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El Pressupost municipal per a l’any 2022 
prioritza els serveis a les persones
Es reprenen les iniciatives per a dinamitzar el jovent i la gent gran i s’ofereixen 
millores en àmbits com la neteja viària o la recollida de residus

6. S’inicien les 
obres d’ampliació 
del local social del 
Priorat
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treballa per reduir 
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celebra Nadal 
i recupera la 
Cavalcada de Reis
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Telèfons d’interès

Emergències 
             
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

Ple municipal extraordinari

A favor En contra Abstenció29 DE NOVEMBRE DEL 2021

PSC i ERC

PSC i ERC

Aprovació inicial del Pressupost 2022

Aprovació inicial de la modificació de crèdit 
de 442.220,02 € per a diverses despeses

Aprovació inicial de la modificació de crèdit 
de 51.861,10 € per a diverses inversions

Aprovació del reconeixement de 
compatibilitat sol·licitat per una treballadora 
municipal

Compromís

Compromís

Compromís, 
PSC, Ara i ERC

Compromís

Ara

Ara

PSC, Ara i 
ERC

Ple municipal ordinari

A favor En contra Abstenció20 DE DESEMBRE DEL 2021

Ara

Ara

PSC i Units

Units

Compromís

Compromís

Compromís

Compromís, 
PSC, Units 
i Ara

Compromís 
i PSC

Compromís, 
PSC, Units 
i Ara

PSC, Units 
i Ara 

Compromís, 
PSC, Units 
i Ara

PSC, Units 
i Ara 

PSC i Units

PSC i Units

Ara

Ara

Compromís

Compromís

Ple municipal extraordinari i urgent

A favor En contra Abstenció30 DE DESEMBRE DEL 2021

Aprovació de la urgència de la convocatòria

Desestimació de les al·legacions al 
Pressupost 2022 presentades per la regidora 
d’ARA la Bisbal i aprovació definitiva del 
Pressupost 2022

Aprovació del Calendari fiscal 2022

Compromís, 
PSC i Units

Compromís, 
PSC i Units

Compromís, 
PSC i Units

Ratificació de l’acord de la Junta de Govern 
del 2 d’agost, pel qual no s’admet el recurs 
de reposició presentat pel PSC, Units i 
ERC contra l’adjudicació de les obres de 
remodelació del poliesportiu municipal

Ratificació del recurs de reposició presentat 
pels regidors del Grup Municipal del PSC 
contra l’acord de la JGL del 13/09/2021 en 
relació amb l’expedient de les obres del 
poliesportiu municipal

Pla estratègic de subvencions 2022

Modificació de les ordenances relatives a les 
taxes d’ocupació de terrenys d’ús públic i de 
sòl i subsol per unificar-les i adequar-les a la 
normativa vigent

Reglament de funcionament dels habitatges 
de lloguer social municipal

Pla local de joventut 2021-24

Moció presentada pel Grup Municipal 
ARA la Bisbal per sol·licitar l’ampliació del 
personal de la brigada municipal

Moció presentada pel Grup Municipal 
ARA la Bisbal per incloure la gratuïtat del 
transport urbà i interurbà per a discapacitats

Moció presentada pel Grup Municipal 
ARA la Bisbal per sol·licitar la gratuïtat del 
transport urbà per a discapacitats, aturats, 
jubilats i estudiants de l’IES
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Comencem el 2022: un any d’esperança, 
il·lusió i grans projectes

“Des de l’equip de 
govern treballem 
per acomplir els 
projectes i serveis 
inclosos en el 
Pressupost municipal 
per a aquest 2022

El inicio de año siempre está lleno de buenos propósitos para cumplir durante el mismo. El 
equipo de gobierno también tenemos buenos propósitos para este año, que son el desa-
rrollo de los proyectos y servicios incluidos en el Presupuesto 2022, y ya estamos traba-
jando para cumplirlos.

Empezamos un año marcado por el elevado número de contagios de COVID-19; son casos 
poco graves pero que hacen modificar los planes familiares, de amigos y también municipa-
les. Es necesario adecuarlo todo a las nuevas medidas para evitar la propagación de la 
COVID-19 y adaptar nuestro día a día a estas. Hace casi dos años que vivimos esta nueva 
realidad, y hemos comprobado que la prevención y la sensatez son primordiales para evitar el 
contagio de la enfermedad.

Hagamos un breve repaso del 2021, hablando sobre todo de las personas: acabamos el año 
con récord de población, habiendo pasado de los 4.000 habitantes —cuando el 1 de enero del 
2019 éramos 3.528—; durante el 2021 nos dejaron 30 vecinos y vecinas del municipio, por en-
fermedad, por accidente o por ley de vida: recordaremos siempre a Heribert, Alfredo, Manuel, 
M. Antònia, José, Manuel, M. Rosa, Carlos, Mª Carmen, José, Yolanda, Juan, Mercedes, Ángela, 
Juan, Benito, Segundo, Soledad, Antonio, Rafael, María, José Mª, Tomás, Josep, Mª Mercedes, 
Juan, Antonio, Florencio, Jaume y Pere; damos la bienvenida a los 23 bebés nacidos el año 
pasado en La Bisbal: Vinnyard, Ian, Sofía, Jana, Èlia, Alba, Gala, Azahara, Yonai, Iraia, Raia, Yanay, 
Neizan, Èric, Oliver, Jordan Aday, Lia, Pol, Stefan Víctor, Leo, Freya, Romeo y Eva, y en el 2021 
también tuvimos el gozo de celebrar 17 matrimonios civiles.

Despedimos un 2021 marcado por la pandemia y damos paso a un 2022 con la esperanza 
de ir dejando atrás la COVID-19, con el reto de crecimiento de la población y con el inicio 
de nuevos proyectos y servicios.

Empezamos el 2022: un año de 
esperanza, ilusión y grandes proyectos

“Desde el equipo de 
gobierno trabajamos 
para realizar 
los proyectos y 
servicios incluidos 
en el Presupuesto 
municipal para este 
2022

Agnès Ferré
Alcaldessa de la Bisbal 
del Penedès

L’inici d’any sempre està ple de bons propòsits per a complir durant l’any. L’equip de govern 
també tenim bons propòsits per a aquest any, que són el desenvolupament dels projectes 
i serveis inclosos en el Pressupost 2022, i ja estem treballant per acomplir-los.

Comencem un any marcat per l’elevat nombre de contagis de COVID-19; són casos poc greus 
però que fan modificar els plans familiars, d’amics i també municipals. Cal adequar-ho tot a les 
noves mesures per a evitar la propagació de la COVID-19 i adaptar-hi el nostre dia a dia. Ja 
fa quasi dos anys que vivim aquesta nova realitat, i hem comprovat que la prevenció i el seny són 
primordials per a evitar el contagi de la malaltia.

Fem un breu repàs del 2021, parlant sobretot de les persones: vam acabar l’any amb rècord 
de població, havent passat dels 4.000 habitants —quan l’1 de gener del 2019 n’érem 3.528—; 
durant el 2021 ens van deixar 30 veïns i veïnes del municipi, per malaltia, per accident o per 
llei de vida: recordarem sempre l’Heribert, l’Alfredo, el Manuel, la M. Antònia, el José, el Manuel, 
la M. Rosa, el Carlos, la M. Carmen, el José, la Yolanda, el Juan, la Mercedes, l’Àngela, el Juan, el 
Benito, el Segundo, la Soledad, l’Antonio, el Rafael, la Maria, el Josep M., el Tomás, el Josep, la M. 
Mercedes, el Juan, l’Antonio, el Florencio, el Jaume i el Pere; donem la benvinguda als 23 nadons 
nascuts l’any passat a la Bisbal: el Vinnyard, l’Ian, la Sofia, la Jana, l’Èlia, l’Alba, la Gala, l’Azahara, la 
Yonai, la Iraia, la Raia, la Yanay, el Neizan, l’Èric, l’Oliver, el Jordan Aday, la Lia, el Pol, l’Stefan Víctor, 
el Leo, la Freya, el Romeo i l’Eva, i en el 2021 també vam tenir el goig de celebrar 17 matrimonis 
civils.

Acomiadem un 2021 marcat per la pandèmia i donem pas a un 2022 amb l’esperança 
d’anar-hi deixant enrere la COVID-19, amb el repte de creixement de la població i amb 
l’inici de nous projectes i serveis.
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Calendari fiscal per a l’any 2022
L’Ajuntament de la Bisbal ha aprovat els períodes de pagament durant els quals caldrà 
fer front als diversos tributs municipals. 

CONCEPTE          PERÍODE DE PAGAMENT

[ Taxa de conservació del cementiri municipal    Del 31/01/2022 al 31/03/2022

[ Taxa d’escombraries – 1a fracció     Del 31/03/2022 al 31/05/2022

[ Taxa d’escombraries – 2a fracció     Del 29/07/2022 al 30/09/2022

[ Impost sobre vehicles de tracció mecànica    Del 31/03/2022 al 31/05/2022

[ Impost sobre béns immobles urbans – 1a fracció    Del 29/04/2022 al 30/06/2022

[ Impost sobre béns immobles urbans – 2a fracció    Del 31/08/2022 al 31/10/2022

[ Impost sobre béns immobles de caràcter especial   Del 29/04/2022 al 30/06/2022

[ Impost sobre béns immobles rústics     Del 30/06/2022 al 31/08/2022

[ Taxa d’ocupació del domini públic     Del 30/06/2022 al 31/08/2022

[ Impost sobre activitats econòmiques     Del 29/07/2022 al 30/09/2022

L’Ajuntament de la Bisbal ha aprovat 
el Pla estratègic de subvencions per 
a aquest 2022, un document que in-
clou ajuts en diferents àmbits, com 
ara la prevenció i extinció d’incendis, 
l’assistència social, l’ensenyament, el 
foment de l’ocupació i la promoció de 
la cultura i l’esport. En total, es concedi-
ran subvencions per valor de 171.750 
euros, dels quals 10.000 es destinaran 
a atendre necessitats puntuals i bàsi-
ques de famílies que es trobin en situa-
ció de vulnerabilitat i 20.000, al foment 
de l’ocupació. Hi haurà també ajuts, en 
forma de «Xec Nadó», per a les famílies 
que hagin tingut o adoptat un/a fill/a 
durant l’any 2021.

El pla inclou també subvencions en 
matèria d’educació que ascendeixen a 

L’Ajuntament destina prop de 172.000 euros 
a ajuts municipals
L’aprovació del Pla estratègic de subvencions per al 2022 permetrà mantenir el 
suport a les entitats i als col·lectius més vulnerables

“El Pla estratègic de subvencions preveu destinar 
20.000 euros al foment de l’ocupació

60.500 euros per al material dels cen-
tres educatius, l’adquisició de llibres 
de text i per al menjador i el transport 
escolars. D’altra banda, es signarà un 
nou conveni amb l’ADF Clot de Bou 
que comportarà una aportació muni-
cipal de 5.000 euros per a la prevenció 
d’incendis.

Pel que fa a les entitats culturals i es-
portives, s’atorgaran ajuts concrets a la 
Societat, al Ball de Diables de la Bisbal, 
a la Colla Castellera, al Cor Antistiana i 
al Joventut Bisbalenca CF, i es reserva-
ran 2.000 euros per a finançar els patro-
cinis esportius.
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L’Ajuntament de la Bisbal ha aprovat 
per a aquest 2022 un pressupost mu-
nicipal de 4.802.354,40 euros, una xifra 
que suposa un increment del 4,57 % 
respecte del de l’exercici anterior. Tot i 
la baixada dels ingressos provinents de 
l’IBI de les autopistes, els comptes pú-
blics continuen apostant pels serveis a 
les persones i ho fan, a més, sense aug-
mentar la pressió fiscal a la ciutadania i 
assolint un deute zero.

Millora dels serveis 
En el present exercici hi ha un increment 
de la despesa causat per les importants 
millores implementades en alguns ser-
veis, com la recollida de restes vegetals 
porta a porta, la connexió del transport 
urbà amb el Vendrell i l’hospital comar-
cal, la neteja de voreres a les urbanitza-
cions o la instal·lació de noves càmeres 

Un pressupost municipal que millora 
l’atenció a les persones
Es posaran en marxa nous serveis com la neteja de voreres a les urbanitzacions 
o els menús saludables per a la gent gran

lectores de matrícules per a millorar la 
seguretat. Així mateix, es reprenen al-
guns serveis que s’havien suspès per 
la COVID-19, com la dinamització de la 
Cova Jove o les activitats del Racó de la 
Gent Gran, que s’amplien i, a partir d’ara, 
s’oferiran també als locals socials de la 
Miralba, el Priorat i Can Gordei. D’altra 
banda, amb la voluntat de garantir la 
bona alimentació de les persones de 
més edat, es posa en marxa un nou ser-
vei amb què es pretén oferir un menú 
saludable a la gent gran a casa seva. 

Noves inversions 
Durant aquest any, es preveu desti-
nar 837.518,38 euros —un 17,44 % 

del total del pressupost municipal— a 
projectes com l’adequació de l’edifici 
de la Fassina, la millora de les xarxes 
d’abastament d’aigua i clavegueram, 
l’adquisició d’una nova escombrado-
ra i el canvi de lluminàries del camp 
de futbol. També es posarà en marxa 
un nou procés participatiu perquè els 
veïns i les veïnes decideixin a què desti-
nar 72.000 euros dels comptes públics. 
A més, enguany s’executaran algunes 
de les inversions previstes en l’ante-
rior exercici, com la primera fase de les 
obres de rehabilitació del poliesportiu 
municipal, l’adequació de l’estació de-
puradora de l’Esplai i la renovació de la 
xarxa d’aigua del carrer Rossinyol.

“Entre les inversions més destacades hi haurà 
l’adequació de l’edifici de la Fassina i la millora de les 
xarxes d’aigua i clavegueram

D’on 
provenen els 
ingressos? 

Personal
33,4 %
1.603.456,37 €      

Despeses corrents  
42,31 %
2.031.985,21 €      

Actius 
financers
0,12 %
6.000 €

Inversions reals 
17,44 %
837.518,38 €  

Actius 
financers  
0,12 %
6.000 €

Taxes, preus 
públics i altres 

14 %
672.006 €  

Impostos 
directes   
50,07 %
2.405.000 €   

Subvencions 
rebudes  

19,7 %
946.046,74 €  

Impostos indirectes  
6,25 %
300.000 €   

Ingressos 
patrimonials 

0,5 %
23.580 € 

Alienació d’inversions reals 
9,12 %
438.085,26 € 

Transferències de capital 
0,24 %
11.636,40 €   

Transferències 
corrents 

6,25 %
300.394,44 €   

Despeses 
financeres 

0,15 %
7.000 €  

A què es destinen els 
recursos públics?

Fons de 
contingència 

0,33 %
16.000 € 

€€
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Desde el pasado 2 de 
enero, los vecinos y las 
vecinas de Can Gordei 
ya pueden volver a dis-
frutar del local social 
del barrio. El pasado 
mes de diciembre se 
aprobó la última certi-
ficación de las obras de 
ampliación y se adjudi-
có la explotación de los 
servicios de bar y de tienda a Maria Àngels Piñero. El hora-
rio de apertura será: los lunes, desde las 8 hasta las 10 ho-
ras; los martes, miércoles y jueves, de las 7.30 a las 22 horas; 
los viernes, de las 7.30 a las 23 horas; los sábados, de las 8 
a las 23 horas; y los domingos, desde las 8 a las 22 horas. El 
Ayuntamiento tiene previsto organizar próximamente una 
reinauguración del local, siempre que se puedan cumplir 
las medidas de prevención vigentes contra la COVID-19.

Abre al público el nuevo 
local social de Can Gordei

A petició de l’Associació de Veïns de l’Esplai, l’Ajuntament 
ha construït un mur per separar l’aparcament de la terras-
sa del local social. Aquest mur substitueix la cadena que 
abans separava ambdós espais. L’actuació ha anat a càrrec 
de l’empresa Excavacions i Transports Rovira, SA, per un 
import de 3.772,30 euros.

Millorant el local de 
l’Esplai

Aquest mes de gener han començat 
les obres d’ampliació del local social 
del Priorat. Prèviament, el regidor de 
Barris, Feliu Gil, i l’alcaldessa, Agnès 
Ferré, es van reunir amb representants 
de les dues associacions veïnals per ex-
plicar-los com es desenvoluparan les 
obres i el seguiment que se’n farà.

El projecte, que anirà a càrrec de l’em-
presa Excavacions i Transports Rovira, 
SA, preveu fer una mica més gran la 
sala, que passarà dels 83,95 m2 a 84,13 
m2. Així mateix, el local s’ampliarà cap a 
la zona del porxo, on es construirà una 
nova sala polivalent de 75,42 m2 amb 
un separador abatible que permetrà 
dividir-ne l’espai. També està previst 
instal·lar baranes a la rampa existent. 
Es preveu que les obres tinguin una 
durada inferior als sis mesos.   

S’inicien les obres d’ampliació del local 
social del Priorat
Els treballs inclouran la creació d’una nova sala polivalent amb un separador 
abatible que permetrà dividir-ne l’espai

“Es preveu que les obres tinguin una durada 
aproximada de cinc mesos i mig
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Treballs per a millorar la depuradora 
d’aigües residuals de l’Esplai
La inversió pretén adequar la instal·lació als requisits sol·licitats per 
l’Agència Catalana de l’Aigua

L’Ajuntament ha aprovat un contracte 
menor amb l’empresa FCC Aqualia, SA, 
per a adequar l’estació depuradora d’ai-
gües residuals (EDAR) de l’Esplai als re-
quisits sol·licitats per l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA), per tal d’assumir-ne 
la gestió. Aquests treballs, per valor de 
46.624,76 euros (IVA inclòs), estan rela-
cionats amb la seguretat i adequació 
de la instal·lació i amb l’aplicació d’un 
sistema de control i telegestió.

L’EDAR es va construir l’any 2010, 
i en el 2016 s’hi van fer millores per a 
adequar la depuradora a la norma-
tiva vigent i es van iniciar els tràmits 
per a traspassar-ne la gestió i el man-
teniment a l’ACA. Una visita tècnica a 
les instal·lacions per part d’un tècnic 

d’aquest ens va determinar la neces-
sitat de dur a terme aquesta inversió, “Els treballs previstos a la depuradora estan 
relacionats amb la seguretat i el control de la 
instal·lació

que s’executarà durant els primers me-
sos d’aquest any. 

El govern local ha 
demanat, aquest 
2022, una subven-
ció per a poder en-
llestir les feines de 
manteniment de 
les franges fores-
tals de protecció 
als nuclis de l’Es-
plai i Can Gordei. El 
projecte té un cost 
total de 34.224,85 
euros (IVA inclòs). 
Els treballs realitzats a l’Esplai afectaran una petita zona 
pendent al barranc del Quadrell i una franja paral·lela al 
carrer Francisco de Goya i a la carretera de Mas Arbonès, 
mentre que en el cas de Can Gordei es faran al segon polí-
gon i a la franja est de la urbanització; en concret, a la zona 
paral·lela als carrers Segre i Ter.

A la recerca de recursos 
per al manteniment de les 
franges forestals

L’Ajuntament ha aprovat el pagament de 10.000 euros a 
l’Associació de Defensa Forestal Clot de Bou per les sub-
vencions aprovades i no pagades pel govern local abans de 
l’any 2015. L’actual consistori ha comprovat que durant els 
anys 2014 i 2015 es van aprovar per a l’entitat uns ajuts que, 
tot i estar degudament justificats, aquesta no va arribar a 
cobrar. Des del 2016, s’ha signat cada any un conveni amb 
l’ADF i se li ha fet la corresponent aportació de 5.000 euros.

L’ADF rebrà les 
subvencions pendents 
dels anys 2014 i 2015
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El Servicio de Ocupación Municipal favorece 
la contratación laboral
Más de la mitad de las personas atendidas entre mayo y diciembre del 2021 han 
conseguido un puesto de trabajo

La colaboración entre el Servicio de 
Ocupación Municipal (SOM Bisbal) y 
Actua, entidad que pertenece al Gru-
po Incorpora de Tarragona, ha permi-
tido prestar atención y seguimiento a 
un total de 57 personas. A la mayoría 
se les ha ofrecido la posibilidad de 
ampliar sus conocimientos a través 
de formaciones profesionalizadoras o 
cursos sobre competencias digitales 
o se las ha derivado a algún proceso 
selectivo realizado por empresas de la 
zona. Más de la mitad de las personas 
atendidas a través del servicio de ocu-
pación, un total de 30, tienen actual-
mente un contrato laboral.

Programas formativos 
Una de las formaciones impartidas en 
el municipio ha sido el taller «Traba-
jando en digital», en el que han par-
ticipado 35 personas. Este curso ha 
incluido un acompañamiento presen-

cial durante una semana para perder 
el miedo a realizar formación en línea. 
Casi todas las personas han prosegui-
do con un itinerario de orientación la-
boral a través del programa Incorpora.

Este mismo taller ha sido incluido 
en otros programas formativos, como 

“SOM Bisbal ofrece a las personas usuarias la 
posibilidad de ampliar su formación a través de 
cursos sobre competencias digitales

el curso «Elaboración de producto 
fresco», en el que se han inscrito 3 
personas, y el de «Coaching laboral y 
logística», en el que han participado 
18 personas. Ambos han tenido una 
duración de 250 horas y han incluido 
prácticas en empresas.

S’aprova un pla d’estabilització per a reduir 
la temporalitat del personal municipal
La mesa de negociació celebrada al desembre va aprovar també l’increment 
retributiu que preveu el Pressupost General de l’Estat

El passat 20 de desembre es va reunir 
la mesa de negociació del personal 
municipal, a la qual van assistir, entre 
d’altres, l’alcaldessa —Agnès Ferré—, 
representants dels treballadors funcio-
naris —dels sindicats UGT, CCOO i SPL-
CME— i un tècnic de l’empresa que 
ha redactat un pla d’estabilització de 
l’ocupació temporal per a l’Ajuntament 
de la Bisbal. El pla preveu diverses me-
sures per a reduir la temporalitat al 
consistori, com ara l’aprovació d’una 

oferta d’ocupació pública i l’inici dels 
processos selectius per a la cobertura 
de 23 places. A dia d’avui, la tempora-

litat de la plantilla de l’Ajuntament és 
superior al 50 %.

Altres punts que es van tractar en la 
reunió van ser l’aprovació de l’incre-
ment retributiu d’un 2 % previst en el 
projecte de la Llei de pressupostos ge-
nerals de l’Estat per a l’any 2022 i del 
calendari laboral. Així mateix, s’hi va in-
formar del reconeixement i els terminis 
establerts per al pagament de triennis 
a un total de 27 treballadors laborals 
que ho havien sol·licitat.
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La Junta de Gobierno Local ha adjudicado a la empresa 
EDDAB Arquitectura, SLP, la redacción del proyecto de 
construcción de almacenes para la brigada municipal y de 
la rehabilitación de la torre de la Fassina por un valor de 
15.000 euros. El proceso de licitación se inició el pasado 
mes de octubre y ha contado con la participación de 10 
empresas. La adjudicataria tendrá ahora un mes para re-
dactar el proyecto.

Se adjudica la redacción 
del proyecto para 
rehabilitar la Fassina

Aquest mes de gener s’ha inscrit en el Registre de l’Ajun-
tament la nova Associació de Propietaris de la Pineda 
de Santa Cristina. Es tracta d’una entitat sense ànim de 
lucre, presidida per la Irene Ramírez, que vol agrupar les 
persones residents a la urbanització amb l’objectiu de 
millorar-hi la convivència, les relacions personals i el bon 
veïnatge; millorar la comunicació entre el veïnat i l’Admi-
nistració, i participar en activitats del municipi. 

Des de l’Ajuntament s’han compromès a treballar de 
manera conjunta amb l’entitat per a la millora de la urba-
nització i la seva integració dins del món associatiu local.

Es constitueix l’Associació 
de Propietaris de la 
Pineda de Santa Cristina

Aprovat el projecte de millora 
d’infraestructures del barri de la Riba
Les obres s’executaran l’any 2023 i estaran finançades en més d’un 64 % per la 
Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya

Aquest mes de gener s’ha aprovat ini-
cialment el projecte executiu de millo-
ra de les infraestructures del barri de 
la Riba que n’afectarà principalment 
la xarxa d’aigua potable i l’enllumenat 
públic. En el cas de la xarxa d’aigua 
se’n substituiran les canonades i es 
farà una sectorització per zones amb 
claus de pas i altres treballs que per-
metran garantir el subministrament, la 
pressió i el cabal d’aigua, mentre que 
els canvis en l’enllumenat públic tenen 
l’objectiu d’adaptar el sistema actual 
a la normativa vigent i consistiran a 
substituir les actuals lluminàries per 
altres de LED, soterrar la instal·lació i 
implementar un sistema de doble en-
cesa. Les obres inclouran la canalitza-“Els treballs inclouran millores en les xarxes 

de subministrament d’aigua potable i de 
telecomunicacions i en l’enllumenat públic

ció de la xarxa de telecomunicacions. 
El projecte, redactat per l’empresa 
Engicon Serveis, SL, es desenvoluparà 
l’any que ve i tindrà un termini màxim 
d’execució de 12 mesos. El seu cost 
és d’1.063.364,44 euros, dels quals el 
64,28 % serà finançat amb dues sub-
vencions: una de 484.779,53 euros de 
la Diputació de Tarragona, a través del 
Pla d’Actuació Municipal, i una segona 
de 198.761,28 euros de la Generalitat 
de Catalunya.
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«L’any 1993 es va fer una 
inversió en maquinària 

moderna que vam pagar 
entre tots els socis»

COMISSIÓ DE L’OLI DEL MOLÍ DE LA 
BISBAL (CELLER DOMENYS)

Durant el mes de novembre —setmana amunt, setmana 
avall— és molt habitual veure tractors amunt i avall 

carregats d’olives. Ens els trobem per camins, carreteres 
i carrers i, per descomptat, entrant i sortint del molí de 

la Bisbal del Penedès, ubicat entre el carrer Major, el 
passatge de la Reixa i la plaça de Catalunya. Per conèixer 
més sobre el molí d’oli i el seu funcionament, hem parlat 

amb cinc membres de la Comissió de l’Oli del Molí de 
la Bisbal (que forma part de Cellers Domenys): el Josep 

Cañellas, l’Anacleto Ventosa, el Joan Rovira, el Josep 
Pascual i el Jaume Junqué, que ens han parlat de l’oli 

d’oliva verge extra de la Bisbal del Penedès.

Què ens podeu explicar de la història del molí?
Tenim entès que el primer molí que hi va haver era de pe-
dres i amb premses, i es va inaugurar l’any 1933. Amb els 
anys se’n va canviar la maquinària i es va fer un molí nou 
però amb el mateix sistema que l’antic. Llavors ens vam 
adonar que ens havíem d’avançar als temps i vam decidir 
posar maquinària moderna per a treure l’oli amb centrifu-
gació, no per pressió. I això es devia inaugurar l’any 1993. El 
canvi va suposar una inversió que vam pagar tots els socis al 
comptat. Cada soci va pagar en funció del promig d’olives 
que havia fet durant deu anys; va ser una manera molt justa 
i molt equitativa de fer-ho. I a partir d’aleshores s’ha anat 
ampliant això amb més dipòsits, més màquines, una altra 
centrífuga, etc.

Quan vau entrar a formar part de Cellers Domenys?
Vam entrar a formar-ne part el 2009, però vam arribar a 
l’acord que la secció de l’oli la portaríem nosaltres i ells por-
tarien la part administrativa. L’oli és de la marca de Cellers 
Domenys, però s’hi especifica que és del Molí de la Bisbal. La 
secció té actualment una seixantena de socis.

Al molí, només hi poden portar les olives els socis de la 
Bisbal?
Només poden venir-hi els de la Bisbal del Penedès per fer-hi 
l’oli Clot de l’Hora. Després hi ha gent que ve a fer el seu oli 
que no són socis de Cellers Domenys, paguen un tant per 
quilo i se n’emporten l’oli que els pertoca.

Abans que se’n faci oli, quant de temps estan les olives 
a les vostres instal·lacions?
Les olives, quan arriben, estan fetes com a màxim en 24 ho-
res. Si esperem més, com qualsevol altra fruita, s’escalfa i es 
fermenta; això fa canviar el gust de l’oli i ja no és tan bo. Hi ha 

llocs on hi ha un excedent molt gran d’olives i llavors aquest 
oli l’han de refinar afegint-n’hi una mica d’oliva verge extra 
per a donar-li una mica de bon sabor.

Quin és el procés que segueixen les olives?
Les olives es posen en una «tolva» i van a la ventadora, 
que n’extreu les fulles. Després passen a una bàscula que 
les pesa informàticament. Mentre es fa aquest procés, se 
n’agafa una mostra que serveix per a saber-ne el rendiment. 
Aquestes anàlisis es fan a Unió de Cooperatives Agràries de 
Reus. El molí les trinxa, en fa una pasta i aquesta va pujant 
a la batedora, on l’oli se’n va separant. Aquest és un procés 
continu. I després, la pasta passa als «decanters», que, per 
centrifugació, separen l’oli de l’aigua —ja que l’oliva porta 
aigua, com tots els vegetals— i, després, l’oli va a parar a 
unes centrífugues que acaben de treure’n impureses. De les 
centrífugues, va cap als tancs i s’hi deixa reposar uns 10 dies, 
i després es trasbalsa, és a dir, es canvia de tanc i se’n treu el 
pòsit. Més tard es filtra per a treure’n les impureses. Després 
va a un tanc net on l’oli s’acaba de despullar; en vint-i-quatre 
o quaranta hores pots obrir-ne una vàlvula i deixes sortir-ne 
l’aigua. Es tanca quan comença a sortir oli i després es torna 
a filtrar i a fer el mateix procés. En acabat, l’oli puja a un di-
pòsit i va a l’envasadora.

Quina és la varietat més habitual d’oliva a la Bisbal?
L’arbequina, al 95 % o més. Després hi ha alguna «menya», 
però molt poques; algú en té una o dues, potser. Cap a Vi-
la-Rodona n’hi ha més.

Quins tipus d’oli hi ha?
L’oli d’oliva verge extra és el que fem aquí, el de més qualitat. 
L’oli d’oliva verge és bo també, però amb una mica menys de 
qualitat, no tan saborós o pur, més àcid. Després hi ha l’oli 
refinat, que és un oli molt àcid que es fa bo barrejant-lo amb 
oli d’oliva verge extra. I després hi ha l’oli d’orujo, que és el 
que treuen de la sansa, del que per a nosaltres és un residu.
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La Bisbal dispone de una normativa 
que regula el funcionamiento de las 
viviendas municipales de alquiler so-
cial. El reglamento fue aprobado el día 
21 de diciembre y ha sido elaborado 
gracias al trabajo conjunto entre el 
Ayuntamiento y el departamento de 
Servicios Sociales del Consell Comar-
cal del Baix Penedès.

Recordamos que las antiguas casas 
de los maestros fueron reformadas 
para poder darles uso como vivien-
das de alquiler social y, así, cubrir de 
manera temporal las necesidades de 
las personas del municipio que se 
encuentren en situación de exclusión 
por motivos sociales o económicos. 
Los contratos serán de uno o dos años 
pero con la posibilidad de prorrogar-
los hasta un máximo de seis. Durante 

Se aprueba el reglamento para acceder 
a las viviendas de alquiler social  
Las antiguas casas de los maestros han sido reformadas para acoger 
a personas en situación de riesgo social o económico

“El reglamento se ha elaborado con la colaboración 
del departamento de Servicios Sociales del 
Consell Comarcal

el tiempo de estancia de la persona o 
familia se le hará un seguimiento des-
de Servicios Sociales y desde SOM Bis-

bal para favorecer su mejora laboral y 
la búsqueda de otra vivienda a la que 
poder acceder.

El dia 3 de desembre es va organitzar un dinar en el qual 
van participar les persones voluntàries i també els usua-
ris i les usuàries del servei Bon Dia. La trobada, que es va 
celebrar al Racó de la Gent Gran, va complir amb totes les 
mesures de prevenció per la COVID-19.

Les persones assistents van menjar «fideuà», van com-
partir experiències i van jugar al bingo, un joc que els va 
oferir la possibilitat d’aconseguir productes locals com vi, 
cava i oli de Cellers Domenys.

Apropant les persones 
voluntàries i usuàries del 
servei Bon Dia

Un any més, l’Ajun-
tament ha convo-
cat el «Xec Nadó», 
una iniciativa de la 
Regidoria de Co-
merç per a dinamit-
zar el comerç local i 
ajudar els pares i les 
mares que hagin 
tingut o adoptat un 
infant durant l’any 
2020. De les 21 famílies que van presentar la documen-
tació, només 11 complien els requisits de la convocatòria 
i, per tant, s’han beneficiat de la subvenció. Aquestes han 
rebut 10 vals de 10 euros cadascun per a bescanviar-los 
per productes en els comerços adherits a la campanya: 
Cal Perebusquet, Supermercat Jaume, Farmàcia Dalmau, 
Peixateria Josep, Caprabo de la Bisbal del Penedès, Fruites 
i Verdures Montserrat i Fruiteria Agro-Verd.

S’atorguen 11 subvencions 
del Xec Nadó



Gener-febrer-març

La Bisbal del PenedèsGculturalAA

17 
Exposició sobre Felícia Fuster
Lloc: Biblioteca

Gener
DILLUNS

Des de l’Ajuntament s’ofereix suport als veïns i les veï-
nes per a descarregar-se el certificat COVID digital de la 
Unió Europea, així com altres aplicacions d’ús local com 
l’«eBando» o la «Línia Verda». La regidora d’Atenció a la 
Ciutadania, Paqui Cepas, rebrà, els dijous al matí, totes les 
persones que hagin sol·licitat cita prèvia trucant o enviant 
un whatsapp al telèfon 601 984 491.

Suport per a 
descarregar-se el 
certificat COVID  

Durante el primer 
mes de funciona-
miento del servi-
cio, el Ayuntamien-
to ya ha recibido 
más de 100 avisos 
a través de la «Lí-
nea Verde», una 
nueva aplicación 
para dispositivos móviles que pueden utilizar los vecinos y 
las vecinas de La Bisbal para comunicar de forma directa y 
anónima cualquier desperfecto que detecten en la vía pú-
blica. Las personas usuarias pueden adjuntar fotografías y 
la ubicación exacta de la incidencia y, posteriormente, re-
ciben notificaciones sobre el seguimiento que se hace de 
la misma. Desde el Ayuntamiento se valora positivamente 
el servicio, que ha permitido solucionar la mayoría de los 
avisos de manera rápida.

Más de un centenar de 
avisos a través de la 
«Línea Verde» 

19 
Cercle Poètic
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca

Gener
DIMECRES

22 
Concert Contraorquestra
Lloc: Societat Recreativa Bisbalenca
Organitza: Escola Contrapunt

Gener
DISSABTE

30 
Cinema: Cicle Gaudí
Hora: 18 h
Lloc: CMC

Gener
DIUMENGE

3 
Club de lectura El Poder de la Paraula
Hora: 19 h
Lloc: Biblioteca

Febrer
DIJOUS

9 
Cercle Poètic
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca

Febrer
DIMECRES

20 
Cinema: Cicle Gaudí
Hora: 18 h
Lloc: CMC 

Febrer
DIUMENGE

27 
Carnaval* 
*(Si la situació sanitària per la pandèmia 
ho permet)
Organitza: La Societat

Febrer
DIUMENGE

3 
Club de lectura El Poder de la Paraula
Hora: 19 h
Lloc: Biblioteca

Març
DIJOUS

9 
Cercle Poètic
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca

Març
DIMECRES

13 
Celebració dels Tres Tombs

Espectacle teatral: Mistela Candela 
Sarsuela
Hora: 19 h
Organitza: La Societat

Març
DIUMENGE

21 
Dia de la Poesia
Recital de poemes

Març
DILLUNS

27 
Cinema: Cicle Gaudí
Hora: 18 h
Lloc: CMC 

Març
DIUMENGE
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La Bisbal ha tornat a demostrar que és 
un poble solidari col·laborant amb La 
Marató de Televisió de Catalunya, que 
en aquesta darrera edició estava dedi-
cada a la salut mental. Durant els dies 
previs, a l’institut Coster de la Torre i 
a la biblioteca, es van oferir diverses 
xerrades per a explicar a la ciutadania 
la importància de vetllar pel benestar 
emocional.

Els principals actes per La Marató es 
van celebrar durant el cap de setmana 
del 18 i 19 de desembre i van comptar 
amb la col·laboració de l’Associació de 
Dones La Roca Foradada, els Geganters 
i Grallers de La Societat, el Ball de Gita-
nes, la Colla Castellera i els Senderistes 

La Bisbal 
es torna a 
mobilitzar per 
La Marató
La implicació de les 
entitats i col·lectius locals 
va permetre recaptar 
756,72 euros

“El dia 19 de desembre, les entitats van organitzar 
activitats a la plaça de l’Església i un dinar al Centre 
Municipal de Cultura

Bisbalencs. El diumenge, diverses enti-
tats van oferir actuacions i altres activi-
tats a la plaça de l’Església i, al migdia, 
es va organitzar un dinar al Centre Mu-

nicipal de Cultura. Des de l’Ajuntament 
es vol agrair la implicació de les entitats 
i col·lectius locals, que va permetre re-
collir un total de 756,72 euros.

L’encesa dels llums de Nadal, el passat 
9 de desembre, va donar el tret de sor-
tida a la campanya de dinamització co-
mercial «Troba la Llum de Nadal», que 
es va celebrar del 10 al 19 de desembre. 
L’acte que tingué lloc a la plaça de l’Es-
glésia va comptar amb l’actuació musi-
cal del grup de xaranga Bandsonats en 
col·laboració amb el Consell Comarcal 
del Baix Penedès, i incloïa una degusta-
ció de cava de Cellers Domenys.

La campanya, que van posar en mar-
xa de manera conjunta l’Ajuntament 
i la Cambra de Comerç amb el suport 
de la Diputació de Tarragona, pretenia 

Èxit de la campanya de dinamització comercial 
«Troba la Llum de Nadal»

promoure les compres nadalenques de 
proximitat. La clientela havia d’omplir 
unes butlletes per aconseguir una «tas-
sa bisbalenca», recollir a l’ajuntament 
l’arbre lluminós de Nadal i entrar en el 
sorteig de quatre lots de productes bis-
balencs. La iniciativa va ser tot un èxit i 
va comptar amb la col·laboració d’una 
trentena d’empreses de serveis i de co-
merços bisbalencs, que van dur a terme 
activitats presencials però també inicia-
tives a través d’Instagram. De fet, prèvia-
ment, es va oferir als establiments una 
formació gratuïta centrada en la creació 
d’anuncis per a les xarxes socials.
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La Nit de Reis       
És aquesta una de les nits més màgi-
ques de l’any, però no sempre l’hem 
celebrat igual. Tot i que ja en el 1855 
es té constància d’una escenificació 
de l’arribada dels Reis a Barcelona, a la 
Bisbal, en temps d’avis i besavis, l’acte 
més tradicional d’aquelles dates era 
l’adoració del Jesús Infant a l’església, 
on s’anunciava l’inici de la catequesi per 
a aquells infants que fessin la comunió 
aquell any. Això no vol dir, però, que no 
hi hagués hagut altres actes públics, ja que al llarg del segle 
XX se celebraren pel dia de Reis diversos actes esporàdics, 
com representacions d’Els pastorets, fos a la Societat o al Cen-
tre Catequístic.

Però, i SSMM d’Orient? Certament, les primeres cavalcades 
dels Reis, de forma regular i tal com s’entenen avui en dia, no 
es troben fins al 1895 a Igualada, on se’n va fer la primera de 
Catalunya. Així que, aquí, els infants bisbalencs els esperaven 
a casa, segons el gust i les possibilitats de cada llar; en temps 

de penúries, col·locant una sabata del pare o la mare i garro-
fes per als cavalls allà on l’endemà apareixerien una nina o un 
joguet, que potser marxava de nou al cap d’uns dies.

Set dècades hagueren de passar perquè, a partir del 1964, 
se celebrés de forma regular a la Bisbal la benvinguda a 
SSMM, tot repartint regals per a tots els infants des de l’anti-
ga Societat. Des d’aleshores, diverses entitats i l’Ajuntament 
s’han encarregat any rere any de mantenir viva la flama de la 
Nit de Reis.

El dia 17 de desembre, l’Associació de la Gent Gran va ce-
lebrar el seu tradicional berenar de Nadal. Van assistir-hi 
l’alcaldessa —Agnès Ferré—, la regidora de la Gent Gran 
—Paqui Cepas— i les regidores Judith Vidal i Leo Uceda. 
La trobada va tenir un ambient festiu i agradable, necessari 
després de gairebé dos anys de pandèmia. Durant l’acte es 
van complir totes les mesures de prevenció vigents. Així 
mateix, per a poder accedir-hi, era obligatori presentar el 
certificat COVID digital.

Un berenar festiu per a 
celebrar l’arribada de 
Nadal

PÍNDOLA 
BISBALENCA

El dia 20 de desembre es va fer el darrer lliurament de l’any 
de productes d’alimentació a les persones usuàries del Re-
bost Solidari. A banda de l’aportació habitual, se’ls va re-
partir uns lots de Nadal —preparats de manera conjunta 
per la Regidoria de Benestar Social i el voluntariat del ser-
vei— amb diversos obsequis i productes nadalencs.

Les persones usuàries del 
Rebost Solidari reben lots 
de Nadal

Cavalcada de reis de 1977. Fons: Foto Farrais
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El dia 5 de gener, fidels a la 
seva cita, van arribar a la Bisbal 
Ses Majestats els Reis d’Orient. 
Enguany es va recuperar la tra-
dicional cavalcada pels carrers 
de la vila, una tradició que l’any 
passat va veure modificat el 
seu format a causa de la pan-
dèmia. Melcior, Gaspar i Balta-
sar van tornar a visitar tots els 
barris que prèviament, a través 
de les associacions veïnals, ha-
vien manifestat el seu interès: 
el Priorat, Can Gordei i la Miral-
ba. Un cop finalitzada la Caval-
cada, els Reis també van visitar 
la Societat. No va faltar-hi tam-
poc el tradicional missatge des 
del balcó de l’ajuntament, on els Reis 
d’Orient van estar acompanyats pels 
infants guanyadors del sorteig que 
es va fer al Parc de Nadal —l’Aitana, el 
Roc i el Rai, la Mireia i l’Enric— i en el 
qual es podia participar presentant un 
dibuix.

Agraïment al voluntariat 
Des de la Regidoria de Cultura, es vol 
agrair la col·laboració de les més de 25 
persones voluntàries que van acom-
panyar Ses Majestats al llarg de tot el 
recorregut i que prèviament havien 
estat sotmeses als corresponents tests 
d’antígens per a garantir que la nit 
més màgica de l’any fos també una nit 
segura. Així mateix, es vol reconèixer 
el treball de les modistes i perruqueres 
que van vestir i pentinar Melcior, Gas-
par i Baltasar: la Maria Isabel, la Maria 
Montserrat, l’Anna Maria, la Rosa Ma-
ria, la Ruth, la Roser i la Rosa. Un any 
més, des del consistori es vol fer també 
un agraïment a la Banda de Cornetes 
i Tambors de la Societat Cultural i Re-
creativa, que tornà a acompanyar la 
Cavalcada i va fer perdurar així una de 
les tradicions més emotives de la Nit 
de Reis.

La Bisbal rep la visita de Ses Majestats 
els Reis d’Orient
Des de l’Ajuntament es vol agrair la col·laboració de totes les persones voluntàries 
que van fer possible la celebració de la Cavalcada

“Melcior, Gaspar i Baltasar van visitar els barris del 
Priorat, Can Gordei i la Miralba, així com el local 
de la Societat
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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.

Els nens i les nenes de la Bisbal van 
poder gaudir per primera vegada d’un 
Parc de Nadal amb inflables, una lu-
doteca, un espai de biblioteca i tallers 
de manualitats. La iniciativa, que es va 
organitzar els dies 2 i 3 de gener, va ser 
tot un èxit i es va dur a terme complint 
amb totes les mesures de neteja, des-
infecció i control d’aforament. El dia 2 
al migdia, es va oferir un concert de 

El patge reial visita el Parc 
de Nadal
Els dies 2 i 3 de gener, els infants van poder gaudir 
d’inflables, tallers, una ludoteca i un concert de nadales

nadales i cançons populars per a tots 
els públics a ritme de jazz amb la Bell-
vei Band. A la tarda, prop de 150 nens i 
nenes van lliurar la seva carta al patge 
reial, que va visitar la instal·lació, i van 
marxar-ne amb globus i caramels. S’hi 
va habilitar també un espai perquè 
tothom hi pogués fer un dibuix i par-
ticipar en el sorteig per a acompanyar 
Melcior, Gaspar i Baltasar al balcó de 
l’ajuntament el dia 5.

Aquesta iniciativa va servir per a 
complementar el tradicional Casal de 
Nadal, que es va organitzar, en col·la-
boració amb La Ballaruga, del 27 al 30 
de desembre i del 3 al 5 de gener i que 
va comptar amb una mitjana diària de 
18 infants.

La ciutadania col·labora 
perquè cap nen es quedi 
sense joguina  
Les aportacions solidàries dels veïns i les veïnes de la 
Bisbal es van lliurar a Creu Roja  

La Creu Roja va organitzar una nova 
campanya solidària amb la voluntat 
que tots els infants del municipi po-
guessin tenir una joguina aquest Na-
dal. Des de la Bisbal es van habilitar 
uns punts de recollida perquè els veïns 
i les veïnes del municipi poguessin fer-

hi les seves aportacions. El passat 21 
de desembre, una representació de 
l’Ajuntament va lliurar a Creu Roja les 
joguines que havia donat la ciutadania 
bisbalenca i que posteriorment es van 
fer arribar a famílies vulnerables de la 
població.
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GUATLLES AMB 
COL
M. Teresa Vilella Mas 

En el Presupuesto municipal 
del año 2022 se ha previsto 
una partida de 2.000 euros 
para patrocinar a deportis-
tas locales, con la voluntad 
de facilitar la mejora de su 
rendimiento y favorecer su 
tecnificación y participación 
en competiciones. Asimis-
mo, también se pretende incentivar la 
práctica de actividad física entre la ciu-
dadanía y promocionar el municipio.

Las ayudas, que se podían solicitar 
hasta el 13 de enero, están destinadas 
a deportistas no profesionales que es-
tén empadronados en el municipio y 
participen en campeonatos de forma 
individual. Se pueden utilizar para 

Nueva convocatoria de patrocinios 
deportivos
Los objetivos son fomentar el deporte, mejorar el 
rendimiento de los deportistas locales y promocionar 
el municipio

financiar material deportivo, despla-
zamientos y aspectos relacionados 
con la federación deportiva corres-
pondiente —como licencias, seguros 
o arbitrajes— y no podrán superar el 
50 % del total de los gastos subvencio-
nables, con un máximo de 400 euros 
por persona. Se han presentado dos 
solicitudes.

Ingredients:

•  4 guatlles senceres
•  mitja col arrissada
•  150 g de mantega
•  sal i pebre
•  caldo de pollastre

Elaboració:

Pas 1. Agafeu les guatlles, 
netegeu-les, obriu-les i salpebreu-
les.

Pas 2. Poseu la mantega (no llard) 
i les guatlles en una paella fins que 
es facin rosses. Quan hi estiguin 
traieu-les-en i 
reserveu-les.

Pas 3. Poseu una olla al foc amb 
aigua i sal i, mentre espereu que 
bulli, renteu bé la col i separeu-ne 
les fulles. Quan l’aigua bulli 
tireu-hi la col i deixeu-la-hi durant 
10 minuts. Després, cal escórrer-la 
bé i passar-la per la paella en la 
qual hem fregit les guatlles.

Pas 4. Passeu-ho tot a una cassola 
de terra, amb gas fluix, primer la 
col i a sobre les guatlles. Poseu-hi 
una mica de caldo (un got normal) 
i deixeu-ho coure 20/25 minuts, 
fins que les guatlles estiguin 
tovetes. 

L’Ajuntament de la Bisbal ha signat un 
nou conveni amb el Joventut Bisba-
lenca CF amb l’objectiu de promoure 
l’esport al municipi i fomentar les acti-

Promocionant el futbol a través 
d’un conveni amb el club local
El Joventut Bisbalenca CF rebrà 23.000 euros per 
a fomentar les activitats esportives de caràcter 
formatiu i de competició

vitats esportives de caràcter 
formatiu i de competició. 
El club rebrà un import de 
23.000 euros per a la tempo-
rada 2021/2022 per a cobrir 
les despeses derivades de les 
fitxes, arbitratges, desplaça-
ments, equipacions i altres 
conceptes relacionats amb 
les activitats que desenvolu-
pa l’entitat. D’aquests diners, 
14.800 euros s’han donat en 

el moment de la signatura del conveni 
i la resta es faran arribar al club al mes 
de juliol, un cop que aquest hagi justi-
ficat les despeses de la subvenció.
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Tots els partits amb representació al consistori estan convidats a participar en aquesta secció.

ESPAI
D’OPINIÓ
DELS GRUPS 
MUNICPALS

Durante el pleno ordinario del pasado 
21/12/21, se aprobó la gratuidad del 
transporte urbano e interurbano para 
las personas con discapacidad igual o 
superior al 33 %, gracias a la moción que 
presentamos y no gracias a la sensibilidad y 
conciencia de este desgobierno, que se ol-
vidó de contemplar a este colectivo en to-
dos los ámbitos municipales. ¡¡Nos felici-
tamos por ello!! Sin embargo, lamentamos 
que no se aprobara la moción con que soli-
citábamos la gratuidad del transporte urba-
no para los mayores de 65 años, las familias 
más vulnerables y los estudiantes bisbalen-
ses del IES Coster de la Torre en situación 
de escolarización obligatoria. Para el PDe-
CAT, vivir en una urbanización conlleva 
un coste que las familias deben asumir. 
Como siempre y de manera discriminato-
ria, este desgobierno se olvida de que los 
mayores ingresos de este ayuntamiento 
provienen de las urbanizaciones y no del 
núcleo (¡2.045 viviendas en las urbani-
zaciones / 742 viviendas en el núcleo!). 
Como respuesta a nuestra moción referente 
a la ampliación del personal de brigada para 
atender debidamente todas las urbaniza-
ciones, la respuesta del PDeCAT fue de lo 
más aberrante, soltando alegremente las 
siguientes perlas: «Les urbanitzacions es 
netegen totes les setmanes, igual que el po-
ble»… «S’hi fan totes les feines de desbros-
sada, reparacions, millores de l’enllumenat 
públic, recollida de poda, etc.»… Invitamos 
a todos los vecinos afectados por la deja-
dez de los servicios municipales a sacar 
sus propias conclusiones sobre estas ver-
gonzosas declaraciones del PDeCAT de 
La Bisbal… No cabe duda de que nuestro 
municipio está gobernado por los malos 
artífices de Fantasilandia: la demagogia, la 
mentira y la soberbia forman parte de su 
ADN, y se olvidan de lo esencial: las per-
sonas. No invertir en las urbanizaciones 
demuestra su calidad democrática, y que 
su arrogancia pesa más que su credibili-
dad. Para ellos, las fotos son más impor-
tantes que la pandemia, ¡a pesar de que 
los contagios suman y siguen! ¡Nuestro 
grupo municipal les desea lo mejor en 
este 2022!  

Des d’ERC La Bisbal, us volem informar 
que comencem l’any amb una renovació 
de la nostra secció local: militants i amics 
d’ERC ens hem reunit en assemblea per 
renovar-ne els càrrecs de tresorer, secreta-
ri i president. Fins ara la nostra secretària 
havia estat la Pilar Verdun, però, com molts 
sabreu, ens va deixar l’any passat. També la 
nostra presidenta, Mònica Pérez, deixa el 
seu càrrec per motius personals, igual que 
en Juanjo el càrrec de tresorer. Així doncs, 
la nova Secció Local inclourà a partir d’ara: 
en Xavier Faura com a secretari, Montserrat 
Mora com a tresorera i Sílvia Monfort com 
a presidenta i portaveu.

També volem fer públic el nostre agraï-
ment a la Pilar Verdun per tants anys d’es-
forç i dedicació al nostre municipi i a la 
seva gent —sempre la recordarem per tota 
la feina feta, per la seva fortalesa i per ser 
una gran persona—, així com l’agraïment a 
la Mònica —que també ha treballat fins al 
final amb esforç i dedicació per contribuir 
al benestar dels bisbalencs i les bisbalen-
ques— i a en Juanjo, qui ha estat un treba-
llador incansable, sempre donant suport i 
ajudant en tot. Gràcies, companys, per la 
feina feta i l’esforç dedicat.

Hem renovat i escollit un equip preparat 
i amb energia per a afrontar els reptes po-
lítics i socials que l’actualitat i el municipi 
presenten: com a presidenta de la Secció 
Local tenim la Sílvia Monfort, actual regi-
dora —activitat que combina amb la seva 
feina en un despatx d’advocats del qual 
es sòcia—; com a secretari hem incorpo-
rat en Xavier Faura, també regidor —que, 
com la Sílvia, combina la seva activitat po-
lítica amb la seva feina al departament de 
compres en una multinacional—, i al cap-
davant de la tresoreria i les finances tenim 
la Montserrat Mora, que ha treballat com 
a comercial i administrativa, implicada en 
qüestions socials i d’educació, membre de 
l’AMPA de l’Institut i que col·labora en la 
Secció Comarcal d’Educació d’ERC.

Continua a la columna d’Units-FIC ñ

2022: renovem la Secció 
Local, preparats per als 
reptes del nou any (1a part)

¡¡El PDeCAT afirma que las 
urbanizaciones se limpian 
cada semana!! 
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Tots els partits amb representació al consistori estan convidats a participar en aquesta secció.

I, per últim, com a responsable de xarxes 
tenim l’Andrés Giordana, que és advocat. 
Com veieu, un equip nou, jove i que com-
bina les seves feines en el sector privat amb 
la política; un equip compromès amb el 
seu municipi, el medi ambient, l’estat del 
benestar, que és d’esquerres i republicà, 
amb ganes i esperit de traslladar-ho al mu-
nicipi i a l’Ajuntament. No és una tasca fàcil; 
durant aquests prop de tres anys, la Sílvia i 
en Xavi han compaginat les seves feines al 
sector privat amb les tasques de regidor/a, 
la qual cosa és insòlita, ja que la majoria de 
regidors/es del Govern no tenien ni tenen 
activitat en el sector privat.

Hem creuat l’equador de la legislatura, i 
tots hem sigut i som testimonis de la gestió 
de l’actual govern, tant en aquesta legisla-
tura de majoria absoluta com en l’anterior: 
gairebé set anys i no han implantat cap mi-
llora ni solucions rellevants a la brutícia ni 
a l’estat de les carreteres, la xarxa d’aigua, 
els camins, les voreres, etc. Destinen el seu 
esforç i els diners de tots a litigis i històries 
que no sumen ni aporten cap bé ni millo-
ra al nostre municipi. Creiem i estem con-
vençuts que cal donar un gir copernicà a 
aquesta situació, i per això els nostres regi-
dors, des de l’oposició, tot i el previsible vot 
en contra de la majoria d’aquest govern del 
PDeCAT-Compromís, presenten propostes i 
esmenes. Això sí, bisbalencs i bisbalenques, 
no dubteu que ara, després de passar-se set 
anys sense fer res i sense complir les prome-
ses de dues eleccions passades, faran com 
els mals estudiants: a última hora, comença-
ran a ploure de nou les promeses i a repartir 
les culpes. No us deixeu enganyar; són set 
anys de govern, i tres amb majoria absoluta, 
i abans que posin d’excusa la COVID-19 re-
cordeu que per a arreglar una vorera, podar 
arbres, asfaltar una carretera o canviar un 
fanal no hi ha hagut restriccions.

2022: renovem la Secció 
Local, preparats per als 
reptes del nou any (2a part)

Así debería ser un año en el que, después 
de la pandemia, La Bisbal lanzará un órdago 
a las circunstancias y empezará una nueva 
época en la que se transformará su manera 
de vida y las formas de gobierno municipal. 
Hace décadas que la derecha ha llevado a 
esta población a una rutina de política errá-
tica y conservadora en la que el progreso 
ha quedado en el siglo pasado. Ya somos 
cuatro mil habitantes y es hora de poner en 
marcha otra política municipal. Ahora que 
partimos de cero en la deuda municipal, 
este gobierno del PDeCAT tiene la oportu-
nidad de iniciar esta etapa, pero mucho nos 
tememos que no será así si damos un vista-
zo a los presupuestos para este año: el ca-
pítulo de inversiones es insuficiente; no se 
contempla ningún gasto en la mejora de las 
infraestructuras de las urbanizaciones, que 
llevan obsoletas décadas y en las que nunca 
se ha hecho nada y, por lo tanto, el alumbra-
do público, el alcantarillado, el asfaltado de 
las calles y los servicios fundamentales son 
de tiempos remotos. Es necesaria una polí-
tica de comercio verdaderamente valiente y 
eficaz, con beneficios fiscales a los actuales 
comerciantes para fomentar el comercio de 
proximidad y, al mismo tiempo, la inversión 
de nuevos profesionales, empresas, etc. La 
Bisbal se está quedando sin comercio y, por 
consiguiente, sus calles, sin vida. Hay que 
iniciar una política de urbanismo valiente 
que fomente la promoción de vivienda pri-
vada, tan necesaria para los jóvenes, que 
ahora se han de buscar la vida fuera. De 
seguir esta dinámica, La Bisbal lleva camino 
de ser un pueblo dormitorio.

Grup Municipal del PSC de la Bisbal
del Penedès

Caballero.psc@bisbalpenedes.com

2022, año del cambio 
total

Aquest gener arriba la sentència ferma del 
Jutjat Penal de Tarragona que condemna 
l’exalcalde d’ERC Josep M. Puigibet Mestre 
com a «autor penalmente responsable de 
un delito de prevaricación administrativa, 
con concurrencia de circunstancias mo-
dificativas de la responsabilidad criminal 
atenuante por dilaciones indebidas muy 
cualificada».

El 2012, els regidors de CiU de la Bisbal 
van presentar una querella contra l’alcalde 
d’ERC Josep M. Puigibet Mestre. El motiu: no 
donar-nos còpia de les actes de les juntes de 
govern local des del 2007 i signar un decret 
contrari a la llei perquè no ens les donessin.

La normativa exposa clarament que les 
actes de la Junta de Govern Local han de 
ser públiques i que els regidors de l’oposi-
ció també poden accedir-hi. Si els regidors 
no tenen accés a les actes no poden exercir 
la seva tasca de seguiment i de fiscalització 
de l’acció del Govern. Cal tenir en compte 
que les actes s’envien des de l’Ajuntament 
a altres organismes i, per tant, reenviar-les 
a l’oposició suposava senzillament clicar el 
botó per a enviar un correu. Prevaricació ad-
ministrativa perquè, tot i coneixent que està 
cometent una injustícia, signa un decret d’al-
caldia en què es prohibeix donar les actes.

Tant l’exalcalde d’ERC com el seu equip 
de govern i simpatitzants haurien de saber 
que cadascú és responsable dels seus actes 
i que no actuar amb conformitat a la llei té 
conseqüències que s’han d’assumir. La justí-
cia arriba, tard o d’hora, i només per un fet 
de molts i molts d’anormals i greus d’aquells 
anys. Les lleis estan fetes per a complir-les, 
però tota la normativa municipal no con-
templa què passa quan un alcalde —en el 
nostre cas, el d’ERC— no les compleix.

Realment, un cas com aquest no caldria 
que hagués anat a judici, ja que simplement 
feia falta el compliment de la llei per part de 
l’alcalde d’ERC i la voluntat de complir-la, 
però les seves actuacions ens han portat 
fins aquí deu anys després.

Un agraïment a tots els que ens vàreu aju-
dar a tirar endavant aquesta querella i a fer 
justícia!

Grup Municipal de Compromís 
amb la Bisbal

L’exalcalde Josep M. 
Puigibet Mestre, condemnat 
per delicte de prevaricació




