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La Bisbal recupera les festes dels barris
Durant els mesos de juliol i agost, la ciutadania pot gaudir de les activitats 
programades per les associacions veïnals i d’una Festa Major sense restriccions

7. Els veïnats 
decideixen a què 
destinar una part del 
pressupost municipal

9. Pas endavant per 
a millorar la xarxa 
d’aigua al Priorat i a 
Can Gordei

10. Trobada anual 
entre el voluntariat i 
les persones usuàries 
del servei Bon Dia

15. La Flama del 
Canigó arriba a la 
Bisbal per encendre la 
foguera de Sant Joan
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Serveis
Biblioteca Municipal
Al primer pis del Centre Municipal 
de Cultura
Biblioteca i servei d’ordinadors
Horari: de dilluns a divendres de 
16.30 a 20 h

Xarxes socials
     @AjuntamentBisbalPenedes
     @BisbalPenedes

Ple municipal ordinari

A favor En contra Abstenció20 DE JUNY DEL 2022

Festes locals per al 2023 Compromís, 
PSC, Units, 
ARA i ERC

Notícies breus

Aprovat el calendari de dies festius 
locals per al 2023

En el ple ordinari del passat 20 de juny 
es van aprovar les dues festes locals 
proposades pel consistori a la Genera-
litat de Catalunya per a l’exercici 2023: 

seran els dilluns 24 d’abril (per allar-
gar la diada de Sant Jordi) i 14 d’agost 
(amb motiu de la celebració de la Festa 
Major).

Medidas para frenar la población de la 
procesionaria 

Un año más, el Ayuntamiento comen-
zó a instalar durante el mes de mayo 
en los pinares del término municipal 
varias trampas para evitar la prolife-
ración de dichas orugas, tóxicas para 
la piel humana y muy peligrosas para 
las mascotas. Estas trampas contienen 
feromonas que atraen a los especíme-

nes y, además de su captura, permiten 
realizar un monitoreo para combatir la 
reproducción de esta especie. Adicio-
nalmente, y por primera vez, el con-
sistorio ha colocado cinco cajas-nido 
para fomentar la presencia de aves in-
sectívoras que reduzcan la población 
de estos insectos.

Nou èxit d’Els Bous 
de la Bisbal a la 
diada castellera

El carrer Doctor Robert va acollir, el dia 
16 de juliol, la celebració de la Diada 
Castellera dels Bous, una jornada que 
va comptar amb la participació de la 
Colla Castellera de la Bisbal i els Caste-
llers de Mediona. Des de l’Ajuntament 
es vol felicitar Els Bous per haver acon-

seguit el seu primer 3 de 7 després de 
la pandèmia. La diada va incloure un 
sopar per als membres de les colles i 
una festa castellera oberta a tothom.
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Vivim un estiu normalitzat, sense 
restriccions

“Volem agrair la tasca 
de les associacions 
de veïns que 
han treballat per 
recuperar les festes 
dels barris

Después de dos años, el 2020 y el 2021, de pandemia y con restricciones por la CO-

VID-19, este verano lo vivimos con normalidad; aunque sigue habiendo casos de CO-

VID-19, ya son menos graves.

Debemos continuar alerta para no contagiarnos ni contagiar, sobre todo a las per-

sonas más vulnerables.

Podemos disfrutar de la piscina desde mediados de junio hasta el 11 de septiembre, 

del Casal —con más de 70 niñas/os— durante muchas semanas y de las fiestas.

¡Las asociaciones de vecinos del municipio pueden, después de dos años, volver a 

organizar fiestas para que todos las disfrutemos! ¡Muchas gracias a todas las per-

sonas de las asociaciones que destináis parte de vuestro tiempo y esfuerzo a 

hacerlo posible!

La Fiesta Mayor, el día de la Asunción de la Virgen, es la Fiesta Mayor de todo el mu-

nicipio y las entidades nos han preparado actividades y actos para todos/as.

Somos un municipio vivo, cultural, musical, deportivo, juvenil y asociativo; nos 

han preparado un verano para no parar ¡y os animo a participar de él! 

Y las personas que formamos parte del Ayuntamiento estamos con vosotros, para 

apoyaros y seguir teniendo el mejor verano.

Vivimos un verano normalizado, sin 
restricciones

“Queremos 
agradecer la labor 
de las asociaciones 
de vecinos que 
han trabajado para 
recuperar las fiestas 
de los barrios

Agnès Ferré
Alcaldessa de la Bisbal 
del Penedès

Després de dos anys, el 2020 i el 2021, de pandèmia i amb restriccions per la CO-

VID-19, aquest estiu el vivim amb normalitat; tot i que continuen havent-hi casos de 

COVID-19, ja són menys greus.

Hem de continuar alerta per a no contagiar-nos ni contagiar, sobretot les persones 

més vulnerables.

Podem gaudir de la piscina des de mitjan juny fins a l’11 de setembre, del Casal 

—amb més de 70 infants— durant moltes setmanes i de les festes.

Les associacions de veïns del municipi poden, després de dos anys, tornar a or-

ganitzar festes perquè tots les gaudim! Moltes gràcies a totes les persones de les 

associacions que destineu part del vostre temps i esforç a fer-ho possible!

La Festa Major, el dia de l’Assumpció de la Mare de Déu, és la Festa Major de tot el 

municipi, i les entitats ens han preparat activitats i actes per a tothom.

Som un municipi viu, cultural, musical, esportiu, juvenil i associatiu; ens han 

preparat un estiu per a no parar i us animo a participar-hi!

I les persones que formem part de l’Ajuntament estem amb vosaltres, per do-

nar-vos suport i continuar tenint el millor estiu.
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Durant els mesos de juny i juliol, els bar-
ris del nucli van poder celebrar les se-
ves festes, enguany, sense restriccions 
per la COVID-19. El primer a fer-ho va 
ser el barri de la Plaça, que el 18 de juny 
va organitzar un esmorzar popular, la 
tradicional cercavila de les coques, un 
espectacle infantil i un ball de nit. A 
la tarda es va comptar amb l’actuació 
de la Colla Castellera de la Bisbal, Els 
Bous, que també va participar el dia 25 
a la festa del barri de Baix. Un sopar a 
la fresca el dia abans, jocs familiars, la 
passejada i benedicció de les coques, 
un ball de nit i música amb els DJ bis-
balencs Ràdio Esventada van ser altres 
de les activitats programades. El primer 
cap de setmana de juliol va ser el torn 
del barri de la Riba, que, després de 

Els barris del nucli celebren les seves festes 
sense restriccions
La cercavila de les coques s’ha convertit, amb el pas dels anys, en una de les 
tradicions bisbalenques més arrelades al municipi

dos d’anys, va poder tornar a celebrar 
la seva tradicional sardinada. La festa 
va incloure també la «cercavila de les 
coques», una actuació de màgia i ball.

Des de la Regidoria de Cultura es vol 
agrair i reconèixer la gran tasca desen-
volupada per les comissions dels barris 
per a poder recuperar aquestes festes 
amb total normalitat.

El consistorio licitó en junio el alquiler 
de cabinas sanitarias, así como el trans-
porte, la instalación, el mantenimiento 
y el vaciado de estas, para la Fiesta Ma-
yor, las festividades de los barrios de La 
Plaça, de Baix y de La Riba y las celebra-
ciones veraniegas de L’Ortigós, La Mi-
ralba, La Masieta, L’Esplai, Can Gordei y 
El Priorat.

La finalidad de esta medida es ga-
rantizar las condiciones de salubridad 
necesarias durante las fiestas popula-
res. Con un presupuesto de 5.840,67 € 
anuales, el Ayuntamiento cumple con 
la obligación de contar con un número 
determinado de cabinas sanitarias en 
cada celebración.

Se adjudica 
el alquiler de 
cabinas sanitarias 
para actos festivos

El diumenge 10 de juliol 
es va produir una avaria al 
pou d’aigua de Rodonyà, 
la qual va deixar sense ser-
vei el nucli de la Pineda de 
Santa Cristina.

Davant d’aquesta inci-
dència, l’Ajuntament de 
la Bisbal del Penedès ha 
posat a disposició de les 
persones d’aquest veïnat 
que s’han vist afectades pel tall de subministrament d’aigua entrades per 
a la piscina municipal amb el propòsit de facilitar-los l’accés a les dutxes de 
l’equipament. A més, tenen disponible el servei de dutxa del camp de futbol, 
on també s’ha habilitat l’ús públic de les rentadores, juntament amb les de 
la llar d’infants. 

Per a demanar hora per a fer servir les rentadores o les dutxes cal adreçar 
un missatge de WhatsApp al 684 416 843 o trucar al 608 568 881.

 

Accés a la piscina per al veïnat 
de la Pineda de Santa Cristina 
afectat pel tall d’aigua
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La Festa de l’Ortigós va encetar el 3 
de juliol el recull de festivitats que els 
barris del municipi celebren durant 
aquest mes. El Mas del Sol va rebre 
la visita de Sons d’Alta Mar, el grup 
d’havaneres que va amenitzar el ves-
pre amb les seves interpretacions, 
acompanyades per una gran afluència 
popular que va poder gaudir de rom 
cremat, coca i cava.

El 9 de juliol va ser el torn de la Mi-
ralba, on es va celebrar una jornada 
d’esbargiment aquàtic amb tobogan 
d’aigua i una festa d’escuma. A la nit, 
l’Associació de Veïns de la Miralba va 
conduir un sopar obert a tothom que va 
antecedir a música i ball per a tothom.

La Festa de la Masieta va arribar el 
16 de juliol amb una festa d’escuma al 
migdia i, a la nit, una orquestra espe-
cialitzada en versions que va oferir al 
públic un recull d’algunes de les peces 
més conegudes del panorama musical.

El 22 de juliol va arrencar al barri de 
l’Esplai amb celebracions que van om-
plir d’activitats tot el cap de setmana, 

Les festes dels barris guarneixen la Bisbal  
Els nuclis de l’Ortigós, la Miralba, l’Esplai i la Masieta van convidar tota la ciutadania 
a participar en les celebracions

com jocs aquàtics per a infants, una 
paellada popular i sessions de música i 
ball a càrrec d’una comparsa simfònica 
i punxa-discos.

Sonen 
tambors de 
festa major 
a la Bisbal
Bisbalenques i 
bisbalencs es preparen 
per a celebrar la festa 
gran del municipi

La nostra vila s’enllesteix per a rebre 
les celebracions de la Festa Major. En-
guany, el municipi s’omplirà del gruix 
d’activitats per a infants i grans entre 
els dies 11 i 17 d’agost.

Durant aquestes dates, la ciutadania 
està convidada a participar en propos-
tes per a tots els gustos, com la cerca-
vila, els correfocs, tallers, castellers i ac-
tuacions d’artistes com Doctor Prats, 
The Tyets, bandes de tribut a Txarango 
i Mecano i un espectacle a càrrec de 
Quim Masferrer.

Obert el termini per a             
presentar propostes per al 
bar de la Festa Major
El període per a presentar candidatu-
res per al bar de la Festa Major és del 
25 de juliol al 5 d’agost a les 14 ho-
res, i es licita per dos anys més un de 
pròrroga. El servei estarà ubicat al pati 
de l’Escola Ull de Vent entre els dies 12 
i 17 d’agost, ambdós inclosos.
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L’obra al barri del Priorat va ser plante-
jada per a dotar el local social d’espais 
diferenciats per a acollir diverses acti-
vitats organitzades per l’Ajuntament 
i les associacions veïnals. A finals de 
juny, els serveis tècnics municipals van 
informar de la finalització dels treballs, 
que han permès ampliar l’equipament 
amb la construcció d’una sala de 75,42 
m2 amb un separador que afavoreix 

Finalitzen 
les obres 
d’ampliació del 
local social del 
Priorat  
La reforma ha consistit en 
la creació d’una sala amb 
separador abatible i una 
millora de la rampa d’accés 

“Un cop s’hi executin les tasques de pintura, l’espai 
municipal obrirà de nou les seves portes

la divisió de la nova zona en dues 
àrees (de 32,38 m2 i 43,04 m2, respec-
tivament). D’altra banda, també s’han 
col·locat baranes de seguretat a la 
rampa ja existent.

L’import de l’obra és de 63.368,20 €, 
i s’ha comptat amb una subvenció del 
Pla d’Acció Municipal de la Diputació 
de Tarragona, que ha costejat el 78,5 
% del preu de la reforma. 

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès 
va començar al mes de març el procés 
d’adjudicació del bar del local social de 
la Miralba, ubicat al número 6 del carrer 
Gladiol. Al concurs, s’hi va presentar una 
única proposta dins el procediment de 
licitació del servei, a la qual, en complir 
els requisits, es va adjudicar. El consistori 
va signar a principis de juny el contrac-
te de licitació i, des del diumenge 5 de 
juny, el bar té les seves portes obertes a 
tota la ciutadania bisbalenca cada dia, 
excepte els dimarts. Els dilluns, dime-
cres i dijous l’horari del bar és de les 8 
a les 22 hores; els divendres i dissabtes, 
de les 8 a les 0 hores, i els diumenges, 
des de les 8 fins a les 23.30 hores.

El bar del local social de la Miralba obre 
les seves portes  
Tot el veïnat té disponible el servei de barra a l’equipament municipal 
des de principis de juny

“El 16 de març es van aprovar les bases reguladores 
que regeixen la llicència del bar
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Abiertas las votaciones de los Presupuestos 
Participativos
La ciudadanía bisbalense se ha movilizado para presentar varias propuestas 
de mejora e inversión

“La previsión es que las inversiones seleccionadas se 
ejecuten antes de acabar el año

Un total de 59 personas han presenta-
do proyectos para mejorar los espacios 
y equipamientos públicos de La Bisbal. 
Las propuestas fueron presentadas del 
16 al 31 de mayo, valoradas en junio 
por las autoridades municipales y so-
metidas a votación popular durante 
los meses de julio y agosto. 

Será durante el mes de setiembre 
cuando se hagan públicas las ideas 
más votadas, que se ejecutarán en los 
siguientes meses.

Días de votación
Las urnas para los proyectos de Can 
Gordei estarán situadas en el local so-
cial el día 31 de julio desde las 11 hasta 
las 13 horas; en el barrio de El Priorat 
se colocarán el sábado 6 de agosto, 
también en su local social, desde las 
10 a las 12 horas, y la última votación 
será el 13 de agosto en la plaza Mayor, 
también de las 10 a las 12 horas.

Deu persones empadronades a la Bis-
bal i que tenen més de 18 anys van ser 
escollides a l’atzar el 13 de juny per la 
Junta de Govern per a participar en 
l’Auditoria Ciutadana. La iniciativa, que 
enguany celebra la seva cinquena edi-
ció, pretén que veïnes i veïns coneguin 
de primera mà a què es destinen els 
fons del Pressupost municipal.

De forma voluntària, aquesta dese-
na de persones poden assistir com a 
convidades a la Comissió de Comptes, 
òrgan encarregat de revisar factures 

Control dels comptes públics a través 
de l’Auditoria Ciutadana 
El Govern local convoca per cinquena vegada aquest organisme que 
insta el veïnat a participar en la Comissió de Comptes

“El consistori va engegar aquesta iniciativa fa cinc 
anys amb la voluntat de continuar avançant en 
l’àmbit de la transparència i el govern obert

municipals i temes de comptabilitat. 
Prèviament, el consistori es va reunir 
amb les persones seleccionades per 
explicar-los detalladament el funcio-
nament de la Comissió i fer-los acte 
de lliurament de documentació que 
podran consultar els dies previs a l’as-
sistència a la reunió, convocada per al 
divendres 29 de juliol.
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La canalla bisbalenca ha començat ja 
a gaudir de les vacances amb el Casal 
d’Estiu. El projecte acull aproximada-
ment una vuitantena d’infants per 
setmana.

L’opció de quedar-se a dinar al men-
jador amb carmanyola i sense cost 
addicional també ha tingut una gran 
rebuda. Aquesta possibilitat permet 
allargar la jornada fins a les 15.30 
hores (amb inscripció prèvia i places 
limitades), mentre que tothom qui 
ho desitgi pot mantenir-se en l’horari 
habitual, que s’estén des de primera 
hora del matí fins a les 13.30 hores. En 
tots dos casos, l’entrada és flexible en-
tre les 8 i les 9 hores.

El Casal d’Estiu arrenca amb rècord de 
participació 
Una mitjana de 80 nenes i nens participen setmanalment en les propostes 
estiuenques organitzades per l’empresa La Ballaruga

El Casal d’Estiu, que no ha apujat els 
preus des de fa set anys, proposa un 
ventall d’activitats per a tots els nens i 

les nenes del poble, com anar a la pis-
cina dos cops per setmana i organitzar 
una excursió setmanal.

Després de les proves realitzades al llarg dels darrers dies, 
el municipi ja disposa de les autoritzacions necessàries 
per a enviar a dipòsit l’aigua allotjada al pou de l’Esplai.

Va ser l’any 2017 quan el consistori va encetar les trami-
tacions i tasques d’adequació essencials per a habilitar la 
construcció d’un nou pou d’aigua després que l’equipa-
ment existent s’assequés al juny del 2016.

De forma provisional, el servei del nou pou es va posar 
en funcionament el passat 8 de juliol. 

Es posa en funcionament 
el nou pou de l’Esplai L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès es reafirma en l’opo-

sició al projecte de línies elèctriques aèries d’alta tensió 
(LAAT), amb el qual es pretén la construcció de sis torres de 
més de cinquanta metres al nostre terme municipal. La lí-
nia és per a portar energia renovable de l’Aragó fins a l’àrea 
metropolitana de Barcelona, sense deixar cap benefici al 
nostre territori, que quedaria trinxat. En aquesta línia, a fi 
de no hipotecar espais naturals ni rurals, el consistori pro-
posa instal·lar panells solars a l’autopista Saragossa-Barce-
lona. Segons l’alcaldessa, Agnès Ferré, «les infraestructures 
d’energia renovable han de ser de proximitat i aprofitant 
espais, com per exemple les autopistes».

Oposició a la instal·lació 
de torres d’alta tensió a 
l’entorn natural
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Alguns trams de la xarxa d’abastament 
d’aigua potable a les zones del Priorat 
i Can Gordei es troben deteriorats per 
problemes amb la calç i la formació 
de taps. És per això que el consistori 
ha aprovat un projecte de millora que 
s’aprofitarà per a substituir i soterrar 
els trams de canonada que van per so-
bre de la vorera.

Al Priorat es preveu invertir 
328.959,11 euros (IVA inclòs) en la 
substitució de 437 metres de canona-
da als carrers Zamora, Cuenca, Teruel, 
Córdoba i Coruña. S’hi instal·laran 
també vàlvules de pressió en diferents 
punts. A Can Gordei es destinaran 
254.864,65 euros (IVA inclòs) per a fer 
el mateix treball als carrers Llobregat, 

Millores en la xarxa d’abastament d’aigua 
al Priorat i a Can Gordei
El consistori aprovarà una modificació de crèdit que permetrà dur a terme 
aquest projecte, que vol garantir la qualitat del servei

Ebre, Tordera i Besòs, instal·lar-hi nous 
aparells per a regular la pressió i reti-
rar-ne els metres de canonada existent 
que estan en desús.

L’Ajuntament té previst fer una mo-
dificació de crèdit per a incorporar al 
pressupost una part del romanent de 
tresoreria, la qual permetrà execu-
tar les obres. L’empresa adjudicatària 
haurà de realitzar els treballs en un 
termini màxim, a cada barri, de quatre 
mesos.

“El projecte inclou la substitució i el soterrament 
de diversos trams de canonada i la instal·lació de 
vàlvules de pressió

L’Ajuntament ha tornat 
a iniciar el procés per a 
adjudicar les obres de la 
primera fase de la reha-
bilitació i ampliació del 
poliesportiu municipal. 
El concurs es va declarar 
desert al mes de febrer a 
causa de l’increment del 
preu de les matèries pri-
meres, que va impossibi-
litar que les empreses poguessin assumir el cost de l’obra. 
En aquesta nova convocatòria, el consistori ha actualitzat 
els preus i ha modificat el projecte.

Un cop tancat el termini per a rebre ofertes, s’hi han pre-
sentat un total de quatre empreses. Les pròximes setma-
nes s’obriran els sobres per a poder valorar les propostes 
i adjudicar l’obra. El preu de licitació del projecte ha estat 
d’1.568.806,18 euros (IVA inclòs) i el període d’execució, 
de divuit mesos. 

Es licita la primera 
fase de les obres del 
poliesportiu 

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha adjudicat el con-
tracte per a desbrossar les voreres del poble i la carretera 
TP-2404 per un preu de 61.180,10 € anuals.

Concretament, la Fundació Privada de Santa Teresa s’en-
carregarà del manteniment de les voreres per 55.635,73 €, 
mentre que la neteja de 3.000 km2 de la carretera anirà a 
càrrec d’Agro Serveis Catalunya, SCP, per 1.490,91 € anuals.

S’adjudica el servei 
de desbrossament de 
voreres i neteja de la 
TP-2404
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Voluntàries i voluntaris del servei Bon 
Dia es van trobar el 15 de juny amb les 
persones usuàries, a les quals truquen 
periòdicament per comprovar si tot 
està bé i per xerrar-hi una estona.

Durant la tarda, voluntariat i perso-
nes usuàries van compartir una bona 
estona en una trobada en què van 
gaudir d’un berenar compartit i van 
jugar partides de bingo, amb premis 
d’entitats productores locals.

El servei Bon Dia és una iniciativa 
del govern municipal de la Bisbal, 
nascuda fa uns anys amb la voluntat 
d’acompanyar a les persones grans i 
lluitar contra la soledat que sovint pa-
teix aquest col·lectiu. 

Trobada entre el voluntariat i les persones 
usuàries del servei Bon Dia
L’Ajuntament va organitzar un berenar al Racó de la Gent Gran 
amb obsequis i entreteniment 

La Bisbal és un municipi amb una àrea 
molt extensa però amb els comerços 
i serveis concentrats al nucli urbà. 
Aquest fet suposa que una gran quan-
titat de persones, especialment gent 
gran que viu sola, tinguin dificultats 
per a desplaçar-se i comprar queviu-
res o mantenir una alimentació sana i 
equilibrada. Amb aquesta problemà-

S’està 
tramitant un 
nou servei 
de menjar 
saludable per a 
persones grans   
L’Ajuntament s’encarregarà 
de fer possible aquesta 
iniciativa    “La posada en marxa del servei de menjar a domicili 

respon a una demanda de les persones usuàries 
del Servei Bon Dia, que tenen dificultats a l’hora de 
fer-se el dinar

tica sobre la taula, l’Ajuntament té 
previst impulsar un servei de menjar 
saludable destinat a aquests casos. 
El consistori ha detectat aquesta ne-
cessitat a través del  Servei Bon Dia, 
un projecte municipal que, gràcies a 

voluntàries i voluntaris, s’encarrega 
de contactar de manera habitual amb 
persones de més de 65 anys que viuen 
soles, majoritàriament, per comprovar 
si es troben bé, xerrar-hi i detectar-ne 
problemes o necessitats específiques.
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Nuestro municipio ha organizado entre junio y julio talle-
res de defensa personal dirigidas a toda la gente mayor 
de La Bisbal. Se trata de clases gratuitas en las que se han 
aprendido técnicas para protegerse ante cualquier situa-
ción de peligro.

Esta propuesta se enmarca dentro de las actividades del 
Pacto de Estado contra la Violencia de Género, a través del 
cual el Ayuntamiento de La Bisbal ha recibido una ayuda 
de 4.633,85 €.

Clases de defensa personal 
para la gente mayor

Al mes de maig, l’Ajuntament va adju-
dicar dos habitatges de lloguer social a 
dues famílies bisbalenques. Una de les 
famílies adjudicatàries va signar el con-
tracte el 14 de juny per un preu men-
sual de 125,53 € i un termini de dos 
anys. L’altra va renunciar a l’habitatge, 
que ha estat adjudicat a una nova fa-
mília per un preu mensual de 178,29 
€. El contracte es va signar el dia 18 de 
juliol. 

D’altra banda, un altre nucli familiar 
que va presentar-ne la sol·licitud resta 
en espera de la disponibilitat d’algun 
d’aquests habitatges.

El consistori bisbalenc va reformar 
aquests dos habitatges, situats a les 
antigues «cases dels mestres», amb una 

Es lliuren les claus dels habitatges de 
lloguer social
Les antigues «cases dels mestres» han estat reformades i equipades 
amb mobiliari i electrodomèstics

“L’Ajuntament ha lliurat les claus a dues famílies que ja 
disposen d’aquests habitatges a un preu assequible

subvenció de la Diputació de Tarrago-
na, i han estat equipats amb mobiliari, 

parament per a la llar, rentadora, nevera 
i microones.

La Associació de la Gent Gran organizará a finales de vera-
no su encuentro anual, abierto a la participación de toda 
la ciudadanía. El evento consistirá en una misa, una me-
rienda, música, baile y un reconocimiento a los socios y 
las socias de honor.

Esta celebración es una más del amplio elenco de pro-
puestas que la entidad organiza durante todo el año, diri-
gidas a la gente mayor de La Bisbal.

En septiembre se 
celebrará el encuentro 
anual de la gente mayor 
de La Bisbal 
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Les Majorettes          
Eren un grup femení adscrit a la Socie-
tat que es creà el 1970 i estava com-
post per unes 25 noies de la vila, visto-
sament uniformades, que posaven la 
nota de simpatia i alegria a les festes 
d’allà on anaven tot desfilant al pas 
per anunciar les festes del poble.

Duia la iniciativa del grup la por-
taestendard de les Majorettes, seguida per la capitana i 
una doble rengla de noies disposades per ordre d’alçada; 
acompanyant-les, el Rafael —liderant la banda de cornetes 
i tambors—, el portaestendard i, a l’últim, les cornetes i els 
tambors en doble rengla.

El grup de Majorettes de la Bisbal, amb la banda de corne-
tes i tambors, actuà durant vora 15 anys, passejant el nom 
del municipi arreu i deixant un llegat icònic col·lectiu, no 
només a tots els bisbalencs, sinó també a molts penedesencs 
que les veieren actuar.

PÍNDOLA 
BISBALENCA

Se incorpora un nuevo trabajador a la brigada 
municipal a través del programa Treball i 
Formació
Continúan abiertos diferentes procesos selectivos para reducir la temporalidad 
del personal municipal

El pasado 1 de junio se incorporó a la 
plantilla del Ayuntamiento de La Bis-
bal un nuevo trabajador de la brigada 
municipal. La contratación, gestionada 
por el Consell Comarcal, se ha realiza-
do a través del programa Treball i For-
mació (TREFO) y tendrá una duración 
de 12 meses. La persona seleccionada 
se encarga de trabajos de reparación y 
mantenimiento de la vía pública. 

Asimismo, en breve tomarán pose-
sión de su plaza las dos personas que 
han superado con más puntuación el 
concurso de méritos para ocupar dos 
plazas de auxiliar administrativo/a.

Procesos abiertos
Por otro lado, siguen estando abiertos 
otros procesos selectivos para reducir 

la temporalidad del personal munici-
pal y ocupar dos plazas de auxiliar ad-
ministrativo/a y cinco de brigada. En 
cuanto a las dos primeras, la selección 
se realiza mediante el sistema de con-
curso-oposición y han sido admitidos 
un total de 53 candidatos. En el caso 

de la brigada municipal, se han abierto 
tres convocatorias distintas mediante 
un concurso de méritos para cubrir 
una plaza de brigada de alumbrado, 
dos de obras y reparaciones y dos más 
de personal de jardinería y limpieza 
viaria.
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La Bisbal comenzó a mediados de junio la apertura de 
franjas forestales: espacios de protección para evitar el 
peligro de propagación del fuego hacia los núcleos habi-
tados. Las zonas de los trabajos de adecuación correspon-
den al segundo polígono de Can Gordei, al espacio para-
lelo de las calles Segre y Ter y a un área de L’Esplai paralela 
a la calle del Foix.

Se abren las franjas 
forestales de Can Gordei 
i L’Esplai

Després d’engegar la iniciativa al mes de desembre, ja 
s’han repartit unes 500 saques de poda i s’han fet un to-
tal de 339 recollides.Per a sol·licitar el servei, cal trucar 
prèviament a l’Ajuntament de dilluns a divendres, de les 
9 a les 14 hores —i dilluns també de les 16 a les 19 ho-
res—, al telèfon 601 986 892, o enviar un correu electrò-
nic a residus@bisbalpenedes.com.

Èxit del nou servei de 
recollida porta a porta 
de la poda 

Establiments de la Bisbal del Penedès 
van participar entre el 17 de juny i el 
3 de juliol en una campanya orienta-

El comerç es compromet amb una compra 
sostenible
La campanya «T’estimo, comerç bisbalenc. Residu zero» suma noves botigues 
a la iniciativa

da a reduir els residus a l’hora de fer la 
compra.  Amb el projecte, l’Ajuntament 
de la Bisbal i la Cambra de Comerç de 

“L’Ajuntament organitza aquest projecte amb 
l’objectiu de promoure hàbits de compra sostenibles 
i ajudar el comerç de proximitat

Tarragona busquen dinamitzar el teixit 
comercial i promoure hàbits més sos-
tenibles entre la ciutadania.

La proposta ha consistit a premiar 
el veïnat que faci les seves compres 
en vuit comerços diferents del muni-
cipi; són dos més que l’any anterior: la 
pastisseria Mago i el Forn de la Plaça, 
una botiga de llaminadures, brioixeria 
i menjar per a emportar-se.

Les persones que han comprat en 
aquests establiments han pogut re-
collir a l’ajuntament un recipient per 
a conservar-hi aliments o una bossa 
reutilitzable. En finalitzar la campanya, 
el consistori bisbalenc ha sortejat deu 
lots de carmanyoles i bosses i un assor-
timent de productes de «km 0».



Del 22 al 24 
de juliol 
Festa de l’Esplai

Juliol · Agost · Setembre 2022

La Bisbal del Penedès

GculturalAA

23 
Festa Major Xica de Santa 
Margarida: concert de gòspel
Organitza: La Societat

Juliol
DISSABTE

23 i 24 de juliol
Festa de Santa Cristina

El Ayuntamiento de La Bisbal realiza un control de las co-
lonias de gatos elaborando un registro y facilitando una 
identificación de alimentador a las personas voluntarias 
encargadas de proteger a estos animales. Actualmente 
hay 42 colonias controladas y 32 voluntarios/as. Hace 
años que se controlan mediante el método CER (captu-
ra, esterilización y retorno). Este servicio se hace ahora 
a través del CAAD de la Mancomunitat Penedès-Garraf. 
Durante este año se han realizado 33 esterilizaciones en 
dos colonias del núcleo, dos del Esplai y una del Priorat, y 
están programadas más actuaciones. 

Controlando las colonias 
gatunas del municipio

Tenint en compte que la senyalització horitzontal i vertical 
de la zona industrial de Les Planes és la mateixa des que es 
va obrir el polígon fa vint anys, l’Ajuntament de la Bisbal 
ha decidit reforçar-la per garantir-hi el bon trànsit i la se-
guretat, atenent l’elevat trànsit de vehicles i les sol·licituds 
de les empreses de regularitzar la circulació de la zona.

En aquest sentit, l’Ajuntament ha aprovat un contracte 
per a renovar i millorar la senyalització horitzontal per al 
Polígon Les Planes per un import de 12.522,85 €.

Es millorarà la 
senyalització del Polígon 
Industrial Les Planes

Del 29 al 31 
de juliol 
Festa de Can Gordei

6 i 7 d’agost
Festa del Priorat

Del 11 al 17 
d’agost 
Festa Major

14 
Concert de Festa Major: 
Homenatge als Tres Tenors
Amb Elizaveta Mironova al piano 
i els tenors Jorge Armando 
Jasso, Javier Lázaro i Plamen 
Papazikov
Hora: 19 h
Organitza: Associació de Cors 
Antistiana

Agost
DIUMENGE

15 
Diada Castellera
Pilar davant l’ajuntament i, a les 
12.30 h, diada castellera amb la 
Colla Jove dels Xiquets de Valls, 
la Colla Vella dels Xiquets de 
Valls, els Castellers de Vilafranca 
i la Colla Castellera La Bisbal del 
Penedès
Hora: 12 h

Agost
DILLUNS

11 
Diada Nacional de Catalunya

Setembre
DIUMENGE

24 
Festa Comarcal de la Gent Gran

Setembre
DISSABTE
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La tradicional rebuda de la Flama del 
Canigó, vinguda directament de les 
comarques del Vallespir i el Capcir, es 
va celebrar amb una ballada i exhibició 
de sardanes i la lectura per part de Ma-
ria Camell del manifest d’Òmnium Cul-
tural escrit per Eliseu Climent, editor i 
escriptor valencià de renom.

La flama va ser recollida al Vendrell 
per l’entitat Senderistes Bisbalencs i 
traslladada a la nostra vila amb l’acom-
panyament de la regidora de Cultura, 
Judith Vidal. Abans que arribés el foc 

La Flama del 
Canigó encén 
la foguera de 
Sant Joan
Gralles i tabalets van posar 
música a l’arribada del foc 
a la Bisbal del Penedès

del Canigó, la Colla Sardanista de la 
Llira Vendrellenca va oferir una exhi-
bició i la Cobla Cossetània va fer una 
mostra de sardanes i una interpretació 
de l’Himne Nacional de Catalunya. El 
públic va poder gaudir de l’acte amb 

un tast de coca de Sant Joan i una copa 
de cava, tots dos productes bisbalencs. 
Per acabar, a les 22 hores es va encen-
dre la foguera bisbalenca sota la vigi-
lància de personal de l’Agrupació de 
Defensa Forestal.

“Maria Camell, bisbalenca d’adopció i molt implicada 
en accions culturals i solidàries arreu del món, va 
llegir el manifest

Després de dos anys de pandèmia, 
l’associació de joves Els Esventats de la 
Bisbal va tornar a organitzar una nova 
edició del Correbarris amb la col·labo-
ració de la majoria de bars i restaurants 
de la població.

L’entitat juvenil, que va convidar totes 
les persones participants a vestir-se a 
l’estil de la dècada dels vuitanta, va co-
mençar el seu recorregut al bar La Riba 
a les 17.30 hores, per a continuar amb 
espais bisbalencs com l’Ull de Llebre, la 
pastisseria Mago, el Racó de la Pedra, Els 
Arcs, la Societat i la Bonamasa. La pista 
de la plaça Pau Casals va acollir la fes-
ta de l’escuma, una novetat d’enguany 
que Els Esventats van acompanyar amb 
una barra de refrigeris per a celebrar 
l’edició postpandèmica de la cita.

Es recupera la celebració del Correbarris 
La festa de l’escuma va ser-ne la principal novetat i va acabar de guarnir la 
tornada d’aquesta activitat

“L’estètica dels anys vuitanta va ser el codi de 
vestimenta de la festa

La festa es va cloure al recinte de l’«es-
cola de baix», amb un food truck obert 

a tothom, música i ball que es van va 
allargar fins a les dues de la matinada.
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T’agrada la cuina? 
Vols publicar la teva recepta?

Amb els vostres plats, ens lleparem els dits!

Envia’ns un escrit (d’un màxim de 1.250 
caràcters) amb el nom i una fotografia del plat, 

els ingredients i els principals passos a seguir 
per a elaborar-lo a l’adreça de correu electrònic 
judith@bisbalpenedes.com. També el pots fer 

arribar presencialment a l’ajuntament o a través 
dels telèfons 977 688 438 / 608 568 881.

La plaça de l’Església de la Bisbal va ser 
l’escenari d’una nova edició del festival 
En Veu Alta (EVA), celebrat entre el 9 i el 
24 de juny. L’actor i narrador madrileny 
Héctor Urién va ser l’encarregat d’obrir 
el cicle amb la proposta Amor, sexo y 
lo que surja, un espectacle que, amb 
un toc humorístic, reflexionava sobre 
l’amor.

El dia 16 de juny, Victoria Guillón va 
oferir al públic bisbalenc l’especta-

La Bisbal acull una nova edició del 
festival En Veu Alta 
Héctor Urién, Victoria Guillón i el grup Corrandes Són 
Corrandes van protagonitzar els diferents espectacles

cle interactiu Coser y contar, todo es 
empezar. Per tancar l’EVA, l’agrupació 
musical sabadellenca Corrandes Són 
Corrandes, especialitzada en cançó de 
text improvisat, va oferir a l’audiència 
una actuació melòdica.

El festival EVA tanca l’edició d’en-
guany consolidant-se com una tradició 
molt esperada a la Bisbal, amb especta-
cles de glosadors i monologuistes arri-
bats d’arreu de la geografia peninsular.

Es presenten els llibres de Jordi 
Borràs i Jordi Panyella 
Els actes van comptar amb la presència dels autors i 
amb un vermut per a tothom

L’Ajuntament de la Bisbal va organit-
zar entre finals de maig i mitjan juny 
dues presentacions de llibres al Centre 
Municipal de Cultura: primer, el 28 de 
maig, amb Jordi Borràs i en segona 
instància, el 17 de juny, amb el perio-
dista Jordi Panyella.

En un acte conduït per la periodista 
bisbalenca Eli Borreda, el fotoperio-
dista i expert en extrema dreta Jordi 

Borràs va presentar el seu darrer tre-
ball, Tots els colors del negre. L’extre-
ma dreta a l’Europa del segle XXI, una 
investigació sobre el ressorgiment del 
feixisme europeu.

El segon acte va ser la presentació 
del llibre Causa general, del perio-
dista Jordi Panyella, en el qual l’autor 
detalla la repressió que el moviment 
independentista català ha patit entre 

els anys 2009 i 2021 per part de l’Estat 
espanyol.
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Pollastre farcit de 
la iaia Pepeta
Salvador Arbonès
     @quemenjoavui 

El Joventut Bisbalenca CF, amb 
la col·laboració de l’Ajuntament, 
va organitzar durant els dies 12, 
18 i 19 de juny la primera edició 
del torneig Bisbalenca Cup.

La primera jornada va comp-
tar amb la presència de quatre 
equips de la categoria de mai-
nada, al matí, i dotze de la ca-
tegoria benjamina a la tarda. La 
canalla va poder gaudir d’un es-
pai amb dos jocs inflables.

El següent cap de setmana, la 
ciutadania va gaudir d’una nova 
exhibició de dotze equips ben-
jamins el dissabte i dotze d’ale-
vins el diumenge. A la cloenda, tots els 
infants participants i els equips guanya-
dors van rebre una medalla i trofeus, i 
als més menuts se’ls van lliurar entrades 
per a anar a la piscina municipal.

Primera edició del torneig 
Bisbalenca Cup
Molt esport, sortejos, activitats per a infants i bon 
ambient van caracteritzar la trobada

L’Ajuntament va voler destacar el ni-
vell d’organització del torneig i el bon 
ambient imperant al camp, tot espe-
rant repetir la convocatòria en un futur 
proper.

Ingredients:
• Alls
• Anís del Mono (etiqueta 
vermella)
• Branca de canyella
• Conyac/whisky
• Llard (mantega de porc)
• Panses
• Pinyons
• Pollastre de pagès gros
• Prunes sense pinyol
• Sal i pebre
• Salsitxes
• Vi ranci

Preparació:
Poseu les prunes i les panses a macerar 
en conyac o whisky el dia abans. Reserveu 
el líquid a part en escórrer-les. Netegeu 
el pollastre per fora i per dins amb aigua 
tèbia. Eixugueu-lo bé. Empastifeu-lo amb 
el llard per fora i per dins. Salpebreu-lo 
generosament. Prepareu una barreja de vi 
ranci, anís i el conyac/whisky de les prunes, 
en proporció 60/30/10. Feu un tall en creu al 
cul dels alls, deixant-ne la pell. Agafeu una 
paella ben gran per a fer el farcit. Marqueu 
les salsitxes fins que siguin prou consistents 
per a poder-les tallar a trossets després. 
Poseu a la paella prou llard i un raig d’oli. A 
foc mitjà, afegiu-hi, en intervals de 5 minuts 
i per aquest ordre: els alls, els trossos de 
salsitxa, la branca de canyella, els pinyons, 
les prunes i les panses. Afegiu-hi un bon raig 
de la barreja líquida feta abans i deixeu-ho 
tot junt 10 minuts amb el foc al mínim.

Elaboració:
Pas 1. Poseu dins el pollastre una generosa 
quantitat de llard i ompliu-lo del tot amb 
la farsa. 
Pas 2. Afegiu-hi un parell de cullerades de 
barreja i lligueu-ne el forat.
Pas 3. Amb el forn ja calent, a màxima 
temperatura, fiqueu-hi el pollastre en un 
recipient amb prou fondària.
Pas 4. Després de 15 minuts al màxim, 
gireu el pollastre i deixeu-l’hi un altre quart 
d’hora, també al màxim.
Pas 5. Abaixeu la temperatura del forn a un 
màxim de 150 °C, regueu generosament el 
pollastre amb la barreja i deixeu-l’hi dues 
hores per banda. Regueu-lo  amb la barreja 
cada 15 o 20 minuts; primer, amb la mateixa 
de la cassola i, si cal, afegiu-n’hi més.
Pas 6. Al cap d’una hora i mitja, poseu la 
resta de la farsa al voltant del pollastre.
Pas 7. Si voleu que quedi més melós, podeu 
deixar-lo al forn 1 hora més a 120 ºC. 

El verano ha llegado a La Bisbal y con él, 
la apertura de la piscina municipal. Las 
instalaciones permanecerán abiertas 
diariamente desde las 11 hasta las 20 
horas hasta el 11 de septiembre.

El precio de una entrada única (a 
partir de los 3 años de edad) es de 3 €, 

La piscina de La Bisbal abre sus 
puertas para recibir el verano
Un año más, vuelven los cursillos infantiles de 
natación de lunes a jueves

mientras que las personas empadro-
nadas que tengan una discapacidad 
superior al 65 % tendrán un descuento 
del 50 % en el precio del pase, que de-
berán solicitar en la oficina de atención 
ciudadana del Ayuntamiento.

También se deberán adquirir en las 
oficinas municipales los abonos de 10 
entradas —a 22 €—, de 30 entradas 
—a 40 €— y de 60 —a 60 €—. Los dos 
primeros se podrán adquirir a través del 
web municipal, mientras que el de 60 € 
deberá abonarse en una entidad ban-
caria a través de un documento con 
código de barras que proporciona el 
consistorio.
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Tots els partits amb representació al consistori estan convidats a participar en aquesta secció.

ESPAI
D’OPINIÓ
DELS GRUPS 
MUNICPALS

Para muchas familias bisbalenses con niños 
escolarizados, la verdadera pandemia se 
ha convertido en económica, sin ninguna 
consideración por parte del desgobierno 
del Compromís 0 – Centrem. La indiferen-
cia y la pasividad son sus verdaderas po-
líticas, cuando debería ser parte activa en 
estos momentos. ¿Estas familias no exis-
ten? La falta de comunicación en materia 
de educación ha provocado el desamparo 
de las familias más vulnerables, que no 
podrán pagar los libros para septiembre. 
De momento, el Gobierno guarda SILEN-
CIO y ¡NO CONVOCA SUBVENCIONES 
para los libros escolares para el próxi-
mo curso! También, hemos propuesto a la 
Regidoría de Servicios Sociales destinar la 
partida de 10.000 € (intacta) al autobús 
escolar gratuito para los alumnos más 
vulnerables, puesto que, con dicha partida 
presupuestaria, el desgobierno bisbalen-
se suma también «superávit» a costa de 
quienes más lo necesitan.

Lamentamos que las oposiciones y el 
concurso por méritos sirvan para «hacer 
limpieza» sin paliativos con el personal 
laboral del Ayuntamiento. Vergonzosa es 
la imagen que La Bisbal está difundiendo 
ante una opinión pública que denuncia 
el abandono, las malas hierbas, basuras 
y suciedad. Lamentamos que, un año más, 
el barrio de El Papagai se quede sin fiestas, 
y que los Presupuestos Participativos sean 
de nuevo una burda fachada para callar bo-
cas. Las AA. VV. de las urbanizaciones NO 
PERDONAN EL OLVIDO PADECIDO du-
rante más de tres años, porque insoste-
nibles e insultantes son las mentiras que 
usa el Gobierno para «hacer política» y 
justificarse. Ya no les excusa ni la pandemia 
y ya no convencen. ¡Ya es tarde! 

Nuestro grupo municipal sigue trabajan-
do, ayudando a las familias los miércoles 
por la tarde en el CMC, por teléfono, por 
correo electrónico, ¡sea a quien sea! Somos 
la voz de todos aquellos que no quieren 
ningún trato con este gobierno. Hemos 
propuesto soluciones políticas serias, pero 
sin respuestas. ¡Señoras, no se puede «go-
bernar» solo para «los suyos»! ¡Felices fiestas 
mayores de TODOS LOS BARRIOS!

En les darreres publicacions us hem anat 
informant dels canvis petits i grans que 
hem anat fent a la nostra secció local. Un 
dels més importants va ser la renovació de 
càrrecs en l’executiva. 

Ja fa unes setmanes, vàrem fer l’acte de 
presentació de la nostra candidata, la re-
gidora i presidenta de la secció local Sílvia 
Monfort.

També hi vàrem presentar la resta de 
l’equip: en Xavier Faura, secretari d’organit-
zació i també regidor; la Montse Mora, la 
nostra tresorera, i l’Andrés Giordana, secre-
tari d’imatge i comunicació; tots tres ocupa-
ran les primeres posicions de la nostra llista: 
segona, tercera i quarta, respectivament.

Volem aprofitar aquest espai per a do-
nar les gràcies a tots els companys, amics, 
simpatitzants i veïns de la Bisbal que vàreu 
omplir de gom a gom l’auditori del CMC. 
Gràcies pel caliu transmès i la bona acollida 
que va tenir tant el nostre equip com els 
eixos i projectes sobre els quals treballem i 
continuarem treballant.

Vàrem parlar de moltes coses; les més 
importants i destacables són els nostres 
valors com a equip, secció local i partit: 
més sostenibilitat i més medi ambient. 
Ens estimem el nostre entorn; calen polí-
tiques que el posin en valor i protegeixin, 
més seguretat. Cal reimplantar la vigilància 
municipal, que, a més, també ajudava els 
veïns i les veïnes. També volem una gestió 
més constructiva, que potenciï allò que ja 
funciona; més voluntat política per a aten-
dre i resoldre els problemes, i més atenció i 
ajuda als més vulnerables.

Ens trobem a l’equador del 2022, i el 
balanç dels set anys i mig de gestió mu-
nicipal de l’actual equip de govern no és 
gaire encoratjador; la Bisbal ha perdut set 
anys d’avenços sota una gestió ineficaç i 
ineficient: hem perdut la vigilància —tot 
i haver promès que la restablirien, encara 
no han fet cap pas endavant—, a l’Esplai 
continuen amb problemes d’aigües fecals, 
el local del Priorat porta mesos tancat per 
una obra tan senzilla com un tancament… 

(Continua a la columna d’UNITS-FIC)ñ

Escrivint el futur de 
la Bisbal del Penedès 
(primera part)

Un desgobierno antisocial 
e insolidario
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Tots els partits amb representació al consistori estan convidats a participar en aquesta secció.

ñ i s’ha deixat per a l’últim any les obres de 
millora de la xarxa d’aigua de la Riba i del 
Papagai per a fer veure que l’Ajuntament fa 
obres.

Potser si no haguessin destinat tant de 
temps i tants recursos a gestionar una re-
forma com la del poliesportiu, un procés 
tan mal conduït per l’actual equip de go-
vern que ens està costant a tots els bisba-
lencs desenes de milers d’euros, haurien 
pogut vetllar per aplicar les partides pres-
supostàries d’anys anteriors i que no han 
portat a terme (tot i estar pressupostada 
la despesa), com el canvi de fanals, l’arran-
jament de parcs i jardins, camions cistella 
que triguen gairebé tres anys a arribar, 
contractes de desbrossament que no arri-
ben mai, el projecte de la fassina —amb un 
final d’obra que segueix els passos de la Sa-
grada Família—, així com un llarg etcètera.

Cada cop és més a prop l’hora del canvi, 
i tots els ciutadans de la Bisbal hauran de 
decidir quin tipus d’equip volen que lideri 
l’Ajuntament i quina gestió volen per als 
propers quatre anys. Nosaltres pensem 
que la Bisbal no pot permetre’s allargar 
quatre anys més una gestió que ens an-
cora al passat, ja sigui per la falta d’inver-
sions i millores, bé pels comportaments 
i les polítiques que fomenten divisions i 
creen problemes sense necessitat o bé per 
l’especulació del polígon, que no porta 
feines de qualitat i trinxa el territori a naus 
logístiques, engreixant la butxaca de dos 
afortunats...

El nostre equip té la mirada posada en 
el futur, perquè volem avançar, i tenim les 
persones, les idees, la preparació i la vo-
cació necessàries per a tornar a fer de la 
Bisbal un poble que tothom senti seu. Es-
tem convençuts que amb voluntat política 
s’enceten i finalitzen els projectes. Volem 
una Bisbal neta, segura, sostenible, oberta, 
innovadora; volem un ajuntament al costat 
de la gent.

Aquest és el futur que volem escriure! 
I tu, quin futur vols per a la Bisbal?

ERC La Bisbal del Penedès
Necessites ajuda? Escriu-nos a: 
Labisbaldelpenedes@esquerra.cat

Escrivint el futur de 
la Bisbal del Penedès 
(segona part)

El passat 16 de juliol es va celebrar el Con-
sell Nacional dels Socialistes, on es va  pro-
clamar oficialment el company Daniel Ca-
ballero Castaño com a alcaldable del PSC 
a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès 
en les pròximes eleccions municipals del 
28 de maig del 2023. L’agrupació local del 
PSC creu que l’aposta és clara, ja que el PSC 
en surt a guanyar. De cara a les properes 
municipals, «no volem quedar segons, ni 
tercers, ni condicionar res; volem guanyar 
i governar».

Els i les socialistes creiem que és el mo-
ment d’afrontar nous reptes a nivell munici-
pal, ja que l’actual equip de govern s’ha que-
dat paralitzat al despatx de l’ajuntament.

Els reptes més importants que tenim per 
liderar són la seguretat ciutadana, la plani-
ficació d’energies renovables, en un model 
industrial ordenat i sostenible que creï llocs 
de treball per a la ciutadania, o la renovació 
i reforma dels equipaments municipals.

El PSC iniciarem la creació del cos de vi-
gilància municipal ja aprovat en el ple del 
setembre del 2021, ja que l’equip de go-
vern l’ha deixat en un calaix, així com po-
tenciarem el comerç local —tant l’existent 
com el de nova creació— i el desenvolupa-
ment de l’ampliació del municipi.

Treballarem amb totes les entitats del 
municipi, siguin quines siguin, per tal de 
consensuar-hi les decisions de caire muni-
cipal; la casa de la vila, tal com el seu nom 
indica, és la casa de tots.

El PSC som un partit de govern, seriós i 
responsable, tant si estem al Govern com 
a l’oposició.

Bona Festa Major!!!

Grup Municipal del PSC de la Bisbal
del Penedès
Caballero.psc@bisbalpenedes.com

Governar els municipis és 
governar Catalunya

Cada partit polític, sigui local o nacional, tria 
la seva estratègia, la seva manera de fer.

Des de Compromís amb la Bisbal creiem 
i ens guiem per la bona política. I què és la 
bona política? Doncs la que es fa des del 
cor; la de voler ser els millors servidors pú-
blics; la de treballar per la Bisbal, per tota la 
Bisbal; la d’anar a tot arreu i participar en tot 
perquè agrada, no per obligació.

Veiem que, per desgràcia, no és el camí 
que han triat altres formacions polítiques 
locals; regidors, regidores i gent propera a 
aquestes persones que viuen en les xarxes 
socials, menyspreant i intoxicant-ho tot, 
creant perfils falsos (amb poca gràcia) per a 
continuar menyspreant i intoxicant, perquè 
els és fàcil fer-ho des del sofà de casa o des 
del bar.

Ens agradaria que els altres grups polítics 
fossin sensats, honestos, bons companys de 
mandat i possibles socis. Però cadascú és 
lliure de triar el seu camí.

Nosaltres continuem compromesos i 
apassionats per la Bisbal, treballant sense 
parar per aconseguir millors serveis, noves 
inversions i bones opcions de futur.

Ara que estem a l’estiu, us convidem a 
gaudir de les festes d’estiu que ens han pre-
parat les associacions de veïns del municipi 
i també de la Festa Major de la Bisbal.

Us convidem a formar part de la família 
de Compromís, per una millor Bisbal entre 
tots i totes. Si vols continuar informat/da, 
dona’t d’alta del WhatsApp de Compromís:

Bon estiu!

Grup Municipal de Compromís 
amb la Bisbal

La bona política com a 
única opció




