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Més d’una vintena de carros participen 
en la festa dels Tres Tombs
La Bisbal recupera aquesta tradició fent un homenatge a un dels seus impulsors, 
el Rafel Vidal, que ens va deixar ara fa dos anys

5. Aposta per 
un programa d’FP 
Ocupacional Dual 
pioner a la comarca 

7. La Bisbal suma 
esforços per a 
reivindicar els drets 
de les dones

8. S’inaugura la nova 
sala polivalent del 
local social de Can 
Gordei

16. Es recupera 
la celebració del 
Carnaval amb una rua 
i una festa infantil
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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 Abstenció24 DE FEBRER DEL 2022

Aprovació inicial de la modificació 
puntual de les Normes subsidiàries 
de planejament: modificar la parcel·la 
mínima de la subzona 28b per a fer-la 
passar de 10.000 m2 a 4.000 m2

Compromís PSC, Units i 
ERC

Ara

Notícies breus

Agnès Ferré, membre del Consell de 
Governs Locals

L’alcaldessa de la Bisbal, Agnès Ferré, 
forma part del Consell de Governs Lo-
cals i de la seva Comissió Permanent. 
Aquest òrgan de representació de mu-
nicipis i vegueries, que es va constituir 
per primera vegada el dia 1 de febrer, 
neix amb la voluntat de ser escoltat 
per les institucions de la Generalitat 

en la tramitació parlamentària d’ini-
ciatives legislatives i de plans i normes 
reglamentàries que afectin de manera 
específica les administracions locals.

Aquest consell correspon a la legis-
latura 2019/2023, i el Baix Penedès hi 
està representat per l’alcaldessa de la 
Bisbal i l’alcalde del Vendrell.

Ple municipal extraordinari

A favor En contra Abstenció14 DE MARÇ DEL 2022

Moció de”Manifest de suport a la 
societat ucraïnesa i en defensa de 
la pau”

Habilitar les “cases dels mestres” per 
a donar refugi a persones o famílies 
ucraïneses que, per motiu de la guerra 
amb Rússia, s´hagin vist desplaçades, 
i traslladar al consulat ucraïnès la 
resolució adoptada per aquest ple

Habilitar el “Rebost Solidari” com a punt 
de recollida de materials i aliments per a 
donar suport a la societat civil ucraïnesa

Compromís, 
PSC, Units i 
ERC

PSC, Units i 
ERC

PSC, Units i 
ERC

Compromís

Compromís
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8M: per a aconseguir una societat justa 
i igualitària

“Continuem 
reivindicant que les 
dones som una part 
imprescindible per a 
un desenvolupament 
harmònic del futur

Desde el mundo local, reconocemos que somos beneficiarias de mujeres generosas que nos 

han precedido, mujeres anónimas que desplegaron los fundamentos de una transforma-

ción eficaz para mejorar nuestra vida en clave de oportunidades, derechos y recursos. 

Queremos seguir compartiendo esta capacidad femenina creadora y trascendente.

¿Por qué el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer?: fue declarado por las Naciones 

Unidas en 1975 por los hechos producidos el 8 de marzo de 1857 en Nueva York, en plena re-

volución industrial, cuando miles de trabajadoras textiles decidieron salir a la calle con el lema 

«Pan y rosas» para protestar por las míseras condiciones laborales y reivindicar un recorte del 

horario y el fin del trabajo infantil.

El capítulo más cruento de esta lucha por los derechos de la mujer se produjo el 25 de marzo 

de 1911, cuando un grupo de trabajadoras de la fábrica de camisas Triangle Shirtwaist, de Nue-

va York, declaró una huelga en protesta por las insoportables condiciones de trabajo que vivían.

El dueño no aceptó la huelga, cerró las puertas de la fábrica y le prendió fuego. Murieron 123 

mujeres y 23 varones; la mayoría eran jóvenes inmigrantes de entre 14 y 23 años.

Hoy seguimos reivindicando que las mujeres somos parte imprescindible de la socie-

dad, parte activa, principal y básica para un desarrollo armónico del futuro. Para poder 

avanzar en la dirección que deseamos, se debe contar con la riqueza de todas las personas, 

independientemente del sexo, género, identidad u orientación que tengan.

Este es el gran reto que tenemos delante, y debemos alcanzarlo con la complicidad de 

todas las instituciones y agentes sociales, sumando los talentos y las potencialidades de 

cada persona vinculada a nuestros pueblos y ciudades, porque solo así podremos hacerlo 

realidad.

8M: para conseguir una sociedad justa 
e igualitaria

“Seguimos 
reivindicando que 
las mujeres somos 
parte imprescindible 
para un desarrollo 
armónico del futuro

Agnès Ferré
Alcaldessa de la Bisbal 
del Penedès

Des del món local, reconeixem que som beneficiàries de dones generoses que ens han precedit, 

dones anònimes que van desplegar els fonaments d’una transformació eficaç per a millo-

rar la nostra vida en clau d’oportunitats, de drets i de recursos. Volem continuar compartint 

aquesta capacitat femenina creadora i transcendent.

Per què el 8 de març és el Dia Internacional de la Dona?: va ser declarat per les Nacions Unides 

el 1975 pels fets produïts el 8 de març del 1857 a Nova York, en plena revolució industrial, quan 

milers de treballadores tèxtils van decidir sortir al carrer amb el lema «Pa i roses» per protestar 

per les míseres condicions laborals i reivindicar una retallada de l’horari i la fi del treball infantil.

El capítol més cruent d’aquesta lluita pels drets de la dona es va produir el 25 de març del 1911, 

quan un grup de treballadores de la fàbrica de camises Triangle Shirtwaist, de Nova York, va de-

clarar una vaga en protesta per les insuportables condicions de treball que vivien.

L’amo no va acceptar la vaga, va tancar les portes de la fàbrica i hi va calar foc. Van morir-hi 123 

dones i 23 homes; la majoria eren joves immigrants d’entre 14 i 23 anys.

Avui continuem reivindicant que les dones som part imprescindible de la societat, part 

activa, principal i bàsica per a un desenvolupament harmònic del futur. Per a poder avançar 

en la direcció que desitgem, s’ha de comptar amb la riquesa de totes les persones, independent-

ment del sexe, gènere, identitat o orientació que tinguin.

Aquest és el gran repte que tenim al davant, i l’hem d’assolir amb la complicitat de totes les 

institucions i agents socials, sumant els talents i les potencialitats de cada persona vincu-

lada als nostres pobles i ciutats, perquè només així podrem fer-ho realitat.
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Más allá de las acciones 
formativas y ocupacio-
nales que se desarrollan 
desde SOM Bisbal, el 
Ayuntamiento ha apro-
bado un convenio de co-
laboración con el Consell 
Comarcal en materia de 
ocupación. La Adminis-
tración local aportará 
5.260,49 euros para ayu-
dar a reducir la tasa de paro en la comarca. El pasado mes 
de noviembre, el Consell d’Alcaldes aprobó un acuerdo 
estratégico para solicitar subvenciones al SOC y a otros 
departamentos de la Generalitat, que han sido aprobadas 
y que permitirán convocar planes de ocupación o desarro-
llar acciones para dinamizar el comercio de proximidad.

Colaboración con el 
Consell Comarcal para 
fomentar la ocupación

El SOM Bisbal ha 
obert un punt in-
formatiu al Cen-
tre Municipal de 
Cultura, en el qual 
les persones que 
busquen feina tro-
baran ofertes de 
treball i disposaran 
de dos ordinadors per a fer consultes o elaborar el currí-
culum. L’espai obrirà els dimarts i els dijous, des de les 10 
fins a les 13 hores, i no caldrà demanar cita prèvia. Les per-
sones usuàries comptaran amb l’assistència d’una tècnica 
d’ocupació i, un cop al mes, d’una tècnica de joventut que 
oferirà atenció personalitzada relacionada amb l’orienta-
ció acadèmica, el programa de Garantia Juvenil o els cur-
sos que s’ofereixen des de Jove Baix Penedès.

Més recursos per a 
garantir una recerca 
activa de feina

La Regidoria de Cultura treballa per 
a desenvolupar accions que apropin 
a la població la memòria i la història 
vinculades a la guerra, la dictadura i la 
democràcia. En aquest sentit, l’Ajunta-
ment ha demanat a la Generalitat de 

L’Ajuntament dignificarà diversos espais 
de memòria democràtica
Les actuacions inclouen la reposició del plafó informatiu del Soldat Desconegut 
i la creació d’un nou espai al cementiri municipal

Catalunya una subvenció que perme-
trà, d’una banda, reposar i actualitzar 
el plafó informatiu del Soldat Descone-
gut, ubicat al passeig Lluís Companys 
i en el qual es pot llegir sobre el pa-
per que va jugar la Resistència durant 

l’ocupació de l’exèrcit franquista a la 
Bisbal al gener del 1939; d’altra banda, 
es vol crear un nou espai de memòria 
històrica al cementiri municipal, on es 
troba la fossa més gran documenta-
da per la Generalitat amb restes de la 
Guerra Civil.

El cost d’aquestes accions és de 
4.283,40 euros i la subvenció sol·licita-
da, de 3.446,48 euros. Es preveu que els 
dos projectes es puguin desenvolupar 
als mesos d’estiu amb la col·laboració 
d’institucions expertes en la matèria.

L’objectiu és que aquests espais pu-
guin ser visitats pels veïns i les veïnes 
del municipi i de la comarca, per per-
sones interessades en la història o que 
facin rutes pel territori i també per 
l’alumnat dels centres educatius de 
primària i secundària.
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Suport al primer programa d’FP Ocupacional 
Dual del Baix Penedès
La formació està adreçada a 14 joves de 18 a 21 anys que combinaran els seus estudis 
amb un contracte de treball de 12 mesos

La Cambra de Comerç de Tarragona, 
l’Ajuntament de Calafell, l’empresa ID 
Logistics i l’empresa KIABI, amb el su-
port de l’Ajuntament de la Bisbal, van 
posar en marxa al mes de febrer un 
programa d’FP Ocupacional Dual, pio-
ner i únic al Baix Penedès, que tindrà 
una durada de 15 mesos. El programa 
està adreçat a 14 joves de 18 a 21 anys 
i combinarà la formació professionalit-
zadora amb un contracte de treball de 
12 mesos a l’empresa ID Logistics, de la 
Bisbal del Penedès, que presta serveis 
logístics a la companyia KIABI.

En aquesta primera edició, la for-
mació es fa a Calafell i les persones 
participants es preparen realitzant un 
certificat de professionalitat d’activi-
tats auxiliars de magatzem. També es 
formen en competències transversals 
i competències digitals. L’alumnat 
compta amb el suport d’una orien-
tadora que els acompanya al llarg de 
tot el procés de formació i durant l’es-
tada a l’empresa. El principal objectiu 

d’aquest programa és contribuir a la 
formació del jovent de la comarca i afa-
vorir-ne la inserció en el mercat laboral.

Aquesta acció està impulsada i sub-
vencionada pel Servei Públic d’Ocu-
pació de Catalunya (SOC) amb fons 

“L’alumnat combinarà la seva formació sobre 
activitats auxiliars de magatzem amb un contracte 
de treball a l’empresa ID Logistics, de la Bisbal

del Servei Públic d’Ocupació Estatal 
(SEPE). S’emmarca dins d’un ambiciós 
projecte a nivell català que vol posar 
en marxa un total de 61 iniciatives 
com aquesta, sis de les quals es farien 
a les comarques de Tarragona.

El consistori bisbalenc manté la seva oposició 
a una línia aèria d’alta tensió
L’Ajuntament ha presentat al·legacions a un projecte de transport energètic 
que no suposa cap benefici per al territori

L’Ajuntament ha presentat al·legacions 
al projecte d’instal·lació d’una línia 
aèria d’alta tensió (LAAT) de 20,82 km 
que passaria pels termes municipals de 
la Bisbal, Llorenç, Banyeres del Penedès, 
Bellvei, Castellet i la Gornal, Cubelles i 
Vilanova i la Geltrú. D’aquests quilòme-
tres de línia, dos estan dins del nostre 
terme municipal i inclourien la instal·la-
ció de sis torres d’alta tensió de més de 

50 metres d’alçària. El consistori s’oposa 
al projecte, en primer lloc, perquè es 

tracta d’una línia de transport energètic 
que no té en compte el territori i que, 
fins i tot, passaria per sòl de protecció 
especial, i, en segon lloc, perquè el pro-
jecte el sol·licita una empresa privada 
que, com a tal, no té les competències 
per a projectar aquest tipus d’infraes-
tructures. A part de les presentades per 
l’Ajuntament, s’han recollit al·legacions 
de particulars que també s’hi oposen.
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En el pasado mes de febrero se inicia-
ron distintas actividades de dinamiza-
ción para la gente mayor que se man-
tendrán hasta el mes de junio. Se trata 
de una prueba piloto que pretende ga-
rantizar el buen funcionamiento de las 
clases después de la pandemia y antes 
de proceder a la licitación de estos ser-
vicios, prevista en los próximos meses.

En el Racó de la Gent Gran se ofrecen 
sesiones de gimnasia los lunes, miérco-
les y viernes no festivos, desde las 9.30 
hasta las 11 horas, para potenciar el 
bienestar y la salud de las personas de 
más edad. El precio de esta actividad 
saludable es de 15 euros trimestrales, y 
las inscripciones se realizan en las ofici-
nas del Ayuntamiento.

En los locales sociales de La Miralba y 
Can Gordei se imparten clases de cata-
lán, informática y manualidades: en La 

Se recuperan las actividades para dinamizar 
a la gente mayor
Se ofrecen sesiones de gimnasia en el Racó de la Gent Gran y clases de catalán, 
informática y manualidades en dos locales sociales

“En los locales sociales de Can Gordei y La Miralba las 
clases serán gratuitas hasta el próximo mes de junio

Miralba, los lunes, miércoles y viernes 
no festivos, desde las 17 a las 20 horas, 
y en Can Gordei, los martes y jueves 
en el mismo horario. En ambos casos, 

las actividades serán gratuitas hasta el 
mes de junio y las inscripciones se rea-
lizan en el mismo local durante el desa-
rrollo de la actividad.

Augment dels recursos en l’àmbit dels 
serveis socials
El conveni signat amb el Consell Comarcal permet oferir serveis com l’atenció a la 
dona, el transport adaptat o la teleassistència

L’Ajuntament ha prorrogat el conve-
ni signat amb el Consell Comarcal del 
Baix Penedès en l’àmbit dels serveis 
socials, que aquest 2022 tindrà un cost 
per al consistori de 83.839,65 euros, 
una xifra que suposa un increment 
d’un 28 % respecte dels recursos des-
tinats l’any 2021.

Aquesta col·laboració permet ofe-
rir a la ciutadania diferents recursos 
com ara els Serveis Socials, el Servei 
d’Atenció a la Dona, la teleassistència, 
el servei d’acolliment residencial d’ur-
gència, el transport adaptat, l’atenció a 

les persones migrades i el Servei d’In-
tervenció Socioeducativa. Així mateix, 
és a través del Consell que es gestiona 

el voluntariat del servei Bon Dia i del 
Rebost Solidari i que es pot disposar 
d’educadors socials per a atendre ado-
lescents i del Centre Obert, que funcio-
na durant tot el curs escolar.

Arran del Pacte d’Estat contra la 
Violència Masclista, la Bisbal ha rebut 
enguany 12.754,76 euros, que perme-
tran garantir diversos serveis de suport 
a les víctimes, com ara l’atenció d’una 
treballadora i d’una educadora social, 
serveis psicològics i accions com tallers 
i xerrades de sensibilització per a erra-
dicar aquesta xacra social.
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La Bisbal 
commemora 
el Dia 
Internacional 
de les Dones
La lectura del manifest 
va comptar amb 
la participació de 
representants de diverses 
entitats locals

Un concert de veu i guitarra a la So-
cietat, amb l’Elena Gadel i la Marta 
Robles, va obrir els actes de comme-
moració a la Bisbal del Dia Internacio-
nal de les Dones. Van assistir-hi unes 
180 persones, una xifra que significa 
una important afluència de públic. El 
mateix dia, l’Ajuntament i l’Associació 
de Dones La Roca Foradada van orga-
nitzar al Centre Municipal de Cultura 
un dinar popular, amb 120 persones 
assistents.

L’acte institucional es va fer coinci-
dir amb el dia 8 de març. Tot i la pluja, 
l’alcaldessa, Agnès Ferré, i la regidora 
de Benestar Social, Paqui Cepas, van 
visitar el mural realitzat al dipòsit de 
Can Gordei per l’artista Jordi Romeu. 
La lectura del manifest es va traslladar 
al local social de Can Gordei i va anar a 
càrrec de la regidora Paqui Cepas i de 
representants de l’Associació de Do-
nes La Roca Foradada, de l’Associació 
de la Gent Gran i de diverses veïnes 
del barri. Aquest acte estava organit-
zat per l’Ajuntament amb el suport 
d’Aqualia, que és l’ens que va facilitar 
a Jordi Romeu tot el material necessari 
per a poder realitzar la pintura mural.

Aqualia va obsequiar les persones 
assistents amb unes samarretes que 
portaven inscrit el lema «Amb elles, 
per un futur més sostenible». La ma-
teixa empresa va facilitar el pa de 
pessic que les participants van poder 
tastar abans de brindar amb una copa 
de cava.

“L’alcaldessa i 
la regidora de 
Benestar Social 
van visitar el mural 
realitzat per l’artista 
Jordi Romeu
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Els veïns i les veïnes de Can Gordei ja 
poden tornar a gaudir del local social 
del barri. En els darrers mesos s’hi han 
realitzat algunes millores, com la crea-
ció d’una nova sala polivalent —que 
es pot dividir en dos espais per a fer-hi 
alhora activitats diferents— i la cons-
trucció d’una rampa per a facilitar-hi 
l’accés a les persones amb mobilitat 
reduïda.

El passat 19 de febrer es va celebrar 
l’acte d’inauguració del nou espai, 
durant el qual es va convidar petits i 
grans a gaudir d’una xocolatada. Va 
haver-hi també inflables i, al migdia, 
es va organitzar un vermut musical al 
pati del local social.

S’inaugura el nou espai del local social 
de Can Gordei
La festa va incloure una xocolatada per a grans i petits, inflables 
i un vermut musical

“El local compta amb una nova sala polivalent i una 
rampa d’accés per a les persones amb mobilitat 
reduïda

Amb la voluntat d’augmentar-hi la seguretat, la Genera-
litat de Catalunya ha instal·lat vuit bandes reductores de 
la velocitat a la carretera C-51z, al seu pas per Can Gordei; 
concretament, a la primera entrada en direcció Valls. Amb 
aquesta mesura s’obliga els vehicles a circular amb més 
precaució quan passen per la zona d’accés a la urbanitza-
ció. Aquesta va ser una de les actuacions necessàries que 
l’alcaldessa, Agnès Ferré, va traslladar al cap del Servei 
Territorial de Carreteres de Tarragona, Carlos Mingote, en 
una reunió celebrada a principis d’any.

Instal·lació de bandes 
reductores de velocitat 
a la C-51z

El dia 16 de març es van aprovar les bases que regularan 
el procés de licitació del servei de bar del local social de la 
Miralba. Prèviament, l’Ajuntament havia aprovat unes mo-
dificacions en les ordenances fiscals necessàries per a po-
der iniciar el procediment. Les bases estaran en exposició 
pública fins al dia 21 d’abril. Es preveu que l’adjudicació 
s’enllesteixi en els propers mesos i que el bar pugui obrir 
abans de l’estiu.

Continua el procediment 
de licitació del servei de 
bar del local social de la 
Miralba
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La Societat Cultural i Re-
creativa Bisbalenca va 
fer una donació al banc 
d’aliments local de pro-
ductes nadalencs que 
l’entitat havia adquirit 
per a la festa de Cap 
d’Any, la qual no es va 
poder celebrar a causa 
de les restriccions per la 
pandèmia. L’associació 
de dones La Roca Fora-
dada també va fer una aportació d’aliments vegetals. 

Així mateix, l’empresa Jijonenca ha donat al Rebost So-
lidari un lot format per torrons i altres productes dolços 
que s’inclouran a les cistelles que les persones voluntàries 
preparen per als usuaris i les usuàries del servei.

Arriben donacions al 
Rebost Solidari

Les dades recollides a 
finals del 2021 mostren 
que la gestió realitzada 
per a controlar la pobla-
ció de coloms a la Bisbal 
ha aconseguit reduir-ne 
d’un 58 % la quantitat en 
un període de dos anys: 
un resultat que, segons 
l’empresa que ofereix el 
servei, està per sobre de 
la mitjana. Aquest control es realitza mitjançant un trac-
tament per a reduir la fertilitat, el qual es distribueix als 
coloms a través d’un dispensador de pinso ubicat a l’hotel 
d’entitats, a la plaça de l’Església, i que s’acciona diàriament 
de manera automàtica.

Es redueix d’un 58 % 
la població de coloms 
en dos anys

La gestió dels residus és, des de sem-
pre, deficitària per a l’Ajuntament. 
Aquest 2022, el cost anual del servei 
ascendirà a 588.432,59 euros, mentre 
que els rebuts d’escombraries suposa-
ran per al consistori uns ingressos de 
380.645 euros, és a dir, que cobreixen 
només un 64,7 % de la despesa total; 
la resta, 207.787,59 euros, s’haurà d’as-
sumir amb recursos públics.

Davant d’aquestes xifres, l’equip de 
govern aposta més que mai per aplicar 
el sistema de recollida porta a porta a 
tot el municipi, amb l’objectiu de facili-
tar al màxim el reciclatge i la separació 
de residus. Aquest nou model anirà 
acompanyat d’una campanya educati-
va i de conscienciació per a fomentar 
una bona gestió dels residus i reduir 
els costos del servei. Es recorda a la 
ciutadania que les ordenances fiscals 
estableixen una taxa de recollida de 

La taxa d’escombraries cobreix només 
un 64,7 % del cost del servei 
L’equip de govern aposta per un sistema de recollida porta a porta a tot el 
municipi per tal de facilitar el reciclatge i la separació dels residus

“Una correcta separació dels residus per part de la 
ciutadania ajudaria a reduir el cost del servei 

140 euros per cada habitatge o local, 
un import que no s’ha modificat des 
de fa més de set anys. A més, els veïns 

i les veïnes de la Bisbal disposen d’un 
Punt Verd i d’altres serveis com la reco-
llida de voluminosos i de poda.
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El passat 21 de febrer, el Centre Mu-
nicipal de Cultura va acollir diverses 
reunions amb els veïns i les veïnes del 
barri de la Riba. L’objectiu d’aquestes 
trobades era explicar-los el projecte 
que permetrà millorar les infraestruc-
tures en aquest nucli i que inclourà la 
renovació de la xarxa d’aigua potable, 
el canvi de les lluminàries dels fanals 
i el soterrament de les xarxes d’enllu-
menat elèctric i de telecomunicacions. 
Es considera un projecte molt neces-
sari, atès que la xarxa d’aigua potable 
del barri de la Riba és la més antiga del 
municipi i cal adequar totes les ins-
tal·lacions de llum i aigua a la norma-
tiva existent. El cost total del projecte 

L’Ajuntament presenta al veïnat el projecte 
de millora dels serveis al barri de la Riba 
Les obres inclouran la renovació de les canonades d’aigua i el soterrament 
de les xarxes d’enllumenat públic i de telecomunicacions

“El projecte tindrà un cost d’1.063.364,44 euros i es 
començarà a executar l’any vinent

serà d’1.063.364,44 euros, i es preveu 
que les obres comencin l’any vinent, 
2023.

Les reunions van comptar amb la pre-
sentació de l’alcaldessa, Agnès Ferré, o 
de la primera tinenta d’alcaldia, Judith 
Vidal, i l’exposició d’un responsable de 
l’empresa redactora del projecte, que 
va estar acompanyat per l’enginyer mu-
nicipal. Es va convidar a assistir-hi tots 
els regidors i les regidores dels grups 
municipals.

Durante el mes de marzo se han ejecutado los trabajos 
para adecuar la instalación de la depuradora de aguas re-
siduales (EDAR) de L’Esplai a los requisitos solicitados por 
la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) para asumir su ges-
tión. En diciembre se formalizó un contrato menor con la 
empresa que está realizando las obras, FCC Aqualia, SA, 
por un importe de 46.624,76 euros (IVA incluido). Los tra-
bajos han incluido la renovación del bombeo de entrada, 
actuaciones para optimizar el consumo energético, la ins-
talación de un caudalímetro, la renovación de equipos y la 
mejora de las instalaciones contra incendios. 

Finalizadas las obras para 
mejorar la depuradora de 
L’Esplai

Aquest mes de febrer s’ha lliurat a l’Ajuntament el nou ca-
mió cistella que s’ha adquirit a l’empresa Bilbotruck, SL, a 
través de la central de compres de l’Associació Catalana 
de Municipis. Es tracta d’un vehicle de menys de 3.500 kg 
amb una plataforma elevadora mòbil, el qual ha suposat 
un cost de 67.350,17 euros (IVA inclòs). La mateixa empre-
sa ha format el personal de la brigada municipal sobre el 
funcionament, la capacitat i els sistemes de seguretat de 
la plataforma.

La brigada municipal 
amplia el seu parc mòbil
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El Ayuntamiento de La Bisbal ha apro-
bado la modificación de las normas 
subsidiarias del planeamiento del po-
lígono industrial Les Planes Baixes con 
el objetivo de reestructurar los metros 
cuadrados destinados a suelo indus-

trial y a suelo vial. Por un lado, esta ac-
ción pretende reducir de 10.000 a 4.000 
m2 una parcela con uso de bodega, ho-
telero o de restauración, manteniendo 
su viabilidad futura. Al mismo tiempo, 
se aprueba una modificación puntual 

Se aprueban cambios en el planeamiento 
del polígono Les Planes Baixes 
La modificación permitirá ampliar una nave logística en construcción y favorecerá 
la creación de puestos de trabajo

del Plan Parcial Urbanístico del polígo-
no para poder agrupar cuatro parcelas 
que actualmente están separadas por 
la calle de Les Vinyes, la cual pasará a 
formar parte de esta nueva parcela. 
Parte del suelo destinado inicialmen-
te a uso hotelero o de restauración se 
destinará a la creación de un nuevo vial 
de paso con espacio suficiente para 
aparcar y maniobrar.

Apuesta por la ocupación 
La agrupación de dichas parcelas faci-
litará la ampliación de una nave logís-
tica que está actualmente en construc-
ción y la creación de nuevos puestos 
de trabajo. Asimismo, permitirá dar 
respuesta a la alta demanda existente 
en la zona de naves o superficies con 
gran volumen de almacenaje.

Els canvis produïts en la delimitació 
dels termes municipals de la Bisbal 
i Sant Jaume dels Domenys havien 
afectat el cobrament dels rebuts d’es-
combraries dels habitatges amb nú-
meros parells del carrer Rossinyol i 
dels carrers Tucà, Lloret d’Austràlia, 
Xixella i Àliga Coronada de la urbanit-
zació del Papagai. Aquesta taxa es tro-
ba suspesa des del 2013, tot i que en 
cap moment s’ha deixat de prestar-hi 
el servei.

La darrera modificació, aprovada al 
mes de setembre del 2021 i accepta-
da per la Generalitat de Catalunya, ha 

Es regularitza el cobrament de la taxa 
d’escombraries al Papagai 
Aquest procés afecta els veïns i les veïnes de cinc carrers, que hauran d’abonar els 
rebuts pendents dels anys 2019 al 2021

permès regularitzar-ne el cobrament. 
Així, doncs, s’han donat de baixa els re-
buts pendents dels anys 2013 al 2018, 
que sumaven 55.300 euros, i s’han 
enviat per al cobrament els correspo-
nents als anys 2019, 2020 i 2021, que 
ascendeixen a 18.480 euros.

L’Ajuntament n’ha informat els veïns 
i les veïnes afectades i els ha recordat 
les opcions existents de fracciona-
ment dels rebuts per a poder afrontar 
millor aquests pagaments. A partir 
d’aquest 2022 ja hauran de pagar la 
taxa a l’Ajuntament de Sant Jaume 
dels Domenys.
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A finals del mes de ge-
ner es van iniciar els 
treballs de desbrossa-
ment de zones verdes 
i parcel·les municipals. 
Aquestes tasques les 
fan cinc persones de 
la brigada forestal con-
tractades amb un pla 
d’ocupació de la Dipu-
tació de Tarragona. Es 
tracta d’una de les accions que s’emprenen en l’àmbit de 
les polítiques actives d’ocupació i està inclosa en el conve-
ni que l’Ajuntament signa cada any amb el Consell Comar-
cal del Baix Penedès.

Garantint un bon 
manteniment de les zones 
verdes

El dia 8 de març es va tancar el termini 
que tenien les empreses per a presen-
tar-se a la licitació del projecte de re-
novació de la xarxa d’abastiment d’ai-
gua del carrer Rossinyol. El pressupost 
base del projecte és de 105.001,24 
€ (IVA inclòs) i el termini d’execució 
de les obres és de quatre mesos. Els 
treballs inclouran la substitució dels 
tubs existents i la instal·lació d’un nou 
comptador volumètric i de dues vàlvu-
les reguladores de pressió per a evitar 
avaries i el risc de fuites.

Des del 2015, ja s’han fet altres mi-
llores a la xarxa, com ara la instal·lació 
d’un sistema de dosificació de polifos-
fats al dipòsit principal per a evitar la 
formació de taps de calç o la substitu-
ció de les canonades dels carrers Alosa 
i Cadernera.

Aquesta canonada del carrer Ros-
sinyol es considera un eix vertebrador 
de la xarxa d’abastiment d’aigua a la 

Pas endavant per a renovar la xarxa d’aigua 
al carrer Rossinyol
Els treballs pretenen solucionar els greus problemes de rendiment, 
fuites i taps de calç existents

“El pressupost del projecte és de 105.001,24 € 
(IVA inclòs) i el termini d’execució de les obres 
és de quatre mesos

urbanització del Papagai i s’espera 
que solucioni els problemes de ren-
diment, fuites i taps de calç que s’hi 

produeixen històricament a causa de 
les diferències de cotes en els diversos 
carrers del barri.

Des del consistori es con-
sidera important poder 
tractar i debatre els temes 
comuns de les urbanitza-
cions amb les persones 
representants de les enti-
tats. És per això que, el dia 
28 de gener, la Regidoria 
de Barris va convocar una 
reunió amb les diverses associacions veïnals, de propieta-
ris i comissions de festes del poble. Durant la sessió es va 
fer una explicació del Pressupost municipal, es van donar 
a conèixer els nous serveis endegats el 2021 i es va pre-
sentar el calendari de les festes d’estiu. Es preveu conti-
nuar fent més trobades similars al llarg d’aquest 2022.

Un espai per a compartir 
amb les associacions 
veïnals



Març-Abril-Maig

La Bisbal del PenedèsGculturalAA

25 
Volta Ciclista a 
Catalunya
Esprint intermedi al pas 
per la Bisbal

Març
DIVENDRES

27 
Dia de la Poesia
Recital poètic
Hora: 11.30 h

Cicle Gaudí
Projecció de la pel·lícula 
Sis dies corrents
Hora: 18 h
Lloc: CMC

Març
DIUMENGE

2 
Presentació del llibre 
Soñando despierto, de 
Julio Calderón
Hora: 12 h
Lloc: CMC

Abril
DISSABTE

7 
Club de lectura El 
Poder de la Paraula
Hora: 19 h
Lloc: Biblioteca

Abril
DIJOUS

11 
Exposició «Cendrós, el 
mecenes desconegut»
Lloc: Vestíbul de la 
biblioteca

Abril
DILLUNS

13 
Cercle Poètic
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca

Abril
DIMECRES

17 
Teatre per Pasqua
Els Capdevila presenten 
«Confinament survivor»
Hora: 22 h
Lloc: La Societat
Organitza: La Societat

Abril
DIUMENGE

22 

Presentació del llibre 
Portes obertes, portes 
tancades, portes que 
canvien la vida, de Nati 
Soler i Olga Pros Jané
Hora: 12 h
Lloc: CMC

Abril
DIVENDRES

23 

Matí
Entrega dels premis 
infantils del 14è 
Concurs Literari de 
Sant Jordi

Tarda
Entrega dels premis 
als guanyadors del 14è 
Concurs Literari de 
Sant Jordi i Concert de 
Lauzeta
Acte amb reserva prèvia
Hora: 18.30 h

Abril
DISSABTE

24 
Sortida de la Colla 
Castellera La Bisbal 
del Penedès a 
Torredembarra
Hora: (pendent de 
confirmar)

Ruta per les barraques 
de l’Ortigós i 
presentació del llibre 
Les barraques de pedra 
seca de la Bisbal del 
Penedès – Part 2 EST, 
del bisbalenc Jaume 
Miró i Banach
Hora: 16.30 h

Abril
DIUMENGE

30 

Cicle Gaudí
Projecció de la pel·lícula 
Mediterráneo
Hora: 18 h
Lloc: CMC

Abril
DISSABTE

5 
Club de lectura El 
Poder de la Paraula
Hora: 19 h
Lloc: Biblioteca

Maig
DIJOUS

7 
Laboratori de lectura 
infantil «Elixirs 
emocionals»
Lloc: Biblioteca

Maig
DISSABTE

8 
Sortida de la Colla 
Castellera La Bisbal del 
Penedès a Sant Joan 
de Mediona
Hora: (pendent de 
confirmar)

Concert de trompeta i 
orgue
A càrrec de Carles 
Capseta i Josep Mateu
Hora: 18.30 h
Lloc: Església de Santa 
Maria
Organitza: Associació 
Cors Antistiana

Maig
DIUMENGE

11 
Cercle Poètic
Hora: 18.30 h
Lloc: Biblioteca

Maig
DIMECRES

14 
Festa Major + 75 anys: 
concert i ball amb 
l’Orquestra Maravella
Hora: 22 h
Lloc: La Societat
Organitza: La Societat

Maig
DISSABTE

15 
Festa Major + 75 anys: 
Matinades
Hora: 9 h
Organitza: La Societat

Festa Major + 75 anys: 
Trobada gegantera
Hora: 12 h
Organitza: La Societat

Maig
DIUMENGE

21 
Nit Jove
Hora: 23 H h
Organitza: La Societat

Maig
DISSABTE

22 
Teatre
A càrrec de l’elenc de 
La Societat 
Organitza: La Societat

Maig
DIUMENGE
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30 anys de Tres 
Tombs!       
Si ens poguéssim traslladar un segle 
enrere trobaríem en la majoria de ca-
ses un matxo o una mula, amb l’abeu-
rador, la menjadora i tots els arreus i 
eines del camp, fins al punt que no es 
podria entendre la vida d’una família 
pagesa sense la seva presència, des del camp fins a mitjà de 
càrrega i transport. 

Per això, cada any, el dia 17 de gener, a la Bisbal es feia un 
acte per a posar sota benedicció de Sant Antoni tan preuada 
companyia. A les 9 del matí sortia el mossèn, «revestido con 
capa pluvial y curzalzada», de l’església en direcció a l’actual 
plaça Major, on es procedia a la benedicció dels animals. Per-

duda la tradició, el record de la festa de Sant Antoni continuà 
vigent per als veïns i les veïnes del poble, fins que, el 1992, un 
grup de bisbalencs amants dels cavalls i dels carros es propo-
saren l’organització dels Tres Tombs a la Bisbal. Així ho feren 
des del 1992 fins al 2009 i des del 2017 fins avui dia, l’any en 
què es compleixen tres dècades d’aquella iniciativa que ha 
arrelat en la magnífica festa que avui podem tornar a gaudir.

PÍNDOLA 
BISBALENCA

Després de dos anys sense celebració 
a causa de la pandèmia, el dia 13 de 
març es va recuperar a la Bisbal la tra-
dició dels Tres Tombs: més de 20 carros 
i 30 cavalls van sortir de l’Era de Batre 
acompanyats pel Grup de Grallers i 
Tabalers de la Societat i van fer les tres 
voltes pels principals carrers del poble, 
que van finalitzar amb la benedicció 
dels animals davant l’església de Santa 
Maria de la Bisbal. Prèviament, les per-
sones participants havien pogut gau-
dir d’un esmorzar popular a càrrec del 
Ball de Diables.

La festa estava organitzada per la 
Regidoria de Cultura, l’antiga associa-
ció dels Tres Tombs i la Coordinadora 
dels 3 Tombs de Tarragona, i compta 
amb la col·laboració de la Federació 
Catalana dels Tres Tombs i d’un gran 
nombre de persones voluntàries a les 
quals es vol agrair la seva implicació. 
Va participar-hi també l’Associació de 
Veïns i Amics del Priorat, que va vendre 

La Bisbal recupera la tradició dels Tres Tombs
Més d’una vintena de carros i una trentena de cavalls van participar en aquesta festa, 
que va començar amb un esmorzar popular

tortells en alguns punts del recorregut. 
Aquest 2022, la festa va retre home-
natge al Rafel Vidal, un dels impulsors i 

fundadors dels Tres Tombs, qui, malau-
radament, ens va deixar al març del 
2020.
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«Quan nosaltres 
vam engegar es van 

engrescar altres pobles 
del Baix Penedès que 

havien perdut la tradició 
dels Tres Tombs»

ANTIGA ASSOCIACIÓ DELS TRES TOMBS 
DE LA BISBAL DEL PENEDÈS

Ara fa 30 anys, l’any 1992, es van engegar els Tres Tombs 
a la Bisbal del Penedès, després que el Rafel Vidal ja 

hagués recorregut les festes de molts altres municipis 
amb el seu carro i els seus cavalls. El 2010 es va deixar 
de fer i el 2017 l’Ajuntament va recuperar la festa amb 

l’ajuda dels membres de l’antiga associació. Aquesta 
entitat la van formar el Rafel Vidal, el Josep Maria Rovira, 

el Manuel Barragán, el Joan Banach, el Joan Cañís, el Pere 
Bermejo, l’Anton Padró, el Miquel Banach, en Ramon Maria 

Guasch i el Francisco Perales, i va comptar amb diversos 
col·laboradors; entre ells, els familiars dels membres de 

l’entitat.

Com va començar tot?
El Rafel Vidal és el que va començar a fer sortides a altres 
pobles, perquè tenia el carro i el camió. Ell tenia un cavall 
que no volia tirar del carro i els altres vam començar a aju-
dar-lo; és a dir, tot plegat va néixer pel fet de col·laborar els 
uns amb els altres. Un dia, vam anar a parlar amb l’alcalde, 
que aleshores era el Poch —que en pau descansi—, per veu-
re si podíem organitzar els Tres Tombs i, a partir d’allà, es van 
engegar.

I com va ser la primera edició?
Doncs vam convidar els de la Masia d’en Barreres de Vila-
nova per fer la festa més grossa i van venir sense cobrar. El 
director d’aquest grup va ser l’autor d’allò de parar a mit-
ja pujada de la Riba. Llavors l’Eva del Manel del Climent no 
tenia tancat, i en aquella placeta s’aplegava molta gent per 
veure com paraven els carros i els cavalls; i, és clar, era un 
espectacle... I n’hi havia que deixaven de veure la resta del 
recorregut per anar a guardar lloc allà!

Quantes persones vau engegar l’associació?
El Joan Banach, el Joan Cañís, el Ramon Maria, el Rovira, el 
Rafel, el Paco Perales, el Miquel i l’Anton Padró. Després, amb 
els anys, ens hi vam anar afegint més i vam constituir una 
junta com a associació; i, tot i que l’Ajuntament ens donava 
alguna cosa de diners, generalment ens ho guanyàvem tot 
nosaltres: anàvem als pobles perquè ells vinguessin i també 
havíem anat a diverses indústries a veure si podien col·labo-
rar econòmicament amb la festa.

D’aquí va venir que els altres pobles del Baix Penedès ho 
tornessin a fer, perquè se n’hi havia perdut la tradició, i quan 
nosaltres vam engegar s’hi van engrescar a Llorenç, Santa 

Oliva, Banyeres, les Peces, Calafell, al Vendrell també ho van 
tornar a fer...

Què recordeu d’aquella primera edició dels Tres Tombs 
a la Bisbal?
El primer any, sense voler, va ser un èxit: quan vam decidir 
engegar, tothom va voler venir-hi, però estava limitat; ens 
estimàvem més deixar una mica de guardiola per si l’any se-
güent no fèiem tantes sortides. Amb el pressupost que hi 
havia, havies de llogar els carros, pagar assegurances, l’es-
morzar, els tortells...

Quant a l’esmorzar, el Paco Perales, a Vallirana, va veure 
com es cobrava amb un tiquet l’esmorzar dels qui no por-
taven carro, mentre que aquí es donava de franc; i vam dir 
de fer-ho igual. Us podeu creure que vam reduir el 50 % del 
pressupost de l’esmorzar? I així i tot, es feien 300 o 400 es-
morzars i havíem hagut de sortir a Cal Fidel, a Cal Catxet i al 
Forn de les Escales a buscar més provisions.

I com es va decidir el recorregut?
Aleshores teníem l’avantatge que els carrers estaven enqui-
tranats, no estaven decorats —com ara—, i podíem passar 
per allà on volguéssim; i baixàvem per la baixada de Can 
Basté, passàvem per l’església a fer la benedicció, fèiem la 
volta cap a les escoles i el poliesportiu municipal, passàvem 
pel carrer Àngel Guimerà per donar la volta, tornàvem a sor-
tir al darrere d’on ara és la biblioteca i tornàvem a baixar per 
la baixada d’en Basté...

Ara que l’organitza l’Ajuntament, veieu la festa molt 
diferent de com es feia abans?
La festa és maca igual, però com que ara no ens hem de do-
nar manya nosaltres, doncs la vius diferent, no la vivim tan in-
tensament. Quan l’Ajuntament ho va voler tornar a arrancar, 
nosaltres vam dir que hi ajudaríem però que no tornaríem 
a engegar una entitat...: ja no tenim la joventut per a guar-
nir cavalls ni per a aguantar-los si no s’estan quiets... o per a 
anar amb carros. I la preparació de la festa requereix molta 
feina i molt d’esforç. Abans teníem la joventut i la il·lusió i, 
al darrere, tampoc no ha vingut ningú jove que hagi volgut 
acompanyar. A més, cada vegada hi ha més normatives i exi-
gències, i això qui ho sap interpretar millor és l’Ajuntament.
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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.

Les disfresses han tornat enguany als 
carrers del nostre municipi, després de 
dos anys en què la pandèmia ho havia 
impedit. Aquest 2022 s’han pogut re-
cuperar els actes més tradicionals del 
Carnestoltes, amb totes les mesures 
de prevenció i complint la normativa 
vigent per la COVID-19. Des del 26 de 
febrer fins al 5 de març, les associacions 
i entitats de la Bisbal van organitzar ac-
tivitats diverses com sopars i festes de 
disfresses als locals socials o una rua en 
la qual no van faltar carrosses i compar-
ses desfilant pels carrers del nucli.

L’Ajuntament va organitzar la tradi-
cional festa infantil al pati de l’escola Ull 
de Vent, que va comptar amb un grup 
d’animació i un esmorzar amb xurros i 
xocolata desfeta.

El Carnaval torna a lluir als 
carrers de la Bisbal
Del 26 de febrer al 5 de març, es van organitzar sopars 
als locals socials, una rua al nucli i una festa infantil al 
pati de l’escola
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Bunyols de 
carbassó i 
formatge feta
Santi Sancho Duch

El passat 12 de març es va celebrar la 
segona edició de l’E-Bike Day Penedès, 
una activitat de cicloturisme amb bi-
cicleta elèctrica que pretenia donar a 
conèixer els paisatges i la gastronomia 
de la comarca del Penedès. El munici-
pi de Cunit va ser el punt de sortida i 
arribada d’aquesta experiència, que 
va passar també per Sant Jaume dels 
Domenys, la Bisbal i Segur de Calafell.

Les persones participants van arribar 
per diferents rutes a la Bisbal, fins al 
porxo de l’escola Ull de Vent. Allà se’ls 
va oferir un menú amb productes de 
«km 0»: vermut amb patates Piqué, en-
trepà de botifarra a la brasa amb vins 
de Cellers Domenys i crema catalana 

L’E-Bike Day Penedès torna 
a la Bisbal
Les persones participants van parar a dinar en el porxo 
de l’escola Ull de Vent on se’ls va oferir un menú amb 
productes de proximitat

del Restaurant Ull de Llebre. Després 
de dinar, tots ells van continuar el seu 
camí fins al passeig marítim de Cunit, 
on van poder gaudir de música en viu. 

Ingredients:
• 500 g de carbassó
• 1 ceba
• 3 ous
• 200 g de formatge 
feta
• Farina, oli d’oliva i sal

Elaboració:

Pas 1. Rentem i ratllem el 
carbassó pel costat gros del 
ratllador, hi afegim sal, ho 
remenem —així l’ajudem a treure 
l’aigua— i ho reservem.

Pas 2. A banda, piquem la ceba 
ben fina i l’enrossim en una 
cassola. Quan estigui rossa la 
deixem refredar i la barregem 
amb el carbassó, el qual haurem 
escorregut prèviament. Ho posem 
en un bol, hi afegim els ous i el 
formatge feta tallat a daus petits, 
ho barregem bé i hi afegim farina 
poc a poc, fins que aconseguim 
una barreja pastosa, que no es 
desmunti a l’hora de coure-la.

Pas 3. Ho deixem reposar 20-30 
minuts a la nevera tapat amb film.

Pas 4. Fiquem oli d’oliva en una 
cassola i hi anem fregint els 
bunyols. Quan siguin rossets se’ls 
dona la volta i ja estaran.

Pas 5. Millor menjar-los acabats 
de fer: així el formatge està molt 
millor.

Enguany, els llibres d’autors/es del 
territori protagonitzaran els actes pre-
vis a la celebració de la diada de Sant 
Jordi, festa local al municipi. El dia 2 
d’abril, l’autor bisbalenc Julio L. Calde-

Un abril literari
La Regidoria de Cultura ha preparat un programa 
d’activitats amb què es vol promocionar els autors i 
les autores locals

rón presentarà la seva darrera obra, i el 
22 serà el torn de la poetessa Nati So-
ler i l’Olga Pros Jané. La festa de les lle-
tres arribarà el mateix 23 d’abril amb 
el lliurament de premis de la catorze-
na edició del Concurs Literari de Sant 
Jordi i el Concert de Lauzeta. Aquest 
any també hi haurà una versió infantil 
del concurs per a l’alumnat de l’Escola 
Ull de Vent.

Finalment, el dia 24 es presentarà el 
llibre de Sant Jordi que edita cada any 
l’Ajuntament i que aquest cop és una 
continuació de l’obra del Jaume Miró, 
que completa la catalogació de totes 
les barraques de pedra seca bisbalen-
ques. Prèviament, es farà una ruta a 
l’entorn de l’Ortigós amb la col·labora-
ció dels Senderistes Bisbalencs.



18 Torre de guaita núm. 46 · La Bisbal del Penedès · MARÇ/ABRIL 2022

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

ESPAI
D’OPINIÓ
DELS GRUPS 
MUNICPALS

El 5/03/22, nuestra agrupación fue la anfi-
triona del Comité Ejecutivo Nacional de 
Ara Catalunya, durante el cual continua-
mos con el desarrollo del gran proyecto 
municipalista que necesita el territorio y La 
Bisbal en particular, con la perspectiva de 
presentar nuevamente el mejor progra-
ma electoral para las próximas Eleccio-
nes Municipales 2023.

Se avecinan tiempos difíciles para todos. 
A duras penas estamos saliendo de una 
pandemia sanitaria que, ahora, nos vemos 
directamente afectados por otra pande-
mia, la económica. La carencia de políti-
cas sociales es un hecho incontestable 
en nuestro municipio desde que gobier-
na el PDeCAT, porque ayudar a los más 
vulnerables no forma parte de su ADN 
(excepto el de aprobar recalificaciones ur-
gentes para sus «amigos», cuestión de es-
pecular mejor con los terrenos industriales). 
Ante la falta de voluntad política por sol-
ventar los problemas de la ciudadanía, so-
mos testigos de una pasividad y una falta 
de iniciativa totales ante la emergencia 
social y la catástrofe humanitaria que esta-
mos viviendo. Ante la negativa de la alcal-
desa para cedernos el despacho del CMC 
para la recolecta de material sanitario, ali-
mentos y ropa de invierno para que fueran 
destinados a Ucrania, tomamos la decisión 
de seguir adelante con nuestro compro-
miso de participar en dicha causa, al igual 
que estamos siempre al pie del cañón tanto 
en los plenos como en cualquier iniciativa 
política, convencidos de que nuestras pro-
puestas son realistas y necesarias.

Finalmente, hemos registrado una queja 
oficial tras observar que aún no se ha pu-
blicado en el BOP el acuerdo de pleno del 
21.12.21 sobre el derecho a la gratuidad 
del transporte urbano para las personas 
con una discapacidad superior o igual al 
33 %, una moción presentada por Ara la 
Bisbal y aprobada por unanimidad. Con 
ello demostramos que el triste famoso 
«Compromís» es la gran farsa bisbalenca 
que no cumple con lo que aprueba.
#NOALAGUERRA   

Maguy Antolín Manso 
Grupo Municipal ARA LA BISBAL

El passat dia 3 de març, ERC, juntament 
amb UNiTS-FIC i el PSC, vàrem presentar 
una sol·licitud per a fer un ple extraordi-
nari. Les nostres propostes eren aprovar 
un manifest de suport al poble d’Ucraïna 
i dues propostes per a donar trasllat, amb 
actes i fets, a les paraules del manifest.

Des del primer dia, ERC La Bisbal ha vol-
gut ajudar el poble que fuig de la guerra de 
Putin, i per això vam demanar fer un ple, on 
aprovar també mesures d’ajuda: la primera 
era habilitar les «cases dels mestres» per a 
poder acollir-hi ciutadans que han hagut 
de fugir de les conseqüències de la guerra; 
l’altra mesura era habilitar el Rebost Soli-
dari com a espai de recollida d’aliments i 
equipament per a enviar cap a Ucraïna.

El Govern de COMPROMÍS per la Bisbal, 
fidel al seu característic style destructiu i 
del «no» per sistema a tot allò que l’oposi-
ció presenta —mocions sobre el dol peri-
natal o la depressió, línies d’ajuts a famílies 
i empreses per la COVID-19, etc.—, ha votat 
en contra d’aquestes dues propostes. Ho 
han fet amb arguments i premisses buides 
i que no són verídiques, ja que la proposta 
de les «cases dels mestres» consistia a po-
sar-les a disposició perquè l’òrgan o entitat 
que gestioni les arribades en pugui fer ús. 
Quant al Rebost Solidari com a espai de 
recollida, han dit que, com a Ajuntament, 
no poden recepcionar-hi els aliments, cosa 
totalment falsa, ja que des de molts ajun-
taments, fins i tot del seu mateix partit, ho 
estan fent.

A més d’arguments buits de contingut 
per a intentar justificar que no pensaven 
votar a favor d’ajudar el poble ucraïnès, i 
menys encara per tirar endavant una ini-
ciativa de l’oposició, no s’han quedat curts 
a l’hora de faltar al respecte: la tinenta d’al-
caldia Judit Vidal ens ha acusat de menti-
ders, desagradables, manipuladors, dema-
gogs, oportunistes, «caradures», etc.

Des d’ERC La Bisbal, i la nostra regido-
ra Silvia Monfort, lamentem que des de 
l’equip de govern s’hagi donat aquest trist 
espectacle.

Esquerra Republicana de 
la Bisbal del Penedès

L’equip de govern de 
COMPROMÍS amb la Bisbal dona 
l’esquena a les famílies ucraïneses 
(1a part)

¡¡Ara la Bisbal sigue 
creciendo, social y 
solidaria!! 
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Tots els partits amb representació al consistori estan convidats a participar en aquesta secció.

Portem tres anys de legislatura i, com tots 
els bisbalencs, veiem que no només NO 
S’HA FET RES ni CAP MILLORA, sinó també 
que l’equip de govern ha incrementat les 
faltes de respecte i la insensibilitat cap als 
regidors de l’oposició: en són exemples re-
cents el fet de negar el minut de silenci per 
la nostra estimada companya i exregidora 
Pilar, o negar-se a fer un ple telemàtic quan 
hi havia un regidor ingressat a l’hospital.

La gent de la Bisbal no es mereix la 
inoperància d’aquest govern ni les males 
pràctiques i formes amb què actua, fent 
dels plens un circ. Tot i les diferències po-
lítiques, òbvies perquè cadascú pertany a 
un partit diferent, no s’ha de recórrer mai a 
les faltes de respecte ni als insults, així com 
a les acusacions gratuïtes.

Per tancar aquest vergonyós ple que ha 
protagonitzat la regidora de Cultura i ti-
nenta d’alcaldia, Judit Vidal, que es suposa 
que va realitzar un curset de governança 
local, podem afirmar que no ha assolit ni 
els coneixements ni les competències i li 
recomanem presentar-se al juny o al se-
tembre a repetir l’assignatura d’educació i 
saber estar.

Per la nostra part, i convençuts que la 
Bisbal necessita un canvi urgentment, la 
nostra regidora, Silvia Monfort, està assis-
tint a conferències, cursos tècnics i troba-
des amb altres alcaldes i exconsellers de la 
Generalitat sobre la gestió municipal, me-
diambiental, els reptes dels pressent…, tot 
situant sempre en el centre de les políti-
ques el ciutadà i el seu futur i benestar. Una 
cosa que la nostra regidora té molt clara és 
que un alcalde o alcaldessa i el seu equip 
han d’atendre els ciutadans amb respecte 
i donar resposta i solucions als problemes 
que aquests els plantegen.

En aquests temps convulsos de pandè-
mia i guerra, us fem arribar el nostre caliu 
i ànims. Parlar des del respecte ha de ser 
un element que s’ha de tornar a posar en 
valor; des d’ERC n’estem convençuts. Con-
tinuarem endavant.

Grup Municipal d’ UNiTS-FIC

L’equip de govern de 
COMPROMÍS amb la Bisbal dona 
l’esquena a les famílies ucraïneses 
(2a part)

1 - S’ha aprovat la moció de «Manifest de 
suport a la societat ucraïnesa i en defensa 
de la pau», proposada pels regidors del PSC, 
Units per la Bisbal – FIC i ERC-AM.
2 - No s’aprova el segon punt de l’ordre del 
dia —«Habilitar les “cases dels mestres” per 
a donar refugi a persones o famílies ucraïne-
ses que, per motiu de la guerra amb Rússia, 
s’hagin vist desplaçades»—, proposat pels 
regidors del PSC, Units per la Bisbal – FIC i 
ERC-AM, amb els vots en contra de l’equip 
de govern (COMPROMÍS – PDeCAT  – CEN-
TREM).
3 - No prospera el tercer punt de l’ordre 
del dia —«Habilitar el Rebost Solidari com 
a punt de recollida de materials i aliments 
per a donar suport a la societat civil ucraïne-
sa»—, proposat pels regidors del PSC, Units 
per la Bisbal – FIC i ERC-AM, amb els vots en 
contra de l’equip de govern (COMPROMÍS – 
PDeCAT  – CENTREM).

Des del Grup Municipal del PSC, lamen-
tem que l’equip de govern focalitzi un tema 
tan importat i urgent vers a la seva demagò-
gia i poca iniciativa.

Vistos els esdeveniments que s’estaven 
ocasionant a Ucraïna, i vist també que, tres 
dies més tard, l’equip de govern no iniciava 
cap acció vers a persones o famílies ucraï-
neses, com a grup municipal, vam presentar 
tres mocions-propostes en un ple extraordi-
nari que tenim com a dret l’oposició.

Com a grup municipal, volem fer una cri-
da a la Sra. Alcaldessa, Agnès Ferrer, pel seu 
silenci vers a la mala educació de la regidora 
de Cultura, Judit Vidal, que en el passat ple 
extraordinari va faltar el respecte als grups 
municipals creuant una línia perillosa amb 
injúries i manca de respecte.

Sobre el cost econòmic del ple —de 500 
€—, li recordarem el següent: ple de l’equip 
de govern per a reclamar la derogació de la 
MAT del «Clúster Begues»: cost econòmic: 
600 €; ple extraordinari i urgent de l’equip 
de govern en referència als presos polítics 
(sentència 1O): cost econòmic: 600 €; i això, 
sense tenir en compte la resta dels sous 
amb dedicació de l’equip de govern.

Grup Municipal del PSC de la Bisbal
del Penedès

Caballero.psc@bisbalpenedes.com

Aclariments del ple 
extraordinari per 
UCRAÏNA

Malauradament, hi ha guerres, fam i injustí-
cies al món, però quan ens toquen de més a 
prop ens hi sentim més identificats.

És injustificable, en ple segle XXI, la guerra 
d’Ucraïna, on la població sempre és la vícti-
ma que en pateix totes les conseqüències.

El 14 de març vam celebrar un ple ex-
traordinari convocat per una part de l’opo-
sició. Va ser un ple demagògic i innecessari, 
amb tres punts a l’ordre del dia:
1- Aprovació d’una moció de suport al 
poble d’Ucraïna
Vam llegir un manifest l’1 de març davant 
l’ajuntament, pràcticament idèntic a la mo-
ció. No va venir-hi cap dels convocants del 
ple (l’1 de març no cobraven assistència i 
avui sí), i ara presenten una moció que hem 
aprovat però que és un fet simbòlic.
2- Cessió de les «cases dels mestres» a 
persones exiliades vingudes d’Ucraïna 
És una bona idea, però inviable: les cases te-
nen un reglament aprovat que s’hauria de 
modificar, i hi trigaríem uns 60 dies. A part, 
l’acolliment de les persones no és compe-
tència municipal, sinó del Govern central i 
la Generalitat. Potser els convocants ho hau-
rien de saber!
3- Recollida d’aliments al Rebost Solidari 
per al poble ucraïnès!
Per a fer un punt de recollida d’aliments no 
és necessari fer un ple. I, seguint les indica-
cions de la Generalitat, les recollides no les 
hauria d’organitzar l’Ajuntament: la recolli-
da l’organitza una entitat, i l’Ajuntament ha 
posat tot el necessari a la seva disposició i 
tots i totes hi hem col·laborat, com sempre!

No s’hauria de fer política de temes tan 
greus. Aquest ple ha costat als bisbalencs 
prop de 500 € i, els regidors de Compromís 
hem fet un ingrés per aquesta quantitat a 
un dels comptes d’ajuda a Ucraïna.

Sentim vergonya que algú vulgui fer di-
ners amb temes tan seriosos. Prou demagò-
gia! Us recordem que, a través d’aquest codi 
QR, podeu estar al dia d’infor-
mació del grup de Compro-
mís amb la Bisbal i posar-vos 
en contacte amb nosaltres:

Grup Municipal de Compromís 
amb la Bisbal

Al costat de les persones 
d’Ucraïna amb fets, no amb 
paraules



Durant el primer trimestre de l’any, s’han executat els 
projectes votats pels veïns i les veïnes de la Bisbal du-
rant el procés de pressupostos participatius correspo-
nent al 2021: s’ha arranjat un tram de la zona d’accés a 
l’Ortigós, s’ha posat cautxú al terra del parc infantil de 
l’Esplai, s’han arreglat els camins que porten a la Ma-
sieta i a la Pineda de Santa Cristina, s’ha millorat el pas 
de la pista del local social de Can Gordei, s’han instal·lat 
aparells de gimnàstica exterior a la Miralba i al Papagai 
i s’ha adquirit una taula de ping-pong per al local social 
del Priorat. Queda pendent només la instal·lació al nu-
cli d’un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics, que 
actualment s’està tramitant.

Enllestits els projectes 
escollits en el marc del 
procés de pressupostos 
participatius

Can Gordei L’Ortigós

La Miralba

L’Esplai

El PapagaiLa Masieta

El PrioratSanta Cristina


