preveu també obrir al mur que se-
para el pavelló del bar i restaurant un 
gran finestral que serveixi de mirador 
per a poder gaudir del joc. A la banda 
nord de la pista es crearà un pas d’uns 

dos metres d’amplada que servirà 
d’àrea d’escalfament per als jugadors i 
les jugadores i serà útil en cas que cal-
gués evacuar el públic. 

Construcció d’un edifici      
annex
En l’emplaçament on actualment hi ha 
les barbacoes es construirà un edifici 
annex al pavelló, d’una sola planta i 
amb una superfície de 364,60 m2, que 
es distribuirà en diferents espais com 
un porxo d’accés, un vestíbul des d’on 
s’accedirà directament a les grades, 

una part per al servei d’administració 
i control d’accés, dos vestidors per als 
equips, un altre per als tècnics i àrbi-
tres, la infermeria, els banys i un local 
per a la neteja. La parcel·la del polies-
portiu, inicialment propietat de FIDSA, 
va passar a mans de l’Ajuntament el 
2012. Quatre anys després es va con-
vocar un concurs d’idees per a decidir 
el futur d’aquest equipament esportiu. 
Posteriorment es van redactar els pro-
jectes i es va iniciar l’expedient de con-
tractació de les obres que es comença-
ran a executar aquest mateix any.

“El nou poliesportiu municipal tindrà una pista de 
dimensions reglamentàries i unes grades amb 
capacitat per a 100 persones
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Para las próximas elecciones del 14 de 
febrero habrá dos colegios electorales 
La medida se ha tomado para prevenir la propagación de la COVID-19

De cara a las próximas elecciones al 
Parlament de Catalunya, previstas 
para el 14 de febrero, se ha añadido 
un punto más de votación en nuestro 
municipio para evitar aglomeraciones 
y poder mantener las distancias con 

el fin de prevenir la propagación de la 
COVID-19.

En este sentido, el 14 de febrero se 
podrá votar en el gimnasio de la es-
cuela Ull de Vent y en el local del Racó 
de la Gent Gran.

GIMNASIO DEL COLEGIO ULL DE VENT 
Ubicación: avenida Baix Penedès, s/n
Aquí votarán los siguientes barrios: El Priorat, Can Gordei, i Santa Cristina

RACÓ DE LA GENT GRAN 
Ubicación: plaza de l’Era de Batre
Aquí votarán los siguientes barrios: Núcleo, L’Ortigós, La Miralba i El Papagai

COLEGIOS ELECTORALES PARA LAS 
ELECCIONES AL PARLAMENT DE CATALUNYA 
DEL 14 DE FEBRERO

Se celebra un nou ple extraordinari a 
petició de l’oposició
L’equip de govern desestima les propostes presentades pels grups 
municipals del PSC, Units-FIC i ERC-AM

El passat 21 de desembre es va cele-
brar un nou ple extraordinari a pe-
tició dels regidors Daniel Caballero, 
del PSC, Xavier Faura, d’Units-FIC, i 
Sílvia Monfort, d’ERC-AM. En aques-
ta ocasió, els portaveus de l’oposició 
van presentar la documentació ne-
cessària per a poder debatre les seves 
propostes, tot i que cap d’elles va ser 
aprovada.

Pel que fa a la creació d’una mesa de 
diàleg amb representants del Club Si-
glo XX, l’equip de govern va votar-ne 
en contra recordant que s’ha declarat 
nul el contracte amb l’entitat i se li ha 
ofert un espai per a poder desenvolu-

par-hi la seva activitat. Tampoc es van 
aprovar les bases ni la reserva de crè-
dit per a uns ajuts destinats a famílies 
afectades per la crisi de la COVID-19 ni 
per als comerços i establiments que 
han vist reduïda la seva facturació a 

causa de la pandèmia. Des del Govern 
local es considera bàsic aquest suport 
als col·lectius més vulnerables, però 
se’n va votar en contra perquè ja s’han 
previst noves convocatòries de sub-
vencions amb la mateixa finalitat.
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Se instalarán seis cámaras lectoras de 
matrículas en distintos puntos del municipio
Las cuatro primeras se instalarán en este 2021 y las otras dos, en el 2022

El Ayuntamiento de La Bisbal del Pe-
nedès tiene subscrito un convenio de 
colaboración con el Departamento de 
Interior de la Generalitat de Catalunya 
para la ejecución de un proyecto pilo-
to consistente en la instalación y utili-
zación de un sistema de cámaras lec-
toras de matrículas en el municipio. El 
objetivo de la actuación es garantizar 
la seguridad pública, procurar la utili-
zación pacífica de los viales y espacios 
públicos y asegurar la buena convi-
vencia ciudadana.

La implantación de este sistema de 
seguridad será progresiva; durante 

este año se instalarán cuatro cámaras: 
una en El Priorat, dos en La Miralba y 
otra en Can Gordei; y de cara al 2022 
se procederá a la instalación de las 
dos restantes: una más en Can Gordei 
y otra en L’Esplai.

“El objetivo de la actuación es garantizar la seguridad 
pública en el municipio

Visita a les obres de la C-51 amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat 
Les obres estan pràcticament finalitzades i inclouen la rotonda al seu pas 
pel nostre municipi

El passat 15 de desembre, l’alcaldessa 
de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, 
va participar en la visita d’obres que la 
conselleria de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya va realit-
zar a la C-51, concretament al seu pas 
per Vilardida.

Les obres d’aquesta via ja estan pràc-
ticament finalitzades i inclouen la ro-
tonda que s’ha construït al seu pas per 
la Bisbal del Penedès. En aquest sentit, 
Ferré ha afirmat que «tot i que les obres 
han trigat més del compte, la nova ro-
tonda ha millorat la comunicació entre 
diversos barris del municipi, el centre 
de la vila i altres municipis del voltant». 

El conseller de Territori i Sostenibili-
tat, Damià Calvet, i l’alcaldessa bisba-
lenca, Agnès Ferré, han visitat les obres 
juntament amb els alcaldes de Bràfim, 
Rodonyà, Montferri i Vila-rodona.
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Lliurament dels Premis al Mèrit Escolar 
del curs 2019-2020
L’objectiu de la iniciativa és fer un reconeixement a l’esforç de l’alumnat  

L’Ajuntament 
contracta en 
pràctiques 
un jove de la 
Bisbal 
La contractació s’emmarca 
en el programa de 
Garantia Juvenil

Entre finals de novembre i principis de 
desembre del 2020, l’Ajuntament de la 
Bisbal del Penedès va lliurar els Premis 
al Mèrit Escolar del curs 2019-2020 a 
cinc alumnes bisbalencs. L’objectiu 
d’aquesta iniciativa, que té lloc cada 
any, és fer un reconeixement a l’esforç 
dels alumnes del municipi.

Enguany, ateses les restriccions per 
la pandèmia de la COVID-19, no es va 
celebrar un acte conjunt al Centre Mu-
nicipal de Cultura, sinó que es va con-
vocar els guanyadors a l’ajuntament, 
on van rebre els premis individual-
ment. Els i les alumnes que van rebre 
el reconeixement del curs 2019-2020 
van ser Iván Balada González, Arnau 
Castelló Banach i Sara Samper Herra-
dor, de sisè de primària; Mary Perucho 
Beudin, de quart d’ESO, i Fàtima Riam-
bau Mañé, de segon de batxillerat. “A causa de la pandèmia, enguany el lliurament es 

va fer a l’ajuntament de forma individual per a cada 
guanyador/a

Com a premi, els alumnes recone-
guts de sisè de primària van rebre una 

tauleta digital, i els de quart d’ESO i se-
gon de batxillerat, un ordinador.

A través del programa de Garantia 
Juvenil del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya, l’Ajuntament de la Bisbal ha 
contractat un jove bisbalenc per sis 
mesos en la modalitat de pràctiques. 
Les tasques que aquest desenvoluparà 
són d’atenció al públic, administració i 
transparència.

L’objectiu de la contractació és pro-
moure la formació i la millora de l’ocu-
pabilitat de la població jove del nostre 
municipi. Els beneficiaris del programa 
de Garantia Juvenil són joves de 16 a 
29 anys i, a diferència d’altres convoca-
tòries d’ocupació, el programa permet 

arribar al col·lectiu de joves qualificats 
que necessiten un impuls en el seu 
procés d’inserció laboral. L’oferta es va 
fer pública a través del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya i de les xarxes socials 
municipals, i al procés de selecció s’hi 
van presentar quatre candidats.
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Les «antigues cases dels mestres» del 
municipi han estat rehabilitades per a 
acollir dos habitatges socials. Les obres 
van començar al novembre del 2019, 
han tingut un cost de 73.676,27 € i 
s’han enllestit recentment després que 
se n’hagi aprovat la quarta i última cer-
tificació. El següent pas és que l’Ajunta-
ment recepcioni l’obra i procedeixi a fer 
la «licitació de mobles i maquinària», 
que inclou el mobiliari i els electrodo-
mèstics per als dos habitatges. Poste-
riorment es procedirà a redactar i apro-
var les bases per a accedir-hi.

El projecte de rehabilitació de les 
«antigues cases dels mestres» per a fer-
hi dos habitatges socials ha comptat 
amb una subvenció de 20.000 € de la 
Diputació de Tarragona. “Després de licitar mobles i electrodomèstics 

es procedirà a aprovar les bases per a accedir 
als dos habitatges

Compra de mobiliario 
y maquinaria para 
diversos equipamientos 
municipales
El Ayuntamiento de La 
Bisbal del Penedès ha 
aprobado la licitación 
para la compra de mo-
biliario y maquinaria por 
valor de 22.548,11 € para 
distintos equipamientos 
municipales.

La compra incluye los 
muebles y electrodomés-
ticos para las dos vivien-
das sociales ubicadas en 
las «antiguas casas de los 
maestros», para el bar, despacho y sala de reuniones del 
local social de La Miralba y también para el local social de 
Can Gordei. Finalmente, la compra incluye también 11 si-
llas para la sala de plenos.

A punto para el derribo 
de la antigua masía 
de La Miralba

Ya se ha aprobado el contrato menor para que se ejecute 
el derribo de la antigua masía de La Miralba. La empresa a 
la que se ha adjudicado la obra es Excavacions i Transports 
Rovira, SA, por un importe de 10.209,48 €.

El procedimiento para adjudicar el contrato tuvo lugar 
el pasado diciembre, cuando se emplazó a tres empresas 
a participar en el proceso.

Finalitza l’obra de rehabilitació dels dos 
habitatges socials a les «antigues cases 
dels mestres»
En breu es procedirà a la licitació del mobiliari i dels electrodomèstics
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La campanya 
«Troba la llum 
del Nadal» 
esdevé un èxit
Comerços i clients 
s’aboquen en la iniciativa

La Bisbal és un municipi que compta 
amb un gran i tradicional teixit comer-
cial, que en l’últim any ha patit especial-
ment les restriccions provocades per 
la COVID-19. No obstant això, els co-
merços s’han implicat amb la ciutada-
nia oferint serveis a domicili i intentant 
proveir de tots els serveis a la població 
malgrat les prohibicions i els tanca-
ments de botigues, bars i restaurants. 
És en aquestes circumstàncies que 
l’Ajuntament de la Bisbal, amb el suport 
de la Cambra de Comerç de Tarragona, 
va organitzar una campanya de Nadal 
per impulsar el comerç local.

D’una banda, s’han realitzat unes 
sessions de formació virtuals perquè 
els comerços aprofundeixin en el co-
neixement de com fer un ús dinàmic 
i professional de la xarxa social Ins-
tagram i aconseguir potenciar, a tra-
vés d’aquest mitjà, els seus negocis. 
Aquestes sessions, que van tenir lloc al 
novembre, van anar a càrrec d’una for-
madora de la Cambra de Comerç, i van 
participar-hi una trentena de negocis 
del municipi.

D’altra banda, al desembre es va 
posar en marxa la campanya de cara a 
la ciutadania. Un gran nombre de co-
merços hi van participar oferint per les 
compres una butlleta que els clients 
havien d’anar omplint amb cinc segells 
de cinc establiments diferents. Un cop 
aconseguits els cinc, calia portar la 
butlleta a l’ajuntament, on es regalava 
una estrella de Nadal i s’entrava en el 
sorteig de 100 € per a gastar als co-
merços locals. Des de l’Ajuntament es 
vol agrair la implicació dels comerços 
i de la ciutadania que s’hi van abocar 
i van fer que aquesta iniciativa fos tot 
un èxit. Al consistori van arribar més 

“L’Ajuntament organitza una campanya per a impulsar 
el comerç local

de 400 butlletes completades. Els co-
merços també regalaven unes bosses 
fetes per l’Ajuntament, amb la imatge 
de la campanya, que es donaven a la 
clientela amb l’objectiu que aquesta 
en compartís les imatges per les xar-
xes socials.

En definitiva, la campanya «Troba la 
llum del Nadal» ha dinamitzat moltís-
sim el comerç local, ha tingut una gran 
difusió a les xarxes socials i a la premsa 
i també ha comptat amb un vídeo de 
l’actor i presentador bisbalenc Ferran 
Aixalà.

“Es van recollir més de 400 butlletes completades 
amb cinc segells de cinc establiments diferents
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Nova entrega del Xec Nadó
7 noves famílies es beneficien de la iniciativa

S’ha fet un altre lliurament del Xec Nadó 
a les últimes famílies del municipi que 
han tingut un nou bisbalenc o bisba-
lenca. Aquest cop, han estat set famílies 
les que han recollit el xec, una recollida 
que enguany s’ha fet individualment, 
família per família, per tal de complir la 
normativa COVID.

El Xec Nadó és un talonari format per 
10 xecs de 10 € cadascun, que l’Ajunta-
ment dona a les famílies per ajudar-les 
amb les despeses que genera un nou-
vingut. Els xecs es poden gastar en els 
comerços locals adherits a la campanya.“El Xec Nadó és un talonari format per 10 xecs de 10 € 

cadascun

Mascaretes 
gratuïtes per 
als joves

El passat desembre es van repartir, de 
forma gratuïta, mascaretes per al jo-
vent de la Bisbal del Penedès. Les mas-
caretes tenien un disseny personalit-
zat de la Cova Jove i les podien recollir 
joves de 12 a 18 anys.

La iniciativa ha estat promoguda per 
la Regidoria de Joventut amb la col·la-
boració de Jove Baix Penedès. Per la 
seva banda, el servei de la Cova Jove 
continua tancat mentre es mantinguin 
les restriccions per la pandèmia.
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Continua el Cicle Gaudí 
al CMC
El Cicle Gaudí de cinema continua amb la seva progra-
mació, sempre que les restriccions per la COVID-19 ho 
permetin, seguint sempre les mesures de seguretat i amb 
l’aforament limitat. De cara al febrer està prevista la pro-
jecció de les pel·lícules El meu germà persegueix dinosau-
res, el dia 6, i La boda de Rosa, el dia 20. Al mes de març 
podrem veure L’ofrena, el dia 13, i Terra de telers el dia 27.

Evidentment, atesa la situació de pandèmia, caldrà estar 
atents a les notícies d’última hora a través de les xarxes 
socials i web municipals, per si hi hagués qualsevol canvi 
o anul·lació.

Cuando, en 2015, el equipo 
de gobierno actual entró en 
el Ayuntamiento se encontró 
con muchas facturas de pro-
veedores y de administracio-
nes supramunicipales pen-
dientes de pagar, una deuda 
que en aquel momento as-
cendía a 297.397,68 €.

Las facturas pendientes de 
pago correspondían a servi-
cios como el transporte esco-
lar, el transporte comarcal o el 
mantenimiento de la depuradora de L’Esplai y de la red de 
agua del municipio. En los últimos años, el consistorio ha 
tenido que ir liquidando las deudas hasta ahora, en que, 
con un crédito, se han pagado las últimas facturas que 
quedaban pendientes.

El Ayuntamiento aún 
paga facturas pendientes 
anteriores al 2015

PÍNDOLA 
BISBALENCA

El mateix any en què veia la llum el 
protagonista de la nostra entrevista, el 
1920, a la Bisbal també naixia el primer 
club de futbol del municipi. Feia només 
un parell d’anys que el futbol s’havia 
introduït al poble, de la mà de la Parrò-
quia, quan els joves bisbalencs es deci-
diren a crear el Bisbal FC, un equip que 
jugà en un «camp» situat a la carretera 
de Llorenç, vestit de color blau i amb 
les quatre barres de la senyera com 
a escut. I «vestit» és un dir, ja que en 
aquelles èpoques no sempre tot l’equip 
podia lluir l’uniforme, sinó que sovint hi 
havia jugadors que havien d’anar amb 
samarreta interior o calçotets. Aques-
ta primera experiència, ja centenària, no va acabar d’arrelar, 
però va donar lloc a dos clubs més al llarg de la dècada dels 
anys 20: la Unió Club Bisbal FC —que, inspirat pel Barça, ves-
tia amb pantalons negres i jersei blaugrana amb ratlla al mig 

de color blanc— i el CD Bisbal, que vestia un uniforme ins-
pirat en els colors de l’Espanyol. Ambdós clubs varen desa-
parèixer al cap de pocs anys, però les forces s’uniren de nou el 
1928 amb la creació del Club Joventut Bisbalenca.
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Un bisbalenc 
supervivent 
de la Lleva 
del Biberó

Jaume Calbet Solé, de Cal Bellvei  
(La Bisbal del Penedès, 18 de novembre del 1920)

El primer record de la Bisbal, de la seva infantesa...
La meva quinta d’amics: el Pepito de Cal Grua, el Pauet del 
Toio, el Josep de Cal Lluciet, el de Ca la Irene, el «Sinsan-
ques», el «Catxet»..., la Quinta del 41. Però ja no en queda 
ningú, em sembla.

A escola érem quasi 100 persones. Els més petits estaven a 
la circumferència de l’«entrada rodona». Quan fèiem dictats, 
el mestre Trujols anava amunt i avall per la classe, fent la vol-
ta i controlant. Allí no parlava ningú!

La vida d’un nen en una Bisbal molt diferent...
Llavors, darrere de casa tot eren camps i garrofers (l’actual 
carrer Francesc Macià, la font del Mil·lenari i la Sínia). A casa 
teníem de tot: tocino, gallines, ànecs, cabres... fins i tot un 
ruc! Era tot per a vendre, com moltes cases també feien. De 
botigues n’hi havia poques, però hi havia de tot. També hi 
havia moltes barberies; els homes hi anaven cada diumen-
ge; hi havia Cal Florenci o també ca l’Espardenyer, al costat 
de l’ajuntament, on feien espardenyes i també afaitaven.

Les festes, l’oci, la vida de jove...
Recordo els primers envelats, que es feien en un hort darre-
re del poble, darrere de la Sala, i després a l’hort de Jaumet 
(l’actual plaça Pau Casals), amb orquestres com la Montgrins, 
la Bisbal de l’Empordà... En aquella època també ja fèiem la 
festa dels barris; cada barri tenia un dia especial. Per Pasqua 
també passaven les caramelles per tot el poble cantant i les 
cases els donaven taronges i menjar a la cistella.

I va arribar la guerra
A inicis de la guerra, el Pauet del Toio i jo vam intentar fer 
creure al de Cal Tranquil que els alemanys havien desem-
barcat a Espanya... a Gibraltar! Érem joves i no pensàvem, al-
menys jo, que al cap de dos o tres anys ens tocaria anar-hi…, 
fins que un dia ens van reclutar. Em sembla que n’érem 23 
de la Bisbal. A mi em van assignar a metralladores i, amb una 
manta a terra, ens feien muntar i desmuntar metralladores 
amb els ulls tapats, per si ens tocava muntar-ne de nit, fer-ho 
de memòria.

S’acaba la guerra, els segresten la joventut
Un dia, després de tants bombardejos enemics, vam decidir 
que s’havia acabat. Vam passar la nit amagats en una era, 
dins d’un paller, per poder tornar cap a casa… fins que va 
venir el silenci. I, de cop, crits i crits: eren els nacionals. I cap 
als camps de concentració fins que els nacionals van pren-
dre la Bisbal.

Es va acabar la guerra, però la vida no. Vaig passar a la 
caixa de reclutes del batalló de Flandes núm. 5; en vaig po-
der sortir, després de molts mesos, presentant-me voluntari 
per a servir un alferes. Més tard vaig poder anar a Mallorca, a 
canvi de dos anys més de servei fent de cuiner a l’aeròdrom 
de Sant Joan. L’agost del 1942, quan em vaig llicenciar, em 
van oferir quedar-m’hi, però ja feia molts anys que estava 
fora i vaig decidir tornar a casa.

I en arribar a la Bisbal, cap a la vinya
Després de la guerra, a les nits estudiava comptabilitat. Vaig 
poder anar a una acadèmia; primer anava a la vinya i després 
agafava la bicicleta i anava al Vendrell a fer comptabilitat i 
dibuix. Finalment, quan vam anar a viure a l’Hospitalet de 
Llobregat, em van fer una prova en un taller de carrosseries; 
jo, tot espantat, però finalment em van contractar. Vint anys, 
vaig fer de comptable.

Havent viscut tot un segle, si pogués triar un moment de 
la seva vida per a tornar-hi...
No ho sé, potser abans de la guerra, quan teníem 13-15 anys, 
érem feliços i ens passàvem el dia fent maleses: un temps en 
què vam riure molt.

“A mitjan abril del 1938, 
23 joves bisbalencs van 
ser mobilitzats per a 
incorporar-se a l’exèrcit 
republicà
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El passat desembre es va celebrar La Marató de TV3, que 
aquesta vegada es va dedicar a la COVID-19. Al nostre mu-
nicipi es van celebrar xerrades divulgatives a l’institut i a la 
biblioteca, en tots dos casos a través de videoconferència.

D’altra banda, l’Associació de Dones de la Roca Foradada 
va recollir diners a través d’una guardiola al seu local, i la 
Societat Cultural i Recreativa Bisbalenca va fer una repre-
sentació teatral i va donar els diners de les entrades. Entre 
totes dues entitats es van recollir prop de mil euros per a 
La Marató d’enguany.

La Bisbal col·labora amb 
La Marató 2020

Un Nadal ple 
de teatre a la 
Societat
S’hi van fer dues 
representacions de l’obra 
Història d’una vida, i la 
recaptació es va destinar 
a La Marató 

La Bisbal gaudeix d’una llarga tradició 
teatral, amb obres interpretades per 
grups amateurs des de fa un segle. 
Aquest Nadal, l’elenc teatral de la So-
cietat ha ofert als bisbalencs i les bis-
balenques la representació de l’obra 
Història d’una vida. Es tracta d’una 
creació pròpia basada en la selecció 
d’un conjunt de textos humorístics 
de grans monologuistes del país per 
a il·lustrar, sempre amb humor, les di-
ferents etapes d’aquest viatge que és 
la vida. Aquest any, a causa de la situa-
“De manera excepcional, es van fer dues funcions per 
a garantir el compliment de totes les mesures de 
prevenció davant la COVID-19

ció generada per la pandèmia i amb 
l’objectiu de complir totes les mesures 
de prevenció, es van fer, de forma ex-
cepcional, dues funcions de l’obra, els 
dies 20 i 27 de desembre. Ambdues 

sessions van exhaurir l’aforament dis-
ponible. La recaptació obtinguda es 
va destinar a La Marató de TV3, que 
aquest any estava destinada, precisa-
ment, a la COVID-19.

Un any més, aquest passat Nadal s’ha treballat perquè les 
persones usuàries del Rebost Solidari poguessin gaudir 
d’unes festes més dolces, fent-los arribar un lot de pro-
ductes nadalencs perquè en poguessin gaudir en bona 
companyia. Actualment estan inscrites al servei del Rebost 
Solidari un total de 30 famílies.

Un Rebost Solidari més 
dolç
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La celebració 
dels Reis en un 
any diferent
Es va organitzar una 
rebuda a Melcior, Gaspar 
i Baltasar, que van visitar 
la Bisbal el dia 5 de 
gener acompanyats dels 
voluntaris reials

“A l’entrada de 
l’ajuntament es va 
instal·lar la bústia del 
patge reial, que va 
permetre als infants 
depositar-hi la seva 
carta

Enguany, els Reis de l’Orient van arri-
bar enmig d’una pandèmia mundial 
i en un moment delicat, amb moltes 
restriccions. Dies abans de la seva 
arribada, la Regidoria de Cultura es va 
reunir amb les entitats i associacions 
que cada any n’organitzen la rebuda 
i la cavalcada perquè, aquest, calia 
cercar alternatives davant les prohi-
bicions. Des de l’Ajuntament es vol 
agrair la comprensió de la Societat i les 
associacions de veïns de Can Gordei, 
l’Esplai i el Priorat, que des del primer 
moment es van posar a disposició del 
consistori per a fer possible que, un any 
més, els infants poguessin viure una 
nit màgica. Enguany el patge reial no 
va poder agafar en mà les cartes dels 
nens i les nenes de la Bisbal, però els 
quatre últims dies de l’any, a l’entrada 
de l’ajuntament i acompanyada d’una 
decoració molt nadalenca i acollidora a 
càrrec de la comissió de festes de Can 
Gordei, se’n va instal·lar la bústia, que 
va permetre als infants depositar-hi la 
seva carta per als Reis.

Finalment, el vespre del dia 5 de ge-
ner, no es va poder fer la tradicional 
cavalcada, però sí que es va fer una re-
buda a Ses Majestats, que van arribar 
acompanyats dels voluntaris reials, als 
quals la Regidoria de Cultura vol agrair 
especialment la seva feina. Després de 
rebre les claus de totes les portes de la 
Bisbal, els Reis d’Orients i els seus pat-
ges van començar a repartir els més de 
170 paquets que havien anat recollint 
els dies anteriors. El repartiment es va 
iniciar per tots els barris del municipi en 
els quals s’havien fet encàrrecs i es va 
acabar al nucli pels volts de les 22 hores.
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ESPAI
D’OPINIÓ
DELS GRUPS 
MUNICPALS

No existe mayor incompetencia política que 
la de convocar dos plenos extraordinarios 
consecutivos por parte de tres partidos de 
la oposición, para repetir los mismos puntos 
en los dos plenos, hacer perder el tiempo y 
cobrar dietas de asistencia. Desde luego, el 
PDeCAT se frota las manos ante tales actua-
ciones inútiles e infructuosas. Ara la Bisbal 
habría sido mucho más contundente y 
crítico, aprovechando la oportunidad para 
poner contra las cuerdas a un PDeCAT dis-
criminador y partidista en todos los senti-
dos y una gestión sumamente cuestionable 
y reflejada en los Presupuestos 2021. Segui-
mos denunciando que este desgobierno 
NO TRABAJA para todos… De hecho, NO 
TRABAJA. Si como predecimos, habrá un 
superávit histórico de los Presupuestos 
2020 (partidas no gastadas por no tra-
bajar), resulta demencial saber que este 
desgobierno PREFIERE PAGAR DEUDA A 
LOS BANCOS (cuando ni es obligatorio 
ni necesario) EN LUGAR DE INVERTIR EN 
EL MUNICIPIO, EN LAS PERSONAS NECE-
SITADAS Y EN LAS EMPRESAS. ¿Acaso los 
barrios de L’Esplai, La Masieta, Sta. Cris-
tina, El Papagai, L’Ortigós ya no existen? 
Como bien sabemos, todo es cuestión de 
prioridades y de voluntad política. Por todo 
ello, confirmamos que un ayuntamiento 
que genera superávit resulta tener al man-
do un gobierno estéril y pasivo, que ha vi-
vido un año sabático prefiriendo generar 
beneficios en lugar de ser solidario con su 
gente. También, el litigio creado por el PDe-
CAT con la entidad Segle XX sigue su curso y 
cuestionamos la desFACHAtez de este des-
gobierno, por su afán de judicializar todo lo 
que toca, lavarse las manos y, sobre todo, 
¡que paguen los demás! ¿Cómo es posible 
que se liciten las obras del polideportivo 
municipal cuando existe un contencioso 
administrativo, admitido a trámite, en el 
cual se denuncia la gestión de la alcaldesa y 
sus regidores por no respetar la voluntad 
popular acerca de la remodelación de las 
instalaciones deportivas? ¿Acaso la alcalde-
sa necesita que un juez la vuelva a poner en 
su sitio? ¡Feliz año 2021 a tod@s!

Maguy Antolín Manso 
Grupo Municipal ARA LA BISBAL

(Aquesta columna comença a l’espai d’ERC i 
segueix al d’UNiTS-FIC.)
La dreta, els lliberals i els conservadors, mai 
vetllaran pel benestar i els interessos 
dels treballadors i de la classe mitjana; no 
podem esperar-ne cap gest d’ajuda ni cap 
mesura, llei o regulació que ens pugui afa-
vorir; tot el contrari: si alguna cosa fan, i més 
encara en temps de crisi, és beneficiar els 
seus «amics», directius i accionistes de grans 
empreses. O és que ningú ja no se’n recor-
da dels anys en què la dreta va governar 
a Espanya i Catalunya?, de totes les retalla-
des en sanitat, del copagament, de l’apuja-
da de l’IVA, la llum, les taxes universitàries, 
de la disminució de beques, de les apujades 
dels preus del transport públic, etcètera? 
En moments com els que estem vivint, més 
que mai, les institucions i, sobretot, els polí-
tics, els que som d’esquerres, socialdemò-
crates i creiem en l’estat del benestar i els 
serveis públics, hem de vetllar i lluitar 
per ajudar i defensar els ciutadans.

Aquesta defensa i vetlla dels ciutadans 
comença als municipis, amb els regidors 
i els alcaldes. ERC i UNiTS-FIC som cons-
cients de la situació econòmica i social en la 
qual es troben molts bisbalencs i bisbalen-
ques, no hi som aliens; de fet, nosaltres, com 
a treballadors que no vivim d’un sou públic, 
també en patim les conseqüències. És per 
això que hem demanat dos plens extraordi-
naris. En en el primer vam demanar ajuts de 
60.000 € per a les petites empreses i autò-
noms, i COMPROMÍS – PDeCAT va votar-ne 
en contra. Al cap d’unes setmanes vàrem 
esbrinar que l’Ajuntament tenia, de la par-
tida de Foment i Promoció de l’Ocupació 
del Pressupost del 2020, més de 60.000 
€ euros sense gastar a data de novembre! 
Com pot ser que en un dels pitjors anys des 
del 2015, en matèria d’atur, aquest govern 
no hagi fet servir tota la partida? Aleshores 
el que vàrem fer va ser presentar, de nou, 
un altre ple extraordinari al desembre per 
a aprovar urgentment ajuts de 40.000 € 
per a les famílies i 20.000 € per a les peti-
tes empreses i autònoms.
(Seguim a la columna d’UNiTS-FIC.)

Esquerra Republicana de 
la Bisbal del Penedès

Polítiques socials, 
caminem endavant 
(1a part)

La Bisbal del Penedès, 
¡un municipio 
abandonado a su suerte! 
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La Sra. Alcaldessa volia deixar-ho sense 
votar i que esperéssim al febrer perquè 
portaria nous ajuts; nosaltres li vam dir que 
estàvem oberts a modificar el que fes fal-
ta perquè els ajuts estiguessin a disposi-
ció de la gent al més aviat possible, però 
no van voler negociar res, i l’alcaldessa i 
els seus regidors van votar-ne en contra. 
Però a la tarda, quan tocava fer el ple or-
dinari, COMPROMÍS va votar a favor de 
pagar per AVANÇAT més de 300.000 € als 
BANCS.

No aprovar al matí aquests ajuts, com si 
no hi hagués diferència entre que la gent 
els pugui rebre al gener o al març-abril, i a 
la tarda votar que es pagui més de 300.000 
€ per avançat als bancs demostra la poca 
sensibilitat que tenen l’alcaldessa i els seus 
regidors envers les famílies i empresaris/
autònoms que pateixen les conseqüències 
d’aquesta pandèmia. Nosaltres seguirem 
vetllant, defensant i proposant mesures i 
actuacions que ens afavoreixin a tots.

Amb un govern com el que tenim, mar-
cat per la hipocresia, el despotisme i la in-
diferència pels desfavorits i aquells que no 
són del seu electorat, com podem créixer i 
millorar com a poble? Vivim en un gran po-
ble, que anys enrere va millorar, però des 
que COMPROMÍS, la Sra. Agnès Ferré i els 
seus regidors, són al govern, què ha millorat 
al poble i a les urbanitzacions? Tot el contra-
ri: va treure’n la vigilància i no en fomenta 
la contractació mitjançant la brigada; de 
fet, tot allò que es pugui subcontractar ho 
adjudiquen a empreses privades. Només 
destinen temps i recursos a advocats i liti-
gis amb l’entitat Club Segle XX per a fer-los 
fora del «poli», i a jugar al monopoli, inter-
canviant parcel·les milionàries propietat de 
l’Ajuntament al polígon industrial a canvi 
de parcel·les que valen «quatre xavos» a 
l’avinguda Baix Penedès. La Bisbal, les seves 
urbanitzacions i els seus habitants no es po-
den permetre aquesta deixadesa; hem de 
canviar aquest estancament en què COM-
PROMÍS ens manté i començar a caminar 
endavant, avançar. Necessitem un ajunta-
ment que treballi de veritat per tots.

Xavier Faura
Regidor UNiTS-FIC

Polítiques socials, 
caminem endavant 
(2a part)

El término «postureo» es un neologismo 
acuñado recientemente y usado especial-
mente en el contexto de las redes sociales 
y las nuevas tecnologías, para expresar for-
mas de comportamiento y de pose más por 
imagen o por las apariencias que por una 
verdadera motivación.

El viernes 8 de enero del 2021, los vecinos 
del barrio de El Priorat se vieron afectados 
por una avería del suministro de agua pota-
ble, una avería que afectaba la parte inferior 
del barrio, «la Extra». Cuando el grupo mu-
nicipal tuvimos constancia de dicha avería y 
que no se ofrecía un servicio alternativo, tu-
vimos que instar al Gobierno municipal del 
PDeCAT a que actuara de forma urgente, ya 
que los vecinos llevaban sin agua seis días 
consecutivos.

Dicho y hecho: una vez realizada la 
petición por nuestra parte, el Gobierno 
municipal se puso a trabajar y solicitó a la 
compañía de aguas que enviara un camión 
cisterna para el suministro de agua a los 
vecinos mientras perdurara la avería; y aquí 
llegó el «postureo»: el equipo de gobierno 
se desplazó hasta el barrio para informar a 
los vecinos de que tenían a su disposición 
dicho camión cisterna.

Como siempre, se actuó tarde y dando 
a entender que el equipo de gobierno les 
estaba haciendo un favor, solucionando el 
problema.

Parece ser que, después de muchos años 
con el problema, el ayuntamiento actual 
decide liquidar deuda a los bancos con el 
superávit en lugar de invertir en las infraes-
tructuras de la red de aguas, cuya inversión 
corresponde al Ayuntamiento y no a la em-
presa concesionaria.

Actualmente, los vecinos aún esperan 
una actuación urgente con el tema del 
alumbrado público; desde el 2015 que el 
actual equipo de gobierno ha dejado en el 
olvido al barrio, que sufre constantes apa-
gones en sus calles.

Un gobierno es el que actúa, trabaja y 
toma decisiones; no está solo para ir a ha-
cerse la foto.

Grupo Municipal
PSC de la Bisbal del Penedès

Un gobierno de 
postureo

L’equip de govern i els membres del grup 
de Compromís amb la Bisbal creiem que 
ser regidor/a és ser servidor/a públic/a: 
treballar per a millorar el benestar dels bis-
balencs i les bisbalenques; si ets a govern, 
amb projectes i propostes per a dur a ter-
me durant la legislatura, i si ets a l’oposició, 
donant suport i participant en els projec-
tes de municipi, aportant-ne de nous i fis-
calitzant el govern.

S’arriba a ser regidor o regidora pels vots 
obtinguts a les eleccions municipals, però, 
una vegada acceptes el càrrec, ho ets per 
a tothom, tant si t’han votat com si no. És 
la nostra manera d’entendre la política i la 
que portem a terme des de fa anys.

La Bisbal és un municipi complex per la 
seva dimensió: un territori extens amb nou 
nuclis de població, fet que encareix els ser-
veis i en dificulta la connexió, però aquest 
també és un repte que acceptem. Però 
alhora, som un municipi ric en entitats, as-
sociacions i bisbalencs implicats en la vida 
social, cultural i esportiva que ens encorat-
gen a portar a bon port noves propostes.

La Bisbal ens l’estimem perquè, hi hàgim 
nascut o no, hi participem: comprem als 
comerços del municipi, participem en la 
vida social i cultural, trepitgem territori… i 
tot això, sense que sigui una obligació, sinó 
una manera de ser i de fer.

És important per a nosaltres deixar cla-
res aquestes idees i principis, i més quan 
veiem el comportament dels grups de 
l’oposició, sense fonament, moltes vega-
des, i tergiversant la veritat, d’altres.

Comencem un nou any amb una pandè-
mia que ens condiciona el dia a dia, però 
amb molta esperança i força per a seguir 
treballant.

Cada any, el grup municipal, fèiem dues 
trobades, una a la primavera i una a l’hivern, 
obertes a tothom i en les quals aplegàvem 
un centenar de persones. Hi parlàvem 
del municipi, de projectes, hi escoltàvem 
propostes... L’any passat ja no vam poder 
trobar-nos i enguany sembla que tampoc. 
Però comptem amb tots vosaltres per a fer 
gran la família de Compromís!

Grup Municipal de Compromís 
amb la Bisbal

La gran responsabilitat 
de ser regidor/a




