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Es reprenen serveis i activitats per a 
gaudir d’un estiu segur a la Bisbal
La reobertura de la piscina municipal dona inici a una temporada en la qual no 
faltaran celebracions com les festes dels barris i la Festa Major

7. S’inicia la fase de 
votació del procés 
de Pressupostos 
Participatius

9. Més de 400 
persones participen en 
les activitats exclusives 
de La Bisbal Experience

12. L’Ajuntament 
aprova el seu Pla 
d’Acció per l’Energia 
Sostenible i el Clima

16. La Flama del 
Canigó arriba a la 
Bisbal per a celebrar 
la Nit de Sant Joan
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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

Es garanteix una plaça de llar d’infants a 
totes les famílies sol·licitants

Durant el mes de maig es va obrir el 
període de preinscripció per a sol·lici-
tar una plaça a la Llar d’Infants Muni-
cipal L’Oreneta. Les matriculacions es 
van formalitzar del 16 al 22 de juny. 
L’Ajuntament ha garantit que totes les 
famílies sol•licitants puguin gaudir del 
servei, el qual, durant el proper curs 
2021-2022, comptarà amb una aula 
de nadons, una per als infants d’1 a 2 
anys i una tercera aula per als infants 
de P2.

Nou sistema per a accedir al servei de 
wifi gratuït en espais públics
Des del passat 14 de juny, els veïns i les 
veïnes que vulguin accedir al servei de 
wifi municipal poden fer-ho als locals 
socials de l’Esplai, Can Gordei, el Prio-
rat i la Miralba, a la plaça de l’Església, 
a la piscina municipal i a l’envelat de 
la festa major. L’accés continua sent 
gratuït, però cal recollir prèviament un 
tiquet de 8 o de 24 hores a les oficines 
de l’Ajuntament o als locals socials. 
Aquests tiquets permeten descarre-
gar-se un codi d’usuari i una contra-
senya que són necessaris per a activar 
el servei.

Ple municipal ordinari

A favor En contra Abstenció21 DE JUNY DEL 2021

Aprovació del Pla d’Acció per l’Energia 
Sostenible i el Clima (PAESC)

Adhesió al Sistema Central 
d’Adquisicions de la Generalitat de 
Catalunya

Modificació de crèdit en modalitat de 
crèdit extraordinari

Compromís, 
PSC, Units, 
Ara i ERC 

Compromís, 
PSC, Units, 
Ara i ERC

Compromís, 
PSC, Units, 
Ara i ERC
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Un estiu diferent amb activitats 
i festes segures

“Celebrarem la Festa 
Major seguint totes 
les mesures dictades 
pel Procicat per 
garantir la seguretat 
de les persones 
assistents

Ya estamos a medio verano y vamos viendo cómo, desde que se relajaron las medidas 
de prevención para la COVID-19, han empeorado las cifras y, por tanto, se van volvien-
do a restringir las medidas.

Es necesario que tengamos mucha precaución siempre, por el bien personal y 
el bien colectivo, y conseguiremos la normalidad entre todos.

Justo al terminar la escuela, comienza el Casal de Verano, con todas las medidas de 
prevención de la COVID-19 y con una media semanal de 60 niños que pueden hacer 
más actividades que el año pasado, como excursiones e ir a la piscina.

La piscina municipal se ha abierto a principios de julio, con aforo limitado y 
espacios cerrados como medida preventiva, ¡un espacio para disfrutar del verano 
y refrescarnos!

Las fiestas de los barrios del núcleo se han podido celebrar, cumpliendo con todas 
las medidas. ¡Un agradecimiento a las personas que organizan las del barrio de La 
Plaça, del barrio de Baix y del barrio de La Riba!

Este año las asociaciones de vecinos de las urbanizaciones han decidido no organi-
zar fiestas de verano por la dificultad del cumplimiento de la normativa de prevención 
COVID-19, menos L’Esplai, donde sí han organizado una fiesta adecuada a la situación. 
¡El año que viene seguro que será diferente!

Y desde las concejalías de Fiestas, Cultura y Deportes, se organiza la Fiesta Mayor 
de La Bisbal, para que todos los bisbalencs y las bisbalenques la podamos disfrutar, 
una fiesta que también seguirá todas las medidas dictadas por el Procicat para 
garantizar la prevención a todos los asistentes.

¡Os animo a disfrutar de todas las actividades organizadas por las entidades, asocia-
ciones y el Ayuntamiento durante este verano, con todas las medidas de prevención 
y con muchas ganas de seguir organizando y disfrutando de nuestro municipio, rico 
en entidades, en cultura y en deporte!

Un verano diferente con actividades 
y fiestas seguras

“Celebraremos 
la Fiesta Mayor 
siguiendo todas las 
medidas dictadas 
por el Procicat 
para garantizar la 
seguridad de las 
personas asistentes

Agnès Ferré
Alcaldessa de la Bisbal 
del Penedès

Ja estem a mitjan estiu i anem veient com, des que es van relaxar les mesures de pre-
venció per la COVID-19, han empitjorat les xifres i, per tant, es van tornant a restringir 
les mesures.

Cal que tinguem molta precaució sempre, pel bé personal i el bé col·lectiu, i 
aconseguirem la normalitat entre tots.

Just acabar l’escola, comença el Casal d’Estiu, amb totes les mesures de prevenció de 
la COVID-19 i amb una mitjana setmanal de 60 infants que poden fer més activitats que 
l’any passat, com fer excursions i anar a la piscina.

La piscina municipal s’ha obert a començaments de juliol, amb aforament limitat 
i espais tancats com a mesura preventiva, un espai per gaudir de l’estiu i refrescar-nos!

Les festes dels barris del nucli s’han pogut celebrar, complint amb totes les mesures. 
Un agraïment a les persones que organitzen les del barri de la Plaça, del barri de Baix i 
del barri de la Riba!

Enguany, les associacions de veïns de les urbanitzacions han decidit no organitzar 
festes d’estiu per la dificultat del compliment de la normativa de prevenció COVID-19, 
menys l’Esplai, on sí que han organitzat una festa adequada a la situació. L’any que ve 
segur que serà diferent!

I des de les regidories de Festes, Cultura i Esports s’organitza la Festa Major de la Bisbal, 
perquè tots els bisbalencs i les bisbalenques la puguem gaudir, una festa que també 
seguirà totes les mesures dictades pel Procicat per garantir la prevenció a tots els 
assistents.

Us animo a gaudir de totes les activitats organitzades per les entitats, associacions 
i l’Ajuntament durant aquest estiu, amb totes les mesures de prevenció i amb moltes 
ganes de seguir organitzant i gaudint del nostre municipi, ric en entitats, en cultura 
i en esport!



4 Torre de guaita núm. 42 · La Bisbal del Penedès · JULIOL/AGOST 2021

Aquest estiu s’ha reobert la piscina mu-
nicipal, un equipament que l’any passat 
va romandre tancat per no poder ga-
rantir el compliment de les mesures de 
prevenció davant la COVID-19. Aquesta 
temporada, el consistori hi ha establert 
limitacions d’accés i d’aforament i ha 
decidit tancar-ne al públic la zona de 
pícnic i els vestuaris, així com prohi-
bir-hi l’ús de les hamaques.

La temporada de la piscina munici-
pal es va iniciar el passat 1 de juliol i les 
seves instal•lacions romandran obertes 
fins al dia 29 d’agost. L’horari de l’equi-
pament és de les 11 del matí fins a les 
20 hores. Les entrades es poden adqui-
rir a la mateixa piscina, a un preu de 3 
euros.

És important que la ciutadania se-
gueixi algunes recomanacions com 
mantenir-hi la distància de seguretat 
amb altres persones usuàries que no 
siguin del mateix grup, evitar aglome-
racions en els diversos espais de l’equi-
pament, mantenir la màxima higiene 
possible i el rentat de mans i respectar 
sempre les indicacions dels socorristes.

Nova temporada de la piscina municipal 
L’Ajuntament hi estableix limitacions d’aforament per garantir la seguretat de les 
persones usuàries

“La piscina municipal romandrà oberta fins al dia 29 
d’agost de les 11 a les 20 hores

La Bisbal «es mulla» per l’esclerosi múltiple

El passat diumenge 11 de juliol, la Bisbal es va adherir a la campanya «Mulla’t 2021» 
i va recaptar 414,30 euros per a la Fundació Esclerosi Múltiple. La ciutadania hi va 
col·laborar amb la compra de productes de marxandatge i també amb l’adquisició 
de les entrades de la piscina municipal, atès que l’equip de govern va decidir que 
la recaptació del dia es faria arribar a la fundació per a la investigació d’aquesta 
malaltia que afecta 9.000 persones a tot Catalunya.

Un casal d’estiu dedicat a la ciència 
i la investigació
Els infants de 3 a 12 anys gaudeixen d’activitats diverses com 
tallers, jocs d’aigua i sortides per l’entorn

El passat 28 de juny es va donar el tret 
de sortida a una nova edició del Casal 
d’Estiu, una iniciativa que ofereix activi-
tats de lleure per a nens i nenes de 3 a 
12 anys alhora que fomenta valors com 
la convivència i el treball en grup.

Enguany, el tema central del Casal 
és la ciència i la investigació. Cada set-
mana, els participants poden gaudir 
d’activitats diverses com piscina, jocs a 

l’aire lliure, treballs manuals, gimcanes, 
jocs d’aigua, tallers i, fins i tot, excur-
sions i sortides per l’entorn. Un equip 
de monitors i monitores vetllen pel 
bon funcionament i el compliment de 
la normativa COVID. El servei s’ofereix 
per setmanes fins al dia 6 de setembre. 
Aquest estiu, els casals estan tenint una 
molt bona acollida, amb una mitjana 
d’una seixantena d’infants per setmana.
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Tornen 
les festes 
populars als 
barris del 
nucli
La implicació de les 
comissions dels barris 
ha fet possible recuperar 
aquesta tradició 

El passat 5 de juny, el primer a cele-
brar i recuperar la seva festa va ser el 
barri de la Plaça: s’hi va organitzar un 
esmorzar popular i una cercavila per a 
anar a portar la coca, una de les tradi-
cions bisbalenques més arrelades que 
també van seguir, els caps de setma-
na següents, els barris de Baix i de la 
Riba. Un espectacle familiar i un sopar 
popular amb l’actuació de la banda de 
swing Meninswing van ser altres de 
les activitats programades al barri de 
Baix. Al barri de la Riba no va faltar la 
benedicció de les coques a l’ermita de 

la Verge de Fàtima, un espectacle de 
danses orientals a càrrec de la ballari-
na bisbalenca Milena, una actuació de 
màgia i un sopar al carrer.

Des de la Regidoria de Cultura es vol 
reconèixer la gran tasca desenvolupa-
da per les comissions dels barris per a 

recuperar les festes. Així mateix, es vol 
agrair la implicació de totes les entitats 
i especialment dels grallers i tabalers 
de la Societat, que han actuat de ma-
nera gratuïta per ajudar a recuperar 
l’activitat social i cultural del nostre 
municipi.

Del 12 al 17 d’agost se 
celebrarà la Festa Major 
de la Bisbal. L’Ajuntament 
està treballant en una 
programació que permeti 
a la ciutadania gaudir-ne 
alhora que es compleixen 
totes les normes apro-
vades pel Procicat. En-
guany, el pregó anirà a càrrec de Laura Roigé, presidenta 
de la Cambra de Comerç de Tarragona. Al llarg de gairebé 
una setmana, hi haurà activitats tan diverses com actua-
cions de les entitats locals, un sopar al carrer, espectacles 
infantils o un castell de focs. La voluntat és organitzar el 
dia 15 d’agost una diada castellera diferent, i per a fer-ho 
possible s’han fet reunions, des del consistori, amb la Colla 
de la Bisbal, però també amb les de Vilafranca i Valls.

La Bisbal prepara la seva 
festa major

El día 4 de julio se celebró la 
fiesta del barrio de L’Ortigós. 
Sus vecinos y vecinas pudie-
ron disfrutar de las habane-
ras que ofreció el grupo Olla 
Barrejada, además de coca, 
cava y ron quemado. Se si-
guieron en todo momento 
las medidas de prevención, 
se limitó el aforo y era necesario hacer reserva previa para 
poder asistir al concierto. Este año, el único barrio que se 
añadirá a estas celebraciones será el de L’Esplai, que el 
próximo 31 de julio tiene previsto organizar, si la norma-
tiva de prevención de la Covid lo permite, actividades in-
fantiles, una sesión de zumba, un espectáculo de magia y 
un concierto con Agustín Aspa y la Orquesta Havana.

L’Esplai y L’Ortigós 
celebran sus respectivas 
fiestas
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El Govern local ha aprovat la incorpora-
ció de 241.639,90 euros del romanent 
de tresoreria al Pressupost municipal 
del 2021, després que l’Estat hagi flexi-
bilitzat les mesures que impedien a les 
administracions locals fer ús d’aquests 
diners. Aquesta aportació ha de per-
metre reparar la fuita d’aigües resi-
duals del col·lector de sanejament en 
el tram comprès entre la part alta del 
carrer Toledo i el fons del torrent d’en 
Manyé. D’altra banda, es preveu can-
viar les lluminàries del camp de futbol 
per unes de noves que utilitzin la tec-
nologia de LED per a afavorir així una 
millora de l’eficiència energètica.

Una altra part del romanent de tre-
soreria es destinarà al Consell Comar-
cal per a culminar el trànsit cap a un 
model de recollida, tractament i elimi-
nació de residus que sigui econòmica-

L’Ajuntament incorpora una part del romanent 
de tresoreria per invertir en serveis 
Aquesta aportació extraordinària permetrà millorar la xarxa de clavegueram i canviar 
les lluminàries del camp de futbol

ment sostenible. També es preveu fer 
millores al Punt Verd i signar un nou 
conveni amb la Cambra de Comerç de 

Tarragona per a seguir desenvolupant 
programes de dinamització i formació 
per als establiments locals.

Se ha aprobado un con-
trato menor para la re-
dacción del proyecto de 
mejora del camino de 
El Priorat. Se trata de un 
tramo que conecta el 
núcleo histórico con la 
urbanización y que es 
muy utilizado por vehí-
culos de motor, bicicletas y peatones. Debido a su estado, 
la voluntad del Gobierno local es mejorar la accesibilidad 
y garantizar la seguridad de los ciclistas y las personas 
que se desplazan por dicho vial. El contrato, por un valor 
de 6.661,27 euros, ofrece asesoramiento técnico para la 
elaboración del proyecto, que se prevé ejecutar entre los 
años 2022 y 2023 y se financiará con una subvención del 
PAM 2020/2023 de la Diputación de Tarragona.

Mejora de la 
accesibilidad en el 
camino de El Priorat

Al mes d’abril es van con-
tractar dos operaris per 
a realitzar els treballs de 
desbrossament, mante-
niment i conservació de 
les parcel·les municipals 
i de les voreres de les 
urbanitzacions. Van co-
mençar a realitzar aques-
tes tasques al Priorat i al Papagai, però el servei s’ha aturat 
per problemes amb un dels treballadors. La voluntat és 
incorporar una altra persona de la borsa de treball per a 
continuar amb les feines, però fins que això sigui possible 
s’ha contractat una empresa, per valor de 14.990 euros, 
per a fer el desbrossament de les voreres a Can Gordei i 
l’Esplai. Paral·lelament, s’està preparant una nova licitació 
per al desbrossament i manteniment anual de les voreres. 

Afectacions en el servei 
de desbrossament 
municipal

“El consistori ha aprovat una modificació de crèdit 
que preveu incorporar al pressupost municipal 
241.639,90 euros
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Días de votación 
(de las 10 a las 12 h):

Domingo 25 de julio: 

La Miralba, frente al local social

Sábado 31 de julio: 

Pineda de Santa Cristina, frente al 

restaurante

Sábado 7 de agosto: 

El Papagai, frente al local social

Domingo 8 de agosto: 

El Priorat, frente al local social

Viernes 13 de agosto: 

frente al CMC

Control dels comptes municipals a través 
d’una auditoria ciutadana
Es convoca per quarta vegada aquesta eina que convida els veïns i les veïnes a 
participar en la Comissió de Comptes

El Govern local ha seleccionat 10 per-
sones empadronades a la Bisbal i de 
més de 18 anys per tal que formin 
part, de manera voluntària, d’una au-
ditoria ciutadana. És la quarta vegada 
que l’Ajuntament convoca aquesta 
eina que pretén apropar els comptes 
públics a les veïnes i els veïns i que 
aquests coneguin de primera mà a 
què es destinen els diners del pressu-
post municipal.

Durant el mes de juliol s’ha convo-
cat aquestes persones a una reunió 
en la qual els responsables de Secre-
taria-Intervenció de l’Ajuntament i 
de la Regidoria d’Hisenda els han ex-
plicat el funcionament del procés. A 

continuació, les i els participants en 
l’auditoria han tingut un termini de 15 
dies per a consultar la comptabilitat i 
les factures corresponents a l’exercici 

2020. Posteriorment, podran assistir 
com a oients a la Comissió de Comp-
tes, que està convocada per al proper 
dilluns dia 2 d’agost.

Abierto el proceso de votación del 
Presupuesto Participativo 
La ciudadanía decidirá en qué invertir 72.000 euros del presupuesto municipal

Durante los meses de julio y agosto, los 
vecinos y las vecinas de La Bisbal vota-
rán a qué inversiones quieren destinar 
72.000 euros del presupuesto munici-
pal. El Gobierno local ha valorado las 
propuestas presentadas a través de una 
consulta pública y ahora será la ciuda-
danía la encargada de escoger entre los 
cinco proyectos que se han seleccio-
nado para cada barrio. Las votaciones 
pueden hacerse llegar a través de los 
puntos habilitados en cada urbaniza-
ción en las fechas señaladas. Se ofre-
cerá un obsequio a todas las personas 
que participen.

Los resultados del proceso se darán a 
conocer en el mes de septiembre, y las 
inversiones se ejecutarán antes de fina-
lizar el año. “La previsión es que las inversiones seleccionadas 

se realicen antes de finalizar el año
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Se ha adjudicado la licita-
ción de mobiliario y ma-
quinaria por un valor de 
22.548,11 euros. Dicho 
material tenía que ser-
vir para equipar las dos 
viviendas sociales ubica-
das en las antiguas casas 
de los maestros y para 
los locales sociales de La 
Miralba y de Can Gordei. 
De momento se han adquirido los muebles y también 11 
sillas para la sala de plenos del ayuntamiento. Ahora sólo 
falta comprar maquinària y pequeños electrodomésticos. 
Con esta licitación se atiende a las demandas de las aso-
ciaciones que precisaban de este material para ofrecer un 
mejor servicio a los vecinos y las vecinas de La Bisbal.

Compra de mobiliario 
para los equipamientos 
municipales

A finals de juny es va donar el tret de sortida a les obres de 
remodelació del casal social de Can Gordei, que inclouen 
l’ampliació del local i la construcció d’una rampa d’accés a 
la pista. Mentre durin els treballs, el bar i la botiga roman-
dran tancats, però el Forn Aresmar vendrà pa i pastes cada 
dia davant del local des de les 8.30 a les 10 hores.

Recordem que les obres es van adjudicar per un import 
de 60.376,26 euros, que seran finançats amb recursos pro-
pis i amb una subvenció de la Diputació de Tarragona.

Iniciades les obres del 
local social de Can Gordei

El Servei d’Ocupació Municipal conti-
nua treballant amb la voluntat de facili-
tar i millorar les expectatives professio-
nals de la ciutadania oferint formació, 
fomentant una recerca activa de feina 
i fent prospecció i acompanyament a 
les empreses ubicades al nostre territo-
ri. Durant el primer semestre d’aquest 
2021, el Servei ha incorporat 74 perso-
nes a la seva borsa de treball; així ma-
teix, 13 persones han aconseguit trobar 
feina. D’altra banda, al llarg d’aquests 
sis mesos, s’han ofert dos cursos sobre 
competències digitals i un tercer desti-
nat a les persones usuàries del Rebost 
Solidari. Actualment se n’estan prepa-
rant dos més de relacionats amb com-

Treballant per a 
afavorir la recerca de 
feina 
Durant el primer semestre de l’any, SOM 
Bisbal ha incorporat 74 persones a la 
borsa de treball i ha ofert tres cursos de 
formació 

petències digitals i un altre d’adminis-
tració logística.

SOM Bisbal, en xifres 
El Servei compta actualment amb una 
borsa de treball en la qual hi ha 2.154 
persones donades d’alta i 62 empreses 
i/o institucions registrades. Des de la 
seva creació, l’any 2015, el SOM ha ges-
tionat 282 ofertes de feina, ha inserit 90 
persones en el mercat laboral de ma-
nera directa i 47 més, que també han 
trobat feina, van rebre assessorament 
per part del Servei d’Orientació Labo-
ral, que en aquest període de temps 
ha dut a terme més de 600 actuacions 
directes. SOM Bisbal ha ofert cursos de 

català, tallers laborals i un curs de coa-
ching, i ha posat en marxa una vintena 
de projectes sociolaborals.

SOM BISBAL 
ANYS 2015-2021

2.154 persones a la borsa de treball

62 institucions i/o empreses 

registrades

282 ofertes de feina gestionades

90 insercions laborals directes

600 actuacions d’orientació laboral
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La Bisbal Experience ha tingut una 
molt bona acollida per part de la ciu-
tadania: més de 400 persones han par-
ticipat en alguna de les experiències 
exclusives que oferien els comerços 
locals amb l’objectiu de fidelitzar la 
clientela i donar a conèixer els seus 
negocis arreu de la comarca. Del 28 
de maig al 6 de juny, es van programar 
activitats com tastos, demostracions i 
tallers diversos. L’èxit de la iniciativa ha 
fet que fins i tot alguns comerços ha-
gin incorporat aquestes propostes en 
el seu dia a dia.

La campanya de dinamització co-
mercial ha inclòs una oferta formati-
va per als comerços locals, centrada 
en Google Business i WhatsApp Bu-
siness, a fi i efecte de dotar de noves 

Més de 400 persones gaudeixen de les 
activitats exclusives de La Bisbal Experience
El programa de dinamització comercial ha inclòs cursos de formació per a millorar el 
posicionament dels establiments locals a Internet

Se ofrecen prácticas remuneradas a jóvenes 
inscritos en el programa de Garantía Juvenil
El Ayuntamiento tiene previsto incorporar tres personas con perfil administrativo 
para trabajar en las oficinas municipales durante seis meses

Con la voluntad de ofrecer a la gente 
joven una oportunidad de adquirir ex-
periencia profesional, el Ayuntamiento 
de La Bisbal tiene previsto incorporar a 
tres jóvenes con perfil administrativo 
para trabajar en las oficinas municipa-
les a jornada completa durante un pe-
ríodo de seis meses. Las personas con-
tratadas supondrán una ayuda para la 
Administración local y se ocuparán de 
tareas cotidianas como el control y la 
gestión de expedientes ya tramitados, 
el desarrollo de proyectos iniciados por 
algún área determinada o el apoyo a la 
gestión y organización del Archivo Mu-
nicipal y del proyecto de biblioteca.

Para acceder al proceso de selección 
de personal será necesario tener una 
titulación universitaria o haber supera-
do un ciclo formativo de grado medio 
o superior, y estar inscrito/a en el pro-
grama de Garantía Juvenil, ya que las 
prácticas remuneradas que se ofrecen 
forman parte de este programa euro-
peo y cuentan con una subvención del 
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

“Las personas que quieran acceder a las prácticas 
deben estar inscritas en el programa de Garantía 
Juvenil

eines de comunicació els establiments 
bisbalencs i, alhora, millorar-ne el po-
sicionament i la visibilitat a Internet. 
Aquesta formació ha anat a càrrec de 
la Cambra de Comerç de Tarragona.
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L’Ajuntament ha obert una nova convo-
catòria d’ajuts per a fer front a alguna 
de les despeses del curs escolar 2020-
2021. Les famílies poden demanar una 
subvenció per a la compra dels llibres 
de text de l’alumnat de l’IES Coster de la 
Torre i també per a pagar el cost de ser-
veis oferts per l’Escola Ull de Vent com 
el de menjador i el de transport escolar.

Recordem que, al mes de març, el Ple 
Municipal va aprovar la modificació de 
les bases d’aquests ajuts per facilitar-ne 
la tramitació. Això, que suposa un im-
portant avantatge per a les famílies, ha 
generat un endarreriment en la data de 
la convocatòria.

El termini de presentació de sol·lici-
tuds finalitzava el dia 20 de juliol.

Ajuts a les famílies per a afrontar les 
despeses escolars
S’obre una nova convocatòria de subvencions per a la compra dels llibres 
de text i per als serveis de menjador i de transport escolar

“S’han modificat les bases d’aquesta convocatòria de 
subvencions per a facilitar-ne la tramitació

Es lliuren els Premis al 
Mèrit Escolar

El passat 13 de juliol es va celebrar el lliurament dels Pre-
mis al Mèrit Escolar, una iniciativa que vol reconèixer l’es-
forç i la feina de l’alumnat durant el curs escolar. Els guar-
donats del sisè curs de primària de l’Escola Ull de Vent han 
estat el David Valls i la Sara Barahona; de l’IES Coster de 
la Torre s’ha premiat la Queralt Estivill, estudiant de quart 
d’ESO, i la Marta Samper, que ha finalitzat els estudis de 
batxillerat.

L’alumnat de l’escola de música municipal ha participat 
en diferents propostes per a acomiadar el curs 2020-2021. 
A les acaballes del mes de maig i començament del juny 
es van celebrar al CMC les audicions de guitarra, d’instru-
ments de vent i de cant, així com un concert de combo a 
la plaça Catalunya. El dia 13 de juny va tenir lloc a la seu de 
la Societat el concert de fi de curs, i al carrer Llibertat, una 
marató de combos i l’actuació de la Big Band. 

De cara al curs que ve (2021-2022), s’ha prorrogat la ges-
tió del servei a l’empresa Contrapunt, Cooperativa de Mú-
sics, SCCL, per un valor de 36.031,35 euros i un contracte 
de dos anys prorrogables.

Fi de curs a l’escola de 
música
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L’equip Efigy Girls, 
de l’Escola Ull 

de Vent
Les Efigy Girls Team 2 són un grup d’alumnes de 

l’Escola Ull de Vent que van guanyar la First Lego 
League a Tarragona i van competir a Tenerife en el 

campionat d’Espanya. El projecte es va iniciar gràcies 
a l’empresa Naturgy, que va oferir al centre educatiu 

una beca de tres anys per a participar en aquesta 
competició. Per a l’escola, prendre part en aquesta 
iniciativa ha suposat rebre material de la Fundació 

Scentia i donar un impuls a la robòtica; per a la Laia, 
l’Ari, la Maria, la Marina, la Sara i l’Anna ha estat una 

experiència molt enriquidora.

Què ha suposat per a vosaltres aquesta experiència?
Nosaltres no havíem fet mai res semblant; només una ve-
gada, que a cinquè vam jugar amb Lego i els robots. Hem 
après coses noves, com ara a programar robots. Ens ha sem-
blat molt divertit i ens agrada molt, ja que els robots són el 
futur, però és molt difícil.

En què va consistir la preparació prèvia abans 
de competir?
Primer vam estar muntant les proves amb peces de Lego; 
primer, per separat, per no barrejar grups bombolla. Més en-
davant ja vam començar amb les proves, les programacions 
i a fer els robots. Ara fa uns tres mesos que vam començar a 
treballar juntes.

Abans d’anar a Tarragona, vau passar molts nervis?
Sí, vam passar molts nervis… De fet, nosaltres no ens es-
peràvem guanyar, hi anàvem a divertir-nos. A la primera 
ronda pensàvem que potser podríem guanyar, però a la se-
gona vam veure que un equip ens havia avançat molt… i és 
clar, guanyar va ser una sorpresa. No només suma la progra-
mació; suma l’actitud, el projecte d’innovació… una mica 
tot. Estem molt contentes d’haver estat finalistes, sobretot 
perquè som de les petites. Vam guanyar gent que estava 
fent quart d’ESO, i nosaltres encara estem fent primària: això 
és un orgull per a nosaltres.

Quina importància ha tingut el treball en equip?
Molta; ens hem repartit les tasques, i això ha sigut molt im-
portant: quan una no aconseguia alguna cosa, l’altra l’aju-
dava. Tot i això, hem intentat fer-ho tot entre totes, però al-
guna cosa sí que l’ha fet una sola persona: per exemple, a la 
Marina se li dona molt bé dibuixar; la Maria se’n surt molt bé 
amb la programació i ha estat un pes important de l’equip, 
en això.

Què ha estat el més difícil?
Programar. Hi ha moltes vinyetes, molts botons a fer ser-

vir…; has d’aprendre moltes coses. Es fa amb un ordinador i 
les ordres es passen amb tecnologia Bluetooth al robot.

I les proves amb què tenen a veure?
Havíem de buscar solucions innovadores perquè l’esport 
sigui accessible per a tothom. Hi ha tres coses principals 
que hem tingut en compte al nostre projecte: que els espais 
públics estiguin pensats per a tothom, que els espais siguin 
sostenibles i que siguin idees divertides i innovadores.

I com es fa amb un robot?
Es programen moviments, com ara empènyer, ajudar a ba-
llar, adaptar el joc de la petanca, abaixar el suport de l’es-
quena d’un banc…: totes aquestes proves eren les que ens 
sumaven punts a la First Lego League.

Amb quins parcs heu treballat?
Un és el parc de Fàtima i l’altre és un terreny privat on hem 
projectat un parc, a l’avinguda Baix Penedès. Al final, es trac-
ta d’un projecte d’innovació perquè els parcs siguin millors 
per a tothom. Per exemple, al parc de Fàtima hem fet pro-
postes per a persones que vagin amb cadira de rodes. I són 
coses que es podrien aplicar en altres parcs. De fet, vam pre-
sentar el projecte a l’Ajuntament i l’alcaldessa i la regidora 
d’Ensenyament ens van dir que els agradaria molt venir un 
dia amb nosaltres al parc i veure si podríem aplicar-hi algu-
na cosa de les que hem pensat.

Els altres companys i companyes us han donat suport 
en el projecte?
Bé, aquest és un tema que ha estat complicat... D’una ban-
da, la beca del projecte era només per a noies i, és clar, els 
nois també hi volien participar. També ha molestat a alguns 
alumnes perquè han vist que de vegades ens havíem de 
saltar alguna classe i ho troben injust… Però no tenen en 
compte que això dona molta feina i que allò que no hem fet 
a classe després ho hem de recuperar… i també hem perdut 
moltes hores de pati.

Heu notat que heu progressat en àrees de coneixement?
Sí, en informàtica i el maneig de l’ordinador i en moltes al-
tres àrees, com ara matemàtiques, català i castellà, ortogra-
fia…: hem hagut d’escriure molt i també publiquem a les 
xarxes socials de l’escola.
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El Supermercado Aliprox de La Bisbal del Penedès ha he-
cho una donación al Rebost Solidari: concretamente, esta 
entidad ha recibido del establecimiento 15 cajas de galle-
tas, de las que Aliprox ha hecho entrega con la voluntad de 
que el Ayuntamiento de La Bisbal pueda distribuirlas entre 
las familias usuarias del servicio.

Donación de alimentos 
para las familias con 
menos recursos

Aquest mes de juliol s’ha 
obert el procés per a for-
mar part d’una nova bor-
sa de treball de personal 
de neteja dels edificis 
municipals. La intenció és 
poder cobrir amb agilitat 
les necessitats laborals 
que puguin sorgir per 
causa de vacants, substitucions o baixes temporals. Les 
funcions bàsiques del lloc de feina seran el manteniment 
dels edificis i la col·laboració en el seu control, vetllant-ne 
per la seguretat i el tancament. En el procés de selecció, es 
valorarà el coneixement de llengües, l’experiència laboral 
i la formació i es farà una entrevista personal.

Es crea una borsa de 
treball de personal de 
neteja

L’Ajuntament de la Bisbal ha aprovat el 
Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el 
Clima (PAESC), que estableix les accions 
que s’implementaran al municipi per a 
reduir d’un 40 % les emissions de CO2 
d’aquí a l’any 2030. En concret, seran 
32 accions que, dintre dels àmbits de 
l’eficiència energètica, les energies re-
novables, la mobilitat i la gestió dels 
residus, preveuen aconseguir un es-
talvi de 8.290,9 tones de CO2, el qual 
suposaria una reducció del 50 % res-
pecte de les emissions de l’any 2005. 
El cost d’aquestes actuacions serà de 
3.234.406,30 euros.

Àmbits d’actuació  
Amb l’objectiu de millorar l’eficiència 
energètica, es preveu contractar un 
gestor energètic, fer una monitorit-
zació dels equipaments, dur a terme 
campanyes de sensibilització i renovar 

S’aprova el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible 
i el Clima de l’Ajuntament de la Bisbal
El consistori es compromet a reduir les emissions de CO2 amb accions que afecten 
àmbits com l’eficiència energètica, la mobilitat i la gestió de residus

l’enllumenat públic. Així mateix, també 
es preveu comprar energia verda per al 
subministrament de l’Ajuntament i ins-
tal·lar plaques fotovoltaiques en equi-
paments públics per a l’autoconsum 
energètic. En l’àmbit de la mobilitat, 
s’incorporaran a la flota municipal ve-
hicles elèctrics i altres mitjans de trans-

port sostenibles i se’n promourà l’ús 
també entre la ciutadania. Finalment, 
es treballarà en mesures i campanyes 
per a fomentar la recollida selectiva i la 
reducció de residus. L’arranjament de 
camins i l’estalvi en el consum d’aigua 
són altres accions que contribuiran a 
lluitar contra el canvi climàtic.
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El Ayuntamiento ha puesto en marcha 
dos consultas públicas para recoger las 
opiniones de los vecinos y las vecinas 
de La Bisbal que podrían verse afecta-
dos/as por la elaboración de nuevas 
normativas. La primera en la que se 
trabaja hace referencia a los requisitos 

Se abre a la ciudadanía la elaboración de dos 
reglamentos municipales
Pueden hacerse propuestas sobre el uso que debe darse a las viviendas sociales y 
sobre el funcionamiento de los buzones en los barrios

que se deben cumplir para acceder a 
las viviendas sociales ubicadas en las 
antiguas casas de los maestros y des-
tinadas a personas con dificultades 
económicas. El segundo reglamento 
pretende regular el uso privativo de los 
buzones para el depósito y recogida de 

correspondencia privada en los barrios 
de El Papagai, La Miralba, Can Gordei, 
L’Esplai, La Masieta i La Pineda de Santa 
Cristina.   

La ciudadanía y las entidades loca-
les tienen hasta el día 2 de agosto para 
participar en estas consultas de manera 
telemática a través del web municipal. 
Las propuestas se tendrán en cuenta a 
la hora de elaborar dichas normas, que, 
una vez redactadas, deberán ser apro-
badas por el Pleno Municipal.

Consulta sobre 
el reglamento 
de las viviendas 
sociales

Consulta sobre 
el reglamento de 
los buzones 

Suport en la recerca de feina per a les persones 
usuàries del Rebost Solidari
Quatre veïns i veïnes de la Bisbal que feien ús del servei han aconseguit un lloc de 
treball després de rebre una formació gratuïta

Amb la voluntat d’integrar laboral-
ment les persones usuàries del Rebost 
Solidari, l’Ajuntament els va oferir una 
formació gratuïta. El curs, que va co-
mençar el dia 13 d’abril, s’emmarcava 
dins del projecte Integra’ls, que té per 
objectiu afavorir la inserció laboral 
de persones amb dificultats físiques, 
intel·lectuals i socials per a accedir a 
un lloc de treball. Un total de 16 per-
sones han realitzat aquest curs, de les 

quals quatre han començat a treballar 
recentment. La formació, de 21 hores 
de durada, pretenia proporcionar als 
usuaris i les usuàries del servei eines 
per a poder fer una recerca activa de 
feina. Abans d’iniciar-se aquesta for-
mació, es van mantenir converses de 
manera individual amb totes les per-
sones usuàries del Rebost Solidari per 
a conèixer-ne la situació i els perfils so-
cials i laborals.
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PÍNDOLA 
BISBALENCA

Estiu, festes i piscina    
L’estiu és sinònim de lleure, festa i relax. De festes i alegries, 
des de temps immemorials que n’hem viscut; en canvi, això 
del dolce far niente és més modern, i el nostre poble hi en-
trà de ple a partir del 1987. Aquell any s’obriren al públic de 
forma oficial les piscines municipals, les obres de les quals 
—que s’enfilaren a més de 20 milions de pessetes— havien 
començat un any abans, en uns terrenys que la primera cor-
poració democràtica havia adquirit per a ús esportiu però 
que no acabarien en la construcció dels vestidors fins a l’any 
següent.

Les noves piscines, construïdes de forma adjunta a l’antic 
camp de futbol, de seguida van acollir gran activitat estiuen-
ca, no només de banyistes i amants del sol, sinó també de 
joves que hi treballaven, nens i nenes que hi assistien als cur-
sets de natació —presents ja des del 1987— i algunes festes 

i vetllades nocturnes, com la revetlla de Sant Joan; alguns 
anys, la nit més curta de l’any es va celebrar al costat de l’ai-
gua, amb ball, orquestra, coca i cava.

Nace la Asociación Julio 
L. Calderón de libres 
artistas literarios
El pasado mes de junio aumentó el tejido asociativo de 
La Bisbal con una nueva entidad que pretende fomentar 
la literatura catalana, tanto aquí como en países extran-
jeros, y ayudar a escritores sin vinculación editorial para 
que puedan autopublicar sus obras. La asociación está 
liderada por el escritor local Julio López Calderón, autor 
de varios libros. Además de ofrecer asesoramiento a es-
critores, la entidad también se dedica a la traducción de 
obras literarias.

El Cercle Poètic Bisbalenc és una nova entitat local que vol 
organitzar activitats periòdiques en les quals recitar poesia, 
intercanviar opinions i analitzar les obres d’aquest gènere 
literari. La primera trobada de l’associació es va celebrar el 
passat 23 de juny a la biblioteca municipal. L’objectiu és 
programar recitals però també propostes relacionades 
amb altres disciplines artístiques, com la música o la dansa. 
Les persones que en vulguin formar part trobaran més in-
formació al web http://cpoeticbisbalenc.blogspot.com i 
al seu perfil d’Instagram.

Primera trobada del 
Cercle Poètic Bisbalenc
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S’inauguren 
tres noves 
rutes a l’entorn 
de la Bisbal
En els darrers mesos 
s’hi han dut a terme uns 
treballs de condicionament 
i senyalització amb la 
voluntat de crear una xarxa 
de camins municipal

La Regidoria de Medi Ambient i l’en-
titat Senderistes Bisbalencs van orga-
nitzar conjuntament una caminada 
per inaugurar tres noves rutes que ens 
els darrers mesos s’han condicionat i 
senyalitzat amb l’objectiu que la po-
blació pugui disposar d’un espai on fer 
exercici a l’aire lliure. Per a fer aquestes 
tasques es van contractar dues perso-
nes de les borses de treball, que, jun-

tament amb el personal de la Brigada 
Municipal, han realitzat feines de des-
brossament, reparació de terra i mar-
ges i instal·lació de cartells informatius. 
La caminada va recórrer una de les tres 
rutes: la que passa per la Meixa, el puig 
de Vilafranca i la Barraca del Vi.

Des de l’Ajuntament es vol fer una 
menció especial a la feina del bisbalenc 
Robert Vallès, qui,  gràcies a un conveni 

amb el Departament de Geografia i His-
tòria de la Universitat de Barcelona per 
a fer pràctiques al consistori, va realitzar 
un recull de fitxes de rutes senderistes 
del municipi. També es vol reconèixer 
el treball d’un altre bisbalenc, Benjamí 
Català, que ha estat l’encarregat de fer 
els plànols que es poden consultar en 
els cartells informatius instal·lats al llarg 
dels diversos recorreguts.

L’Ajuntament ha aprovat les bases 
d’una convocatòria que s’emmarca dins 
el Pla estratègic de subvencions per al 
2021. Es tracta d’uns ajuts a esportistes 
individuals a través dels quals la Regi-
doria d’Ensenyament vol donar suport 
a la pràctica d’activitat física, facilitar la 
millora del rendiment dels i les espor-
tistes federats/des de la Bisbal i afavo-
rir-ne la tecnificació i la participació en 
competicions esportives, així com po-
tenciar i promoure la imatge de la vila.

La quantia de l’ajut serà, com a màxim, 
del 50 % del total de la despesa i no po-
drà superar els 400 euros. Els conceptes 
subvencionables són: material esportiu 
relacionat amb l’especialitat practicada; 
llicències esportives, arbitratges i jutges 

Suport als esportistes bisbalencs
El Ple ha aprovat les bases d’uns ajuts individuals que pretenen fomentar 
la participació de veïns i veïnes en competicions esportives

de competició; assegurances i mutuali-
tats relacionades amb la federació es-
portiva corresponent, i desplaçaments 

a competicions esportives. El consisto-
ri destina als patrocinis esportius una 
partida de 2.000 euros.“Els patrocinis esportius podran subvencionar un màxim 

del 50 % de la despesa, sense superar els 400 euros
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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.

La rebuda de la Flama 
del Canigó centra la 
celebració de la Nit 
de Sant Joan

Com és tradició, el 
passat 23 de juny la 
Flama del Canigó va 
tornar a la Bisbal, on 
va ser rebuda pels 
veïns i les veïnes del 
poble. Abans, però, 
van ser els membres 
de l’entitat Sende-
ristes Bisbalencs els 
qui, acompanyats de 
l’alcaldessa —Agnès 
Ferré— i de la regi-
dora de Cultura —Ju-
dith Vidal—, la van anar a buscar al municipi de Bellvei, 
que aquest 2021 era la seu comarcal de la Flama.
Un cop al municipi, van ser també els Senderistes, acom-
panyats pels grallers i tabalers de la Societat Recreativa 
Bisbalenca, els que la van traslladar fins a l’aparcament si-
tuat al costat de la llar d’infants. Allà va romandre mentre 
es feia la lectura del manifest, tasca que enguany va re-
caure en la veïna del barri del Priorat Sílvia Rodríguez Ca-
bes, una bisbalenca compromesa amb la llibertat del país, 
membre de Les teresines i gran persona, que, amb emoció 
i encert, va llegir el text proposat per Òmnium Cultural.

Un any més, el festival En Veu Alta (EVA) fa parada a la Bis-
bal per oferir a la ciutadania, durant el mes de juliol, tres 
propostes culturals diferents. La primera va ser l’espectacle 
D’aquells boleros, aquests contes, a càrrec de Mònica Torra 
i Txema Riera, una actuació que barrejava música i narració 
per donar vida a les històries amagades darrere d’alguns 
boleros i que s’explicaven en format de conte musical.

El dia 22 de juliol estava previst que la plaça de l’Església 
fos l’escenari de l’actuació de Pablo Albo i els seus Cuentos 
Heróticos. Finalment, el festival s’havia d’acomiadar el diu-
menge 25, al Centre Municipal de Cultura, amb un espec-
tacle familiar a càrrec de Sherezade Bardají titulat Allà on 
viuen els monstres.

Aquesta edició del festival EVA tornarà a recórrer la zona 
del Penedès amb espectacles i artistes de gran qualitat i 
l’objectiu de promocionar la cultura i fer arribar la narració 
i la tradició oral a diferents racons del territori.

Propostes diverses 
per a gaudir del 
festival EVA
Música i narració es barregen en tres 
espectacles diferents que s’ofereixen 
durant el mes de juliol

La lectura del manifest proposat 
per Òmnium Cultural va anar a 
càrrec de la bisbalenca Sílvia 
Rodríguez Cabes
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ESTOFAT DE CUA 
DE VEDELLA
Maria Ruiz Blanes
«La Maria de Cal 
Catxet»

Coincidiendo con el final de la tempo-
rada deportiva, el Joventut Bisbalenca 
organizó, el pasado 13 de junio, un día 
para las familias. La junta directiva del 
club preparó diferentes propuestas 
para niños y mayores, entre las cua-
les no faltaron partidos de fútbol 7 

Un día para disfrutar en 
familia 
El Joventut Bisbalenca organizó una jornada lúdica 
para sus miembros que incluyó partidos de fútbol 7 
y un vermut

en los que se agrupó a los jugadores 
según su edad o categoría. Asimismo, 
se jugó un partido de veteranos. Al 
mediodía, las familias que decidieron 
quedarse pudieron disfrutar de un 
vermut y picapica ofrecido también 
por el Club.

El bisbalenc Josep Martínez, que for-
ma part del Club Tennis Taula Vilafran-
ca, s’ha proclamat campió d’Espanya 
de tennis taula en la categoria +65. 
Martínez va superar en Francesc Cas-
tells en la final que es va celebrar a 
Antequera el cap de setmana del 3 i 4 

Josep 
Martínez es 
proclama 
campió 
d’Espanya de 
tennis taula

de juliol. Des de l’Ajuntament es vol fe-
licitar aquest veí del poble per l’èxit es-
portiu aconseguit i se li vol agrair que 
porti el nom de la Bisbal arreu.

Ingredientes:

• Oli d’oliva verge extra
• Una cua de vedella tallada 
en trossos de dos dits de 
gruix
• Sal i pebre
• Branquetes de farigola
• Fulles d’orenga
• Un tros de canyella
• Una ceba i un cap d’alls
• 3 tomacons
• Un got petit de vi ranci
• Patates

Elaboració:

Pas 1. Posar oli d’oliva en una cassola 
de fang, sal i pebre a la cua i anar-la 
enrossint. 

Pas 2. Quan sigui ben rossa, posar-hi 
la ceba tallada en quatre trossos, el 
cap d’alls, l’orenga, la canyella i la 
farigola amb els tomacons tallats. Ho 
deixem ofegar 15 minuts.

Pas 3. Hi afegim el vi ranci i ho 
deixem reduir 5 minuts. Ho cobrim 
d’aigua, ho rectifiquem de sal i ho 
deixem coure una hora i mitja (o 
dues si els talls són molt gruixuts). 
Hi afegim les patates tallades 
escantonades (si ho preferiu, les hi 
podeu fregir primer). Un cop cuites 
les patates, ja es pot menjar.

Nota: El temps de coure la cua 
dependrà de la seva mida.
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Tots els partits amb representació al consistori estan convidats a participar en aquesta secció.

ESPAI
D’OPINIÓ
DELS GRUPS 
MUNICPALS

Tras dos años, seguimos a la espera de que 
el PDeCAT se ponga a trabajar y responda a 
nuestras quejas. La falta de interés es un he-
cho indiscutible. El año 2020 fue un año sabá-
tico para este desgobierno, pero el 2021 lleva 
la misma dinámica de vagancia política, 
¡aunque subiendo sueldos! Ara la Bisbal 
solicitó por escrito una explicación pública 
acerca del olvido de nuestras urbanizacio-
nes… (aún sin respuesta). Nos reunimos 
con nuestros vecinos de El Papagai, indig-
nados por ser olvidados en los presupues-
tos participativos… ¿Acaso son bisbalencs 
de segunda? En L’Esplai, nuestros vecinos 
se ven obligados desde hace años a respirar 
los olores nauseabundos procedentes de los 
vertidos de una depuradora que no funciona 
y contamina el medioambiente. ¿Tres años 
para un informe, Sra. alcaldesa? El hartazgo 
de los vecinos ha llegado hasta tal punto 
que da pavor escuchar la opinión pública 
acerca de este gobierno del PDeCAT, a quien 
recordamos que los principales ingresos 
de este ayuntamiento proceden de los ve-
cinos de las urbanizaciones, esos barrios 
que tanto «escuecen» al PDeCAT, ¡excepto 
cuando van a pedirles el voto en castella-
no! Vendieron humo electoral. ¿Dónde está 
la vigilancia tan prometida los 365 días del 
año? La nefasta afectación del aparcamiento 
quincenal en El Priorat sigue sin resolverse. 
¡Resulta aberrante tener un gobierno que 
crea problemas en lugar de solucionarlos! 
¿INCOMPETENCIA GUBERNAMENTAL? Tam-
bién destacamos que este gobierno ha gas-
tado durante el 2020 un total de 557.409,84 
€, sin seguir la tramitación fijada por la 
nueva ley de contratación, por omisión 
de requisitos e informes desfavorables. 
La alcaldesa afirma que «no es un incumpli-
miento grave» …, de modo que ¡ADMITE 
QUE SE TRATA DE UN INCUMPLIMIENTO 
DE LA LEY! ¿Dónde está su famosa «transpa-
rencia»? Finalmente, FELICITAMOS a la AV 
de L’Esplai por plantar cara a la dictadura 
discriminatoria que el PDeCAT demuestra 
en las urbanizaciones; ¡nuestros vecinos 
no se merecen NI SU TRATO NI SU INDIFE-
RENCIA, señora alcaldesa!

Maguy Antolín Manso 
Grupo Municipal ARA LA BISBAL

Fa dos anys que va començar la legislatura 
i ja hi ha hagut molts plens a l’ajuntament. 
Des del primer dia es va estendre la mà a 
l’Ajuntament i a l’equip de govern de COM-
PROMÍS-PDeCAT per a treballar conjunta-
ment, però mai han volgut col·laborar ni 
presentar iniciatives conjuntes. Si bé al 
principi va anar tot de forma una mica mas-
sa ràpida, al final el temps ens ha donat la 
raó. I és que des de l’oposició hem fet i fem 
una bona feina, demostrant que fins a dia 
d’avui hi ha massa coses mal gestionades: 
licitacions sense fer —com la del podòleg, 
el Rebost Solidari, la revista, etc.—, registres 
d’entitats creats i que ningú s’ha molestat a 
posar al dia, la Memòria del compte gene-
ral NO TÉ APROVAT cap inventari munici-
pal que permeti tenir una valoració exacta 
dels béns, i un etcètera MASSA GRAN.

A aquests serveis sense licitació hem 
d’afegir que vam descobrir per què no es 
treuen a concurs públic, i és que l’alcaldes-
sa ho paga per decret, utilitzant la figura 
del que es coneix com a ENRIQUIMENT 
INJUST. Ja n’hem advertit sobre l’ús abu-
siu: aquesta figura NO ÉS PER A UTILITZAR 
A TORT I A DRET, per a pagar coses que 
haurien de sortir a concurs, com diu la llei 
i també el mateix Servei d’Intervenció de 
l’Ajuntament. Això és un ajuntament, i s’ha 
de donar compte i fer les coses bé. Pagar 
serveis fent servir l’ENRIQUIMENT INJUST 
el que demostra és la poca professiona-
litat i eficiència de COMPROMÍS-PDeCAT.

Després de dos anys de majoria absoluta, 
i sis anys amb la mateixa alcaldessa, només 
cal veure l’estat en què es troba el nostre 
municipi. Vostès en una empresa privada 
no durarien ni dos dies.

Després, una altra errada, i és que INCOM-
PLIEN LA LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES. 
Gràcies a la nostra feina des de l’oposició, 
avui dia s’ha hagut de contractar una per-
sona perquè «ho arregli». Ara els bisbalencs 
ja poden presentar documents i sol·licituds 
amb la tranquil·litat que el seu nom i la in-
formació d’allò que han demanat no siguin 
públics i d’accés a tothom que vulgui...
Segueix a la columna d’UNiTS-FiC

Esquerra Republicana de 
la Bisbal del Penedès

Encara amb un pla 
d’acció??

¡El PDeCAT se ríe de las 
urbanizaciones!
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Tots els partits amb representació al consistori estan convidats a participar en aquesta secció.

Llancen acusacions a l’oposició de «pres-
sions» pel cas del «poli de Can Gordei» o 
altres excuses per a justificar que no han fet 
la feina. La nostra pregunta és: quina classe 
de pressió poden patir vostès SI TENEN 
MAJORIA ABSOLUTA?

De debò es pensen que els bisbalencs no 
se n’adonen?

Des d’ERC La Bisbal, ja li hem fet diverses 
propostes; les hi recordem, ja que no ens fa 
cas. La primera és que tregui l’aparcament 
quinzenal del Priorat. La segona, que faci 
la feina JA i es deixi de plans d’acció; porta 
massa temps asseguda en aquesta cadira 
per a encara haver de fer un pla d’acció; això 
vol dir que no té ni idea de les necessitats 
de la Bisbal. Tercer, faci un cop d’ull a les 
urbanitzacions: el barri de l’Esplai necessita 
una depuradora adient i amb un bon man-
teniment; al barri de Can Gordei es queden 
sense local els mesos més clau per a tota la 
gent que ve a passar l’estiu i, òbviament, els 
bisbalencs de diari, i ara, a més a més, sen-
se servei de correus; al barri del Papagai la 
problemàtica dels talls d’aigua ja forma part 
del dia a dia, tot i que aquesta problemàtica 
ja és patida per tots els barris de la Bisbal, 
i sembla que anem cada vegada a més; a 
l’Ortigós sembla que només pot haver-hi 
UNA PARADA d’autobús cap al Vendrell; de 
tornada s’hauran d’espavilar...; la Masieta, 
Sta. Cristina i la Miralba, més del mateix... 
TOTES LES BARRIADES de la Bisbal tenen 
deficiències. De debò que, després de sis 
anys a la cadira, encara necessiten un pla 
d’acció?

Des d’ERC La Bisbal us donem els nos-
tres correus electrònics per intentar arri-
bar a tots els bisbalencs i bisbalenques:
la regidora d’ERC, Silvia Monfort: 
Monfort.ERC@BISBALPENEDÈS.com
El regidor d’UNiTS-FiC, Xavier Faura: 
Faura.Units@BISBALPENEDÈS.com

Esperem les vostres idees, comentaris, 
missatges i tot el que necessiteu a través 
d’aquests correus electrònics. Us respon-
drem de seguida. També podeu seguir-nos 
a la nostra pàgina de Facebook: ERC La Bis-
bal del Penedès.

Xavier Faura
Regidor UNiTS-FIC

Després de 26 mesos de legislatura del PDe-
CAT, el Grup Municipal del PSC analitzem la 
gestió i la feina d’un govern que s’omple la 
boca de «compromís».

En el primer trimestre del 2021 va tenir 
lloc un ple on l’equip de govern va presen-
tar unes segones convocatòries d’ajuts per 
a persones autònomes, petites empreses i 
persones o famílies afectades per la situació 
generada per la COVID-19. Aquestes dues 
convocatòries estaven dotades de 20.000 € 
cadascuna perquè les famílies o empreses 
rebessin un ajut extraordinari per a pal·liar 
la situació. Des del Grup Municipal del PSC 
vam tornar a oferir a l’equip de govern el 
treball conjunt per a la redacció d’aquestes 
bases, ja que a les que presentava l’equip 
de govern la ciutadania no hi tindria accés 
per la complexitat dels requisits. Com que la 
resposta va ser NEGATIVA..., el Grup Munici-
pal del PSC vam votar-ne en CONTRA.

Un cop finalitzat el procés d’adjudicació 
de les ajudes, el resultat ha sigut desastrós: 
dels 20.000 € per a ajudes a les famílies 
s’han adjudicat 3.600 €, i dels 20.000 € per a 
les empreses o autònoms, 8.100 €, amb un 
resultat de 28.300 € a favor de l’Ajuntament; 
per la complexitat dels requisits, la població 
no hi ha pogut accedir.

Per tant, de les dues línies d’ajuts per la 
COVID-19 que s’han convocat des que va 
iniciar l’actual crisi sanitària, ha resultat que 
el 70 % de les peticions han estat denega-
des. Aquest fet demostra que no és un go-
vern que treballa per a les persones!!!!

Des del Grup Municipal del PSC, no po-
dem valorar cap mes gestió de l’equip 
de govern, ja que en 26 mesos de govern 
només han estat capaços de presentar per 
si sols dues convocatòries el resultat de les 
quals ha estat un desastre.

Publicar en les xarxes socials mentides, 
desconeixement dels procediments, notí-
cies falses sobre serveis i actes municipals, 
i no posar la realitat de com es troba el mu-
nicipi —carrers bruts, jardineres abandona-
des, talls d’aigua al camp de futbol i barris 
abandonats, per la seva mala gestió...—, 
només té un nom: demagògia!!!!

Grup Municipal del PSC de la Bisbal
del Penedès

Un govern passat per 
aigua

Estem molt orgullosos de poder-vos expli-
car que, de l’1 de juny al 10 de juliol:

Hem preparat amb els tècnics: la licitació 
del desbrossament del municipi; les obres 
del local social de Can Gordei; projectes per 
a fer canvis a la xarxa d’aigua del Papagai, 
Priorat i Can Gordei, i la posada en funciona-
ment de les càmeres lectores de matrícules.

S’ha posat en marxa l’auditoria ciutada-
na, la piscina municipal, el casal d’estiu, les 
consultes públiques pels reglaments de l’ús 
dels habitatges socials i de les bústies a de-
terminades urbanitzacions.

Hem fet una mitjana de cinc reunions 
diàries amb ciutadans i empreses. Seguim en 
contacte constant amb les empreses dels po-
lígons per a llocs de treball i formació, i hem 
visitat una nova empresa que s’hi instal·la.

Hem inaugurat nous camins senyalitzats 
i arreglats.

Hem assistit, pagant el que toca, al final 
de temporada del Joventut Bisbalenca.

Hem organitzat i assistit als concerts de 
final de curs de l’Escola de Música, al lliura-
ment de premis al mèrit escolar, a la rebuda 
de la Flama del Canigó juntament amb els 
Senderistes, a les havaneres de l’Ortigós i a 
les sessions de cinema del cicle Gaudí.

Hem assistit al monòleg i al concert a la 
Societat, a les festes dels barris del nucli i a 
les xerrades de l’Associació de Dones.

Hem donat sang i ens hem «mullat» per 
l’esclerosi múltiple.

Hem vist néixer dues noves entitats.
Recorrem cada cap de setmana el muni-

cipi perquè pugueu votar els pressupostos 
participatius.

Amb el festival EVA, organitzem sessió de 
boleros, contes eròtics i activitat infantil.

Organitzem un homenatge a la gent gran 
i treballem per una festa major segura.

Estem molt orgullosos i compromesos 
amb la feina que comporta ser servidor pú-
blic, tant ara que estem a l’equip de govern 
com quan érem a l’oposició.

Tenim un grup fantàstic de persones que 
formen Compromís i que ens acompanya a 
les activitats obertes a tothom. No és un sa-
crifici per a nosaltres, és una passió! Perdó, 
ens oblidàvem que, a més de tot això... ens 
banyem a la piscina! És l’estil de Compromís!

Coses importants




