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Es destinen més recursos a afavorir 
un augment de la recollida selectiva   
Aquest mes de desembre s’ha iniciat un nou servei de recollida de restes vegetals 
porta a porta que s’oferirà durant tot l’any

6. Es congelen els 
tributs i s’aprova un 
pressupost amb deute 
zero

9. Més formació per 
a afavorir la inserció 
laboral en empreses 
del territori 

11. La Bisbal es 
mobilitza contra la 
violència envers les 
dones

16. Tot a punt per 
a gaudir del Nadal i 
rebre Ses Majestats 
els Reis d’Orient
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Telèfons d’interès
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Incidències municipals

Ajuntament

Fax Ajuntament

Llar d’Infants Municipal 
L’Oreneta

Centre Municipal de 
Cultura

Consultori mèdic

Farmàcia 

Urgències – CAP del 
Vendrell 

Hospital del Vendrell 

Urgències Hospital 
del Vendrell

Creu Roja del Vendrell 

ADF Clot de Bou 

Parròquia de Santa 
Maria

Col·legi públic 
Ull de Vent

Autobús urbà Hife

IES Coster de la Torre

Servei aigua
(Manteniment 24h)

Servei aigua (Oficines)
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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

Afavorint la comanda de gasoil per a la 
calefacció

L’Ajuntament torna a posar en marxa 
un servei d’agrupació de comandes 
de gasoil per a la calefacció, amb l’ob-
jectiu de fer de pont entre la ciutada-
nia i les empreses subministradores 
i aconseguir uns preus més assequi-
bles. Les comandes s’han de fer abans 
del dijous a les 15 hores a les oficines 
municipals o trucant al telèfon 977 
688 438. Les dues empreses submi-
nistradores són Petromiralles i Repsol. 

El pagament es fa directament a l’em-
presa seleccionada, amb targeta, en 
efectiu o bé domiciliant-lo.

Se constituye una 
bolsa de trabajo de 
personal de limpieza

El Ayuntamiento de La Bisbal cuenta 
con una nueva bolsa de trabajo de 
personal de limpieza. El proceso se ce-
rró en el mes de octubre con las entre-
vistas y la valoración de los méritos de 
las personas aspirantes por parte del 
tribunal calificador. La bolsa está for-
mada por tres personas que trabajan 
actualmente cubriendo algunas bajas.

Es crea l’Associació de Veïns del Barri 
del Priorat de la Bisbal
El passat 6 de novembre es va celebrar 
la festa de presentació de la nova As-
sociació de Veïns del Barri del Priorat. 
L’acte va comptar amb l’actuació de la 
Colla Castellera i del Ball de Gitanes i 
va incloure una xocolatada, un espec-
tacle d’animació infantil i ball.

Prèviament, els responsables ja l’ha-
vien donada d’alta al Registre d’en-
titats i associacions de l’Ajuntament 
de la Bisbal i es van presentar a l’alcal-
dessa i al regidor de Barris per fer-los 

arribar les seves inquietuds i la seva 
il·lusió per contribuir a la millora de la 
convivència veïnal.
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Els Pressupostos van augmentant cada 
any per a millorar la qualitat de vida de 
la Bisbal del Penedès“Treballem amb 

la responsabilitat 
d’oferir nous serveis 
i equipaments i 
millorar els existents

A finales de noviembre aprobaremos los Presupuestos del Ayuntamiento para el 

2022, unos presupuestos de 4,8 millones de euros con cero deudas y sin subir 

impuestos ni tasas para el 2022.

Es una gran responsabilidad gestionar los impuestos y las tasas que paga-

mos entre todos los y las bisbalenses para poder hacer funcionar el Ayuntamiento, 

ofrecer nuevos servicios, mejorar los existentes, mejorar equipamientos y crear otros 

nuevos. Y, con esta responsabilidad, trabajamos para confeccionar el mejor pre-

supuesto posible, para ejecutar todo lo presupuestado y para ejecutar también las 

propuestas a desarrollar con el superávit de otros años.

Somos un municipio que crece en habitantes: actualmente somos 4.000, y ello 

supone una mayor exigencia en la mejora de la calidad de vida de todos los habi-

tantes, repartidos entre las siete urbanizaciones, el núcleo y el núcleo histórico.

Cuando los Presupuestos estén aprobados definitivamente los explicaremos en de-

talle a través de la revista Torre de Guaita (número de enero) y de reuniones presen-

ciales, si nos lo permiten las medidas anti-COVID-19.

Los Presupuestos van aumentando cada 
año para mejorar la calidad de vida de 
La Bisbal del Penedès

“Trabajamos con la 
responsabilidad 
de ofrecer nuevos 
servicios y 
equipamientos y 
mejorar los existentes

Agnès Ferré
Alcaldessa de la Bisbal 
del Penedès

A finals de novembre aprovarem els Pressupostos de l’Ajuntament per al 2022, uns 

pressupostos de 4,8 milions d’euros amb zero deutes i sense apujar impostos ni 

taxes per al 2022.

És una gran responsabilitat gestionar els impostos i les taxes que paguem en-

tre tots els bisbalencs i bisbalenques per poder fer funcionar l’Ajuntament, oferir 

nous serveis, millorar els existents, millorar equipaments i crear-ne de nous. I, amb 

aquesta responsabilitat, treballem per confeccionar el millor pressupost possi-

ble, per executar tot el que s’ha pressupostat i per executar també les propostes a tirar 

endavant amb el superàvit d’altres anys.

Som un municipi que creix en habitants: actualment en som 4.000, i això suposa 

una exigència més gran en la millora de la qualitat de vida de tots els habitants, 

repartits entre les set urbanitzacions, el nucli i el nucli històric.

Quan els Pressupostos estiguin aprovats definitivament els explicarem detallada-

ment a través de la revista Torre de Guaita (número de gener) i de reunions presen-

cials, si ens ho permeten les mesures anti COVID-19.
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Aquest mes de desembre entra en fun-
cionament un nou sistema de recollida 
de poda que oferirà servei durant tot 
l’any. S’eliminen així els contenidors 
que s’instal·laven a finals del mes de 
novembre en diversos punts del mu-
nicipi i es mantenien operatius fins a 
Setmana Santa perquè els veïns i les 
veïnes poguessin dipositar-hi les restes 
vegetals.

A partir d’ara, la recollida es farà 
porta a porta el primer i tercer diven-
dres de cada mes, sempre que s’hagi 
sol·licitat prèviament el servei a través 
del telèfon (601 98 68 92) o del correu 
electrònic (residus@bisbalpenedes.
com). L’Ajuntament facilitarà una saca 
que, un cop plena, s’haurà de treure al 
davant de casa la nit abans del dia de 
la recollida.

Un dels objectius d’aquest canvi de 
sistema és afavorir la recollida selec-
tiva de les restes vegetals i evitar que 
aquest tipus de residus vagin a parar a 
la secció de la «resta».

Una responsabilitat             
compartida 
Des del consistori bisbalenc es posen 
les eines necessàries per a incrementar 
el nivell de reciclatge a la vila, però és 
important que la ciutadania canviï els 
seus hàbits i faci una bona separació 
dels residus: això repercutiria en avan-
tatges mediambientals i també econò-
mics, ja que el cost que suposa la reco-
llida a la Bisbal es podria abaratir si es 
reduïssin les deixalles que es llencen a 
la fracció de la «resta» i que, per tant, 
van a parar a l’abocador. Segons dades 
de l’Agència de Residus de Catalunya, 
l’any passat (2020) es van produir a la 
Bisbal 2.480,8 tones de residus, provi-
nents de la recollida porta a porta, dels 
contenidors del carrer i de la deixalle-
ria. Aquesta quantitat suposa un aug-
ment del 14 % de residus respecte de 
l’any anterior (2019); se’n van generar 

Es posa en marxa un nou servei de recollida 
de poda porta a porta
Aquesta és una de les mesures que ha pres el consistori amb la voluntat 
d’augmentar la recollida selectiva al municipi 

1,87 quilos per persona i dia, una xi-
fra superior a la mitjana catalana. Del 
total de residus generats, el 60 % eren 
«fracció resta», és a dir, residus que van 
a parar a plantes d’eliminació.

Objectiu mínim: un 50 % de 
recollida selectiva 
L’any passat, l’índex de recollida se-
lectiva a la Bisbal va ser del 40,4 % del 
total de residus generats. Aquest per-
centatge es troba per sota dels objec-

tius marcats per la Generalitat a través 
del Programa general de prevenció i 
gestió de residus i recursos de Cata-
lunya, que demanava als municipis un 
objectiu mínim del 50 %.

En aquest sentit, l’Ajuntament tre-
balla per poder assolir aquesta xifra en 
un futur proper i aconseguir un estalvi 
en la recollida de residus que perme-
tria tenir més recursos, que es podrien 
destinar a millorar i oferir nous serveis 
a la ciutadania.

% de residus recollits el 2020

Matèria orgànica
3 %

Poda i jardineria
3 %

Paper i cartró
5 %

Vidre 3 %

Envasos lleugers
4 %

Residus voluminosos + fusta
20 %

Resta 60 %

RAEE 1 %

Tèxtil 1 %
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“L’Ajuntament treballa per augmentar 
l’índex de recollida selectiva, que 
actualment és del 40,4 % del total 
de residus generats

“Ja es pot sol·licitar aquest nou 
servei de poda que s’ofereix 
el primer i tercer divendres de 
cada mes 

RECOLLIDA DE LES RESTES DE 
LA PODA

Quins passos he de fer?
1. Trucar al telèfon 601 98 68 92 o 
enviar un correu electrònic a 
residus@bisbalpenedes.com per 
sol·licitar la recollida de poda. 
L’Ajuntament facilitarà una saca.

2. Treure la saca al davant de casa la 
nit abans del dia de la recollida.

Calendari: primer i tercer divendres de 
cada mes

Limitacions: 2 saques per dia de 
recollida

RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS

Quins passos he de fer?
1. Trucar al telèfon 601 98 68 92 o 
enviar un correu electrònic a 
residus@bisbalpenedes.com per 
sol·licitar la recollida de voluminosos.

2. Treure els mobles o altres objectes 
al davant de casa la nit abans del dia 
de la recollida.

Calendari: el primer dilluns no festiu de 
cada mes

Limitacions: 4 objectes per dia de 
recollida

EL PUNT VERD – DEIXALLERIA

Si tens residus que no es poden llençar 
als contenidors pots dur-los a la 
deixalleria.

Saps quins residus s’hi poden portar?
• Piles, fluorescents i bombetes de baix 

consum
• Residus informàtics i tòners
• Pintures, vernissos, dissolvents i 

envasos fitosanitaris
• Electrodomèstics i aparells electrònics
• Olis vegetals i minerals
• Mobles i objectes voluminosos
• Restes de poda

Horari: de 9 a 14 h i de 16 a 20 h
Ubicació: camí Gosch
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S’ha aprovat un contracte menor per a connectar el pou 
de la Masieta a la xarxa de subministrament d’aigua evi-
tant-ne el tram soterrat que actualment passa per una 
finca privada. El fet de deixar fora de servei aquest tram 
farà que la conducció de l’aigua transcorri per una zona on 
l’accés sigui immediat i fàcil per a poder revisar i resoldre 
qualsevol incidència que afecti aquesta infraestructura. 
Aquesta obra, que serà realitzada per l’empresa Aqualia, té 
un cost de 24.062,02 euros (IVA inclòs).

Es fa més accessible la 
connexió a la xarxa del 
pou de la Masieta 

El Ayuntamiento ha 
aprobado la adjudica-
ción provisional de las 
obras de ampliación del 
local social de El Priorat 
a la empresa Excava-
cions i Transports Rovi-
ra, SA, por un importe 
de 63.398,20 euros y un 
plazo de ejecución de 
cinco meses y dos se-
manas. Un total de tres empresas presentaron su propues-
ta durante el proceso de licitación. El proyecto incluye la 
ampliación de la sala actual, la creación de otra —que dis-
pondrá de un separador abatible para dividir el espacio— 
y la colocación de barandillas en la rampa existente. El 
consistorio cuenta con una subvención de la Diputación 
de Tarragona para financiar el 78,5 % de las obras.

Se adjudican las obras 
de ampliación del local 
social de El Priorat

El Gobierno local ha decidido conge-
lar por séptimo año consecutivo los 
impuestos y las tasas municipales con 
la voluntad de no perjudicar a las fa-
milias, algunas de las cuales aún tie-
nen dificultades para salir de la crisis 
económica generada por la pandemia. 
Esta medida es posible gracias a que 
La Bisbal cuenta con un ayuntamiento 
saneado económicamente, que tiene 
previsto aprobar para el 2022 un pre-
supuesto de más de 4,8 millones de 
euros, con un aumento de las inversio-
nes y con deuda cero.

La buena gestión de los últimos años 
ha permitido reducir a cero la deuda 
del consistorio, que en el 2015 era del 
113,64 % y estaba muy por encima de 
lo permitido por la normativa.

Se congelan los impuestos y las tasas 
municipales
Es el séptimo año consecutivo que el Ayuntamiento decide no subir los tributos 
para no aumentar la presión fiscal a la ciudadanía

75 % 
el màxim legal

AÑO 2015 AÑO 2019 AÑO 2022

0 %

28,83 %

113,64 %
Evolución de la 

deuda municipal
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S’aprova el projecte de renovació de la 
xarxa d’aigua del carrer Rossinyol
Les obres pretenen solucionar alguns problemes greus de rendiment, 
fuites i taps causats per la calç

En els darrers tres anys s’han renovat 
les canonades d’alguns carrers del 
Papagai, com és el cas dels vials Alo-
sa i Cadernera, on es va instal·lar un 
sistema de dosificació de polifosfats 
al dipòsit principal per a evitar-hi la 
formació de taps de calç. Ara es vol 
millorar també la xarxa en el tram de 
442 metres que transcorre pel carrer 
Rossinyol, que és el que porta aigua als 
carrers Alosa, Gavina, Àliga Coronada, 
Cadernera, Esparver i Garsa Reial. El 
projecte pretén solucionar l’estrenyi-

ment produït per la calç, independitzar 
les xarxes de distribució d’aigua per 
al 90 % dels abonats del Papagai que 
pertanyen al terme municipal de la 
Bisbal i instal·lar vàlvules reguladores 
de pressió que evitin avaries i manca 
de rendiment per fuites. Es preveu que 
les obres tinguin un cost aproximat de 
105.001,24 euros (IVA inclòs).“La inversió al carrer Rossinyol suposarà també una 

millora del servei en altres carrers del Papagai

Els ajuntaments de la Bisbal 
del Penedès i de Sant Jaume 
dels Domenys i la Direcció 
General d’Administració Local 
de la Generalitat de Catalunya 
han signat l’acte de reconeixe-
ment de la línia de terme que 
separa els dos pobles. El do-
cument assenyala tres límits: 
l’eix del torrent de Sant Marc, 
la muntanya del Toni i les Qua-
tre Fites.

Amb aquest acord s’aconse-
gueix que no es divideixin par-
cel·les al barri del Papagai i es 
resol un problema històric per 
als veïns i les veïnes, alguns 
dels quals tenien els seus ha-
bitatges sobre el límit i havien 
de tributar als dos municipis.

Nova 
delimitació 
municipal per 
a no dividir 
parcel·les al 
Papagai

Es posa en marxa un nou servei 
per a comunicar incidències a 
través d’una aplicació mòbil

Ha entrat en funcionament un nou ca-
nal directe amb l’Ajuntament a través 
del qual els veïns i les veïnes de la Bis-
bal poden comunicar les incidències 
i els desperfectes que detectin a la 
via pública. El servei s’ofereix a través 
de l’aplicació Línea Verde, que es pot 
descarregar de manera gratuïta al te-
lèfon mòbil; només cal seleccionar-hi 
el nom del nostre municipi i ja en po-
dem fer ús. A l’hora de comunicar la in-
cidència cal especificar-ne la tipologia, 
donar una petita explicació i, si es vol, 
s’hi pot adjuntar una fotografia. L’apli-

cació detecta les coordenades exactes 
de manera automàtica. Un cop en-
viada, l’Ajuntament rep la notificació 
de manera immediata i s’inicien els 
tràmits per a trobar-hi una solució. El 
veí o la veïna rebrà una resposta sobre 
l’estat de la incidència. Es pot accedir 
també a aquest servei a través del web 
www.lvbisbalpenedes.cat.

Accedeix al web 
de l’aplicació 
Línia Verda a 
través d’aquest 
codi QR
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S’ha iniciat el procés de li-
citació per a la redacció del 
projecte de reforma de la 
torre de l’edifici de la fassina 
i de l’obra nova que s’ha de 
convertir en un magatzem 
municipal. El contracte s’ha li-
citat per 35.295,70 euros i un 
termini màxim de lliurament 
de dos mesos. Es preveu que les obres es puguin executar 
durant l’any vinent. L’Ajuntament ha decidit finançar la in-
versió amb recursos propis i destinar la subvenció prevista 
del Pla d’Acció Municipal (PAM) a un altre projecte.

Es licita la redacció del 
projecte de l’antiga 
fassina

L’Ajuntament de la Bisbal ha rebut 410 
al·legacions de particulars en contra de 
la línia de molt alta tensió (MAT). Aques-
tes s’afegeixen a les que ha presentat el 
mateix consistori en contra d’un projec-
te que té previst recórrer 180 quilòme-
tres a la demarcació de Tarragona i que 
només a la Bisbal suposaria la instal·la-
ció de 27 torres i afectaria 145 parcel·les 
de 65 propietaris.

L’alcaldessa, Agnès Ferré, juntament 
amb altres representants dels consis-
toris que s’oposen a la MAT, es va re-
unir al mes de setembre amb el sub-
delegat del Govern a Tarragona, Joan 
Sabaté, amb l’objectiu de traslladar-li 
el seu rebuig unànime, així com les 
al·legacions de l’Ajuntament i diversos 
informes jurídics, tècnics i ambientals 
contraris a aquest projecte.

Una marxa contra                   
la MAT 
El dia 7 de novembre, el col·lectiu Do-
menys Dempeus va organitzar una 

La Bisbal presenta més de 400 al·legacions 
en contra de la MAT
L’alcaldessa, Agnès Ferré, i representants d’altres municipis han traslladat al 
subdelegat del Govern a Tarragona el seu rebuig unànime al projecte 

“El dia 7 de novembre es va organitzar una 
caminada que va recórrer bona part del traçat 
previst per a la línia de MAT

caminada que va recórrer bona part 
del traçat previst per a la línia de MAT, 
una iniciativa que va comptar amb la 
participació del col·lectiu «No a la MAT 
La Bisbal del Penedès» i el suport de 

l’Ajuntament de la Bisbal. La marxa 
va finalitzar a la pista coberta de Sant 
Jaume dels Domenys amb un aplec de 
bastoners, grallers, diables i gegants i 
la lectura d’un manifest.

Aquest mes de novembre s’ha 
presentat el projecte turístic 
«Miradors del Baix Penedès», li-
derat pel Consell Comarcal. La 
iniciativa vol donar a conèixer 
12 miradors ubicats en punts 
estratègics de la comarca, en-
tre els quals hi ha el Mirador Riera de la Bisbal, des del qual 
es pot observar la riera, els conreus mediterranis, el puig 
Francàs, el Montmell i altres elements del nostre patrimoni 
natural. El Consell ha fet una inversió d’11.138 euros per a 
la instal·lació de plafons informatius i l’edició d’uns fulle-
tons que es poden trobar a l’ajuntament.

El Mirador Riera de la 
Bisbal, un referent a la 
comarca
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El pasado 4 de octubre se puso en 
marcha un curso gratuito de coaching 
laboral i logística organizado por el 
Servei d’Ocupació Municipal (SOM 
Bisbal), la Cooperativa Actua i Incor-
pora (Fundació La Caixa). Se trata de 
una formación hecha a medida para 
una empresa del territorio que tiene 
en cuenta sus necesidades laborales 
y ofrece a las personas asistentes la 
posibilidad de realizar prácticas en su 
centro de trabajo. El curso, que cuenta 
con 20 alumnos, va dirigido a perso-
nas desempleadas, sin límite de edad, 
y está totalmente subvencionado. Las 
prácticas se han hecho en la nave de ID 
Logistics para Kiabi.

La alcaldesa de La Bisbal, Agnès Ferré, 
ha destacado que «este tipo de forma-
ción es muy provechosa porque per-
mite al alumnado aprender conceptos 
que luego puede aplicar directamente 
en el trabajo, lo cual hace que el apren-
dizaje sea mucho más efectivo».  Desde 

Se inicia un curso subvencionado de coaching 
laboral i logística
Esta formación gratuita pretende favorecer la inserción laboral de personas 
desocupadas en empresas del territorio

“El temario del curso se 
ha preparado de manera 
conjunta con la empresa 
en la que los alumnos 
realizarán las prácticas

el Ayuntamiento se muestran muy sa-
tisfechos por poder contar con empre-
sas del territorio que ofrezcan la posi-
bilidad de hacer prácticas en su centro 
de trabajo y que, a menudo, acaben 
contratando a algunas de las personas 
que han recibido esta formación.

S’incorporen tres joves en el marc del 
Programa de Garantia Juvenil
Les persones contractades realitzaran feines d’auxiliar administratiu/va a 
l’ajuntament i a la biblioteca municipal

L’Ajuntament de la Bisbal ha formalit-
zat tres contractes de pràctiques re-
munerades en el marc del Programa 
de Garantia Juvenil per un període de 
sis mesos. Els tres joves es van incor-
porar als seus llocs el passat 15 d’oc-
tubre i finalitzaran la seva feina el dia 
15 d’abril de l’any vinent. Es tracta de 
l’Ainhoa López, la Fatiha Skiou i el José 
Luís Berceo, els quals prestaran suport 
administratiu: dos d’ells es quedaran a 

l’ajuntament per actualitzar el Portal 
de Transparència i realitzar-hi altres 
tasques administratives i el tercer farà 
també un servei de suport a la biblio-
teca pública. Els contractes estan sub-
vencionats pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya.“Els contractes estan subvencionats pel SOC i tindran 

una durada de sis mesos
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El dia 1 d’octubre es van posar en mar-
xa les activitats físiques i esportives al 
Racó de la Gent Gran. Durant aquests 
darrers mesos d’octubre, novembre 
i desembre, s’hi ofereixen diferents 
propostes a l’aire lliure: les caminades 
saludables dels dilluns, que es fan per 
l’entorn del poble; exercicis de mante-
niment els dimecres, i sessions de gim-
nàstica suau, ioga, taitxí, estiraments i 
relaxació els divendres.

El Racó també acull altres iniciatives 
com, per exemple, la xerrada-taller que 
s’hi va oferir el dia 30 de setembre so-
bre l’aplicació mòbil «La Meva Salut» 
amb la voluntat de fomentar-ne l’ús en-
tre les persones de més edat.

Es reprenen 
les activitats 
del Racó de la 
Gent Gran
En aquest darrer trimestre 
de l’any, s’hi organitzen 
sessions de gimnàstica 
i de ioga i caminades 
saludables

1 d’octubre: Dia 
Internacional de la 
Gent Gran
L’Associació de la Gent Gran de 
la Bisbal, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, va celebrar el Dia 
Internacional de la Gent Gran el 
divendres 1 d’octubre. Represen-
tants de l’entitat van llegir un ma-
nifest sobre equitat digital elabo-
rat per la Federació d’Associacions 
de Gent Gran de Catalunya.

Entitats i Ajuntament donen suport 
a La Marató
Els dies 18 i 19 de desembre s’organitzaran diferents activitats amb l’objectiu 
de recollir diners per a aquesta iniciativa solidària

El proper 19 de desembre, la Televisió 
de Catalunya celebrarà una nova edi-
ció de La Marató, que enguany està 
dedicada a la salut mental i a fer més 
visible aquest tipus de malalties. A la 
Bisbal es faran actes durant tot el cap 
de setmana, tots ells amb l’objectiu de 
recollir diners per a contribuir a aques-
ta gran iniciativa solidària.

El primer tindrà lloc, el dissabte 18, 
al Centre Municipal de Cultura amb un 
concert a càrrec de l’Escola de Música 

de la Bisbal. El diumenge hi haurà tea-
tre a La Societat i diferents propostes 
organitzades per entitats locals. L’As-
sociació de Dones La Roca Foradada 
també té previst organitzar un dinar. 
Els diners que es recullin amb la parti-
cipació en aquests actes es destinaran 
íntegrament a La Marató de TV3.“Les entitats locals tornaran a col·laborar amb La 

Marató de TV3
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Els dies 19, 20 i 21 de 
novembre es va cele-
brar el Gran Recapte, 
una iniciativa solidària 
que pretenia recollir 
aliments i productes 
d’higiene per a les fa-
mílies amb menys re-
cursos. L’Ajuntament 
vol agrair la participa-
ció de la ciutadania i 
la col·laboració desin-
teressada de diversos comerços locals com són Cal Pere-
busquet, Fruiteria Agro-Verd, Forn Aresmar, Supermercat 
Jaume, Fruiteria Montserrat, Forn de les Escales i Caprabo 
de la Bisbal.

Totes les donacions es faran arribar a les famílies usuàries 
del Rebost Solidari.

El comerç de proximitat 
se suma al Gran Recapte 
d’Aliments

Amb motiu de la commemoració del 
Dia Internacional per l’Eliminació de la 
Violència envers les Dones, el passat 
25 de novembre es va organitzar una 
caminada des de l’ajuntament fins al 
Priorat de la Bisbal. Allà, l’artista ven-
drellenc Jordi Romeu va pintar, en el 
marc de la iniciativa «Contra la violèn-
cia de gènere... fes el salt!», i amb ma-
terials proporcionats per Aqualia, un 
gran mural basat en l’obra d’Esther 
Gili. L’empresa de gestió de l’aigua 
també va distribuir samarretes temà-
tiques entre les entitats participants.

Posteriorment, representants de les 
entitats locals es van encarregar de 
llegir el manifest institucional. En con-
cret, les persones que van participar 
en aquesta lectura van ser l’Asunción, 
de l’Associació de Dones La Roca Fo-

La Bisbal mostra el seu rebuig a les 
violències masclistes
La data del 25 de novembre s’ha commemorat amb una caminada i la pintada 
d’un mural per part de l’artista vendrellenc Jordi Romeu

“La lectura del manifest institucional va anar a 
càrrec de representants de les entitats locals

radada; l’Ana, de l’Associació de Veïns 
del Barri del Priorat de la Bisbal; l’An-
drés, membre de l’Associació de Veïns 

i Amics del Priorat, i la Teresa, com a re-
presentant de l’Associació de la Gent 
Gran.

Un any més, el consistori ofereix el Xec Nadó, una iniciati-
va de la Regidoria de Comerç destinada a ajudar aquelles 
famílies que hagin tingut o adoptat una nena o un nen, en 
aquest cas, durant el 2020. Van ser un total de 21 les famílies 
que van presentar-ne la sol·licitud, però finalment seran 11 
les que el rebran, ja que la resta no complien els requisits de 
la convocatòria.

Les famílies beneficiàries rebran 10 vals de 10 euros ca-
dascun, que podran utilitzar fins al 31 de desembre d’aquest 
any als establiments bisbalencs adherits a la campanya.

El Xec Nadó beneficiarà 
11 famílies bisbalenques



Desembre · Gener

La Bisbal del PenedèsGculturalAA

2 
Xerrada sobre La Marató 2021
Hora: 19 h
Lloc: Biblioteca

Desembre
DIJOUS

El Ayuntamiento ha firmado un nue-
vo convenio de colaboración con el 
AMPA de la Escuela Ull de Vent, con 
una aportación de 32.000 euros para 
favorecer la socialización de los libros 
escolares. El proyecto supone un des-
ahogo para las familias a la hora de 
afrontar los gastos que implica la ad-
quisición del material; facilita el acceso 
a los libros de texto a todo el alumna-
do, y contribuye a reducir el impacto 
medioambiental y a fomentar el respeto hacia el material escolar. Gracias a 
este convenio, las familias pueden adquirir los libros de forma gratuita a tra-
vés del AMPA, sin necesidad de adelantar el dinero y tener que pedir poste-
riormente una subvención al Ayuntamiento.

Nuevo convenio con el AMPA para el 
curso 2021/2022

El passat mes d’octubre va començar a 
treballar un nou uixer a l’escola Ull de 
Vent, després que l’anterior es jubilés. 
Aquesta persona s’encarrega d’obrir i 
tancar les portes d’entrada i sortida de 
l’escola i de realitzar tasques de mante-
niment al pati i a les zones comunes.

La contractació s’ha fet mitjançant un 
conveni de col·laboració amb el SOC, 
a través del qual s’afavoreix la inserció 
laboral de persones que es troben a 
l’atur. La voluntat del consistori és con-
vocar la plaça, però aquest procés no es 
podia fer de manera immediata.

Es contracta un 
nou uixer a l’escola 
Ull de Vent

9 
Cercle Poètic

Desembre
DIJOUS

12 
Cicle Gaudí
Projecció de la pel·lícula Chavalas
Hora: 18 h

Desembre
DIUMENGE

13 
Inauguració de l’exposició «Cendrós, 
el mecenes desconegut»
Hora: 17 h
Lloc: Biblioteca

Desembre
DILLUNS

18 
Concert de l’Escola de Música 
Acte solidari amb La Marató
Hora: 17 h
Lloc: Auditori Salbà (escola Contrapunt)

Teatre de Nadal
Hora: 22 h
Lloc: Societat Cultural i Recreativa 
Bisbalenca

Desembre
DISSABTE

19 
La Bisbal amb La Marató
Actes organitzats per les entitats 
bisbalenques 
Hora: 11 h
Lloc: Plaça Pau Casals

Dinar de l’Associació de Dones La 
Roca Foradada
Hora: 14 h

Teatre de Nadal
Hora: 19 h
Lloc: Societat Cultural i Recreativa 
Bisbalenca

Desembre
DIUMENGE

22 
Sopar de Nadal de La Roca Foradada 
Inscripcions els dimecres de 10 a 11 h al 
local de l’entitat 
Hora: 21 h
Lloc: Restaurant Ull de Llebre

Desembre
DIMECRES

23 
Nadal a la biblioteca
Hora: A la tarda

Desembre
DIJOUS

31 
Revetlla i concert de Cap d’Any
Lloc: Societat Cultural i Recreativa 
Bisbalenca 

Desembre
DIVENDRES

1 i 2 
Parc de Nadal
El dia 2 hi haurà un concert-vermut 
amb la Bellvei Band a les 12 h i, a partir 
de les 16.30 h, la visita del patge reial
Lloc: Escola Ull de Vent

Gener
DISSABTE I DIUMENGE

5 
Cavalcada de Reis
Lloc: Avinguda Colom (sortida)

Gener
DIMECRES

14 
Festa Major Petita: Nit Jove
Lloc: Societat Cultural i Recreativa 
Bisbalenca

Gener
DIVENDRES

15 
Festa Major Petita: concert de 
l’Orquestra Maravella
Lloc: Societat Cultural i Recreativa 
Bisbalenca

Gener
DISSABTE

16 
Festa Major Petita: cercavila de cultura 
popular
Lloc: Societat Cultural i Recreativa 
Bisbalenca

Gener
DIUMENGE
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Aquest 2021 s’han celebrat els 150 
anys de la Fira de la Bisbal, un esdeve-
niment que contribueix a dinamitzar 
les entitats i el comerç de proximi-
tat. No van faltar-hi les tradicionals 
parades d’artesania i de productes 
gourmet, amb la participació d’esta-
bliments locals, ni l’acte de tancament 
de la campanya organitzada amb el 
suport de la Cambra de Comerç. Du-
rant tota la jornada, les persones que 
tenien butlletes no premiades podien 
dipositar-les en una urna ubicada a la 
parada de l’Ajuntament per entrar en 
el sorteig de diferents lots de produc-
tes bisbalencs.

La inauguració de la Fira va comptar 
amb la presència de l’alcaldessa i totes 
les regidores i els regidors del consisto-
ri, així com la d’altres alcaldes del terri-
tori i de la presidenta de la Cambra de 
Comerç de Tarragona, Laura Roigé.

Les persones visitants van poder veu-
re una petita mostra de com era la Fira 
antigament, amb parades d’animals i 
venda d’estris propis d’oficis antics.

El dia es va tancar amb l’actuació del 
duet de música folk Lauzeta.

La Fira de la Bisbal compleix 150 anys
A més de les habituals parades d’artesania i alimentació, s’hi va oferir una petita 
mostra d’animals i d’estris antics

“Es van sortejar lots de productes bisbalencs entre 
les persones participants en la campanya per a 
dinamitzar el comerç local

Col·laboració 
amb la Cambra 
de Comerç 
per a reactivar 
l’economia local

L’Ajuntament ha signat un conveni de 
col·laboració amb la Cambra de Comerç 
de Tarragona per un període de quatre 
anys amb l’objectiu de promoure ac-
cions que permetin reactivar l’econo-
mia local, augmentar la competitivitat 
de les empreses, potenciar el comerç 

electrònic, impulsar la fira anual i fo-
mentar l’associacionisme empresarial.

En el marc d’aquest conveni, el con-
sistori ha aprovat una addenda de 

9.000 euros per a finançar la promoció 
«Rasca i guanya», vinculada a la Fira de 
la Bisbal, i també la campanya de Nadal, 
que es posarà en marxa del 10 al 18 de 
desembre. En tots dos casos, la Cambra 
de Comerç ofereix formació, suport i 
acompanyament a les empreses i per-
sones autònomes.

Pel que fa a la campanya «Troba l’ar-
bre de Nadal», l’objectiu és incrementar 
la despesa de compra en els establi-
ments del poble i impulsar la venda en 
línia. Les accions que es duguin a terme 
aniran acompanyades de sessions for-
matives relacionades amb les xarxes 
socials i dirigides a empreses i persones 
autònomes.
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PÍNDOLA 
BISBALENCA

Del trull a la premsa       
Pocs són els bisbalencs que, en temps 
d’olives, no hagin passat pel molí del sin-
dicat cridats per la flaire d’oliva molta. Però 
abans de la construcció de l’actual trull, a 
mitjan segle, com fèiem l’oli? Tot i que els 
trulls són antiquíssims, indispensables per 
a tractar l’oli i el vi —productes presents a 
casa nostra des dels temps dels ibers, feni-
cis i grecs—, la primera notícia d’un trull a 
la Bisbal és de l’època medieval: era el trull 
del senyor feudal que combregava tots els pagesos del poble, 
que hi havien d’anar a moldre les olives no de grat, sinó per 
força, ja que el poder del baró prohibia que n’hi hagués cap 
altre que el seu, situat a prop del torrent (fins fa unes dècades 
encara es conservava el nom de «carrer de la premsa»).

Quan el poder senyorial anà minvant el seu monopoli de 
premsar i moldre oli també s’anà trencant. Al llarg del segle 
XIX sorgiren fins a cinc trulls o premses d’oli particulars, a les 
quals els pagesos es podien dirigir: eren les d’en Salvador Bun-

dó, en Salvador Casellas, en Josep Galofré, en Joan Garriga i en 
Josep Saumoy (aquest últim, l’antic trull senyorial). També se’n 
feren a les grans masies del terme, com Mas Llagostera, la Cos-
ta o l’Ortigós. Entre elles es repartien els gairebé 700 jornals 
d’oliveres que hi havia a la Bisbal a principis de segle, quan, a 
més, per la festa major del 1922, s’inaugurà la premsa d’oli del 
primer Sindicat, sota l’empara de la societat Centre Agrícola.

Premsa d’oli del Sindicat Agrícola (extreta del llibre La 
Bisbal del Penedès (imatges i records))

La Biblioteca Municipal estrenarà al mes de gener un nou 
club dedicat a la lectura, titulat «El poder de la paraula», 
creat i conduït per Llorenç Avinyó. Es tracta d’una activitat 
gratuïta i oberta a tothom que tindrà lloc a l’auditori el pri-
mer dijous de cada mes. La primera sessió se celebrarà el 
dia 13 de gener a les 19.30 hores. Per a participar-hi cal ins-
criure-s’hi presencialment a la biblioteca o bé per correu 
electrònic a biblioteca@bisbalpenedes.com. 

Nou club de lectura 
conduït per Llorenç Avinyó Al mes de novembre es van reprendre les sessions de con-

tacontes a la biblioteca municipal, després d’una llarga 
temporada suspeses per raons sanitàries. Es preveu pro-
gramar-ne l’últim dissabte de cada mes. El dia 13 va ser 
l’actriu Sherezade Bardají la que va submergir els infants 
en un món d’il·lusió, contes populars i teatralització.

Ella mateixa va ser l’encarregada d’impartir dos tallers 
destinats a totes aquelles persones que volguessin per-
feccionar l’art d’explicar contes. L’objectiu era fer una crida 
a formar part del grup de voluntariat que, un cop al mes, 
presenta els seus contes als infants.

Els contes tornen a la 
biblioteca 
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L’Ajuntament i la Cambra de Comerç de 
Tarragona estan treballant de manera 
conjunta en una nova campanya per a 
promocionar el comerç de proximitat i 
aconseguir que els veïns i les veïnes no 
es desplacin fora del municipi per rea-
litzar les seves compres nadalenques. 
Aquesta es desenvoluparà del 10 al 19 
de desembre. Les persones consumi-
dores hauran d’emplenar unes targetes 
que distribuiran els mateixos comerços 
i en què es posarà un segell després 
de cada compra que s’hi faci. Un cop 
aconseguits cinc segells de cinc esta-
bliments diferents es podrà portar la 
butlleta a l’ajuntament i bescanviar-la 
per un llum de Nadal. A més, com a no-
vetat d’enguany, els establiments ob-
sequiaran amb una tassa amb paraules 
típiques de la parla bisbalenca aquelles 
persones a les qui acabin d’emplenar la 
butlleta. Un cop finalitzi la campanya, 
es sortejaran quatre lots de productes 
bisbalencs entre les persones partici-

S’inicia una nova campanya per a «Trobar la 
llum del Nadal»
Per segon any consecutiu, es convida la ciutadania a comprar en els establiments 
del poble els dies previs a les festes nadalenques

pants. L’any passat es van lliurar més 
de 800 llums de Nadal.

Suport al comerç                     
de proximitat 
El passat 18 de novembre es va con-
vocar els comerços i les empreses de 
serveis bisbalencs a una primera re-
unió per a presentar la campanya i 
oferir una formació gratuïta orientada 

a millorar l’efectivitat de la publicitat 
a través de les xarxes socials. Des del 
consistori, amb el suport de la Cambra 
de Comerç, es duen a terme aquest 
tipus de campanyes no només per a 
incentivar les compres a la Bisbal, sinó 
també per a oferir al teixit comercial 
més recursos per a posar al dia els seus 
negocis i millorar la seva visibilitat a les 
xarxes socials.

L’Escola i l’Institut reben un reconeixement 
comarcal
El Consell Esportiu del Baix Penedès premia els dos centres educatius per la bona 
organització del cros escolar del curs 2020/2021

El passat 23 de novembre, l’auditori 
del Centre Municipal de Cultura va 
acollir l’acte «Fem esport, fem perso-
nes amb valors», del Consell Esportiu 
del Baix Penedès. Aquest ens comarcal 
ha volgut fer un reconeixement a l’Es-
cola Ull de Vent i a l’Institut Coster de 
la Torre per l’organització del cros es-
colar del curs 2020/2021 i el seu com-
promís amb la promoció de valors i de 
la pràctica d’activitat física. La situació 
sanitària no va permetre la realització 

d’una prova d’àmbit comarcal, però 
l’Escola i l’Institut es van unir per orga-
nitzar un cros local que es va celebrar 
els dies 6 i 7 de maig i que va comptar 
amb la participació d’alumnes d’amb-
dós centres.

L’acte es convocava habitualment 
com a cloenda dels Jocs Esportius i te-
nia un àmbit comarcal. La temporada 
2020/2021 es va haver de suspendre 
per la pandèmia i es va decidir fer arri-
bar els reconeixements per municipis.
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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.

Arriba el Nadal i la Bisbal recuperarà 
alguna de les propostes habituals 
d’aquests dies, sempre que ho perme-
tin les mesures establertes pel Procicat. 
Els dies 2 i 3 de gener s’organitzarà un 
parc de Nadal al gimnàs de l’escola Ull 
de Vent, amb tallers, inflables i la visita 
del patge reial, que el dia 2 a la tarda, 
a partir de les 16.30 hores, hi recollirà 
les cartes dels infants. El mateix dia 2 
al migdia, al pati de l’escola, la ciutada-

La Cavalcada de Reis tornarà 
a recórrer els carrers del 
poble

L’Ajuntament treballa en una nova edi-
ció del Casal de Nadal, que aquest any 
s’oferirà els dies 27, 28, 29 i 30 de de- 
sembre del 2021 i 2, 3, 4 i 5 de gener 
del 2022. El servei tindrà un cost únic 
de 15 euros, que donaran dret a infants 
i joves a gaudir de les activitats progra-
mades durant aquests dies, entre les 
quals hi haurà jocs tradicionals, sorti-
des pel poble, una visita a la biblioteca 

S’obren les inscripcions per al Casal de Nadal
Enguany es reprèn aquest servei que ofereix alternatives d’oci als infants durant 
les vacances escolars

nia podrà gaudir d’un concert-vermut 
amb la música de la Bellvei Band, que 
ens oferirà nadales a ritme de jazz.

Enguany es tornarà a organitzar la 
Cavalcada de Reis pels carrers del nu-
cli urbà, que s’iniciarà a les 19.30 hores. 
Com en altres edicions, Melcior, Gaspar 
i Baltasar hi aniran acompanyats per la 
tradicional banda de cornetes i tam-
bors de la Societat Cultural i Recreativa 
Bisbalenca. Els Reis visitaran també els 

i, el darrer dia, està previst que els nens 
i les nenes participants surtin a patinar. 

El casal romandrà obert des de les 9 
fins a les 13 hores, i en aquesta ocasió 
serà «el Casal del No Nadal», atès que 
totes les propostes giraran al voltant 
del personatge «el Grinch».

Les famílies interessades a formalit-
zar-hi la inscripció hauran de fer-ho del 
7 al 16 de desembre a l’ajuntament.

barris, sempre que les associacions de 
veïns ho sol·licitin, així com aquelles 
entitats que tinguin local propi.
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POTAJE DE 
QUARESMA
(recepta típica andalusa 
de la part de Còrdova)

Puri González 

Un año más, el Ayuntamiento 
de La Bisbal ofrece a la ciuda-
danía actividades dirigidas por 
monitores del Consell Esportiu 
del Baix Penedès. Se han pues-
to en marcha el día 1 de diciem-
bre, después de haber estado 
unos meses sin impartirse debi-
do a la situación sanitaria.

La oferta deportiva incluye 
clases —de una hora de dura-
ción— de zumba, tonificación, 
estiramientos y pilates, que se realizan 
en tres horarios diferentes: a las 9.30, 
a las 15.15 y a las 21.30 horas. Como 
en años anteriores, se ofrece la posibi-

Se recuperan las actividades 
deportivas dirigidas
A partir del mes de diciembre, los vecinos y las 
vecinas podrán volver a practicar zumba, tonificación, 
estiramientos y pilates

lidad de realizar dichas actividades un 
día a la semana, dos o tres, con un cos-
te —respectivamente— de 5, 10 o 15 
euros mensuales.

Ingredients:

• 2 cabeces d’alls
• 1 ceba gran
• 1 tomàquet madur gran
• 1 manat d’espinacs
• 2 pots de cigrons cuits
• Una mica de julivert
• 1 cullerada de pebre ver-
mell dolç
• 1 cullerada de farina
• 3 fulles de llorer
• 2 patates mitjanes
• 150 grams de bacallà 
salat per esqueixar

Elaboració:

Pas 1. Omplim una olla gran amb 
aigua fins a la meitat i la posem al 
foc. En fred, hi tirem una cabeça d’alls 
sencera, el llorer i les patates a trossos 
grans, i deixem que vagi bullint.

Mentrestant, en una paella amb una 
mica d’oli molt calent posem la ceba 
trinxada, 3 alls tallats i el tomàquet 
ben ratllat. Un cop ben sofregit, hi 
afegim la cullerada de pebre vermell i 
la de farina i ho remenem molt bé per 
evitar la formació de grumolls.

Pas 2. Quan les patates siguin tendres 
afegim a l’olla el sofregit i ho remenem 
bé (pels grumolls). Hi afegim també 
els cigrons escorreguts, els espinacs 
prèviament bullits i el bacallà dessalat. 
Ho barregem tot i ho deixem bullir 
una mitja horeta a foc molt lent.

Per a fer els panezuelos: En un bol 
posem dos ous sencers, all i julivert 
trinxats i sal, i hi anem afegint pa 
ratllat fins que quedi ben espès. Ho 
fregim en oli molt calent fent-hi forma 
de bunyols. Els panezuelos es posen 
als plats en el moment de servir-hi el 
potaje.

El passat 30 d’octubre, l’André i el Duar-
te, germans i veïns del barri del Priorat 
de la Bisbal del Penedès, van guanyar 
la medalla d’or al campionat Nogiland 
2021 de jujitsu brasiler, que es va ce-
lebrar a Sant Adrià del Besòs. Ambdós 

Èxit esportiu de l’André i el 
Duarte, veïns del Priorat
Els bisbalencs han aconseguit la medalla d’or 
al campionat Nogiland 2021 de jujitsu brasiler, 
disputat a Sant Adrià del Besòs

esportistes practiquen aquesta moda-
litat des del passat mes de març i, en 
pocs mesos, han demostrat les seves 
grans capacitats en aquesta art mar-
cial. La seva mare, l’Elvira Mendes, s’ha 
mostrat molt agraïda per les mostres 
de suport rebudes i ha explicat que 
els seus fills tenen un trastorn genètic i 
una dificultat en la parla que, tot i això, 
no els impedeix viure l’esport amb 
passió i il·lusió.

L’endemà d’assolir la victòria, el 
Duarte i l’André van participar en la 
Cursa Specials del Vendrell —en el 
marc de la 34a Mitja Marató—, en què 
van quedar classificats en el primer i el 
tercer llocs respectivament.
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ESPAI
D’OPINIÓ
DELS GRUPS 
MUNICPALS

El pasado 9/11/21, registramos tres mocio-
nes para que sean debatidas en el pleno or-
dinario del 20/12/21. Ara la Bisbal propone la 
gratuidad del transporte urbano para los 
jubilados de más de 65 años, los estudian-
tes del IES Coster de la Torre y los parados 
de larga duración que cobren el ingreso mí-
nimo social, y la gratuidad del transporte 
urbano e interurbano para las personas 
discapacitadas con un grado igual o supe-
rior al 33 %. Deseamos que se haga justicia 
con nuestros vecinos residentes en las ur-
banizaciones, optamos por el transporte 
INCLUSIVO Y SOLIDARIO, porque resulta 
intolerable que nuestros vecinos sean 
siempre penalizados por este desgobierno 
del PDeCAT, insensible, antisocial e incom-
prensiblemente insolidario ante la pandemia 
económica. Por lo tanto, es de rotunda nece-
sidad que los colectivos más vulnerables 
sean debidamente contemplados ¡y no 
sean meramente contabilizados como un 
número más del padrón de habitantes para 
hacer caja, señoras del PDeCAT!... La tercera 
moción, que trata de paliar la dejadez y el 
abandono de nuestras urbanizaciones, 
está motivada para reforzar el personal de 
la brigada municipal, tan necesario y que no 
da abasto desde hace meses en todas sus ta-
reas; evitar que el PDeCAT siga privatizando 
este servicio, y crear empleo local de mane-
ra urgente y temporal. Ara la Bisbal exige 
que todos nuestros barrios sean manteni-
dos TODO EL AÑO (¡no ocasionalmente!), 
puesto que nuestros vecinos tienen también 
derecho a presumir de calles y parques, sim-
plemente porque son quienes más aportan 
a las arcas municipales ¡y no reciben nada a 
cambio! Instamos también a este gobierno 
a dar solución urgente al caos administra-
tivo y a la lentitud burocrática que padece 
nuestro ayuntamiento por culpa de nefastas 
y caóticas gestiones del PDeCAT de la Bisbal. 
Deseamos firmemente que nuestra moción 
se traduzca en la creación de puestos de 
trabajo y empleo público. El municipalis-
mo de Ara la Bisbal trata de servir a las per-
sonas, no a los partidos y sus ideologías.
#PORUNMUNICIPIOLIMPIO - #NOalaMAT 

Maguy Antolín Manso 
Grupo Municipal ARA LA BISBAL

Des d’ERC La Bisbal vam participar a la 
«caminada NO A LA MAT». Són molts els 
impactes negatius que tindria la MAT a la 
nostra comarca, sobretot en la vegetació i 
fauna classificades com a vulnerables que 
ens envolten. Des d’ERC defensem produir 
l’energia al més a prop possible del lloc on 
es consumeix i evitar que hagi de recórrer 
una llarga distància travessant, com seria el 
cas, espais naturals protegits. A més, exis-
teixen projectes locals raonables, i n’hi haurà 
més gràcies al nou decret de la Generalitat, 
que contribuirà a cobrir les necessitats ener-
gètiques de la zona.

Al nostre poble apostem per obrir una 
nova via, i apostem per accions socials, pel 
benestar, i per contribuir-ne entre tots a la 
millora.

És un fet que al nostre poble i urbanit-
zacions falta neteja, falta comerç, falten 
ajudes i, en conclusió, falta de tot. Hem 
passat de tenir un poble molt actiu en tots 
aquests aspectes a perdre la nostra capacitat 
de crear infraestructures que aconsegueixin 
atraure-hi gent d’altres pobles.

Davant la deixadesa, no ens serveix un 
comentari a les xarxes socials que digui: 
«Seguim!» o «Treballem»; la població vol 
resultats i veure que el nostre poble creix i 
millora.

Venir a la Bisbal ja no és el que era, però 
entre tots podem tornar a fer que la Bisbal 
sigui un referent a la comarca.

Com? És fàcil si hi ha voluntat política 
i ganes de treballar pel municipi; amb 
ànims de sumar i no dividir; agilitzant els 
tràmits i la burocràcia, i fent que el nostre 
ajuntament sigui eficient i doni resposta a 
les necessitats dels ciutadans.

L’atur és un dels nostres primers proble-
mes; creiem en el potencial del teixit comer-
cial local, que necessita un ajuntament al 
seu costat i que treballi per fer de la Bisbal 
un indret atractiu per a visitar i per a viure-hi.

Segueix llegint a la columna d’UNiTS-
FIC, i recorda que pots contactar amb 
nosaltres a Facebook («ERC La Bisbal del 
Penedès») o a MONFORT.ERC@BISBALPE-
NEDES.COM

ERC, al costat de la gent 
i del nostre municipi

Municipalismo: La 
Bisbal somos todos, ¡sin 
excepciones! 
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Cal també una gestió responsable de les 
terres propietat de l’Ajuntament al po-
lígon, que d’ençà d’aquests últims sis anys 
l’actual govern de Compromís-PDeCAT ha 
intercanviat com si fossin cromos sempre 
amb els mateixos actors/empreses, i l’únic 
que hi fan són naus logístiques, que gene-
ren feina precària amb contractes temporals 
i sous ridículs. Cal aprofitar aquest múscul i 
potencial per a reconvertir les terres del 
polígon, propietat de tots, en indústria que 
aporti estabilitat i valor afegit.

Hi ha tantes coses per fer que és difícil 
escollir per on començar. Des de l’oposició, 
ERC La Bisbal ens hem reunit amb el dele-
gat del Govern de la Generalitat al Baix 
Penedès, en David Alquézar, que, després 
de visitar la nostra alcaldessa, ens va comu-
nicar que no li va fer cap petició més enllà de 
«quelcom de l’ACA i l’aigua»... Nosaltres sí 
que li vam fer propostes, i li vam traslladar 
les necessitats més immediates del municipi 
i la comarca: més seguretat, no a la MAT, 
transport públic, etc., i aprofitarem qual-
sevol via que tinguem al nostre abast per a 
aconseguir millores per al nostre poble.

No volem un poble dividit, el volem UNIT 
i PRÒSPER, on poder ajuntar-nos tots, més 
enllà de diversitats polítiques o del barri, 
perquè el respecte entre tots sempre ha 
d’estar i prevaldre.

I això passa per asseure’ns i parlar, crear 
espais de diàleg entre tots els grups muni-
cipals a l’Ajuntament. Des d’ERC La Bisbal 
sempre hem estat oberts a propostes, in-
dependentment de qui les faci, mentre es 
facin realitat, perquè el bé dels ciutadans 
és prioritari. No podem seguir permetent 
que es digui que «TREBALLEM», «SEGUIM» 
i tot és «guai» i «top» mentre hi ha famílies 
que no arriben a final de mes. La pandèmia 
no és cap excusa per a no tirar endavant un 
poble; de fet, hauria de ser un punt de re-
flexió per a mirar-nos els uns als altres i veu-
re que si no ens ajudem anem malament. 
Senyores del PDeCAT- COMPROMÍS, aju-
din la Bisbal d’una vegada.

Segueix-nos al nostre Facebook d’ERC 
La Bisbal del Penedès o escriu-nos a 
MONFORT.ERC@BISBALPENEDES.COM

ERC-UNiTS-FIC, junts per 
la Bisbal

L’empresa adjudicatària número 5 de les 
obres corresponents a les fases 1.1 i 1.2 del 
projecte de remodelació del pavelló polies-
portiu municipal i de l’edifici annex, requeri-
da en l’acord de la JGL del 07/11/2021, RETI-
RA L’OFERTA! El Grup Municipal del PSC, des 
de principis de legislatura, vam estendre la 
mà a l’equip de govern de l’Ajuntament del 
la Bisbal del Penedès (PDeCAT) per tal de 
treballar conjuntament per un projecte es-
portiu per al municipi respectant allò que la 
població va VOTAR en la consulta dels pro-
jectes presentats.

De la consulta va sortir de forma aclapa-
radora el projecte de reforma del pavelló, 
però el Govern hi va realitzar unes modifica-
cions sense respectar el projecte guanyador 
i això va suposar que des de l’entitat s’iniciés 
un contenciós administratiu perquè es res-
pectés el vot del poble.

No contents amb aquest fet, l’equip de 
govern va iniciar un expedient de desno-
nament a l’entitat i al cafeter, en què des de 
l’Ajuntament se’ls requeria que en trenta 
dies havien d’abandonar les instal·lacions.

Aquest fet va provocar que el Jutjat Con-
tenciós Administratiu de Tarragona dictés 
mesures cautelars, en les quals suspenia 
l’acte administratiu de desnonament i ad-
vertia a l’alcaldessa Agnès Ferre i a la secre-
tària municipal que no estaven llicenciades 
en dret i que, per tant, no es podien dirigir al 
Jutjat confirmant la mesura cautelar.

Vistos tots aquests despropòsits, des del 
Grup Municipal del PSC, amb el suport de la 
resta dels portaveus de l’oposició, vam pre-
sentar diverses vegades la proposta d’una 
taula de diàleg per a tractar-hi un consens 
amb l’entitat i els grups municipals i, així, 
evitar les paralitzacions i poder tenir un po-
liesportiu municipal de consens i de futur 
per als bisbalencs/ques.

Actualment, de nou empreses que es van 
presentar a la licitació de les obres del po-
liesportiu municipal hi han renunciat cinc, 
al·legant la demora dels actes administra-
tius de l’Ajuntament, i ratificat per la ma-
teixa secretària municipal.

Grup Municipal del PSC de la Bisbal
del Penedès

Caballero.psc@bisbalpenedes.com

Caos administratiu en les 
obres del poliesportiu 
municipal

Al juny d’aquest 2021 vam passar l’equador 
de la legislatura. No vam poder explicar-vos 
tota la feina feta i els projectes engegats en 
aquests dos anys, a causa de les mesures 
de prevenció per la COVID-19, però ara que 
s’han flexibilitzat ja us hi podem convidar.

El retiment de comptes és un exercici de 
transparència i necessari per a explicar-vos 
l’acompliment del programa de Compromís 
amb la Bisbal del 2019, els motius pels quals 
algunes propostes no han tirat endavant i 
totes les que hem engegat i que no eren al 
programa.

Apunteu-vos-ho a l’agenda: el diumenge 
9 de gener del 2022, a les 7 de la tarda, a la 
sala de la Societat, perquè esteu convidats 
a l’explicació del grup de Compromís de 
la Bisbal d’aquests dos anys de legislatura, 
dos anys complicats per l’arribada de la CO-
VID-19 però que no han impedit avançar en 
nous projectes i nous serveis ni millorar els 
existents.

També farem un repàs ràpid de la bona 
salut financera de l’Ajuntament, gràcies a la 
bona gestió de Compromís amb la Bisbal, i 
us explicarem els motius pels quals algun 
projecte encara no s’ha començat.

Acabarem brindant amb cava, celebrant 
que tornem a trobar-nos, que tenim camí 
fet i que encara ens en queda molt per fer!

Us recordem que, a través d’aquest codi 
QR, podeu estar al dia d’informació del grup 
de Compromís amb la Bisbal i posar-vos en 
contacte amb nosaltres:

Grup Municipal de Compromís 
amb la Bisbal

Us convidem el 9 de gener 
al retiment de comptes de 
mitjan legislatura




