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Prop d’un milió d’euros del romanent 
de tresoreria, destinat a inversions
Aquests diners serviran per a finançar projectes com la rehabilitació del pavelló, 
l’adequació de la fassina i la millora dels parcs infantils

7. Comencen les 
obres de millora de 
la xarxa d’aigua al 
carrer Rossinyol

8. L’Ajuntament rep 
un reconeixement 
per impulsar una 
administració digital 

12. La Societat 
Cultural i Recreativa 
Bisbalenca celebra el 
seu 75è aniversari

13. La ciutadania 
torna a sortir al carrer 
per celebrar la diada 
de Sant Jordi
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Llar d’Infants Municipal 
L’Oreneta

Centre Municipal de 
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Consultori mèdic

Farmàcia 
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Vendrell 

Hospital del Vendrell 
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del Vendrell
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ADF Clot de Bou 

Parròquia de Santa 
Maria

Col·legi públic 
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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 ordinari

A favor En contra Abstenció21 DE MARÇ DEL 2022

Compromís, 
PSC, Units, 
Ara i ERC

Compromís, 
PSC, Units, 
Ara i ERC

Compromís

Compromís 
i PSC

Compromís

Compromís, 
PSC, Units, 
Ara i ERC

Ara 

Units, Ara i 
ERC

PSC, Units, 
Ara i ERC

PSC, Units i 
ERC

Ple municipal extraordinari

A favor En contra Abstenció28 D’ABRIL DEL 2022

Conveni de «Jove Baix Penedès» 
2022/2025 amb al Consell Comarcal del 
Baix Penedès

Reconeixement d’obligacions de l’exercici 
2021

Aprovació inicial de la modificació de 
crèdit 2PLE/2022, en la modalitat de 
crèdit extraordinari, per crear tres partides 
d’inversió amb càrrec al romanent de 
tresoreria del 2021

Aprovació inicial de la modificació de 
crèdit 1PLE/2022, en la modalitat de 
suplement de crèdit, per incrementar 
quatre partides existents amb càrrec al 
romanent de tresoreria del 2021

Conveni de delegació, a favor del Consell 
Comarcal del Baix Penedès, de les 
competències municipals en matèria de 
sanejament

Aprovació provisional de la modificació 
puntual de les normes subsidiàries del 
polígon Les Planes Baixes

Aprovació provisional de la modificació 
del pla parcial del polígon Les Planes 
Baixes

Actualització de l’ordenança de 
plusvàlues, segons el modelatge de BASE i 
la nova normativa

Compromís, 
PSC, Units, 
Ara i ERC

Compromís, 
PSC i Ara 

Compromís, 
PSC i Ara 

Compromís

Compromís, 
PSC, Units, 
Ara i ERC

Compromís

Compromís

Compromís 
i PSC

 

Ara

 

Units i ERC

Units i ERC

PSC, Units, 
Ara i ERC

PSC, Units, 
Ara i ERC

PSC, Units, 
Ara i ERC

Units i ERC

Increment retributiu de la massa salarial 
del personal laboral per al 2022

Reconeixement de compatibilitat d’un 
treballador municipal

Bases per a la concessió de subvencions 
d’Ensenyament

Bases per a la concessió de subvencions 
per al foment de l’ocupació

Modificació de les bases d’execució del 
Pressupost 2022

Moció per donar suport a les mesures 
contra l’exclusió financera, presentada pel 
grup de Compromís amb la Bisbal
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La xarxa d’aigua del municipi: nou 
xarxes diferents amb inversions 
importants per a aquest 2022“Actualment s’està 

millorant la xarxa 
d’aigua del Priorat i 
de Can Gordei i l’any 
vinent es farà al barri 
de la Riba

El abastecimiento de agua y la red de agua son dos grandes temas muy importantes, de los más 

importantes para el equipo de gobierno.

El abastecimiento de agua es tener suficiente agua para uso doméstico, comercial e indus-

trial. El agua es un bien indispensable para el día a día. El cambio climático dificulta la garan-

tía de este bien escaso, y depende de todos hacer un buen uso de este sin derrochar ni 

una gota.

En el municipio tenemos el Núcleo, el Núcleo Histórico y siete urbanizaciones, lo que implica 

que tenemos nueve redes distintas de agua, y la mayoría, deficientes.

Desde el 2015 hasta ahora hemos ido haciendo inversiones en la red para mejorar su 

rendimiento. Se hizo una primera inversión en tres calles de El Papagai y ahora se está ejecu-

tando la obra de la calle Rossinyol.

Ahora estamos trabajando en cambios en la red de agua de una parte de El Priorat y de 

Can Gordei, con mejoras también de rendimiento. Aprobaremos el proyecto durante el mes de 

junio. Y durante el próximo año se llevará a cabo la renovación de la red de agua del barrio 

de La Riba, la más antigua del municipio.

Y una tarea muy importante para todos: la detección de malas prácticas en el consumo de 

agua, como son los fraudes (consumos de agua sin pasar por el contador) o la detección de 

utilización de agua para llenar piscinas o regar huertos.

Recordamos la importancia de realizar un uso responsable del agua todo el año, pero 

sobre todo durante los meses de verano.

La red de agua del municipio: nueve 
redes diferentes con inversiones 
importantes para este 2022

“Actualmente se está 
mejorando la red de 
agua de El Priorat 
y de Can Gordei y 
el año que viene se 
hará en el barrio de 
La Riba

Agnès Ferré
Alcaldessa de la Bisbal 
del Penedès

L’abastament d’aigua i la xarxa d’aigua són dos grans temes molt importants, dels més impor-

tants per a l’equip de govern.

L’abastament d’aigua és tenir prou aigua per l’ús domèstic, comercial i industrial. L’aigua és 

un bé indispensable per al dia a dia. El canvi climàtic dificulta la garantia d’aquest bé escàs, 

i depèn de tots fer-ne un bon ús sense malbaratar-ne ni una gota.

Al municipi tenim el Nucli, el Nucli Històric i set urbanitzacions, el que implica que tenim nou 

xarxes diferents d’aigua, i la majoria, deficients.

Des del 2015 fins ara hem anat fent inversions a la xarxa per millorar-ne el rendiment. 

Es va fer una primera inversió a tres carrers del Papagai i ara s’està executant l’obra del carrer 

Rossinyol.

Ara estem treballant en canvis a la xarxa d’aigua d’una part del Priorat i de Can Gordei, 

amb millores també de rendiment. N’aprovarem el projecte durant el mes de juny. I durant 

l’any que ve es durà a terme la renovació de la xarxa d’aigua del barri de la Riba, la més 

antiga del municipi.

I una tasca molt important per a tothom: la detecció de males pràctiques en el consum d’ai-

gua, com són els fraus (consums d’aigua sense passar pel comptador) o la detecció d’utilització 

d’aigua per a omplir piscines o regar horts.

Recordem la importància de fer un ús responsable de l’aigua tot l’any, però sobretot du-

rant els mesos d’estiu.
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El Ple Municipal ha apro-
vat inicialment la modi-
ficació de l’Ordenança 
fiscal reguladora de l’im-
post sobre l’increment 
de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana, més 
coneguda com a «taxa 
de les plusvàlues». La 
nova situació està regu-
lada pel Reial decret llei 
26/2021, el qual, arran d’una sentència del Tribunal Cons-
titucional, estableix que només s’ha d’abonar la plusvàlua 
quan se n’hagi obtingut un benefici en la transmissió. La 
reforma preveu també canvis en la fórmula de càlcul de 
la quota.

Els ajuntaments tenien un termini de sis mesos per a 
adaptar les ordenances fiscals a aquesta nova normativa.

Nous criteris per a 
calcular la taxa de les 
plusvàlues

El Ayuntamiento de La Bisbal conti-
núa apostando por destinar una parte 
del Presupuesto a las propuestas que 
llegan directamente de la ciudadanía. 
Del 16 al 31 de mayo, se ha abierto una 
consulta pública a través del web mu-
nicipal para recoger las sugerencias de 
los vecinos y las vecinas sobre posibles 
modos de invertir los 72.000 euros que 
el Gobierno local tiene previsto desti-
nar a este proceso participativo.

Las propuestas deben ser de actua-
ciones que supongan un beneficio 
para las urbanizaciones o para el con-
junto del municipio; que estén relacio-
nadas con el espacio público o con la 
mejora de los equipamientos; que sean 
de competencia municipal y viables 
técnicamente, y, una vez realizada la in-

Se destinan 72.000 euros al proceso de 
presupuestos participativos
El Ayuntamiento ha abierto una consulta pública a través del web municipal 
para recoger las propuestas de la ciudadanía 

versión, que no supongan un elevado 
coste de mantenimiento.

Durante el mes de junio, se valorarán 
las propuestas presentadas y se esco-
gerá un máximo de cinco propuestas 
finalistas por cada barrio, que se harán 

llegar a los domicilios en formato papel. 
Posteriormente se abrirá un período de 
votación presencial. En el mes de sep-
tiembre se harán públicas las propues-
tas ganadoras, que se ejecutarán entre 
los meses de octubre y diciembre.

Una quinzena de joves, tres dels quals són de la Bisbal, 
participen en un curs gratuït, impartit per Adecco, centrat 
en la programació de videojocs, disseny 3D i realitat vir-
tual. La iniciativa, impulsada pels ajuntaments de Cunit, 
Calafell i la Bisbal, està destinada a nois i noies de 16 a 29 
anys que estiguin inscrits/es en el programa de Garantia 
Juvenil. La formació es va iniciar durant la segona quinze-
na del mes de maig i té lloc de manera presencial a Cunit. 
En finalitzar el curs, es crearà una borsa de treball per a 
afavorir la recerca de feina en empreses del sector.

Es forma el jovent en 
programació de videojocs
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La Bisbal inverteix un milió d’euros del 
romanent de tresoreria en la millora de 
serveis i equipaments
Aquesta modificació de crèdit servirà per a finançar projectes ja existents com la 
rehabilitació del pavelló, l’adequació de la Fassina i la millora de parcs infantils

En el ple del passat 28 d’abril, l’Ajun-
tament de la Bisbal va aprovar dues 
modificacions de crèdit per incorporar 
al pressupost municipal un total de 
993.853,07 euros. Aquests diners pro-
venien del romanent líquid de treso-
reria corresponent a l’any 2021, i la vo-
luntat del consistori és distribuir-ne una 
part important —919.363,93 euros— 
entre diferents projectes ja previstos, 

com són la rehabilitació del pavelló, 
l’adequació de l’edifici de la Fassina o la 
millora dels parcs infantils.

D’altra banda, s’han creat tres noves 
partides per un valor total de 74.489,14 
euros, que permetran desenvolupar 
noves inversions com ara la compra de 
200 bústies per a les urbanitzacions de 
la Miralba i Santa Cristina, l’arranjament 
de la plaça Pau Casals i l’adquisició de 

mobiliari per a les oficines municipals, 
per al punt de recerca de feina i per a la 
biblioteca.

Després d’aquestes modificacions de 
crèdit, l’Ajuntament encara disposarà 
de 429.112,38 euros en concepte de 
romanent de tresoreria. La previsió és 
destinar una part d’aquests diners a la 
millora de la xarxa de subministrament 
d’aigua al Priorat i a Can Gordei.

Fase 1 del projecte de rehabilitació 
del pavelló esportiu i de l’edifici 
annex, destinat a vestidors
Import destinat: 499.968 €
L’augment del cost de les matèries primeres ha obligat a 
declarar deserta la licitació i a modificar el projecte, que ha 
augmentat el seu cost en 312.242,67 euros. Aquesta modi-
ficació de crèdit permetrà desenvolupar les obres previstes 
per a aquest 2022.

Adequació de l’edifici de la 
Fassina
Import destinat: 382.360,16 €
El projecte de construcció i rehabilitació de la Fassina s’ha 
aprovat per un import de 732.360,16 euros. El pressupost 
municipal hi preveu una partida de 350.000 euros, que calia 
implementar per a garantir l’execució de les obres.

Adquisició d’una escombradora
Import destinat: 29.810,77 €
El consistori considera necessària la compra d’aquesta ma-
quinària per a optimitzar la neteja viària a tot el municipi. 
Aquest increment de la partida permetrà adquirir una es-
combradora més adequada, tenint en compte la distància 
entre urbanitzacions i els pendents existents.

Millora dels parcs infantils  
Import destinat: 7.225 € 
El pressupost municipal incorporava una partida per al 
manteniment dels parcs infantils del municipi i preveia 
substituir-ne aquells elements que s’hi trobessin malmesos. 
La incorporació d’aquests diners permetrà instal·lar-ne de 
nous al Priorat, a Can Gordei i al nucli urbà.
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L’Ajuntament ha aprovat inicialment el 
projecte de la Fassina, que preveu la 
construcció d’un nou edifici i la reha-
bilitació integral de la torre. La plan-
ta baixa inclourà dos magatzems de 
112,60 i 53,50 m2 per a la brigada mu-
nicipal i vestidors de 16 m2. Així mateix, 
es destinarà a la colla castellera un local 
de 82,40 m2 que constarà de tres sales 
amb parets divisòries de vidre. El pro-
jecte contempla l’enderrocament de la 
coberta de la torre i de les estructures 
interiors de fusta —inclosos l’escala, les 
baranes i el paviment existent— amb 
la voluntat d’instal·lar-hi una claraboia 
que deixi entrar la llum natural. Entre 
els locals i la torre quedarà un pati inte-
rior de 91,70 m2.

El projecte, que ha estat redactat per 
l’empresa EDDAR Arquitectura, SLP, i ac-
tualment es troba en exposició pública, 

S’aprova el projecte de construcció i 
rehabilitació de la Fassina
La planta baixa del nou edifici es destinarà a magatzem per a la brigada i a local 
d’assaig per a la colla castellera

“El projecte tindrà un cost de 732.360,16 euros i un 
termini d’execució de sis mesos

tindrà un cost de 732.360,16 euros i un 
termini d’execució de sis mesos. Un cop 

s’aprovi de forma definitiva, s’iniciarà el 
procés de licitació de les obres.

La normativa urbanística 
local prevé que se puedan 
talar las ramas secas, las 
que afectan al cableado 
de la vía pública y las ne-
cesarias para evitar la con-
tinuidad del árbol con los 
matorrales. Se pueden talar 
también los árboles secos, los inclinados que pueden su-
poner un riesgo de caída, aquellos cuya copa sobrepase 
los límites de la parcela y los que se encuentren situados a 
menos de dos metros de las edificaciones.

En cuanto a la limpieza del sotobosque, hay que tener 
en cuenta que los arbustos deben ofrecer una cobertu-
ra máxima del 15 % de la parcela. Asimismo, es necesario 
respetar las especies protegidas y priorizar las de baja in-
flamabilidad para evitar incendios forestales.

Criterios a seguir para 
talar árboles en parcelas 
urbanas

L’Ajuntament ha contractat un servei d’assessorament 
que ha de permetre desenvolupar els projectes previs-
tos en el PAESC, el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el 
Clima. Aquest anirà a càrrec de l’empresa Diname Energy 
Services, SL, la mateixa que en el seu moment va redactar 
el pla. El contracte, per un import de 8.150 euros, inclourà 
també una auditoria de tot l’enllumenat públic amb la vo-
luntat realitzar una millora del servei en un futur proper.

Es treballa en l’execució 
del Pla d’Acció per 
l’Energia Sostenible
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L’Ajuntament ha aprovat 
definitivament uns canvis 
en el projecte de rehabilita-
ció del poliesportiu munici-
pal després de desestimar 
les al·legacions presenta-
des per l’entitat Club Siglo 
XX. Des del consistori asse-
guren que les modificacions no suposen cap infracció de 
l’ordenament jurídic i, a més, corresponen a la fase 1 del 
projecte, que no afecta la part arrendada per l’entitat. 

Una de les modificacions està relacionada amb els ami-
daments i els plànols a fi de deixar per a una segona fase 
del projecte la gran obertura en el mur de càrrega que 
separa el pavelló i el bar. D’altra banda, s’ha actualitzat 
el pressupost de la fase 1, que ascendeix a 1.568.806,18 
euros, després que al mes de febrer s’hagués declarat de-
serta la licitació de les obres per la pujada de preu dels 
materials de construcció. Els tècnics municipals treballen 
ara en la redacció del plec de clàusules per poder licitar-ne 
les obres en breu.

Es modifica el projecte 
de remodelació del 
poliesportiu 

Este mes de mayo han comenzado las 
obras de renovación de la red del su-
ministro de agua de la calle Rossinyol, 
en El Papagai. El proyecto se ha adju-
dicado a la empresa Llaberia Plàstics, 
SL, por un importe de 73.290,86 euros.

Los trabajos consisten en la susti-
tución de la tubería principal que ga-
rantiza el abastecimiento de agua de 
la urbanización y la instalación de un 
nuevo contador volumétrico para in-
dependizar la mayor parte de la red de 
distribución de agua para los abona-
dos que pertenecen al término muni-
cipal de La Bisbal. Para evitar el riesgo 
de fugas y averías, se instalarán dos 
válvulas reguladoras de presión, una 

Se inician las obras para mejorar la red de 
agua en la calle Rossinyol
La actuación pretende resolver los problemas de rendimiento, fugas y tapones 
que se producen de forma periódica en El Papagai

en cada punto de conexión de la tube-
ría existente.

Esta actuación pretende resolver los 
problemas de rendimiento, fugas y ta-
pones que se dan de forma habitual 
en esta zona. Desde el 2015, se ha ins-
talado un sistema de dosificación de 
polifosfatos en el depósito principal 
para evitar la formación de tapones de 
cal y se ha cambiado la red de agua de 
las calles Alosa y Cadernera.

“El proyecto pretende sustituir la tubería principal de 
la calle Rossinyol, que garantiza el abastecimiento de 
agua de la urbanización

Al mes d’abril es van instal·lar en els passos de vianants 
de les avingudes de la Diputació i de la Generalitat uns 
senyals lluminosos que funcionen amb leds solars. Amb 
aquests nous indicadors es volia prevenir accidents i in-
fraccions, fent aquests passos elevats més visibles tant per 
als conductors com per als vianants. La brigada municipal 
ha senyalitzat també un nou pas de vianants a l’avinguda 
de la Diputació i està repintant-ne d’altres en altres punts 
del municipi.

S’utilitzen leds solars per 
a senyalitzar els passos 
de vianants 
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L’entrada en vigor de la Llei 20/2021, 
de mesures urgents per a la reducció 
de la temporalitat a l’ocupació pública, 
ha obligat l’Ajuntament de la Bisbal a 
fer alguns canvis en l’oferta prevista 
pel consistori per a estabilitzar l’ocu-

pació temporal. Aquesta modificació 
ha estat aprovada per la Mesa de Ne-
gociació del Personal Municipal, que 
es va reunir el dia 21 d’abril. El canvi 
consistia a diferenciar les places ocu-
pades amb anterioritat a l’1 de gener 

Treballant per a reduir la temporalitat del 
personal municipal
La Mesa de Negociació, reunida el 21 d’abril, va aprovar una modificació de 
l’oferta pública d’ocupació per adaptar-la a l’actual normativa

del 2016, atès que la llei estableix que 
aquestes s’hauran de convocar mit-
jançant el sistema de concurs. 

Nous processos selectius 
Un altre dels punts de la reunió va ser 
informar de les bases generals que re-
gulen els nous processos de selecció 
de personal. L’Ajuntament ha convocat 
dues places d’auxiliar administratiu/va 
que actualment no estan ocupades i 
que es resoldran mitjançant el sistema 
de concurs-oposició. Així mateix, s’ha 
aprovat una segona convocatòria de 
dues places més que sí que estan ocu-
pades actualment i que s’adjudicaran 
per concurs. La presentació de sol·li-
cituds, en tots dos casos, es tancarà el 
dia 2 de juny.

El consorci Administració Oberta de 
Catalunya (AOC) ha atorgat un guardó 
a l’Ajuntament de la Bisbal del Pene-
dès per ser una administració capda-
vantera en la transformació digital i el 
govern obert en la categoria de muni-
cipis de 1.001 a 5.000 habitants.

La setena edició dels Reconeixe-
ments Administració Oberta es va ce-
lebrar el passat 3 de maig i va comp-
tar amb l’assistència de l’alcaldessa, 
Agnès Ferré, i la primera tinenta d’al-
caldia, Judith Vidal. Des del consistori 
es considera un honor rebre aquest 
guardó per la feina feta en els últims 
anys, amb una aposta important per la 

Una administració que aposta per la 
transparència i la transformació digital
L’Ajuntament de la Bisbal ha rebut un reconeixement per la feina feta en àmbits 
com el govern obert i la tramitació electrònica

transparència i la transformació digital 
en àmbits com, per exemple, el de la 
tramitació electrònica.

Aquests distintius volen posar de 
manifest l’excel·lent feina que realitzen 
les administracions locals per a impul-
sar de manera conjunta un país digital 
i obert. Per a determinar l’atorgament 
dels guardons s’han analitzat més de 
30 indicadors dels 947 ajuntaments i 
41 consells comarcals de Catalunya. “Els distintius de l’AOC valoren la feina de les 

administracions locals per a impulsar conjuntament 
un país digital i obert
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El dia 12 d’abril del 
1922 va néixer la 
Maria Bundó Sen-
dra, una bisbalenca 
que enguany ha 
complert 100 anys 
i, així, s’ha conver-
tit en la persona de 
més edat del mu-
nicipi. L’alcaldessa, 
Agnès Ferré, i la pri-
mera tinenta d’al-
caldia, Judith Vidal, van voler retre-li un petit homenatge 
i la van visitar al seu domicili el Diumenge de Pasqua per 
lliurar-li un diploma commemoratiu i un ram de flors. La 
Maria, que es va mostrar molt emocionada, va estar acom-
panyada dels seus familiars.

La Maria Bundó celebra el 
seu centenari

A finales del mes de marzo se abrió el 
plazo de presentación de solicitudes 
para acceder a dos viviendas sociales 
municipales ubicadas en las antiguas 
casas de los maestros, en la calle Baix 
Penedès. El Ayuntamiento ha registra-
do tres peticiones, que han sido valo-
radas por los Servicios Sociales Bási-
cos del Consell Comarcal teniendo en 
cuenta la situación de emergencia eco-
nómica y social de cada familia.

Estas casas disponen de tres dormi-
torios, comedor, cocina y baño, y están 
equipadas con mobiliario, lavadora, ne-
vera y microondas. El precio del alquiler 
se ha fijado teniendo en cuenta los cri-
terios que establece la Agència d’Habi-
tatge de la Generalitat de Catalunya en 
función del municipio y de los ingresos 
de la unidad familiar.

Las dos familias bisbalenses que ac-
cederán a estas viviendas pagarán un 

Se adjudican las viviendas sociales a dos 
familias bisbalenses 
Las solicitudes recibidas han sido valoradas por los Servicios Sociales teniendo 
en cuenta la situación económica y social de cada unidad familiar

alquiler de 125,53 euros i 166,01 euros, 
respectivamente, y deberán asumir los 
recibos del agua y la electricidad. Po-
drán disponer de estas viviendas du-
rante un período mínimo de dos años.

Desde Servicios Sociales del Consell 
Comarcal, la Concejalía de Bienestar So-
cial y el Servicio de Ocupación Munici-
pal, se dará acompañamiento a las per-
sonas que accedan a este alquiler social.

A finals del mes de 
març es va organitzar 
un dels actes previstos 
per a commemorar el 
Dia Internacional de la 
Dona i que es va haver 
d’ajornar a causa de la 
pluja. La regidora de 
Serveis Socials, Paqui Cepas, i membres de la Comissió de 
Festes La Carcajá —de Can Gordei—, de l’Associació de 
Dones La Roca Foradada i de l’Associació de la Gent Gran 
de la Bisbal van plantar espècies autòctones darrere de la 
zona esportiva del local social de Can Gordei.

Des del consistori es vol fer un agraïment a les entitats 
participants i a l’empresa Aquàlia pel material facilitat per 
a poder dur a terme l’activitat.

Una plantada d’arbres 
a Can Gordei per 
commemorar el 8M
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En las últimas semanas se han realiza-
do nuevas acciones para embellecer 
las calles y los equipamientos munici-
pales de La Bisbal. El artista Jordi Ro-
meu ha pintado un mural en la caseta 
de la instalación eléctrica de La Era. 

Así mismo, el pasado 30 de abril se 
inauguró un segundo mural realizado 
por el mismo artista en el muro del 
local social del barrio de El Esplai por 
encargo del Ayuntamiento. Dicho tra-
bajo ha contado con la colaboración 
de la Asociación de Vecinos de El Esplai 
y con la participación de niños y niñas 
del barrio que ayudaron al artista a pin-
tarlo. Durante la inauguración, se cele-
bró un partido de fútbol.

Dos nuevos murales para embellecer los 
equipamientos y la vía pública 
El artista Jordi Romeu muestra dos de sus obras en la «caseta de la luz» de La Era y 
en un muro del local social de El Esplai

Enguany torna el Casal d’Estiu de la 
Bisbal del Penedès, amb algunes no-
vetats i amb un nou centre d’interès, 
la «tribu Thaboe», que vol fomentar la 
unió i la companyonia. Des del 27 de 
juny fins al 26 d’agost, exceptuant la 
setmana de la Festa Major, els infants 
de P3 a sisè de primària podran gau-
dir-hi de propostes diverses com ta-
llers, activitats esportives, excursions 
per l’entorn o a la platja, tirolines i 
dues sortides setmanals a la piscina 
municipal. L’horari del Casal serà de 8 a 
13.30 hores, amb entrada esglaonada 
fins a les 9 hores. Aquest estiu s’ofereix 
també la possibilitat de dinar-hi amb 
carmanyola per allargar la jornada fins 
a les 15.30 hores.

S’obren les inscripcions per a participar 
en el Casal d’Estiu 
Del 27 de juny al 26 d’agost, els infants podran gaudir d’activitats 
esportives i lúdiques, excursions i sortides a la piscina municipal

El preu del Casal serà de 35 euros 
setmanals i de 60 en el cas d’inscriu-
re-hi l’infant dues setmanes correlati-
ves. Les famílies interessades han de 
formalitzar la inscripció prèvia a través 

del web www.ballaruga.org o tru-
cant al telèfon 977 944 228.

El dia 13 de juny, a les 19.30 hores, es 
farà una reunió informativa a l’auditori 
del Centre Municipal de Cultura.
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El passat 30 d’abril es va celebrar el Dia Mundial del Jazz. 
L’Escola Municipal de Música Contrapunt va oferir, a la 
pista exterior del local social del Priorat, una actuació de 
gairebé tres hores de durada que va anar a càrrec de dife-
rents grups d’alumnes del centre formatiu.

Un concert dedicat 
al jazz Con la intención de reducir los efectos del sol durante los 

meses de más calor, desde la Concejalía de Educación se 
tomó la decisión de instalar unas cortinas de tipo estor 
en los ventanales del comedor de la Escola Ull de Vent. 
Se colocaron durante el mes de abril, y el alumnado ya ha 
comenzado a notar sus beneficios durante los días más 
calurosos del mes de mayo.

Instalación de nuevas 
cortinas en el comedor 
escolar 

Fa més de quinze anys que l’Ajunta-
ment de la Bisbal fa una aportació 
econòmica a l’Escola Ull de Vent per 
cobrir la despesa del material escolar 
de l’alumnat empadronat al municipi. 
Aquest mes de maig es va fer efectiva la 
meitat d’una donació de 16.180 euros 
al centre educatiu, corresponent al curs 
2020-2021. L’altra meitat es donarà un 
cop es justifiquin les despeses.

L’endarreriment d’aquestes aporta-
cions ve donat per un canvi en la trami-
tació establert pel Departament d’Edu-
cació: fins al curs 2019-2020 es signava 
un conveni amb el centre educatiu per 
aquest concepte, però el curs passat es 
va notificar al consistori que el procedi-
ment que calia utilitzar era el de la do-
nació, que requereix l’aprovació del De-
partament d’Educació. L’Ajuntament va 

S’atorguen 16.180 euros a l’Escola Ull de 
Vent per a finançar el material escolar
Aquesta donació ha de servir per a compensar les despeses de l’alumnat 
empadronat al municipi durant el curs 2020-2021

“Des de fa més de quinze anys, l’Ajuntament fa una 
aportació econòmica a l’Escola Ull de Vent per cobrir 
el cost del material escolar

iniciar-ne la tramitació al mes de gener 
del 2021, però el vistiplau de l’Adminis-
tració catalana no va arribar fins aquest 
passat mes de març. El consistori bis-

balenc ja ha començat a treballar en la 
documentació necessària per a poder 
realitzar una nova donació per al ma-
terial escolar d’aquest curs, 2021-2022.
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75 anys de cultura         
17 de desembre del 1947. A l’antic local 
de la Unió Bisbalenca, 35 socis funda-
cionals aixequen acta constitucional 
de la nova societat cultural del munici-
pi. Era el punt final de les tasques d’or-
ganització que uns mesos abans, amb 
la voluntat de recuperar l’associacionisme cultural, havia co-
mençat la comissió organitzadora, formada per dotze perso-
nes, que havia de ser l’hereva de la tasca cultural i recreativa 
de les dues institucions existents fins a uns pocs anys abans, 
la Unió Bisbalenca i l’Agrícola.

Allà s’hostatjà, al petit local de l’actual plaça Major, on es 
celebraren festes, balls i actuacions teatrals i de cant, fins al 
canvi que tingué lloc l’any 1971, fa just 50 anys, quan es re-
formà el local de l’antic Agrícola per a hostatjar-hi l’actual seu 
social de l’entitat. Tot i que aquest fet vingué acompanyat de 
l’escissió de l’entitat, recuperant la tradicional dualitat asso-
ciativa bisbalenca, fou un revulsiu pel que fa a esdevenir pal 
de paller de la cultura bisbalenca. Així, s’hi crearen seccions 

com l’equip de futbol, l’Esbart Dansaire Juvenil, la Banda de 
Cornetes i Tambors, el Grup de Majorettes, així com d’altres 
que encara perviuen, com l’Elenc Teatral, la Secció d’Escacs, 
els Gegants, el Grup de Grallers i la Comissió Castellera.

Els actes de celebració d’aquest any ens recorden que or-
ganitza també, des de la seva fundació, diferents festes po-
pulars, com la Festa Major d’Hivern, el Carnaval o l’arribada 
de SSMM els Reis Mags; i fins al 1990, quan passà a ser dirigi-
da per l’Ajuntament, també organitzava la Festa Major d’Es-
tiu, amb balls, diada i concerts que se celebraven a l’envelat 
instal·lat a l’Hort del Jaumet («la Pista»).

  
Informació extreta del llibret 50è aniversari de la Societat, de Salvador Ferré Miró

PÍNDOLA 
BISBALENCA

Aquest 2022 es commemora el setan-
ta-cinquè aniversari de la Societat Cul-
tural Recreativa Bisbalenca. L’entitat, 
que actualment compta amb prop de 
300 persones associades, ha organitzat 
durant el mes de maig un seguit d’ac-
tes per celebrar aquesta efemèride: 
un concert i ball amb l’Orquestra Ma-
ravella i una trobada de gegants amb 
diverses colles del territori van ser les 

La Societat 
celebra el seu 
75è aniversari   
Els bisbalencs i les 
bisbalenques han pogut 
gaudir d’activitats 
diverses com ara concerts, 
una trobada de gegants i 
un quinto solidari

activitats programades per al cap de 
setmana del 14 i 15 de maig, mentre 
que en el dels dies 21 i 22 molts/es 
bisbalencs/ques van participar en un 
quinto solidari organitzat per l’associa-
ció de joves Els Esventats, que va des-
tinar els diners recaptats a l’Associació 

Ponent amb Kurdistan; la Nit Jove va 
permetre al jovent gaudir de l’actua-
ció dels Jamaica Yowii Banjo Bass, i una 
vetllada teatral el diumenge a la tarda, 
amb l’obra Proper assaig, diumenge a 
les 7, va tancar els actes de commemo-
ració de l’aniversari de l’entitat.
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La ciutadania va tornar a sortir al carrer 
per celebrar la diada de Sant Jordi, fes-
ta local al municipi. Durant tot el mes 
d’abril, però, es van organitzar activi-
tats diverses relacionades amb la lite-
ratura: el dissabte 2, per exemple, es va 
presentar el llibre Soñando despierto, 
de l’autor bisbalenc Julio L. Calderón; 
el dia 22 van ser la poeta Nati Soler i 
l’Olga Pros les que van parlar del seu 
últim llibre, Portes obertes, portes tan-
cades, portes que canvien la vida, en 
un acte amenitzat pel grup de teatre 
del Centre.

El dia 23 d’abril, diada de Sant Jordi, 
es van lliurar els premis del Concurs 
Infantil, i nenes i nens van gaudir de 
l’espectacle Lo rondallaire. Al Centre 
Municipal de Cultura no van faltar una 
parada de flors i una altra de llibres 
de segona mà. Posteriorment, l’Asso-
ciació de Dones La Roca Foradada va 
organitzar una xatonada i un concurs 
de pastissos, i a la tarda es van lliurar 
els premis de la catorzena edició del 
Concurs Literari de Sant Jordi. En-
guany, el premi a l’obra de temàtica 
bisbalenca va quedar desert. L’acte es 
va tancar amb el concert del grup de 
folk Lauzeta.

L’endemà de la diada, el diumenge 
24, l’Ajuntament va presentar el segon 

La Bisbal celebra Sant Jordi amb un mes 
d’abril dedicat a la literatura 
Presentacions de llibres, espectacles i actes culturals van ser només algunes de 
les activitats programades

volum del llibre del Jaume Miró Les 
barraques de pedra seca de la Bisbal 
del Penedès, Part 2 Centre-Est, en el 
qual l’autor incideix en la importàn-
cia d’aquest patrimoni arquitectònic 

rural. Finalment, el dissabte 30 d’abril 
es va presentar el llibre Las voces del 
gol, escrit per tres joves periodistes, 
entre els quals hi ha el bisbalenc Ro-
ger Freixa.



Juny · Juliol

La Bisbal del Penedès

GculturalAA

2 
Club de lectura: El poder de la 
paraula 
Lloc: Biblioteca municipal

Juny
DIJOUS

10 
Cicle Gaudí: El ventre del mar
Entrada lliure
Hora: 21 h
Lloc: CMC

Juny
DIVENDRES

4 
Diada d’apadrinament de la 
Colla Castellera La Bisbal del 
Penedès 
Amb l’actuació de la Colla 
Castellera La Bisbal del Penedès, 
els Nois de la Torre i els Xicots 
de Vilafranca
Hora: 18 h
Lloc: Plaça Major

Juny
DISSABTE

5 
Teatre: La casa de Bernarda 
Alba
Homenatge a García Lorca a 
càrrec del grup La K-MAMA, de 
Calafell
Entrada gratuïta
Hora: 19 h
Lloc: La Societat

Juny
DIUMENGE

9 
Festival EVA: Amor, sexo… ¡y lo 
que surja!, d’Héctor Urién
Espectacle de narració oral
Hora: 21.30 h
Lloc: Plaça de l’Església

Juny
DIJOUS

12 
Teatre
Lloc: La Societat

Juny
DIUMENGE

16 
Festival EVA: ¡Viva la vida!
Espectacle de romanços a 
càrrec de Victoria Gullón
Hora: 21.30 h

Juny
DIJOUS

17 
Presentació del llibre Causa 
general
Hora: 20 h
Lloc: CMC

Assemblea General de 
l’Associació de Dones La Roca 
Foradada
Hora: 20.30 h
Lloc: Al local de l’associació

Juny
DIVENDRES

18 
Festa del barri de la Plaça
Actuació de la Colla Castellera 
La Bisbal del Penedès a la plaça 
Major
Hora: 19.30 h

Juny
DISSABTE

12, 18 i 19
de juny
Torneig de futbol de Joventut 
Bisbalenca CF

23 
Rebuda de la Flama del Canigó

Juny
DIJOUS

25 
Festa del barri de Baix
Actuació de la Colla Castellera 
La Bisbal del Penedès al carrer 
Llibertat
Hora: 20 h

Juny
DISSABTE

26 
Festival EVA: concert Cançó 
fugaç, del grup Corrandes Són 
Corrandes
Hora: 19.30 h

Juny
DIUMENGE

3 
Festa de l’Ortigós

Juliol
DIUMENGE

8 
Sopar de fi de temporada de 
l’Associació de Dones La Roca 
Foradada
Amb l’actuació de l’Escola 
Municipal de Música
Hora: 21.30 h
Lloc: Plaça de l’Església

Juliol
DIVENDRES

10 
Festa de la Miralba

«Mulla’t per l’esclerosi 
múltiple»
Lloc: Piscina municipal 

Juliol
DIUMENGE

16 
Concert La vida és un bolero, 
una havanera, un tango
Lloc: La Societat

Diada de la Colla Castellera La 
Bisbal del Penedès
Amb l’actuació dels Castellers 
de Mediona i de la Colla 
Castellera La Bisbal del Penedès
Hora: 18 h
Lloc: C. Doctor Robert

Juliol
DISSABTE

21 
Festa de l’Esplai

Juliol
DIUMENGE

23 
Festa Major Xica: concert de 
gòspel
Lloc: La Societat

Juliol
DISSABTE

31 
Festa de Can Gordei

Juliol
DIUMENGE
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Aquest 2022, la Bisbal va celebrar el Dia de la Poesia des-
prés de la data oficial. El passat 27 de març es va organit-
zar la lectura en diferents idiomes del poema Si puc, de 
Gabriel Ferrater, així com d’altres textos d’autors diversos 
que van ser llegits per també diversos bisbalencs mentre 
les persones assistents gaudien d’un bon vermut. L’acte va 
ser presentat i coorganitzat pel president del Cercle Poètic 
Bisbalenc, una entitat de recent creació que és molt activa 
i amant de la cultura.

Una jornada per a gaudir 
de la poesia 

La danza fue la protagonista el pasado 
21 de mayo, en una jornada organiza-
da de manera conjunta por Milena Ca-
ñas, propietaria de una empresa que 
se dedica al bienestar físico y emocio-
nal, y algunas entidades de La Bisbal. 
La iniciativa contó con la colaboración 
de la Concejalía de Cultura.

Durante la jornada hubo una clase 
de zumba, la actuación de baile de los 

La Bisbal 
conmemora 
el Día de la 
Danza
La ciudadanía pudo 
disfrutar de una clase de 
zumba, exhibiciones de 
baile y danza oriental y de 
un vermut electrónico

alumnos de la Escola Ull de Vent, una 
exhibición de danza oriental y un ver-
mut electrónico a cargo de Els Esven-

tats. Se contó también con la partici-
pación del Ball de Gitanes y del Grup 
de Geganters i Grallers de la Societat.

L’alcaldessa, Agnès Ferré, i el regidor de Festes i Barris, Fe-
liu Gil, es van reunir amb representants de les associacions 
veïnals per coordinar-hi les festes d’estiu. Un dels punts 
que es van tractar en les trobades va ser el nou procés de 
pressupostos participatius, ja que es preveu obrir les vo-
tacions a la ciutadania durant la celebració de les festes 
dels barris.

Aquestes reunions serveixen també per a parlar d’algu-
nes de les actuacions previstes als diversos nuclis veïnals, 
com ara el desbrossament de carrers; l’arranjament dels 
parcs infantils de Can Gordei, el Priorat i el nucli urbà, i la 
instal·lació de noves bústies a la Miralba i a la Pineda de 
Santa Cristina.

Trobades periòdiques 
amb les associacions 
veïnals



16 Torre de guaita núm. 47 · La Bisbal del Penedès · MAIG/JUNY 2022

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.

Després de dos anys de pandèmia, els 
bisbalencs i les bisbalenques van recu-
perar l’Aplec del Dilluns de Pasqua, una 
tradició gairebé centenària. El temps 
va acompanyar durant tota la jornada. 
L’entitat Senderistes Bisbalencs va or-
ganitzar la pujada a peu a l’ermita, en 

Es recupera 
l’Aplec del Dilluns 
de Pasqua
Una trentena de persones 
van pujar a peu a l’ermita 
per gaudir-hi d’una 
cantada de caramelles i 
una ballada de sardanes

la qual va participar una trentena de 
persones, que van sortir del nucli a dos 
quarts de nou del matí i van arribar a 
l’ermita a quarts d’onze, fent una para-
da per a esmorzar. A partir del migdia 

s’hi va celebrar una missa i una canta-
da de caramelles, que va anar a càrrec 
de la Coral Antistiana. Seguidament, 
les persones assistents van participar 
en una ballada de sardanes.

La Feria de Abril llega a los 
barrios de Can Gordei y El Esplai  
Conciertos, un partido de fútbol y celebraciones 
gastronómicas fueron algunas de las actividades 
programadas

La fiesta de la Cruz de Mayo se celebró 
el pasado 21 de mayo en el barrio de 
Can Gordei. Durante toda la jornada, 
las vecinas y los vecinos de La Bisbal 
pudieron disfrutar de conciertos, ac-
tuaciones, exhibiciones y otras sorpre-
sas programadas por la Asociación de 
Fiesta y Cultura La Carcajá. Se organizó 

también una botifarrada popular. En 
El Esplai, el día 30 de abril se celebró 
otra de las fiestas tradicionales de An-
dalucía: la Feria de Abril. La iniciativa, 
que repitió el éxito de anteriores edi-
ciones, contó con un partido de fútbol 
entre jóvenes y séniores y actuaciones 
varias a lo largo de toda la jornada.
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Brownie... para 
amantes del 
chocolate...
Arantxa y Sergio
     @quemenjoavui 

El passat 25 de març, l’avinguda Gene-
ralitat de la Bisbal del Penedès va allot-
jar l’esprint intermedi de la cinquena 
etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, 
que enguany celebrava els seus 101 
anys d’història.

Els esportistes venien de Rodonyà 
per la T-240 i, després de fer l’esprint 
a l’altura del número 23 de l’avinguda 
de la Generalitat, van continuar per la 

La 5a etapa de la Volta Ciclista a 
Catalunya passa pel municipi
A la Bisbal es va poder gaudir d’un dels 14 esprints 
intermedis puntuables de la cursa

T-240 en direcció al Papiolet. Al seu 
pas per la Bisbal, nombrosos bisba-
lencs i bisbalenques —entre ells/es, 
l’alumnat i el professorat de l’Escola Ull 
de Vent— van poder veure el millors 
ciclistes professionals del món.

La Volta Ciclista a Catalunya inclou 
un total de 14 esprints puntuables, 
dos en cadascuna de les etapes de la 
cursa.

Ingredients:
• 230 g de chocolate negro 
80 % para fundir
• 1 cucharada de café exprés 
descafeinado
• 200 g de mantequilla 
derretida
• 1/4 de taza de chocolate en 
polvo
• 5 huevos
• 1 taza de azúcar
• 2 cucharaditas de esencia 
de vainilla
• 1 taza de harina
• 1 pizca de sal (para resaltar 
los sabores)
• 1/2 taza de chocolate en 
polvo
• 120 g de nueces picadas

Elaboració:
Pas 1. Precalentar el horno a 180 °C 
y engrasar el molde con un pelín de 
mantequilla y papel de horno.

Paso 2. Cortar el chocolate a trocitos 
y ponerlo en un bol junto con el café 
descafeinado y el ¼ de taza de cacao en 
polvo. Calentar la mantequilla, añadirla al 
chocolate y dejarlo reposar 2 o 3 minutos 
para que se funda el chocolate y, de esta 
manera, pueda integrarse mejor. Reservar 
un poquito aparte para añadirlo por 
encima de la tarta al salir del horno.

Paso 3. En otro bol, añadir el azúcar, 
la vainilla y la sal. Batimos con 
varillas durante unos 10 minutos 
aproximadamente. Vamos añadiendo 
los huevos a la mezcla, de uno en uno, 
sin dejar de batir otros 5 minutos más; 
de esta manera saldrá superesponjosa. 
Añadimos la ganache de chocolate que 
tenemos reservada a la mezcla, sin dejar 
de batir hasta que la consistencia sea tipo 
mousse. Incorporar la harina tamizada 
y la otra ½ taza más de chocolate en 
polvo, mezclando de forma envolvente 
y suavemente para no bajar el aire. 
Mezclamos también las nueces con 
cuidado, reservando algunas para adornar.

Paso 8. Añadir al molde estirándolo de 
manera que quede lo más uniforme 
posible; poner las nueces, y meter al horno 
unos 20 minutos.

Paso 9. Al sacarlo del horno, golpear 
un poco la bandeja para que quede 
desquebrajado, añadir el resto del 
chocolate fundido que teníamos 
reservado, en forma de «rallotes», y echar 
las nueces por encima.

El diumenge 24 d’abril va tenir lloc el 
Cros Comarcal de la Bisbal del Penedès, 
una prova organitzada des del Consell 
Esportiu del Baix Penedès amb la col·la-
boració de la Regidoria d’Esports.

La cursa va comptar amb la partici-
pació d’infants i joves de tota la comar-
ca, entre els quals hi havia alumnes de 
l’Escola Ull de Vent i de l’Institut Coster 
de la Torre. Com cada any, es vol fer 
un agraïment a tots els comerços bis-
balencs que van col·laborar en l’avi-
tuallament final: Forn de les Escales, 
Agro-Verde, Caprabo, Fruites i Verdures 
Montserrat i Queviures Dolors Mareu. 

La Bisbal torna a acollir un cros 
comarcal
Van participar-hi infants de tot el Baix Penedès, 
entre els quals hi havia alumnat de l’Escola Ull de 
Vent i de l’Institut Coster de la Torre



18 Torre de guaita núm. 47 · La Bisbal del Penedès · MAIG/JUNY 2022

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

ESPAI
D’OPINIÓ
DELS GRUPS 
MUNICPALS

No cabe duda de que, en este último año de 
legislatura, el Gobierno del PDeCAT quiere 
acelerar la marcha para demostrar que, al 
final, no ha cumplido ni con la mitad de lo 
que vendió para las elecciones del 2019. 
Tres años sabáticos que ya no pueden ex-
cusarse con una pandemia. Un gobierno 
demasiado conservador y arcaico para una 
población que despierta, más dinámica, 
harta de más de lo mismo. Ara la Bisbal SÍ 
que ha continuado atendiendo a los veci-
nos, respondiendo a las quejas y al abando-
no de nuestros barrios colindantes.

Denunciamos ante la prensa y al Síndic 
de Greuges que han transcurrido más de 
cuatro meses desde la aprobación de nues-
tra moción para la gratuidad del trans-
porte urbano e interurbano y uso de las 
instalaciones municipales para el colecti-
vo de discapacitados. El gobierno munici-
pal del «Compromís 0» no se ha dignado a 
publicar aún la modificación de la orde-
nanza fiscal en el BOP. Significa que dicho 
colectivo sigue pagando el autobús por 
capricho del PDeCAT y pagará también 
el acceso a la piscina municipal este año. 
Este retraso VOLUNTARIO en aplicar lo que 
se aprueba desde nuestra oposición no 
tiene ya calificativo por la falta de interés 
social e incontestable indiferencia hacia 
las personas.

A nivel social, plasmamos nuestras dudas 
sobre los criterios de selección de las fami-
lias que optan a las dos viviendas sociales 
que nuestra regidora proyectó en el 2016. 
Han votado un reglamento de uso que in-
fringe las libertades individuales y la propia 
Constitución. A nivel de medioambiente, 
la pasividad es absoluta. El paro ha subido 
un 11,15 % en La Bisbal, por lo que cues-
tionamos las políticas «pasivas» de ocupa-
ción. La Fassina costará más de 732.000 € 
y el polideportivo, aún por remodelar tras 
siete años de cierre voluntario por parte del 
PDeCAT.

Finalmente, somos el único partido en 
votar en contra del impuesto municipal 
de la «plusvalía», un impuesto vergonzoso 
y abusivo que ya ha sido retirado en más de 
la mitad de los municipios españoles. ¿Por 
qué en La Bisbal no?

Poc a poc, tot i que encara no podem dir 
que la lluita contra la COVID-19 s’hagi 
acabat, és una realitat que la presència i 
l’afectació han anat a menys. Precisament 
aquesta disminució ens ha apropat a la re-
laxació de mesures, i ens alegra veure com 
la cultura agafa embranzida i els calenda-
ris s’omplen de nous actes i fires arreu del 
territori. Tot fa pensar que aquest estiu po-
drem gaudir de les nostres festes de barri 
i major, moltes d’elles suspeses aquests 
anys de pandèmia.

ERC La Bisbal i la nostra portaveu, Silvia 
Monfort, estem compromesos i ens sentim 
al costat de la gent, dels nostres veïns i as-
sociacions; per això estem a oberts a aju-
dar-vos en tot allò que ens sigui possible. 
Des de l’oposició, no tenim gaire marge 
d’actuació, però podem ser el vostre alta-
veu. També, ara que l’activitat cultural tor-
na a activar-se, podem assessorar i infor-
mar totes aquelles associacions i entitats 
en la cerca i tramitació d’ajuts (del munici-
pi, del Consell Comarcal o de la Diputació), 
la preparació dels documents o la revisió 
de les bases reguladores. No ho dubteu, 
som al vostre servei, estem al vostre costat.

La presidenta, Silvia Monfort, i el nostre 
secretari d’organització, Xavier Faura, con-
tinuen preparant-se i formant-se per poder 
respondre a les necessitats dels ciutadans 
i del municipi. Darrerament, ERC va orga-
nitzar una trobada de l’àmbit municipal a 
Reus, que va aplegar més de 500 persones 
i on es va debatre i parlar de les eines ne-
cessàries per a afrontar els nous reptes, po-
sant en el centre de totes les polítiques el 
benestar de les persones, el medi ambient 
i el respecte i la defensa dels drets i les 
llibertats. Formar part d’un partit com Es-
querra, amb molta experiència política i de 
govern i que, a més, presideix la Generali-
tat, ens permet a la secció local  disposar 
de tècnics, economistes, advocats, etc. que 
ajuden els regidors en la seva activitat po-
lítica i també en la tasca d’assessorament 
ciutadà.
*** Continuem a la columna d’UNiTS-
FIC ***

ERC La Bisbal, treballant 
per continuar al costat de 
la gent (1a part)

Queda un año de gobierno 
del «Compromís 0» ¡y se 
acabará la pesadilla! 
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A més, ens ofereixen una gran quantitat de 
cursos per a la millora en el desenvolupa-
ment de la tasca que fan la Silvia i en Xavi. 
Estem ben preparats i recolzats.

A nivell municipal, continuem treballant, 
ampliant i reforçant la secció local. Si fa uns 
mesos en vàrem renovar completament 
l’executiva, darrerament hem convocat 
una assemblea de militants per escollir el/
la proper/a cap de llista. Un cop escollit/
da, es començarà a treballar en la forma-
ció de l’equip de treball que conformarà la 
candidatura de la nostra secció local, que 
haurà d’estar preparat i format i tenir una 
clara orientació i vocació de servei públic 
als bisbalencs i les bisbalenques.

Els membres de l’executiva local —Silvia 
Monfort, Montse Móra, Xavier Faura i An-
drés Giordana—, així com tots els militants, 
compartim una visió clara de com volem 
que sigui el nostre municipi i ajuntament: 
volem un ajuntament obert i a prop dels 
ciutadans, sostenible i respectuós amb el 
medi ambient, allunyat de l’especulació 
del polígon; volem evitar que es malven-
guin terrenys municipals del polígon sense 
previs compromisos de contractació del 
promotor o les empreses que s’hi instal·lin; 
volem una Bisbal amb rellevància i prota-
gonisme en l’àmbit comarcal, que el nostre 
poble torni a ser conegut per la seva oferta 
i qualitat dels serveis públics i no pels crits 
i les faltes de respecte de la tinença d’alcal-
dia als plens municipals; volem indústria 
que aporti un valor afegit al territori, esta-
bilitat i feines de qualitat, i no només naus 
logístiques amb treballadors temporals i 
d’ETT i que avui hi són i demà no. Volem un 
ajuntament que aposti per la promoció de 
la cultura, l’esport i el benestar social sense 
complexos. Aquesta és la Bisbal que volem 
per a tots els ciutadans i les ciutadanes.

Ens podeu contactar a labisbaldelpe-
nedes@esquerra.cat. Estarem encantats 
d’escoltar-te.
ERC La Bisbal del Penedès

ERC La Bisbal, treballant 
per continuar al costat de 
la gent (2a part)

El actual concejal del PSC José María Cua-
dros Sánchez anuncia que no volverá a con-
currir en las próximas elecciones municipa-
les del próximo año. Cuadros es el histórico 
concejal socialista de la población que ha 
estado en las distintas legislaturas desde 
el año 1999 hasta el 2010 y, durante la del 
1999-2002, también fue consejero del Con-
sell Comarcal Baix Penedès. El motivo de 
no continuar en primera línea de la política 
municipal es para dar paso y continuidad al 
proyecto socialista que se inició en el 2019. 
En este sentido, la Agrupación Socialista de 
La Bisbal del Penedès ha reelegido a Daniel 
Caballero como candidato alcaldable del 
PSC para las próximas elecciones municipa-
les del 28 de mayo del 2023. Los socialistas 
estamos preparados para iniciar el cambio 
de rumbo que necesita el municipio, un mu-
nicipio donde se han de dejar los personalis-
mos y amiguismos que desarrolla el actual 
equipo de gobierno del PDeCAT – COM-
PROMÍS – CENTREM… y cumplir con la ciu-
dadanía. Los barrios y el centro del pueblo 
han estado totalmente abandonados du-
rante los tres primeros años, y este último, 
¡a correr que vienen elecciones! Desde el 
Grupo Municipal del PSC presentamos en el 
pleno de septiembre del 2021 una propues-
ta en que solicitábamos la creación del cuer-
po de Vigilancia Municipal. Dicha propuesta 
fue aprobada por unanimidad de todos los 
partidos representados en el Ayuntamiento, 
ya que creemos que es del todo necesario 
a fin de velar por la seguridad de tod@s. El 
equipo de gobierno no ha realizado nin-
gún trámite y, por lo tanto, la propuesta ha 
quedado en un cajón. Creemos firmemente 
que el actual gobierno municipal del Ayun-
tamiento está sobresaturado con perder el 
tiempo en las redes sociales, en tutoriales o 
en bodas y banquetes que l@s ciudadan@s 
no han de pagar. Por ello, una vez más, insta-
mos a la alcaldesa a que actúe con respon-
sabilidad y que gobernar no es solo «ordeno 
y mando», fotos, vídeos y «pica-picas»; un 
buen político es quien sabe gobernar, escu-
char y negociar con sus adversarios.
Grup Municipal del PSC de la Bisbal
del Penedès
Caballero.psc@bisbalpenedes.com

Preparados para 
gobernar

Encarem l’últim any d’una legislatura di-
ferent per la pandèmia que hem patit i 
viscut, la pandèmia de COVID-19, que ens 
ha aturat projectes i propostes i també ens 
ha ensenyat a teletreballar i a posar mol-
ta imaginació per a fer les coses diferents; 
però també, il·lusionats pels nous reptes 
que suposa superar una pandèmia i amb 
molta passió per a continuar fent el que 
més ens agrada: millorar la qualitat de vida 
de tots vosaltres.

En aquests tres anys de legislatura, hem 
executat bona part dels projectes que ens 
hi havíem proposat, com l’enderroc de la 
masia de la Miralba, l’ampliació dels locals 
socials de Can Gordei i el Priorat, el control 
de les colònies de gats i la recollida d’ani-
mals abandonats, les campanyes pels co-
merços bisbalencs o la millora de la reco-
llida de residus.

En altres projectes hi estem treballant, 
com el menú saludable, les obres al poli-
esportiu municipal i a la fassina, inversions 
en la xarxa d’aigua del Papagai, el Priorat 
i Can Gordei, l’adjudicació dels habitatges 
socials, l’obertura del local social de la Mi-
ralba o el camí de vianants del Priorat.

Continuem mantenint i millorant ser-
veis ja existents, com el Rebost Solidari, els 
Pressupostos Participatius, el suport a les 
entitats i associacions o el servei Bon Dia.

I tot això no ho fem sols, sinó que fem 
camí amb bisbalencs i bisbalenques com-
promesos/es amb la Bisbal.

Des del 23 de maig, i fins que s’acabi la 
legislatura, cada setmana compartirem el 
motiu pel qual un bisbalenc o una bisba-
lenca està compromès/esa amb la Bisbal. 
Si tu també ho estàs i vols formar part 
d’aquest projecte fes-nos-ho saber!

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

Grup Municipal de Compromís 
amb la Bisbal

Encarem l’últim any 
d’aquesta legislatura amb 
compromís i passió!



El dissabte 23 d’abril, diada de Sant Jordi, es van lliurar els 
premis del concurs literari infantil de Sant Jordi a l’alumnat 
de l’Escola Ull de Vent. Els infants guardonats, des de P3 fins 
a sisè de primària, van pujar a l’escenari per recollir el seu 
diploma i un petit obsequi.

Es lliuren els premis 
del Concurs Infantil de 
Sant Jordi


