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Els bisbalencs i les bisbalenques 
decideixen en què invertir una part 
dels recursos públics 
L’Ajuntament destinarà 72.000 euros a algunes de les propostes sorgides a través 
d’una consulta pública i de trobades amb associacions veïnals

4. Entra en 
funcionament el nou 
servei d’autobús local 
i comarcal

9. La Bisbal Experience, 
una campanya per a 
dinamitzar el comerç de 
proximitat 

10. L’Ajuntament 
condemna el 
feminicidi del passat 
mes d’abril 

13. La cultura i la 
pedra seca centren la 
celebració de la diada 
de Sant Jordi
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Serveis
Biblioteca Municipal
Al primer pis del Centre Municipal 
de Cultura
Biblioteca i servei d’ordinadors
Horari: de dilluns a divendres de 
16.30 a 20 h

Xarxes socials
     @AjuntamentBisbalPenedes
     @BisbalPenedes

Notícies breus

Jaume Palau és el nou jutge de pau 
substitut

En el ple municipal del passat 30 d’abril es va aprovar per unanimitat el nome-
nament del bisbalenc Jaume Palau Saperas com a jutge de pau substitut. Ell va 
ser una de les dues persones que es van presentar a la convocatòria per a ocupar 
aquest càrrec.

L’elecció del candidat es va realitzar amb vot ponderat en una reunió a la qual 
es va convidar a participar els portaveus de tots els grups municipals. El resultat 
va ser de nou vots a favor de Jaume Palau i un vot favorable a l’altra candidatura.

Es crea una borsa de treball per a la 
plaça d’arquitecte municipal

L’Ajuntament ha iniciat el procediment per a crear una borsa de treball d’arqui-
tectes tècnics superiors a través d’un concurs-oposició. Les persones interessades 
tenien fins al 21 de maig per a presentar-hi la sol·licitud. L’objectiu és poder donar 
una resposta àgil a les múltiples peticions de llicències i supervisar diferents obres 
municipals ja iniciades o pendents d’execució, com l’adequació de l’edifici de la 
fassina, les reformes en els locals socials de les urbanitzacions o la remodelació 
del pavelló poliesportiu municipal.

Ple municipal extraordinari

A favor En contra Abstenció30 D’ABRIL DEL 2021

Aprovació del conveni amb el Consell 
Comarcal del Baix Penedès i altres 
ajuntaments de la comarca per al 
manteniment de l’àrea recreativa forestal 
del Montmell 2021/2024

Nomenament del jutge de pau substitut

Aprovació del conveni amb el Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya, l’Autoritat Territorial de la 
Mobilitat del Camp de Tarragona i l’empresa 
d’autocars Ízaro, SA, per a la millora del 
servei de bus urbà del municipi

Compromís, 
PSC, Units, 
Ara i ERC 

Compromís, 
PSC, Units, 
Ara i ERC

Compromís, 
PSC, Units, 
Ara i ERC

Ple municipal extraordinari

A favor En contra Abstenció12 DE MAIG DEL 2021

AraAprovació de la massa salarial corresponent 
a l’exercici 2021

Delegació del servei de recollida, tractament 
i eliminació de residus al Consell Comarcal 
del Baix Penedès

Compromís, 
PSC, Units i 
ERC 

Compromís 
i PSC

Units, Ara i 
ERC
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Treballar en xarxa per a fer-nos més forts

“Volem potenciar la 
col·laboració 
publico-privada 
perquè ens ajuda a 
fer xarxa i a créixer 
com a vila

Estamos viviendo el final de una pandemia y el inicio de un modo de vivir diferente, 
manteniendo medidas de prevención y con la incertidumbre de nuevos rebrotes o 
variantes.

Como alcaldesa y en nombre del resto de equipo de gobierno, nuestra tarea es 
empoderar a la ciudadanía y el tejido comercial, empresarial y asociativo con ins-
trumentos para continuar, ser dinámicos y adaptarse a las nuevas tecnologías.

Hemos ofrecido y ofrecemos formación en búsqueda activa de empleo a los usua-
rios y las usuarias del Rebost Solidari, así como talleres dirigidos a la ciudadanía para 
trabajar el entorno digital en la búsqueda de trabajo.

Este mes de mayo, hemos iniciado una nueva dinamización para los comercios, 
establecimientos y servicios del municipio con formación, utilizando las nuevas 
tecnologías para fidelizar a los clientes y llegar a otros nuevos, con una campaña de 
experiencias exclusivas.

Y, como siempre, junto a las entidades culturales, deportivas, juveniles y aso-
ciaciones de vecinos, tanto a nivel económico —con convenios y convocatoria de 
subvenciones— como a nivel logístico y material.

La colaboración público-privada es muy importante para crear una red y crecer 
como pueblo, ¡y lo estamos consiguiendo gracias a vosotros!

Os animo a participar en la formación, en la Bisbal Experience y en las actividades 
que se organizan desde las diferentes concejalías del Ayuntamiento y de las entidades 
y asociaciones del municipio.

Trabajar en red para hacernos más fuertes

“Queremos potenciar 
la colaboración 
público-privada 
porque nos ayuda 
a trabajar en red 
y a crecer como 
municipio

Agnès Ferré
Alcaldessa de la Bisbal 
del Penedès

Estem vivint el final d’una pandèmia i l’inici d’una manera de viure diferent, mantenint 
mesures de prevenció i amb la incertesa de nous rebrots o variants.

Com a alcaldessa i en nom de la resta d’equip de govern, la nostra tasca és empo-
derar la ciutadania i el teixit comercial, empresarial i associatiu amb instruments 
per a continuar, ser dinàmics i adaptar-se a les noves tecnologies.

Hem ofert i oferim formació en recerca activa de feina als usuaris i les usuàries del 
Rebost Solidari, així com tallers adreçats a la ciutadania per a treballar l’entorn digital 
en la recerca de feina.

Aquest mes de maig, hem iniciat una nova dinamització per als comerços, esta-
bliments i serveis del municipi amb formació, utilitzant les noves tecnologies per a 
fidelitzat els clients i arribar-ne a nous, amb una campanya d’experiències exclusives.

I, com sempre, al costat de les entitats culturals, esportives, juvenils i associa-
cions de veïns, tant a nivell econòmic —amb convenis i convocatòria de subven-
cions— com a nivell logístic i material.

La col·laboració publico-privada és molt important per a fer xarxa i créixer com a 
vila, i ho estem aconseguint gràcies a vosaltres!

Us animo a participar en la formació, en la Bisbal Experience i en les activitats que 
s’organitzen des de les diferents regidories de l’Ajuntament i de les entitats i associa-
cions del municipi.
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El pasado 3 de mayo se inició un nue-
vo servicio de bus urbano y comarcal 
entre el centro de La Bisbal, las urbani-
zaciones y el municipio de El Vendrell. 
Dicho servicio ha dejado de ser a de-
manda y ahora tiene horarios y para-
das prefijadas; asimismo, une La Bisbal 
con la capital de la comarca, con tres 
paradas en Les Mates, en el hospital 
comarcal de El Vendrell y en la avenida 
Jaume Carner (parada de autobuses). 
Se prevé incorporar próximamente 
otra parada en L’Ortigós, una vez se ob-
tenga la autorización de la Generalitat 
de Catalunya.

La alcaldesa de La Bisbal, Agnès Ferré, 
asegura que este nuevo servicio da res-
puesta a una necesidad de los vecinos 
y las vecinas del municipio, que desde 
hace tiempo pedían que hubiera rutas 

Entra en funcionamiento el nuevo servicio 
de autobús local y comarcal 
Este transporte une el centro y las urbanizaciones con El Vendrell y prevé 
incorporar una nueva parada en L’Ortigós

desde las urbanizaciones al hospital y 
al resto de servicios que se encuentran 
en El Vendrell. El Ayuntamiento ha he-

cho llegar a toda la población la infor-
mación con los horarios y las paradas 
del nuevo servicio de autobús.“El nuevo servicio de autobús tiene tres paradas en 

la capital de comarca: en Les Mates, en el hospital 
comarcal y en la avenida Jaume Carner

Un total de 10 empreses han presentat la seva oferta al 
procés de licitació de les obres de rehabilitació del pavelló 
poliesportiu, que inclouen la construcció de l’edifici annex 
destinat a vestidors. L’Ajuntament ha adjudicat el projecte 
a l’empresa M. i J. Gruas, SA, per un import d’1.071.094,73 
euros. Una valoració inicial havia atorgat prèviament les 
obres a l’empresa Voracys, SL, però aquesta va ser exclosa 
del procés per no presentar la justificació requerida sobre 
la baixada desproporcionada en el preu de les obres.

Aquest estiu començaran 
les obres de rehabilitació 
del poliesportiu   La Junta de Govern Local ha adjudicat de manera defini-

tiva les obres d’ampliació del local social de Can Gordei 
a l’empresa Forjados y Estructuras de Hormigón ONE, SL, 
per un import de 60.376,26 euros, que seran finançats 
amb recursos propis i una subvenció de la Diputació de 
Tarragona. El projecte inclou la reforma del local i la cons-
trucció d’una rampa d’accés a la pista esportiva. En les 
properes setmanes s’aprovarà el pla de seguretat i salut 
que presenti l’empresa i l’acta de replanteig, que suposarà 
l’inici de les obres.

Adjudicades les obres del 
local social de Can Gordei
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La ciutadania decideix a què destinar 
72.000 euros del pressupost municipal
S’ha obert una consulta pública perquè siguin els veïns i les veïnes qui 
facin les propostes que posteriorment es portaran a votació

Amb la voluntat de garantir la impli-
cació de la ciutadania en les decisions 
municipals, l’Ajuntament ha posat en 
marxa un nou procés participatiu per 
a decidir en què invertir 72.000 eu-
ros del pressupost municipal de l’any 
2021. La situació actual de pandèmia 
condicionarà aquesta iniciativa, que 
no es podrà desenvolupar com en al-
tres edicions. Les mesures preventives 
per a evitar el contagi de la COVID-19 
fan necessari evitar reunions presen-
cials on pugui haver-hi aglomeracions, 
però el consistori ha buscat altres al-
ternatives per a recollir les propostes 
durant tot el mes de maig: d’una ban-
da, el regidor de Barris s’està trobant 
amb els i les representants de les as-
sociacions veïnals i, alhora, s’ha obert 
una consulta pública a través del web 
municipal, que finalitzarà el dia 30 de 
maig, perquè la ciutadania pugui fer-
hi les seves aportacions.

Valoració de les                 
propostes 
Durant el mes de juny, l’Ajuntament 
valorarà les propostes presentades 
per garantir que siguin viables, és a dir, 
que siguin de competència municipal 
i que es puguin dur a terme des d’un 
punt de vista tècnic i econòmic. D’en-
tre les que continuïn en el procés, se 
n’escolliran cinc per cada nucli veïnal. 
Des del consistori es farà arribar a to-
tes les llars la informació sobre les pro-
postes seleccionades i seran els bisba-
lencs i les bisbalenques qui triaran en 
què invertir els recursos públics. Es po-
drà votar en els punts habilitats a cada 
barri en dies concrets i també a l’ajun-
tament, en horari d’atenció al públic. 
Es lliurarà un obsequi a cada persona 
que participi en la votació. Al mes de 
setembre es farà públic el resultat del 
procés i es preveu que les inversions 
es puguin executar durant els mesos 
d’octubre a desembre.

“Els veïns i les veïnes podran votar en els punts 
habilitats a cada barri en dies concrets i també a 
l’ajuntament, en horari d’atenció al públic

Punts i horaris de votació:

L’Ortigós
z Diumenge 4 de juliol: una hora abans 
de l’inici de les havaneres
z Del 5 al 9 de juliol: a l’ajuntament, 
en horari d’atenció al públic

La Masieta
z Diumenge 11 de juliol: de 10 a 13 h, 
davant del parc infantil
z Del 12 al 16 de juliol: a l’ajuntament, 
en horari d’atenció al públic

L’Esplai 
z Diumenge 18 de juliol: de 10 a 13 h, 
al local social
z Del 19 al 23 de juliol: a l’ajuntament, 
en horari d’atenció al públic

La Miralba
z Diumenge 25 de juliol: de 10 a 13 h, 
al local social
z Del 26 al 39 de juliol: a l’ajuntament, 
en horari d’atenció al públic

Can Gordei
z Diumenge 1 d’agost: de 10 a 13 h,  
davant del local social
z Del 2 al 6 d’agost: a l’ajuntament, 
en horari d’atenció al públic

El Priorat
z Diumenge 8 d’agost: de 10 a 13 h, 
davant del local social
z Del 9 al 13 d’agost: a l’ajuntament, 
en horari d’atenció al públic 

Nucli de la Bisbal
z Dissabte 14 d’agost: de 10 a 13 h, 
davant del Centre Municipal de Cultura
z Del 17 al 20 d’agost: a l’ajuntament, 
en horari d’atenció al públic
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Al mes d’abril, el consistori va presen-
tar al·legacions al recurs presentat per 
dues de les tres empreses que volen 
instal·lar parcs solars fotovoltaics en 
terrenys agrícoles. L’Ajuntament va en-
viar un informe desfavorable, elaborat 

La Bisbal segueix oposant-se a la instal·lació 
de parcs fotovoltaics en terrenys agrícoles 
L’Ajuntament ha presentat un informe desfavorable a la ubicació proposada per les 
empreses, que no han consensuat el projecte amb el territori

per tècnics municipals, que desacon-
sella les ubicacions proposades en els 
diferents projectes. L’informe conside-
ra que les empreses no han presentat 
estudis d’impacte i integració paisat-
gístics, que la documentació aportada 

presenta discrepàncies significatives, 
que la zona on es volen ubicar aquests 
parcs solars és una àrea molt propera 
a l’hàbitat de l’àliga cuabarrada i que 
un dels projectes proposa la instal·la-
ció en terrenys que corresponen a ca-
mins públics rurals. Al mes de febrer 
havia estat la Generalitat de Catalunya 
la que havia emès un informe també 
desfavorable sobre la viabilitat dels 
projectes.

La Bisbal i la resta de municipis 
afectats volen apostar per l’energia 
sostenible i es mostren favorables a 
permetre la instal·lació de plantes fo-
tovoltaiques al seu terme municipal, 
però sempre que es faci en parcel·les 
industrials, no en sòls productius i 
alguns, fins i tot, de protegits, perju-
dicant l’entorn des d’un àmbit social, 
econòmic, natural i paisatgístic.

L’Ajuntament ha con-
tractat l’empresa Engi-
con Serveis, SL, per un 
import de 9.922 euros 
per a refer i adaptar a la 
normativa actual un pro-
jecte de millora de les in-
fraestructures al barri de 
la Riba que data de l’any 2007. La voluntat del consistori 
és renovar la xarxa de subministrament d’aigua, substituir 
l’enllumenat públic per tecnologia de LED i soterrar el ca-
blejat del mateix enllumenat i de la xarxa de telecomuni-
cacions. Aquesta inversió, que es preveu fer durant l’any 
2022, es finançarà amb una subvenció de 273.360,26 eu-
ros del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat de Cata-
lunya (PUOSC) i una altra de 335.000 euros del Pla d’Acció 
Municipal (PAM) de la Diputació de Tarragona.

Pas endavant per a 
millorar els serveis al 
barri de la Riba 

El pasado mes de mayo 
se firmó la venta por 
parte del consistorio del 
33,64 % de una parcela 
del polígono industrial 
Les Planes Baixes a la 
empresa Codelfe Pene-
dès 2006, SL, propietaria 
del otro 66,36 % del te-
rreno. El Ayuntamiento 
recibió el informe favo-
rable de la Direcció General de l’Administració Local del 
Departament de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge para vender este trozo de parcela, de titula-
ridad municipal, por un valor de 529.373,29 euros. Este 
dinero se destinará al proyecto de mejora de las infraes-
tructuras del barrio de La Riba.

Se vende un trozo de 
parcela de titularidad 
municipal
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Finalitzen els treballs d’arranjament d’alguns 
camins municipals
S’han senyalitzat tres rutes diferents i s’hi han instal·lat plafons explicatius 
amb informació sobre el recorregut

La Bisbal ja compta amb tres rutes 
senyalitzades per a passejar i conèixer 
l’entorn. El dia 6 de juny, l’entitat Sen-
deristes Bisbalencs organitza una ca-
minada per inaugurar aquests recorre-
guts que ja es troben a disposició de la 
ciutadania.

Els treballs van començar al mes de 
març amb l’arranjament dels camins. 
Posteriorment es van crear i senyalit-
zar tres rutes diferents, en cadascuna 
de les quals s’ha instal·lat un plafó ex-
plicatiu on es pot trobar informació 
diversa sobre el recorregut. L’Ajunta-

ment ha elaborat també uns tríptics 
informatius sobre les tres rutes, que 

es poden consultar en paper i també 
a través del web municipal.

Se inicia la recogida de materia orgánica 
en las urbanizaciones 
Se han instalado 50 contenedores en todo el municipio para fomentar la recogida 
selectiva de esta fracción

El día 31 de mayo comenzará la recogi-
da de materia orgánica en El Priorat, La 
Miralba, Can Gordei, L’Esplai, La Masie-
ta, El Papagai y L’Ortigós; no se incluye 
el centro de La Bisbal, donde ya se reco-
ge esta fracción, ni La Pineda de Santa 
Cristina, donde el servicio de recogida 
de residuos lo gestiona el Ayuntamien-
to de Rodonyà. En las últimas semanas, 
se han instalado por todo el municipio 
50 contenedores de materia orgánica 
en las islas existentes. Los vecinos y las 
vecinas podrán utilizar los contenedo-
res domésticos que el Ayuntamiento 
repartió en el año 2019. 

Se delega la gestión de los 
residuos 
El Ayuntamiento ha delegado la ges-
tión de los residuos al Consell Comar-
cal del Baix Penedès. El día 25 de mayo 

venció el actual contrato con la empre-
sa Cespa, y una prórroga de este no 
permitiría implementar las mejoras que 
se consideran necesarias en el munici-
pio; es por ello por lo que el gobierno 
local ha decidido que a partir de ahora 
sea la sociedad EcoBP la que gestione 
el servicio. Este cambio supondrá la im-
plantación de la recogida de la fracción 
orgánica en las urbanizaciones me-
diante contenedores y, además, incluye 
el transporte, el tratamiento y la elimi-
nación de los residuos y reduce el coste 
anual del servicio, que ha pasado de 
657.841,98 euros anuales a 614.773,88.

“El nuevo contrato con la empresa EcoBP reduce 
el coste del servicio e incluye el transporte, el 
tratamiento y la eliminación de los residuos
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Se ha aprobado un contrato menor para la redacción del 
proyecto de construcción de una planta de tratamiento 
de la turbidez del agua en el pozo de L’Esplai. La empresa 
encargada será Engicon Serveis, SL, por un valor de 7.018 
euros. El motivo es que, desde que finalizaron las obras 
del pozo en el 2020, se han detectado niveles altos de 
turbidez del agua que es necesario solucionar antes de 
conectar la infraestructura a la red de suministro de agua 
del municipio. Hasta el momento, se han invertido más 
de 87.000 euros en la construcción del pozo, que se prevé 
que pueda entrar en funcionamiento este verano.

Mejorando la turbidez del 
agua del pozo de L’Esplai  

La brigada municipal ha dut a terme uns treballs de des-
brossament en alguns carrers del municipi. Aquests van co-
mençar a l’Ortigós i van continuar pel nucli de la Bisbal i la 
resta de barris i urbanitzacions. L’Ajuntament va encarregar 
l’any passat un estudi per a veure les necessitats reals en 
aquest àmbit, i actualment prepara la licitació del servei per 
tal que el realitzi una empresa externa. Fins que això sigui 
possible, s’ha incrementat temporalment el personal de la 
brigada per a garantir que pugui assumir aquesta tasca.

Fent un manteniment de 
la via pública

El Ayuntamiento de La Bisbal ha apro-
bado la concesión de subvenciones a 
siete empresas y/o personas autóno-
mas por un valor de 8.100 euros. Po-
dían solicitar estas ayudas las personas 
autónomas y pequeñas empresas de 
hasta 10 trabajadores que se hubieran 
visto afectadas por las restricciones de-

Se otorgan cerca de 9.000 euros a empresas y 
familias afectadas por la crisis de la COVID-19 
En esta convocatoria se ha simplificado la documentación y se ha reforzado el 
personal municipal para facilitar la tramitación

rivadas de la COVID-19 y que hubieran 
visto reducida su facturación anual en 
un 20 % o más en el 2020. Se han re-
cibido 19 solicitudes, de las cuales una 
debe aportar nueva documentación y 
11 han sido denegadas por no cumplir 
con algunos de los requisitos de la con-
vocatoria. El consistorio ha simplificado 

la documentación a presentar y ha re-
forzado el servicio de atención a la ciu-
dadanía para ofrecer ayuda a las perso-
nas solicitantes y facilitar la tramitación.

Al lado de las familias 
Asimismo, se ha otorgado una ayuda 
de 600 euros a una familia afectada 
por la pandemia. Esta convocatoria es-
taba destinada a personas que habían 
perdido su trabajo o se habían visto 
afectadas por un ERTE y que tenían di-
ficultades para afrontar el pago de la 
vivienda, de los suministros básicos o 
para adquirir productos de alimenta-
ción y farmacia. Un total de seis fami-
lias presentaron la solicitud, pero a la 
mayoría se les ha requerido nueva do-
cumentación que permita calcular sus 
ingresos mensuales.
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Del 28 de maig al 6 de juny es des-
envoluparà una nova campanya de 
dinamització comercial promoguda 
de forma conjunta per l’Ajuntament 
de la Bisbal i la Cambra de Comerç de 
Tarragona amb l’objectiu de promou-
re el teixit comercial, fidelitzar-ne la 
clientela i donar a conèixer els establi-
ments, empreses i serveis bisbalencs 
arreu de la comarca.

Sota el nom de Bisbal Experience, la 
iniciativa consistirà a oferir-los expe-
riències exclusives i amb aforament 
limitat, com ara tastos, demostracions, 
activitats o tallers relacionats amb la 
seva activitat. Per a participar-hi caldrà 
formalitzar prèviament la inscripció. 
Totes les experiències disponibles i els 
establiments participants es poden 
consultar al web municipal. Hi haurà 
experiències gratuïtes i d’altres que 
es podran realitzar a canvi d’una pe-
tita aportació perquè inclouran tastos 
de productes. Totes les persones que 
hi participin rebran un obsequi per la 
seva assistència. A més, durant la cam-
panya, l’alumnat de l’Escola Municipal 
de Música i el grup Jazz Attack Quartet 

Es posa en marxa una nova campanya 
de dinamització comercial 
La Bisbal Experience oferirà activitats exclusives amb l’objectiu de donar 
a conèixer els comerços i serveis locals arreu de la comarca

faran actuacions musicals en directe 
en diferents punts del municipi.

Suport al teixit comercial 
Prèviament a l’inici de la campanya, 
s’ha engegat una formació centrada 
en Google Business i WhatsApp Bu-
siness a fi i efecte de dotar de noves 
eines de comunicació els establiments 
bisbalencs i, alhora, millorar-ne el po-
sicionament i la visibilitat a Internet. 

Aquesta s’afegeix a la que ja es va 
oferir per Nadal sobre la xarxa social 
Instagram. La regidora de Comerç, 
Judith Vidal, ha destacat que l’objec-
tiu d’aquestes accions és implicar el 
comerç de proximitat més enllà del 
nostre municipi. Des de l’Ajuntament 
hi ha previstes noves accions perquè 
els i les professionals bisbalenques pu-
guin mantenir els seus negocis i fer-los 
créixer.

Visita a la Cambra de Comerç de Tarragona
Totes dues institucions continuaran col·laborant per oferir formació a diversos 
col·lectius i donar suport al sector comercial

L’alcaldessa i responsable de l’Àrea 
d’Ocupació, Agnès Ferré, i la regidora 
de Comerç, Judith Vidal, es van reunir el 
passat 23 de març a la Cambra de Co-
merç de Tarragona amb la presidenta, 
Laura Roigé, i el cap de projectes i com-
petitivitat, Jordi Càceres. Durant la tro-
bada es va fer un balanç positiu de les 
activitats que es van dur a terme durant 

“Els comerços locals oferiran experiències exclusives 
com ara tastos, demostracions, activitats o tallers 
relacionats amb la seva activitat

l’any 2020 a la Bisbal, com la formació 
sobre Instagram adreçada al teixit co-
mercial local o la campanya comercial 
«Troba la llum del Nadal». En aquest 
sentit, ambdues parts han començat 
a treballar en properes col·laboracions 
formatives destinades a diversos col·lec-
tius —entre ells, el jovent— i també a 
donar suport al sector comercial.
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Condemna unànime del feminicidi del 
passat mes d’abril a la Bisbal 
Es van suspendre tots els actes públics durant tres dies i es va convocar una 
concentració de rebuig davant del consistori 

Dol oficial a la Bisbal per la mort d’una 
dona, el passat 26 d’abril, en el seu ha-
bitatge com a conseqüència d’un in-
cendi provocat, presumptament, per 
la seva parella. L’Ajuntament va con-
demnar ràpidament el feminicidi i va 
expressar el seu condol als familiars i 
amics de la víctima.

Davant els fets, es van suspendre tots 
els actes públics oficials i lúdics els dies 
27, 28 i 29 d’abril i es va convocar una 
concentració davant el consistori que 
va comptar amb totes les mesures de 
prevenció i seguretat per la COVID-19. 
A part de l’alcaldessa, Agnès Ferré, van 
assistir-hi veïns i veïnes del municipi, 
els regidors i les regidores de l’Ajunta-
ment, la presidenta de l’Institut Català 
de les Dones (ICD) i la coordinadora de 
Tarragona, una responsable de la Se-
cretaria contra la Violència de Gènere 
de la Generalitat de Catalunya, el vice-
president de la Diputació de Tarrago-

na així com alcaldes d’altres municipis, 
consellers comarcals i representants 
del cos de Mossos d’Esquadra. La faça-
na de l’ajuntament es va il·luminar de 
color violeta com a mostra de suport a 
les víctimes de la violència de gènere.

En el ple del dia 30 d’abril es va fer 
un minut de silenci com a mostra de 
rebuig al feminicidi.

Suport a les persones usuàries del Rebost 
Solidari en la recerca de feina
La Regidoria de Benestar Social i el 
Servei d’Ocupació de la Bisbal (SOM 
Bisbal) han posat en marxa una for-
mació gratuïta destinada a les perso-
nes usuàries del Rebost Solidari amb 
l’objectiu de dotar d’eines per a la re-
cerca activa de feina les persones que 
es troben en una situació vulnerable. 
Les classes es van iniciar el 13 d’abril 
i es van desenvolupar de manera vir-
tual com a mesura de prevenció per 
l’actual situació de pandèmia. La for-
mació consta d’una durada total de 
21 hores i s’emmarca dins del projecte 
Integra’ls, que té la finalitat d’integrar 

L’Ajuntament ha aprovat una amplia-
ció del pressupost que li cedeix el 
Consell Comarcal del Baix Penedès per 
a lluitar contra la violència de gènere. 
Aquest increment permetrà dur a ter-
me accions subvencionades per valor 
de 3.608,11 €. Aquestes activitats, em-
marcades en el Pacte d’Estat contra la 
Violència de Gènere, s’hauran de rea-
litzar abans del dia 30 de juny i estaran 
promogudes pels tècnics del mateix 
Consell. Aquest augment dels recur-
sos s’inclou en un annex del conveni 
de cooperació interadministrativa que 
es signa anualment amb el Consell Co-
marcal en matèria de serveis socials i 
que aquest 2021 es va prorrogar per 
un import total de 65.157,37 euros.

Més recursos per 
a lluitar contra la 
violència de gènere

laboralment les persones amb dificul-
tats físiques, intel·lectuals, econòmi-
ques i socials.

El Rebost Solidari és el servei que 
ofereix aliments bàsics, de manera 
temporal, a les persones que passen 
per una situació de dificultat econò-
mica. Prèviament a començar la for-
mació, la regidora de Benestar Social, 
Paqui Cepas, i la tècnica d’Ocupació 
del SOM Bisbal, Arantzazu Longares, 
van iniciar converses individualitza-
des amb tots els usuaris i usuàries del 
Rebost per conèixer-ne la situació i els 
perfils socials i laborals.
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Un casal 
d’estiu per a 
superherois i 
superheroïnes
Els infants de P3 fins a 6è 
de primària podran gaudir 
d’activitats diverses com 
tallers, piscina, sortides i 
jocs d’aigua 

S’obren les inscripcions per a una 
nova edició del Casal d’Estiu, una ini-
ciativa que ofereix activitats de lleure 
per a nens i nenes de P3 fins a 6è de 
primària alhora que fomenta valors 
com la convivència i el treball en grup. 
Enguany, l’objectiu és que els infants 
se sentin com a superherois i super-
heroïnes que poden canviar el món. 
El Casal s’iniciarà el 28 de juny i finalit-
zarà el 10 de setembre, exceptuant els 
dies del 16 al 20 d’agost, en què no hi 
haurà servei. L’horari serà de 9 a 13.30 
hores, amb l’entrada esglaonada de 

8 a 9 hores sense que això suposi un 
cost afegit. El preu per setmana és de 
35 € per nen/a i 60 € en cas de parti-
cipar-hi dues setmanes consecutives.

Cada setmana, els participants po-
dran gaudir d’activitats diverses com 
sortides, piscina, jocs a l’aire lliure, ta-
llers i jocs d’aigua. Un equip de moni-

tors i monitores vetllarà pel bon fun-
cionament del Casal i per garantir el 
compliment de totes les mesures de 
prevenció per la COVID-19.

Les inscripcions es podran formalit-
zar fins al 22 de juny a través del web 
www.ballaruga.org o trucant al telè-
fon 977 664 002.

“El servei s’ofereix fins al dia 10 de setembre, 
exceptuant-ne la setmana del 16 al 20 d’agost

Els Mossos d’Esquadra ofereixen una 
xerrada sobre seguretat al veïnat del Priorat
El cos policial ha facilitat consells i recomanacions a la ciutadania sobre la 
prevenció dels robatoris i les ocupacions il·legals

Agents dels Mossos d’Esquadra van 
oferir una xerrada al Priorat sobre al-
guns temes relacionats amb la segu-
retat que s’ha detectat que preocupen 
els veïns i les veïnes de la zona. Un d’ells 
és el de les ocupacions il·legals. Des del 
cos policial es van donar alguns consells 
sobre com actuar davant d’aquests fets. 
Així mateix, també es va recomanar a 
les persones assistents que prengues-
sin algunes mesures per a prevenir els 
robatoris, una altra de les inquietuds 
dels bisbalencs i les bisbalenques que 
viuen a la urbanització. La xerrada es va 

dur a terme a petició de la Regidoria de 
Seguretat Ciutadana. El regidor, Fèlix Vi-
llazán, assegura que «des del consistori 
s’està en contacte amb els Mossos d’Es-
quadra de forma permanent per a coor-
dinar accions o informar del que passa 
al municipi». No obstant, es recorda a la 
ciutadania que en cas de trobar-se en 
una situació de perill o delictiva cal con-
tactar directament amb el cos policial.“Es recorda a la ciutadania que en cas de trobar-se 

en una situació de perill o delictiva cal contactar 
directament amb els Mossos d’Esquadra



L’Ajuntament de la Bisbal 
ha renovat el Reconeixe-
ment Administració Ober-
ta, un guardó que atorga 
el Consorci Administració 
Oberta de Catalunya (AOC) 
als ens locals que desta-
quen en la transformació 
digital tant de la seva rela-
ció amb els veïns i les veïnes com de la seva gestió interna.

A aquesta implantació i ús dels serveis d’administració 
electrònica s’afegeixen altres mesures per a millorar el ser-
vei que s’ofereix a la ciutadania, com els canvis realitzats 
al web municipal per a garantir la transparència i facilitar 
l’accés a la informació.

Un ajuntament capdavanter 
en administració digital i 
govern obert

Els dies 5, 12 i 19 de juny 
està previst que celebrin 
les seves respectives fes-
tes els barris de la Plaça, 
de Baix i de la Riba. L’or-
ganització ha decidit 
mantenir aquestes dates 
seguint totes les mesures 
necessàries per a garantir 
la seguretat dels veïns i les veïnes. En canvi, les urbanitza-
cions, que haurien de començar a celebrar les seves festes 
el 5 de juliol, han preferit no programar, de moment, cap 
activitat presencial. L’Ajuntament i les entitats veïnals es-
peren que la situació millori i poder programar més enda-
vant alguna activitat puntual. 

Les festes dels barris, 
condicionades per la 
situació sanitària

Juny · Juliol

La Bisbal del Penedès

GculturalAA

4 
Festa del barri de la Plaça
Tirada de coets anunciant la 
festa
Hora: 22 h

Juny
DIVENDRES

5 
Festa del barri de la Plaça
En acabar, xocolata desfeta i 
melindros i sorteig.
Hora: 9 h Esmorzar a la plaça
Hora: 18 h Cercavila davant 
de l’Església amb els grallers 
dels Bous. 

Juny
DISSABTE

12 
Festa del barri de Baix

Juny
DISSABTE

13 
Concert vermut musical
Amb el grup Contratemps
Organitza: La Societat

Juny
DIUMENGE

19 
Festa del barri de la Riba

Juny
DISSABTE

20 
Concert coral
Hora: 18.30 h
Lloc: A l’església

Juny
DIUMENGE

26 
Cinema: Cicle Gaudí
Amb la pel·lícula My Mexican 
bretzel

Juny
DISSABTE

3 
Concert del Cor Zóngora 
Hora: 20 h
Lloc: A la Societat
Organitza: La Societat

Juliol
DISSABTE

9 
Cinema a la fresca: No mataràs 
Hora: 22 h
Lloc: A la pista poliesportiva

Juliol
DIVENDRES

15 
Festival EVA: D’aquells boleros, 
aquells contes
Hora: 21.30 h
Lloc: A La Timba

Juliol
DIJOUS

22 
Festival EVA: Cuentos eróticos
Hora: 21.30 h
Lloc: A la plaça de l’Església

Juliol
DIJOUS

25 
Festival EVA: Allà on viuen els 
monstres
Espectacle familiar
Hora: 12 h
Lloc: Al CMC

Juliol
DIUMENGE
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La Bisbal va recuperar la tradició de 
Sant Jordi amb una programació plena 
de propostes per a gaudir de les lletres 
i la cultura. El dissabte 24 d’abril es va 
presentar el llibre Les barraques de pe-
dra seca de la Bisbal del Penedès (Part 1 
– oest), de Jaume Miró Banach. El matí 
va començar amb una caminada or-
ganitzada pels Senderistes Bisbalencs 
des del poble fins al Mas Llagostera, 
on es va fer una visita teatralitzada a 
una barraca de pedra seca a càrrec de 
l’entitat El Garrofer i l’associació cultu-
ral La Porta de Fusta. Les persones as-
sistents van poder gaudir d’un vermut 
musical amb l’acompanyament del 
Jazz Attack Quartet. Aquest llibre és la 
primera part d’una obra que recull i ca-
taloga totes les barraques del municipi 
(més de quatre-centes). Durant l’acte, 
l’alcaldessa de la Bisbal, Agnès Ferré, 
va anunciar el compromís de declarar 
les construccions de pedra seca de la 
Bisbal del Penedès «Bé d’Interès Local» 
amb la voluntat de preservar el patri-
moni històric i natural bisbalenc.

Uns dies abans s’havia inaugurat 
l’exposició «Tota pedra fa paret. La pe-
dra seca a Catalunya». Durant l’acte es 
va recordar l’arquitecte i historiador 
Benjamí Català i el desaparegut Josep 
Ma Vallès, impulsors —l’any 2003— de 
la primera gran exposició i catalogació 
de les barraques de pedra seca al mu-
nicipi i membres de la revista El Marge, 
publicació de la secció mediambiental 
de l’ADF Clot del Bou, que enguany 
hauria complert 20 anys. És per això 
que des de l’Ajuntament s’han dedicat 
els actes de Sant Jordi a la pedra seca, 
fent palès el reconeixement a la feina 
feta durant tots aquests anys pels im-
pulsors de la revista.

El Sant Jordi més literari  
El 23 d’abril, la música, les lletres i el 
patrimoni literari van ser protagonis-
tes de la diada, amb el lliurament dels 

Lletres, música i pedra seca en un intens 
Sant Jordi 
L’Ajuntament s’ha compromès a declarar les construccions de pedra seca de la Bisbal 
«Bé d’Interès Local»

premis del 13è Concurs Literari de Sant 
Jordi, al qual s’han presentat enguany 
25 treballs. El primer premi —i, excep-
cionalment, el premi ADB, amb què es 
reconeix una obra de temàtica bisba-
lenca— se l’emportava la bisbalenca 
Esperança Carrió, per l’obra L’ànima de 
la fassina; el segon premi va ser per a 
l’obra Fulles seques, d’Oriol Solà i Prat, 
i el tercer va recaure en Roger Freixa 
Viñuela per Epílogo. El jurat va emetre 
una menció especial per a l’obra Habi-
tació 510, de Núria Oliva Barceló. L’acte 
va finalitzar amb un concert d’havane-

res a càrrec del grup femení Les Anxo-
vetes i l’anunci per part del consistori 
de crear en la propera edició del cer-
tamen una categoria especial per als 
participants menors de 18 anys.

Altres propostes culturals van ser la 
presentació de l’entitat Cercle Poètic 
Bisbalenc —per part del també bisba-
lenc Joan Marc Broto— i la celebració 
de la Revetlla de la Diada de Sant Jor-
di a la biblioteca amb el conte El drac 
devorador de pizzes, a càrrec de Xavi 
Demelo, una versió humorística de la 
llegenda amb perspectiva de gènere.

“La bisbalenca Esperança Carrió, amb l’obra L’ànima 
de la fassina, s’emportava el primer premi del 13è 
Concurs Literari de Sant Jordi
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Nou mobiliari per als 
equipaments municipals
L’Ajuntament ha aprovat l’adjudicació del contracte de 
subministrament de mobiliari, amb l’objectiu d’equipar-hi 
diversos espais municipals: a la sala de plens hi haurà 11 
cadires noves per als membres del consistori; al local so-
cial de la Miralba, taules, cadires, armaris, un buc de calai-
xos i una cortina per al servei de bar, el despatx i la sala de 
reunions; els habitatges socials comptaran amb dos llits i 
dues lliteres, tauletes de nit, armaris, taules de menjador i 
cadires. El contracte s’ha adjudicat a l’empresa Comercial 
Contel, SA, per un import de 10.312,77 euros.

Davant la necessitat, ara més que mai, de garantir la neteja 
i desinfecció de les instal·lacions municipals, i atès que el 
servei no s’ha pogut cobrir amb la borsa de treball muni-
cipal, l’Ajuntament n’ha adjudicat el contracte a una em-
presa unipersonal bisbalenca. Aquest, de 664 hores i un 
import màxim de 13.256,76 euros, finalitzarà el 31 d’agost 
d’aquest 2021 i inclou la neteja diària de l’escola Ull de 
Vent; els treballs necessaris per a la posada en funciona-
ment dels locals socials del Priorat i la Miralba, i el mante-
niment del Racó de la Gent Gran i els habitatges socials, a 
més de desinfeccions puntuals en altres espais municipals.

S’adjudica el contracte 
per a la neteja de les 
instal·lacions municipals

PÍNDOLA 
BISBALENCA

Pares, mares i ensenyament local   
Fèlix Benach, alcalde; Salvador Mañé i Salvador Solé, regi-
dors; Salvador Ràfols, metge; Josep Palau, farmacèutic; Jo-
sep Andreu, jutge municipal; Manuel Socada, rector; Pere 
Palau i Antoni Urgell, pares de família; Maria Tutusaus i Maria 
Nin, mares de família: aquesta fou una de les tantes juntes 
que durant un segle, des del 1859 fins a la postguerra, van 
ser les responsables de vetllar per l’educació i l’ensenyament 
a la Bisbal, encarregades d’inspeccionar les escoles, super-
visar els ensenyaments dels mestres, dirimir els problemes 
d’assistència dels alumnes i opinar sobre qualsevol temàtica 
sorgida en l’àmbit de l’ensenyament local.

En un inici estaven constituïdes, bàsicament, per regidors, 
i poc a poc van anar entrant-hi nous perfils, així com també 
les dones, que, si bé per llei en podien formar part de forma 
nominal des del 1901, a la Bisbal no se’n feu efectiva l’as-
sistència a aquestes juntes fins al 1919. D’elles es va passar, 
poc a poc, cap a les associacions de pares d’alumnes, primer 
en la semiclandestinitat, fins que l’any 1975 es legalitzaren. 
I així és com a la Bisbal trobem, als inicis de la dècada dels 

80, en una època de lluites i esforços socials per les refor-
mes i ampliacions de les escoles locals, l’Associació de Pa-
res d’Alumnes i Amics de l’Escola Nacional Graduada de la 
Bisbal del Penedès, que amb els anys passaria a ser l’actual 
AMPA de l’Escola Ull de Vent.
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L’Associació de 
Mares i Pares 
d’Alumnes de 

l’Escola Ull de Vent
L’AMPA de l’Escola Ull de Vent està formada per 

un grup de mares i pares que treballen de manera 
incansable durant tot l’any per donar un servei a 

l’Escola, ja sigui amb l’adquisició de llibres, l’acollida o 
les activitats extraescolars. La Montse i la Vanessa són 
dues de les mares que estan al capdavant de l’entitat. 

Actualment, l’AMPA està formada per cinc persones 
que compten amb voluntàries que les ajuden en 

moments puntuals.

Qui pot formar part de l’AMPA?
Qualsevol família de l’Escola. Es paguen 38 € per família, in-
dependentment dels fills que vagin a l’escola, i amb això ja 
poden disposar dels llibres sense fer cap aportació econò-
mica, ja que des de l’AMPA en fem la sociabilització i tenim 
un conveni amb l’Ajuntament perquè les famílies empadro-
nades no hagin d’avançar els diners. Revisem tots els llibres 
de 3r, 4t, 5è i 6è i, si n’hi ha que no poden ser reutilitzats, 
n’adquirim de nous. Els nens i les nenes se’ls troben a la tau-
la quan comença el curs. Els llibres dels més petits no es re-
ciclen perquè hi escriuen.

A banda de la sociabilització dels llibres, feu el servei 
d’acollida. En què consisteix?
És un servei de monitoratge que tenim de 8 a 9 h, de 12.30 
a 13.30 h i de 16.30 a 18.30 h per conciliar la vida laboral 
dels pares amb la familiar. El pagament es fa cada mitja hora 
o també tenim quotes mensuals per a les persones que els 
deixen cada dia.

I també hi ha les activitats extraescolars...
Sí, organitzem activitats extraescolars com ara anglès, ball, 
alguns anys hem fet judo, taekwondo, robòtica..., tot i que 
aquest any, amb la pandèmia i els grups bombolla, no era 
factible tirar endavant algunes activitats. El pagament es 
pot fer de cop o per mesos.

A nivell personal, què us suposa?
Moltes tardes tancades a l’escola. Més enllà del tema dels 
llibres, s’han de comprovar els pagaments de les acollides, 
quan hi ha extraescolars també, fer gestions, resoldre inci-
dències,  etc. També, gestionar les extraescolars, triar, passar 
papers, gestionar les assegurances de la canalla, etc.

Cobreu alguna cosa per fer aquesta feina?
No, és una feina altruista i, com tots els altres pares, també 
paguem la quota de l’AMPA; si deixem els nens a l’acollida, 
també; és a dir, com qualsevol altra família.

Per què us heu posat al capdavant de l’AMPA?
Perquè ens hi van enredar! (riuen) I com que som un grup 
que ens avenim i no hi ha ningú més que s’hagi ofert a relle-
var-nos, doncs aquí seguim.

Per què costa tant trobar gent perquè hi participi de 
forma activa?
Suposem que perquè suposa un compromís, constància i 
perdre tardes de la teva vida de forma altruista. Nosaltres 
estem obertes que vingui nova gent...

La gent està contenta amb l’AMPA?
Generalment sí, però sempre hi ha algú que es queixa que 
li sembla car pagar l’AMPA —quan s’estan estalviant el preu 
dels llibres—, o també es queixen del preu de l’acollida, 
però cal pagar el monitoratge i l’assegurança i, sincerament, 
de vegades no surt a compte, però ho fem perquè volem 
continuar oferint el servei perquè sabem que moltes famí-
lies el necessiten.

Arribarà un moment en què els vostres fills ja no 
estiguin a l’escola: caldrà un relleu?
És necessari aquest relleu: si no hi ha AMPA no es podran 
oferir tots aquests serveis, ni els llibres. L’Ajuntament de la 
Bisbal del Penedès ens ajuda —per exemple, amb els llibres 
escolars—, però nosaltres som les que tirem endavant la 
feina. I aprofitem per a comentar que no som de cap partit 
polític ni de cap color. Aquí, la política no la toquem; tenim 
pensaments diferents entre nosaltres mateixes, però el nos-
tre únic interès són els infants.

A banda de les activitats que heu comentat, n’heu 
organitzat més?
Sí, vam portar un grup de música, hem fet una xocolatada 
solidària, una festa de fi de curs..., però ara, amb la pandè-
mia, tot això s’ha reduït. Enguany, com que no podem fer 
res d’això, hem donat els diners a l’Escola perquè els pugui 
emprar com consideri convenient; per exemple, els de cicle 
infantil van comprar cuinetes de fusta i joguines; també s’ha 
comprat material per a l’hora del pati —pilotes, raquetes, 
etc.—, i també s’han adquirit tauletes digitals. Cada cicle ha 
comprat el que li ha semblat millor.

Si voleu contactar amb l’AMPA podeu enviar un correu 
electrònic a ampa@ulldevent.cat.
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T’agrada la cuina? 
Vols publicar la teva recepta?

Amb els vostres plats, ens lleparem els dits!

Envia’ns un escrit (d’un màxim de 1.250 
caràcters) amb el nom i una fotografia del plat, 

els ingredients i els principals passos a seguir 
per a elaborar-lo a l’adreça de correu electrònic 
judith@bisbalpenedes.com. També el pots fer 

arribar presencialment a l’ajuntament o a través 
dels telèfons 977 688 438 / 608 568 881.

Suport als centres 
educatius en l’elecció 
de la jornada 
contínua

El Ple de l’Ajuntament va aprovar una moció per donar su-
port a l’autonomia dels centres educatius en l’elecció de 
la jornada contínua. Amb aquesta proposta s’aconsegueix 
que cada centre faci una nova distribució de la jornada 
evitant la interrupció de l’horari lectiu i amb activitats op-
cionals a la tarda. Això suposaria també reduir a la meitat 
el nombre d’entrades i sortides i, per tant, evitar aglomera-
cions a les portes dels centres educatius.

La pandèmia ha fet que siguin moltes les famílies que 
sol·liciten aquesta opció perquè hi ha molts més progeni-
tors que opten pel teletreball o consideren que aquesta 
opció redueix les possibilitats de contagi.

L’Ajuntament s’ha adherit, un any més, al Let’s Clean Up 
Europe!, una campanya de neteja de l’entorn que es duu 
a terme a tot Europa amb l’objectiu de sensibilitzar i crear 
consciència sobre la quantitat de residus que es llencen de 
forma incontrolada a la natura i combatre comportaments 
incívics. En el marc de la Setmana Europea de Prevenció de 
Residus, una part de l’alumnat de la Bisbal va participar en 
el European Clean Up Day, una activitat que enguany es va 
organitzar de manera conjunta amb l’Institut Coster de la 
Torre i que es va dur a terme els dies 14 i 20 de maig. Con-
cretament, van ser els nois les noies de quart d’ESO qui van 
fer aquesta neteja de l’entorn, i ho van fer dintre del Servei 
Comunitari, un programa obligatori als centres educatius 
que computa per a l’avaluació de l’alumnat.

L’Institut s’adhereix 
a una jornada de 
neteja de l’entorn
L’activitat s’ha inclòs dins el Servei 
Comunitari de l’alumnat de 4t d’ESOAquest nou horari evitaria la 

interrupció de l’horari lectiu i permetria 
oferir activitats opcionals a la tarda
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TARTA DE QUESO 
NUBE
de Ca la Meiga

A causa de la situació sanitària, aquest 
2021 no s’ha pogut celebrar el Cros Co-
marcal. Davant d’aquest fet, l’Institut 
Coster de la Torre i l’Escola Ull de Vent 
van organitzar un cros d’àmbit local 
que es va celebrar en dues jornades, 
els dies 6 i 7 de maig, i va comptar amb 
la participació de més de 400 alumnes 
de l’Institut i prop de 300 infants del 
centre de primària.

Des del consistori es vol felicitar 
la feina de la comissió organitzado-
ra, formada pels professors d’educa-
ció física dels dos centres, la Carolina 

Més de 700 alumnes van 
participar en un cros escolar
L’esdeveniment, que es va convertir en una festa 
de l’esport, va comptar amb la col·laboració de 
comerços i bars locals

Méndez i el Jordi Álvaro, que van con-
vertir la prova en una autèntica festa 
de l’esport, amb el suport de les asso-
ciacions de mares i pares. Així mateix, 
hi van col·laborar —aportant-hi aigua 
per als corredors— alguns comerços i 
establiments de restauració local, com 
El Racó de la Pedra, Bar de la Societat, 
Bonamasa, Bar els Arcs, Bar de la Riba, 
Bar del Poliesportiu S. XX, Aliprox, Su-
permercat Jaume, Queviures Dolors 
Mateu, Fruites i Verdures Montserrat, 
Agroverd, Forn de Pa Aresmar i Forn 
de les Escales.

La bisbalenca Glòria Ruiz, del Club 
Olímpic El Vendrell, es va proclamar 
campiona de Catalunya en el Campio-
nat Universitari de Taekwondo el pas-
sat mes d’abril. La seva entrenadora, 
Irene Calvo, assegura que «la Glòria, a 
més de ser una campiona als tatamis, 
també ho és a la seva vida privada, ja 
que estudia veterinària i compagina 
la seva trajectòria acadèmica amb l’es-
portiva d’una manera brillant». Des de 

Glòria Ruiz, campiona de Catalunya 
de taekwondo

l’Ajuntament es vol felicitar aquesta 
esportista que és un exemple de per-
severança i superació personal.

Ingredientes:

• 300 gr de queso de untar
• 250 gr de leche condensada
• 5 huevos
• Azúcar glas

Elaboración:

Paso 1. Separar las claras de las 
yemas y batir las claras a punto 
de nieve. Aparte, batir las yemas 
con el queso y añadir la leche 
condensada. Mezclar muy bien.

Paso 2. Integrar las claras 
montadas a esta mezcla, con 
movimientos envolventes y con 
cuidado de que no pierdan la 
esponjosidad.

Paso 3. Forrar un molde (nosotros 
hemos escogido una tarterita de 
barro, pero puede ser cualquier 
molde que pueda ir al horno): 
mojar el papel de horno haciendo 
una bola y escurriendo el exceso 
de agua y ajustarlo al molde. 
Incorporar la mezcla y recortar el 
papel sobrante.

Paso 4. Colocar sobre una bandeja 
con agua y meter al horno al 
baño maría. El horno tendrá que 
estar precalentado a 180 grados. 
Hornear con calor abajo unos 35 
a 40 minutos. Veréis que sube 
mucho, pero luego bajará al enfriar; 
no os preocupéis, es normal. 
Sacar del horno y dejar enfriar. 
Desmoldar, espolvorear azúcar glas 
y listaaaaaa.

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

ESPAI
D’OPINIÓ
DELS GRUPS 
MUNICPALS

Este mes de mayo, Ara Catalunya celebra el 
décimo aniversario de su fundación, y nues-
tro compromiso municipalista está más vi-
gente y más convencido que nunca. Mien-
tras los partidos de siempre se pelean por el 
poder y los sillones, haciendo el ridículo más 
espantoso, el municipalismo sigue cre-
ciendo porque los pueblos deben conti-
nuar existiendo. A fecha de hoy, seguimos 
sin gobierno autonómico y, ante tanto tea-
tro político, la población está más que harta 
de que se le esté tomando el pelo en cada 
noticia. Cuanto más observamos el pano-
rama nacional y autonómico, más conven-
cidos estamos de que el municipalismo es 
la única alternativa viable en políticas de 
proximidad y atención directa a la ciuda-
danía. Por todo ello, nos complace informar 
de que sumamos seis nuevas agrupaciones 
de ARA en la provincia de Tarragona y de 
que Ara la Bisbal sigue creciendo también a 
buen ritmo, porque somos la única oposi-
ción municipalista y estamos convencidos 
de que la política en general necesita aire 
fresco, gracias a personas comprometidas 
y realistas. No estamos sometidos a ningu-
na doctrina de partido: cada miembro de 
nuestro equipo tiene ideologías políticas 
muy distintas, y esta es la libertad interna e 
individual que respetamos ¡por ser, sencilla-
mente, demócratas! Nuestra irrupción en la 
política municipal de La Bisbal significa una 
oposición firme y honesta, ante un gobier-
no del PDeCAT totalmente estancado y ob-
soleto, discriminador hacia quienes les mo-
lestan, sectario y muy poco profesional… 
Preocupados por defender los derechos de 
TODOS los ciudadanos y los intereses gene-
rales de La Bisbal, porque no somos «ni de 
arriba ni de abajo», nos vemos obligados a 
sacar los colores en cada pleno, y en cada 
una de nuestras publicaciones, a este go-
bierno del PDeCAT totalmente insensible, 
pasivo y penosamente injusto. Seguimos 
denunciando la dejadez y el abandono de 
cada barrio de nuestro municipio y nos so-
lidarizamos con todos los vecinos que se 
sienten estafados por la obligación de pagar 
impuestos a cambio de nada.

Maguy Antolín Manso 
Grupo Municipal ARA LA BISBAL

Després d’un temps al consistori formant 
part de l’oposició, ja es veu el tarannà de ca-
dascú. COMPROMÍS-PDeCAT, cada cop que 
es celebra un ple o es comenta alguna cosa 
per xarxes socials, ja ES MOLESTEN. A veure, 
senyors i senyores de l’equip de govern, que 
està molt clar que vostès no volen saber res 
d’opinions d’altres, ni tan sols de propostes 
que hem fet i de totes les quals vostès han 
votat en CONTRA. Des d’ERC, sempre li fa-
rem costat en propostes que creiem que 
són o poden ser efectives. De fet, només 
cal veure els plens al YouTube per a veure 
que nosaltres SÍ que li hem votat a favor en 
molts punts, cosa que vostès NO HAN FET.

Després, les faltes de respecte i mentides 
que l’oposició ha d’aguantar; és increïble. Ja 
li ho vam dir en un ple: vostè sap que els 
plens es graven? Perquè sembla que no, ja 
que li hem enganxat més d’una mentida.

Ens acusa de mentiders, però vostè és la 
que menteix quan diu que no es va dirigir 
al jutjat (sense ser advocada) i ho verbalit-
za en un ple. Després, també diu que el seu 
equip de govern no gasta tants diners en 
sous/any, però resulta que vostès hi gasten 
106.000 € quan ERC, en el seu moment, n’hi 
gastava 103.000. I això no ho diem nosal-
tres, HO DIU VOSTÈ en el seu blog, on, a 
més, escriu: «103.000 €: vergonyós!!!». QUI 
DIU MENTIDES?

Ens acusa a l’oposició de «dolents» i de 
fer demagògia per fer preguntes a l’equip 
de govern; li ho torno a dir: L’OPOSICIÓ FIS-
CALITZA la gestió de l’equip que governa 
la Bisbal. Li recordo que és l’alcaldessa de 
TOTS; com a tal, tingui una mica de digni-
tat i, primer, DEIXI DE MENTIR i, segon, li 
recordo que té la majoria absoluta i, segons 
paraules seves, ARA SÍ QUE PODEN FER 
COSES; doncs... encara estem esperant.

Així que comenci a deixar la demagògia i 
posi’s les piles. Ja fa sis anys que està al Go-
vern, i el nostre poble està pitjor que quan 
vostè va començar, tot i tenir superàvit, re-
cursos i tècnics per a fer-ho.

I com que no busquem el minut de glòria, 
ja diem al poble en aquest escrit que: 
(segueix a la columna d’UNiTs-FIC)

Esquerra Republicana de 
la Bisbal del Penedès

PDeCAT – sense obres 
no hi ha paradís 
(1a part)

¡Ante la falta 
de gobierno, 
MUNICIPALISMO! 
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ERC el que busca és potenciar el nostre po-
ble: fer que torni a tenir els carrers nets, no 
només el nucli, sinó també les urbanitza-
cions; que el servei BON DIA millori i es po-
tenciï, ja que, després de tants anys, segueix 
igual; que el REBOST SOLIDARI sigui millor 
encara; que tinguem seguretat als nostres 
barris, amb un servei de vigilància com cal 
i ampliant-ne la plantilla, i que no hagin de 
sortir els veïns cada cop que hi ha un ensurt.

També li recordem que és vostè la que 
posa pegues a qualsevol tràmit que s’ha 
de fer a l’ajuntament; si no, pregunti als bis-
balencs/ques o miri a l’ordinador quantes 
queixes entren i queden sense contestar.

Va instaurar la prova «pilot» de l’aparca-
ment quinzenal al PRIORAT i ni tan sols va 
saber PER QUANT DE TEMPS. I li vam dir la 
solució: pintura blanca i groga per a delimi-
tar les places d’aparcament, és ben fàcil. Es-
perem que tinguin més «compromís» amb 
la Bisbal, perquè, tal com anem ara, en té 
ben poc. Però per a anar a fer cursos enmig 
de la jornada laboral sí que té compromís, 
per a vostè mateixa, però per a preocu-
par-se més enllà del seu melic no hi veiem 
constància. Des d’ERC li recomanem que, 
per solucionar definitivament qui menteix 
i qui diu la veritat, publiqui quantes obres 
i millores han realitzat vostès, COMPROMÍS 
AMB LA BISBAL, en sis anys. Publiqui també 
quants llocs de treball ha aconseguit per als 
nostres veïns, a quantes famílies ha ajudat, 
etc., perquè vostè i el seu equip de govern 
(PDeCAT), en tot el temps que porten go-
vernant, en aquests sis anys, porten cobrant 
en sous més de mig milió d’euros. Nosaltres, 
els bisbalencs i les bisbalenques, els hem 
pagat amb impostos més de mig milió d’eu-
ros, i la pregunta és: QUÈ HI HAN FET?

A l’empresa privada, perquè un treballa-
dor sigui rentable, per cada EURO que cobri 
de sou, òbviament, n’ha de generar molts 
més. Vostès ens han costat mig milió d’eu-
ros en sis anys; què és el que han generat? 
Quins beneficis ens han portat a la Bisbal? I 
si us plau, apliqui’s el «cuento» i prou dema-
gògia i mentides.

Xavier Faura
Regidor UNiTS-FIC

PDeCAT – sense obres 
no hi ha paradís 
(2a part)

El Grup Municipal del PSC presentem RE-
CURS DE REPOSICIÓ contra l’acord adoptat 
per la Junta de Govern Local d’aquest ajun-
tament, en la sessió del 12 d’abril del 2021, 
sobre la Contractació de les obres corres-
ponents a les fases 1.1 i 1.2 del projecte de 
remodelació del pavelló poliesportiu muni-
cipal i de l’edifici annex, per entendre que 
aquest acord és contrari a l’ordenament 
jurídic en base als motius següents: 

En primer lloc, que el termini d’execució 
de les obres que figura en l’anunci de lici-
tació és de «12 ANYS I 6 MESOS»: aquesta 
indicació de l’anunci és contradictòria amb 
el que contempla, que es fixa en 18 mesos.

En segon lloc, la forma de computar les 
baixes, als efectes de considerar les ofertes 
anormals o desproporcionades, es con-
templa a la clàusula 13a: per al cas que s’hi 
presentin quatre o més propostes (que 
és el cas) es determina que es consideren 
anormals aquelles que «siguin superiors 
en un 4 % a la mitjana aritmètica de les 
puntuacions obtingudes». Per tant, sent 
contrària a l’ordenament la forma de valo-
rar les baixes als efectes de considerar va-
lors anormals o desproporcionats, resulta 
que, si s’apliqués el criteri normativament 
establert, cap de les baixes considerades 
esdevindria anormal, i que l’adjudicació 
definitiva tindria un altre destinatari que 
el que contempla l’acord recorregut. Per 
tant, per aquest motiu, també procedeix 
anul·lar l’adjudicació.

Tercer: la manca de disponibilitat dels 
terrenys necessaris per a l’execució de 
l’obra, ja que el Jutjat Contenciós Adminis-
tratiu núm. 1 de Tarragona, en actuacions 
288-2020-A, ha dictat interlocutòria (del 
12/11/2020) adoptant la mesura cautelar 
de suspensió de l’exclusivitat; per tant, 
l’Ajuntament, en aquest moment, no dis-
posa de la possessió de tots els terrenys 
necessaris per a l’execució de l’obra.

Per tot això, considerem que no es pot 
iniciar l’execució de l’obra, fet aquest que 
comportarà, sens dubte, un greu perjudici 
a la població per la mala gestió de l’equip 
de govern.

Grup Municipal del PSC de la Bisbal
del Penedès

Caos administratiu
Estàs al dia de tot el que passa a la Bisbal? 
T’agradaria rebre les notícies més destaca-
des del municipi i tenir línia directa amb 
totes les persones que formem part de 
Compromís amb la Bisbal?

Estem al teu servei per a preguntes i sug-
geriments, en un canal per a dir el que pen-
ses i compartir idees, perquè t’expliquem 
la veritat, perquè volem treballar més i mi-
llor per la Bisbal.

El nostre municipi és la nostra passió i 
volem compartir el nostre compromís amb 
tu.

És molt fàcil, només cal que descarreguis 
aquest codi QR (amb la càmera del mòbil) 
i t’apuntis al canal de WhatsApp de Com-
promís amb la Bisbal. 

No és un grup, la teva privadesa està ga-
rantida i no rebràs missatges brossa; rebràs 
informació de la nostra feina, de la que es 
veu i de la que no es veu.

L’únic secret per a millorar és la feina 
compartida!

Grup Municipal de Compromís 
amb la Bisbal

Xatejar per WhatsApp 
amb Compromís amb la 
Bisbal




