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Un ajuntament sanejat 
i amb deute zero
La gestió de l’actual govern local ha permès amortitzar 
els préstecs i tancar l’exercici 2021 amb superàvit
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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
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l Ja es coneixen 
els projectes 
escollits en el marc 
dels Pressupostos 
Participatius

l Més d’un 
miler d’alumnes 
comencen el curs 
en els centres 
educatius del poble

l La Bisbal acull 
amb èxit una 
trobada anual 
d’associacions de 
gent gran

l La ciutadania 
torna a sortir 
al carrer per 
gaudir de la 
Festa Major
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Tenim un ajuntament sanejat i sense 
endeutament

H
ace pocas semanas que hemos 
aprobado en el Pleno la Cuenta 
General del año 2021, de la que se 

desprende una buena gestión municipal, 
con más servicios y sin subir impuestos.

Hemos aprobado la liquidación del Pre-
supuesto del 2021, de 7.188.458,82 euros, 
superior al que habíamos aprobado porque 
se han incorporado más de dos millones 
y medio de euros provenientes del rema-
nente de tesorería y el superávit del 2020. 
El Ayuntamiento cumple con el objetivo 
de estabilidad presupuestaria, porque 
tenemos superávit presupuestario y ca-
pacidad de financiación. Se cumple el ob-
jetivo de la regla del gasto y el coeficiente 
de deuda viva del 0 %.

Desde el año 2015 al 2021, el presupues-
to ha crecido en un 23,5 %, los impuestos se 
han subido un 0 % y la deuda se ha cancela-
do. Y ahora ya trabajamos con el presupues-
to del próximo año, el 2023: se prevé un to-
tal de 5.216.942,67 euros, cifra que supone 
un incremento del 8,5 % respecto de este 
2022 (incremento de 410.572,05 euros).

Destaco la partida de inversiones, previs-
ta en 1.296.161,47 euros para el próximo 
año: franjas forestales, mejora de la red de 
agua, parques infantiles, mejora del alum-
brado público, presupuestos participativos, 
obras del polideportivo municipal, adecua-
ción de la instalación eléctrica del ayunta-
miento y las obras de cambio de la red de 
agua y soterramiento del alumbrado públi-
co en el barrio de La Riba. Aquí habrá que 
sumar el superávit del año 2022, que tam-
bién podremos destinar a otras inversiones.

En definitiva, una buena gestión de los 
recursos municipales comporta obtener 
más y mejores servicios y mejores inver-
siones con el fin de mejorar la calidad de 
vida de los y las bisbalenses.

Hemos hecho una 
buena gestión de los 
recursos públicos, que 
ha permitido tener más 
y mejores servicios sin 
subir impuestos y sin 
endeudamiento

F
a poques setmanes que hem apro-
vat en el Ple el Compte General de 
l’any 2021, del qual es desprèn una 

bona gestió municipal, amb més serveis 
i sense apujar impostos.

Hem aprovat la liquidació del Pressupost 
del 2021, de 7.188.458,82 euros, superior al 
que havíem aprovat perquè s’hi han incor-
porat més de dos milions i mig d’euros pro-
vinents del romanent de tresoreria i el su-
peràvit del 2020. L’Ajuntament compleix 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, 
perquè tenim superàvit pressupostari 
i capacitat de finançament. Es compleix 
l’objectiu de la regla de la despesa i el coe-
ficient de deute viu del 0 %.

Des de l’any 2015 al 2021, el pressupost 
ha crescut d’un 23,5 %, els impostos s’han 
apujat un 0 % i el deute s’ha cancel·lat. I 
ara ja treballem amb el pressupost de l’any 
que ve, el 2023: s’hi preveu un total de 
5.216.942,67 euros, xifra que suposa un in-
crement del 8,5 % respecte d’aquest 2022 
(increment de 410.572,05 euros).

Destaco la partida d’inversions, prevista 
en 1.296.161,47 euros per a l’any que ve: 
franges forestals, millora de la xarxa d’ai-
gua, parcs infantils, millora de l’enllumenat 
públic, pressupostos participatius, obres 
del poliesportiu municipal, adequació de 
la instal·lació elèctrica de l’ajuntament i les 
obres de canvi de la xarxa d’aigua i soterra-
ment de l’enllumenat públic al barri de la 
Riba. Aquí, caldrà sumar-hi el superàvit de 
l’any 2022, que també podrem destinar a 
altres inversions.

En definitiva, una bona gestió dels 
recursos municipals comporta obtenir 
més i millors serveis i millors inversions 
per a millorar la qualitat de vida dels bisba-
lencs i les bisbalenques.

Hem fet una bona gestió 
dels recursos públics, 
que ha permès tenir més 
i millors serveis sense 
apujar impostos i sense 
endeutament

Agnès Ferré
Alcaldessa de la Bisbal 
del Penedès
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L’
Ajuntament de la Bisbal 
ha tancat el Pressupost 
de l’exercici 2021 en po-
sitiu, amb un superàvit 

d’1.334.391,20 euros i una capacitat 
de finançament d’1.465.492 euros. 
Aquests comptes compleixen amb 
tots els objectius d’estabilitat pressu-
postària que estableix la normativa, 
també amb la regla de la despesa, en-
cara que el Govern de l’Estat la suspen-
gués els anys 2020 i 2021 per garantir 
la sostenibilitat dels ajuntaments du-
rant la crisi econòmica i sanitària de la 
COVID-19.

Tot i que inicialment es va aprovar 
un pressupost de 4.592.408,53 euros, 
l’any es va tancar amb una xifra de 
7.188.458,82, atès que s’hi van incor-
porar més de dos milions i mig d’euros 
provinents del romanent de tresoreria 
i del superàvit de l’exercici 2020.

Sense endeutament

Els diferents equips de govern que ha 
encapçalat l’actual alcaldessa, Agnès 
Ferré, han tingut com un dels seus 
principals objectius el sanejament 
dels comptes públics. En aquest sentit, 
s’ha aconseguit reduir el deute, que 
l’any 2014 era de 1.188 euros per bis-
balenc/a i el 2015 va arribar a un coe-
ficient del 113,64 %, superior al màxim 
permès per la normativa. Després 
d’amortitzar els préstecs encara exis-
tents, l’Ajuntament de la Bisbal va tan-

Els comptes públics 
mostren un ajuntament 
sanejat que des del 2015 
ha anat incrementant 
el seu pressupost sense 
apujar impostos

Des de l’any 
2015 fins al 
2021 es va 
aconseguir 
reduir el deute 
del 113 % a 
zero

L’exercici 2021 es 
tanca amb superàvit 
i deute zero

car l’exercici anterior amb deute zero. 
Alhora, s’ha incrementat d’un 23,5 % 
el pressupost municipal des del 2015 
fins al 2021, sense apujar els impostos 
i, per tant, sense augmentar la pressió 
fiscal sobre la ciutadania, i, d’altra ban-
da, s’ha reduït de manera considerable 
el termini de pagament a proveïdors. 
Per a l’alcaldessa, Agnès Ferré, «en sis 
anys i mig hem aconseguit un ajun-
tament sanejat i sense endeutament, 
i ho hem aconseguit amb una bona 
gestió, amb més serveis i sense apujar 
impostos». l
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Una gestió transparent 
i participativa

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

3.720.433,00 €

3.975.433,00 €

4.457.874,95 €

4.854.927,02 €

4.234.660,34 € 

4.467.862,53 €  

4.592.408,53 €

113,64 %

59,21 %

39,25 % 40,47 %

28,83 %

18,65 %

0 %

Evolució del 
pressupost 

municipal 
(2015-2021)

Evolució del 
deute viu 

(2015-2021)

El dia 29 de juliol es va reunir la Comissió 

Especial de Comptes per aprovar la liquidació 

del Pressupost de l’Ajuntament de la Bisbal del 

Penedès corresponent a l’exercici 2021. Aquest 

òrgan està integrat per un membre de cada grup 

municipal, que compta amb vot ponderat. Així 

mateix, van assistir-hi alguns veïns i veïnes que 

havien participat prèviament en una auditoria 

ciutadana que els va permetre conèixer millor 

a què es destinen els fons del pressupost 

municipal.
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S’adjudiquen les 
obres de millora 
del poliesportiu 
municipal

La Junta de Govern Local, en la sessió 
celebrada el divendres 12 d’agost, va 
donar el vistiplau a l’adjudicació defi-
nitiva de les tasques de rehabilitació 
del poliesportiu municipal i la cons-
trucció dels vestidors per un import 
total d’1.217.445 euros.

L’Ajuntament preveu aprovar el Pla 
de Seguretat i Salut i signar el con-
tracte amb l’empresa escollida durant 
aquest mes de setembre. l

Un paso más para la 
rehabilitación de la 
fassina

En septiembre se inició el expediente 
para la licitación de las obras de cons-
trucción de un almacén para la briga-
da y la reforma de la torre de la fassi-
na, que se cederá a la colla castellera 
para sus ensayos. El coste del proyecto 
es de 732.360,16 € (IVA incluido), con 
una ejecución máxima de seis meses. 
En los próximos días se aprobarán las 
normas que regirán el proceso y se 
abrirá el plazo para la presentación de 
ofertas. l

Consulta pública 
sobre l’ordenança 
de sorolls

Una vintena de persones han partici-
pat en la votació que el consistori va 
posar en marxa amb la finalitat de re-
collir l’opinió de la ciutadania sobre la 
nova ordenança de sorolls i vibracions.
Després del resultat de la consulta, els 
serveis tècnics locals ja estan elabo-
rant el text tenint en compte les apor-
tacions de les persones participants i 
amb la previsió d’aprovar el document 
resultant durant el mes d’octubre. l

L’ Ajuntament ha contractat 
durant aquest estiu un servei 
de vigilància nocturna amb la 

voluntat d’incidir en la seguretat de 
tota la ciutadania. Gràcies a aquesta 
iniciativa, la nostra localitat compta, 
des del 12 d’agost, amb un cos de vi-
gilants que s’encarreguen d’efectuar 
rondes pels carrers i les places de la 
vila i de vetllar pels edificis i les ins-
tal·lacions municipals.

Durant el mes d’agost el servei es 
va realitzar diàriament, mentre que 

Des de mitjan agost, la Bisbal compta 
amb vigilants als carrers i equipaments 
municipals a les nits

El consistori contracta 
vigilància nocturna 
per a tota la vila

al setembre ha passat a prestar-se de 
manera aleatòria al llarg de tota la set-
mana. La inversió que aquesta mesura 

suposa per a l’Ajuntament és d’un to-
tal de 12.047,35 euros, per un màxim 
de 420 hores. l

La Bisbal compta amb un cos de vigilants que 
efectuen rondes pels carrers i les places de la vila
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D
el 31 de julio al 13 de 
agosto, un total de 218 
personas se han movili-
zado para participar en la 

edición de este año de los Presupues-
tos Participativos, una iniciativa que el 
consistorio organiza de manera anual 
y en la que la ciudadanía presenta pro-
yectos que posteriormente se votan 
en cada núcleo de nuestro municipio.

El proceso comenzó a mediados de 
mayo con una consulta pública a tra-
vés del sitio web del Ayuntamiento, en 
la cual se recopilaron varias sugeren-
cias. Durante el mes de junio, un equi-
po técnico municipal evaluó la viabili-
dad de las propuestas y, del 31 de julio 
al 26 de agosto, el Ayuntamiento re-
partió urnas de votación por diversos 
puntos de la localidad para recoger el 
veredicto de la población.

Propuestas ganadoras 

Durante estos dos últimos meses, cada 
núcleo vecinal ha escogido el proyec-
to que más se adecua a sus necesida-
des. Aquellos que han recibido más 
apoyo han sido las iniciativas relacio-
nadas con la mejora de la vía pública, 
mientras que algunos barrios han op-
tado por la construcción de elementos 
de gimnasia exterior y de una mesa 
de ping-pong, la pavimentación de la 
pista deportiva o la instalación de un 
desfibrilador. l

Más de doscientas 
personas han decidido 
en qué temas invertir 
una parte de las cuentas 
públicas

La nueva edición de los 
Presupuestos Participativos 
apuesta por la mejora de la 
vía pública y más recursos 
para los barrios

L’Ortigós 
(6 votos) 
Solucionar las inundaciones 
que se producen frente 
a las casas cuando llueve 
abundantemente

La Miralba
(4 votos) 
Construir una barbacoa en el 
recinto del local social 

La Masieta
(10 votos)
Arreglar y hormigonar parte 
de la calle Olivera 

El Papagai
(8 votos)
Instalar una mesa de ping-pong 
exterior

L’Esplai 
(38 votos)
Pavimentar parte de la pista 
deportiva 

Can Gordei
(21 votos)
Instalar aparatos de gimnasia 
exterior en los terrenos del 
local social

El Priorat
(16 votos)
Instalar aparatos de calistenia 
para jóvenes en el exterior 
del local social 

Nucli
(13 votos)
Instalar un desfibrilador 

La Pineda de Santa 
Cristina 
(13 votos)
Arreglar y hormigonar el cruce 
de las calles Segrià y Garrigues

Propuestas 
ganadoras:

w

w

w

w

w

w

w

w

w
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E l consistori va aprovar a finals 
de juliol el text perquè l’Agru-
pació de Defensa Forestal (ADF) 

Clot de Bou col·labori en les tasques 
de prevenció d’incendis a la Bisbal. 
Amb aquest acord, l’Ajuntament apor-
ta 5.000 euros a l’ADF Clot de Bou i 
aquesta es compromet a col·laborar en 
els treballs preventius durant els actes 
que organitzi el municipi —com, per 
exemple, espectacles pirotècnics—, 

La Junta de Govern aprova 
el conveni amb l’entitat Clot 
de Bou per a la protecció 
del medi natural davant dels 
incendis

Nou pas en la 
lluita contra el 
risc d’incendis 
forestals

en les actuacions sobre l’arbrat públic 
o en la neteja viària, en casos puntuals.
A més, el conveni posa èmfasi en la 
col·laboració prioritària de l’entitat en 
les tasques d’extinció d’incendis fores-
tals o en situacions declarades per les 
autoritats com d’alt risc d’incendi. l

L es aules de la vila han tornat a 
omplir-se després d’acomia-
dar les vacances estiuenques 

i donar el tret de sortida al nou curs 
acadèmic. Enguany, les classes es van 
encetar el 5 de setembre, tant a la Llar 
d’Infants L’Oreneta com a l’Escola Ull 
de Vent, mentre que l’Institut Coster 
de la Torre va començar les lliçons el 7 
de setembre.

Pel que fa a les xifres d’alumnes, 
un total de 31 infants van començar 
el curs a la llar d’infants; l’escola acull 
aproximadament tres-centes nenes i 
nens d’educació primària, i l’institut, 
prop de set-cents estudiants d’educa-
ció secundària. l

Arrenca el nou curs 
escolar 
L’any acadèmic 2022-23 s’avança 
una setmana i deixa enrere totes les 
restriccions sanitàries
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E l pasado 24 de setiembre, la 
Associació de la Gent Gran de 
la Bisbal organizó, junto con el 

Consell Comarcal del Baix Penedès y 
los ayuntamientos de Albinyana, Bo-
nastre, El Montmell y Masllorenç, un 
encuentro de personas mayores de 
varios municipios catalanes que tuvo 
La Bisbal como sede.

La jornada empezó con una ruta por 
las tabernas acompañada de las expli-
caciones de Jordi Ferran, historiador 
local, tras la cual las personas asisten-
tes tuvieron la oportunidad de probar 
el vino de la bodega Domenys y disfru-
tar de una actuación de baile gitano y 
grallers.

Nuestra localidad 
acogió una jornada de 
actividades dedicadas a 
este colectivo

La Bisbal, anfitriona del encuentro 
de gente mayor de la comarca

A continuación, la Pastelería Mago, 
Mas Llagostera y Ull de Llebre fueron 
los encargados de servir la comida y, 
como clausura de la actividad, las y 

los participantes recibieron un obse-
quio de la alcaldesa y de la concejala 
de Gent Gran y pudieron bailar con la 
música del dueto Alma. l

Las personas participantes recibieron un obsequio 
y pudieron bailar con la música del dueto Alma

A principios de este año, el 
Ayuntamiento realizó una 
exitosa prueba piloto de va-

rias propuestas dinámicas orientadas 
a potenciar el ejercicio físico y mental 
entre la gente mayor en varios locales 

La gente de más edad del municipio podrá participar 
en actividades de desarrollo físico y mental

En marcha los cursos para 
personas mayores 

del pueblo. Después del buen resulta-
do, la corporación local ha acordado li-
citar el desarrollo de estas actividades 
para llevarlas a cabo en los locales de 
El Priorat, Can Gordei, La Miralba y el 
Racó de la Gent Gran del núcleo.

Las propuestas consisten en peque-
ñas caminatas, ejercicios con aparatos 
gimnásticos, estiramientos, pilates, 
clases ortográficas de catalán y de cas-
tellano, un curso de memoria y juegos 
de mesa. l

Se organizarán 
ejercicios de mejora 
física y mental
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El Consell Comarcal del Baix 
Penedès ha instalado un pun-
to de recogida de cápsulas de 
café usadas en el Punt Verd de 
La Bisbal. 

Por otra parte, el reciclaje de 
ropa durante el primer semes-
tre del año ha alcanzado en el 
municipio la cifra de 19.300 
piezas, que serán reutilizadas 
o recicladas. Actualmente, el 
pueblo dispone de cinco con-
tenedores de Humana. l

El passat 9 de maig es va adju-
dicar de manera provisional el 
contracte de desbrossament 
de voreres i de la TP-2402. Els 
treballs a les primeres van co-
mençar al Papagai a mitjan 
juny i han continuat per altres 
urbanitzacions del municipi.

D’altra banda, a principis 
d’agost es van acomplir les 
tasques de manteniment per-
tinents al tram de la carretera 
TP-2402 que transcorre pel ter-
me de la Bisbal. l

L’Ajuntament de la Bisbal del 
Penedès ha arranjat un sotrac 
que hi havia a la calçada d’un 
tram del pont que passa per 
sobre de l’autopista, en direc-
ció al Priorat des de la Bisbal.

La intervenció, a càrrec del 
consistori, s’ha realitzat des-
prés de consensuar-la amb 
l’organisme responsable de la 
gestió de les autopistes. l

El Ayuntamiento colocó du-
rante el mes de septiembre las 
nuevas jardineras ubicadas en 
el núcleo de nuestra población. 
Esta actuación responde a la 
necesidad de renovar los anti-
guos recipientes, ya que eran 
de madera y estaban muy da-
ñados por el paso del tiempo.

Con el objetivo de aumen-
tar su durabilidad, las nuevas 
jardineras están fabricadas de 
hormigón. l

A ny 2022: celebració d’aniver-
saris rodons. La vigília de la 
festa major, un grup de socis 

no conformes amb el canvi de local 
de la que fins llavors havia estat l’úni-
ca societat del poble decidiren em-
prendre un nou camí amb la fundació 

Píndola Bisbalenca

d’una nova entitat recreativa. Ho feren 
al bar de «Cal Juanito», a la plaça ma-
jor, on fundaren la nova societat: el 
Club Segle XX. Aquesta nova entitat 
decidí emprendre, el 1972, la cons-
trucció del seu propi local, i es va crear 
la societat FIDSA per a la construcció 

del poliesportiu als terrenys del Manel 
del Climent.

La inauguració del «poli» es va fer el 
13 d’agost del 1973, si bé les obres de 
construcció de tot el complex duraren 
sis anys. En aquestes instal·lacions, 
s’hi traslladà a jugar la Joventut Bisba-
lenca i s’hi feren tota mena de repre-
sentacions, en tant que el programa 
cultural del municipi passà a ser orga-
nitzat per les dues entitats, la Societat 
i Segle XX: cavalcades dels Reis, carna-
vals i tota mena de sopars; es recor-
den especialment els programes i les 
grans actuacions organitzats per cada 
festa major.

Així fou fins a la dècada dels noran-
ta, amb la municipalització de la Fes-
ta Major per part de l’Ajuntament, el 
qual, fa una dècada, adquirí la totalitat 
del complex esportiu. l

Informació i fotografies 
extretes del fons Saumoy 
Calbet

Treballs de millora 
al pont de l’autopista, 
al barri del Priorat

Renovación de 
las jardineras del 
núcleo municipal

Desbrossada de 
les voreres i de la 
TP-2402

Impulso al 
reciclaje en el 
municipio

50 anys del Club Segle XX  
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E l nostre municipi serà escenari 
de tres cursos de formació cen-
trats en logística integral, mani-

pulació d’aliments i cuina saludable i 
organitzats per la Cambra de Comerç 
de Tarragona i el servei SOM Bisbal, 
creat per l’Ajuntament amb l’objectiu 
de dinamitzar les oportunitats profes-
sionals de la ciutadania.

La primera proposta formativa, el 
curs de logística integral, es desen-
voluparà del 5 al 27 d’octubre, des 
de les 17 h fins a les 20 h. El propòsit 
d’aquest taller és oferir un coneixe-
ment bàsic de l’estructura del procés 

Les sessions cobreixen àmbits de la logística, la 
manipulació d’aliments i la cuina saludable

La Bisbal acollirà cursos 
de formació totalment 
subvencionats  

logístic. D’altra banda, les classes de 
manipulació d’aliments s’impartiran 
els dies 11, 12 i 13 d’octubre, de les 
15 h a les 20 h. Pel que fa al curs de 
cuina saludable, aquest es dirigeix a 
totes les persones treballadores o au-
tònomes amb la finalitat d’aportar-los 

nocions de dietètica i ensenyar-los a 
elaborar receptes estacionals i a crear 
un menú equilibrat.

Els cursos estan subvencionats pel 
Consorci per la Formació Contínua de 
Catalunya, la Generalitat de Catalunya 
i el Fons Social Europeu. l

E l Jutjat Contenciós-Administra-
tiu núm. 1 de Tarragona ha des-
estimat el recurs presentat pel 

Club Siglo XX en referència a la nul·li-
tat del contracte d’arrendament d’una 
part del poliesportiu municipal signat 
l’any 2013 entre l’Ajuntament i l’enti-
tat. La sentència considera que l’espai, 
de més de set-cents metres quadrats, 
no es podia adjudicar de forma direc-
ta, atès que està classificat com a bé 
demanial. Així mateix, estableix que 
l’entitat no té dret a percebre la in-
demnització que sol·licitava perquè 
fins ara pagava 150 euros al mes pel 
lloguer de l’espai i en sotsarrendava 
una part per 1.350 euros, també men-

La Justícia considera que el contracte d’arrendament 
d’una part del poliesportiu municipal signat el 2013 
és nul de ple dret

Es desestima el recurs 
presentat pel Club Siglo XX

suals. L’entitat pot presentar un recurs 
d’apel·lació al Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya.

Des de l’Ajuntament es recorda al 
Club Siglo XX, que enguany celebra el 

seu 50è aniversari, que, tot i la nul·litat 
del contracte, pot continuar fent ús 
dels espais municipals que sol·liciti i 
que el consistori posa a disposició de 
totes les entitats locals. l

L’Ajuntament posa tots els espais municipals a 
disposició de les entitats locals

Els cursos els organitzen l’Ajuntament i la Cambra 
de Comerç de Tarragona
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Can Gordei, El Priorat, La Pineda de Santa 
Cristina y El Papagai han organizado 

actividades para todos los públicos

Los barrios se engalanan 
para celebrar sus fiestas 

C uatro de las barriadas de 
nuestro municipio han cele-
brado este verano sus fiestas 

mayores. En Can Gordei la ciudadanía 
tuvo la oportunidad de participar en 
diversas actividades lúdicas.

A principios de agosto, El Priorat 
acogió una sardinada, juegos infanti-
les y espectáculos de entretenimiento 
para todos los públicos.

Unos días más tarde, la asociación 
vecinal de La Pineda de Santa Cristina 
organizó por primera vez una celebra-
ción de este tipo, la cual incluyó actos 
como una cena con espectáculo y DJ.
Por su parte, a finales de agosto, El Pa-
pagai volvió a celebrar su fiesta des-
pués de varios años y cosechó un gran 
éxito de participación. l

L a nostra vila va celebrar la diada 
de l’Onze de Setembre a la plaça 
Sant Jordi amb un concert de 

gralla, a càrrec del grup Els de Darrere, 
i un tast de coca i cava de proximitat 
per a les persones assistents a l’acte.

A continuació, la Colla Castellera de 
la Bisbal (Els Bous) i els Castellers de 
Mediona van oferir al públic una mos-
tra de castells en la qual es van poder 
veure figures com el cinc de sis o el 
tres de sis amb agulla per part de la 
colla local i un quatre de set o un dos 
de sis per part de la de Mediona. l

L’acte va comptar amb un tast de productes 
autòctons, una actuació musical i una trobada 
castellera

La Bisbal commemora la 
Diada Nacional de Catalunya
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L a ciutadania va omplir els carrers 
i les places de la nostra vila a mit-
jan agost per xalar amb les acti-

vitats de la Festa Major. La cercavila i el 
pregó, a càrrec de la plantilla de la Resi-
dència El Colomer, van donar el tret de 
sortida a l’extens ventall de propostes 
lúdiques i culturals per a grans i infants 
que es va cloure el dia 16 amb una ac-
tuació de tribut a Mecano.

Pel que fa a les exposicions, aquest 
any s’han enfocat, d’una banda, en 
com era el nostre municipi als anys vint 
del segle XX i, de l’altra, en un recull 
fotogràfic de festes majors de temps 
passats. També es va celebrar la tradi-
cional mostra de treballs realitzats per 
l’associació de les puntaires, una troba-
da molt esperada a cada convocatòria.

Des del consistori s’ha expressat 
l’agraïment per la participació de la 
ciutadania, la col·labora-ció d’associa-
cions i entitats i la feina de la brigada i 
del servei de vigilància, que van garan-
tir l’èxit de la celebració. l

La celebració d’enguany deixa enrere les mesures 
preventives per la pandèmia i es tanca amb èxit 
de participació

La Bisbal gaudeix 
de la Festa Major 
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AGEN
    DA

cultural

Els horaris i les ubicacions podrien patir alguna modificació. Consulteu el web municipal: https://www.bisbalpenedes.com.

OCTUBRE

1
Cine Gaudí
Pel·lícula Escape Room.

LA SOCIETAT
Sopar i ball de la Fira

DISSABTE
18 h

2
DIUMENGE

La Fira
Mostra d’entitats i fira 
d’artesania; tasts; activitats 
i tallers infantils, i actuació 
musical.

9
CineXics
Cicle de cinema infantil.

DIUMENGE
18 h
LA SOCIETAT

15
Festa Fotre
Actes durant tot el dia. 
Organitza: Els Esventats

DISSABTE
18 h

18
DIMARTS

BIBLIOTECA

Inauguració de 
l’exposició «Llegir 
tota la vida»
Commemoració de l’Any 
Gabriel Ferrater.

24
Taller de teatre 

DILLUNS
17 h
LA SOCIETAT 

28
DIVENDRES
19.30 h
BIBLIOTECA

Tens la pell mig del 
sol, mig de la lluna
Recital poètic-musical sobre 
l’obra de Gabriel Ferrater.

30

Cine Gaudí
Pel·lícula Toscana.

DIUMENGE
19 h

5
Espectacle musical de 
carrer 
En el marc del cicle 
Biblioteques amb DO.

DISSABTE
11 h
EL SAFAREIG

NOVEMBRE

6
CineXics
Cicle de cinema infantil.

DIUMENGE
18 h
LA SOCIETAT

12
Recital-tast
En el marc del cicle 
Biblioteques amb DO.

DISSABTE

19
Pedalant entre vinyes
Espectacle de contes 
infantils sobre la vinya i la 
seva biodiversitat, dins del 
cicle Biblioteques amb DO.

DISSABTE
18 h

27
DIVENDRES
18 h

Cine Gaudí
Pel·lícula Alcarràs.

La Bisbal comptarà amb un espai per a 
l’aparcament d’autocaravanes  

La proposta naix per 
dinamitzar el teixit turístic i 
econòmic del municipi 

El Ple Municipal, en la sessió celebra-
da al setembre, ha donat llum verda al 
projecte de construcció d’un espai per 
a l’estacionament d’autocaravanes al 
nostre poble, una iniciativa dirigida a 
potenciar el comerç i el turisme locals.

8
Sopar de germanor
Activitat oberta a tothom.
Organitza: Colla Castellera 
de la Bisbal del Penedès

DISSABTE

Mitjançant un conveni amb el Con-
sell Comarcal del Baix Penedès, el con-
sistori adequarà el nou equipament 
per a l’aparcament d’aquest tipus de 

vehicles amb una inversió de 112.000 
euros, assumits entre la Diputació de 
Tarragona (56.000 euros) i el consistori 
(8.000 euros). l
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Grup de joves Els Esventats

L’any 2014, un grup de nois i noies 

que es trobaven cada tarda van 

decidir formar una associació 

per a començar a fer activitats i 

esdeveniments per al jovent al poble. 

No va ser, però, fins al 2015 que van 

celebrar les dues primeres activitats, 

que s’han mantingut fins a dia d’avui: 

la Festa Major Petita i el Carnaval 

Esventat, que són actes que organitza 

la Societat. Actualment, Els Esventats 

són una entitat sense ànim de lucre 

formada per 29 persones amb edats 

compreses entre els 15 i els 32 anys. 

Com és el dia a dia de l’entitat? 
Tenim dues reunions rutinàries esta-
blertes a l’any: hi organitzem activitats, 
en confeccionem una planificació, el 
funcionament, etc. I anem fent més re-
unions enfocades en els actes que ens 
interessen. O si l’Ajuntament ens fa una 
proposta per a participar en un acte, 
doncs també.

Com us abastiu econòmicament? 
Comptem amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, o si muntem una barra o 
venem marxandatge també en traiem 
alguna cosa, ens autofinancem. Però 
no busquem treure un benefici econò-
mic; simplement, poder tirar endavant 
les nostres activitats.

Com vau viure la pandèmia? 
Durant la pandèmia vam fer vermuts 

electrònics en directe a Instagram, i ví-
deos i propostes perquè la gent fes rep-
tes a casa... La postpandèmia ha costat. 
Hem hagut de reorganitzar l’estructura 
i el funcionament intern de l’entitat. 
Quan vam arrancar ens vam trobar 
que hi faltava participació i vam fer una 
proposta de funcionar per comissions 
o seccions: d’aquesta manera hi ha més 
implicació i cadascú té com una mena 
de càrrec a dins d’Els Esventats; i de 
moment està funcionant força bé.

Els que sou nous, per què vau 
començar a formar part del grup?
Quan érem petits fèiem una gimcana 
amb els nostres pares i mares i pensà-
vem: «Jo, quan sigui gran, vull ser “es-
ventada”». I ara sentim que formem 
part d’una associació en la qual ens 
sentim còmodes i part d’un tot. Els Es-
ventats som gent diversa i de diverses 
edats, amb perspectives diferents. La 
clau és que sempre hi ha hagut molt 
bon rotllo i molt bon ambient, un am-
bient animat i segur.

Com heu viscut la Festa Major 
d’enguany? 
Ha estat un estiu fantàstic; en teníem 
moltes ganes i hem gaudit molt la Fes-
ta Major. La sensació era de recuperar 
la Festa Major «de veritat». I també 
hem fet el sopar a la fresca a la plaça de 
l’Església; al final no només va venir-hi 
gent d’Els Esventats, va venir-hi gent 

més gran amb els seus fills, hi va ha-
ver gent que s’hi va afegir després de 
sopar... Aquesta proposta, a nosaltres, 
ens va costar zero esforç i ens ho vam 
passar molt bé. Aquestes coses fan co-
hesió de grup: totes les colles d’amics 
en un mateix espai. Això és el que sem-
pre hem buscat: bon rotllo, unió de la 
gent del poble i cohesió.

Què creieu que us diferencia 
d’altres grups de joves? 
Intentem no comparar-nos. El que sí 
que ens ha passat sovint és que hem 
organitzat alguna cosa i altres, després, 
han fet un acte similar. I això ens dona a 
entendre que anem per bon camí; això, 
al final, és un orgull. Sobre nosaltres, 
destaquen l’originalitat de les activitats 
que organitzem; el Correbarris, per po-
sar un exemple: enguany hi hem afegit 
la festa de l’escuma, altres anys hi hem 
fet un ball conjunt, o una temàtica con-
creta perquè tothom hi vingués vestit 
així... No ens conformem. El bon rotllo 
i donar la volta a les activitats sembla 
que sigui com la nostra imatge de 
«marca», per dir-ho d’alguna manera.

I molta gent també coneix Ràdio 
Esventada. Com va néixer? 
Ràdio Esventada va néixer d’una limi-
tació econòmica: fèiem festes i un any 
ens vam veure obligats a portar-hi un 
sol grup, en lloc de tres; i aleshores, 
com que hi havia gent a qui agradava 
el món dels discjòqueis, vam tenir la 
idea de fer-nos-ho nosaltres mateixos. 
Vam néixer des de l’associació, però 
som com una entitat a banda; sempre 
hem tingut el suport de l’entitat, però 
també fem els nostres propis bolos.

En què esteu treballant ara? 
Tenim una festa prevista per a la tar-
dor i hi estem treballant amb l’Ajunta-
ment... i de moment, això és el que us 
en podem dir.

Si algú vol entrar a formar part de 
l’entitat, què ha de fer?
Ens podeu escriure un missatge per 
Instagram i en parlem. I també podeu 
aportar les vostres propostes i les po-
dem debatre. Sereu benvinguts! l

«Un bon ambient i la innovació en 
les activitats que organitzem són 
la nostra imatge de marca»
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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.

Canelons de 
bacallà i gambes
Anna Maria Bundó

Ingredients (4 persones):

• 20 plaques de canalons
• 2 lloms de bacallà
• 18 cues de gamba
• 1 ceba
• 1/2 litre de llet
• 1/2 paquet de flocs de puré 
de patates
• 75 g de mantega
• Nou moscada
• Oli i pebre blanc
• I el truc: un tapet de whiskyE ls Bous de la Bisbal van parti-

cipar el dia 25 de setembre en 
el Concurs de Castells de Torre-

dembarra, una iniciativa que es cele-
bra en aquest municipi cada dos anys 
per a acollir-hi colles que fan castells 
de set. En aquesta ocasió van ser 12 les 
colles convidades; entre elles, la de la 
nostra població.

S’hi van fer un total de quatre ron-
des, durant les quals els castellers de 
la Bisbal van descarregar un «3d7» i 
un «4d7». En tercera ronda van inten-
tar fer un «5d7» que es va trencar a la 
baixada. La participació d’Els Bous en 

Els Bous participen en el 
Concurs de Castells de 
Torredembarra
La colla castellera de la Bisbal es va classificar en novena posició 
en aquest esdeveniment, al qual assistia per primera vegada

el concurs es va tancar amb un pilar 
de cinc. Finalment, van quedar novens 
en la classificació, una posició que van 
compartir amb els Castellers del Ribe-
ral i els d’Altafulla.

Era la primera vegada que la colla 
bisbalenca prenia part en aquest con-
curs de castells, que se celebra habi-
tualment la setmana anterior al de 
Tarragona, i el fet que hi fos convidada 
ha estat un reconeixement a l’esforç i 
la il·lusió que Els Bous han mostrat des 
que es va fundar la colla, l’any 2015. La 
seva magnífica progressió els ha con-
solidat com a «colla de set». l

Elaboració:

Pas 1. Esmicolem el bacallà i 
tallem les gambes a trossets. 
Pelem la ceba, la triturem i la 
sofregim, i quan sigui tova hi tirem 
el bacallà i el deixem coure fins 
que torni a absorbir la seva aigua.

Pas 2. Hi afegim les gambes i un 
pessic de pebre blanc. Hi fem 
un parell de tombs i ja podem 
afegir-hi la llet i un polsim de 
nou moscada. Ho deixem bullir 2 
minuts i ho retirem.

Pas 3. Fora del foc, hi afegim els 
flocs de puré de patates (com 
si féssim un puré normal) i ho 
remenem fins que quedi ben 
lligat. Hi posem la mantega i 
ho tornem a remenar fins que 
hi quedi integrada. Ho deixem 
refredar.

Pas 4. Mentrestant, bullim les 
plaques de canelons, les farcim 
amb el bacallà i les anem posant 
en una safata que pugui anar al 
forn.

Pas 5. Fem una beixamel 
tradicional, a la qual afegirem, 
juntament amb la llet, el tapet de 
whisky. Hi posem formatge al gust 
i ho gratinem.
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Durante el mes de octubre, ha comenzado la programación depor-
tiva en el Centro Municipal de Cultura. Este año, el equipamiento 
ofrece clases como tonificación, zumba, estiramientos y pilates.

Todas las actividades cuentan con un gran número de personas 
inscritas que podrán disfrutar de estas propuestas hasta finales de 
mayo del próximo año. l

El camp de futbol municipal del Vendrell va acollir, el 6 d’agost, un 
acte d’homenatge a Salva Ribas, jove futbolista bisbalenc que va 
ser víctima d’un accident automobilístic l’any 1999.

Des de fa vint anys, la família d’en Salva organitza anualment un 
torneig futbolístic memorial amb un homenatge, que enguany va 
comptar amb la participació de la Colla Castellera de la Bisbal i al 
qual va assistir l’alcaldessa en representació de l’Ajuntament. l

29 DE JULIOL DEL 2022

w Constitució d’una taula de diàleg formada pels portaveus 
dels grups municipals del Ple amb els representants del 
Club Segle XX a fi de trobar una solució política, elaborada i 
presentada a iniciativa d’ERC, el PSC i UniTS-FIC

w Aprovació de l’Ordenança municipal sobre soroll i 
vibracions, elaborada i presentada a iniciativa d’ERC

w Aprovació de la moció pel suport municipal als  ciutadans 
davant dels talls d’aigua, elaborada i presentada a iniciativa 
d’ERC, el PSC i UniTS-FIC

PLE MUNICIPAL EXTRAORIDNARI

A FAVOR ABSTENCIÓ EN CONTRA

Empiezan las actividades deportivas 
en el Centro Municipal de Cultura

El consistori participa en l’homenatge 
retut en memòria de Salva Ribas

25 D’AGOST DEL 2022

w Aprovació del text refós de les Normes subsidiàries del 
planejament municipal

w Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança 
reguladora de la taxa de la llar d’infants

w Aprovació inicial de la modificació de crèdit en la modalitat 
de suplement de crèdit

PLE MUNICIPAL EXTRAORIDNARI

19 DE SETEMBRE DEL 2022

w Aprovació del Compte General de l’Exercici 2021

w Aprovació del text refós del Pla parcial urbanístic de les 
Planes Baixes

w Elecció de la jutgessa de pau titular

w Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
de la Bisbal i el Consell Comarcal del Baix Penedès per a 
regular la gestió del projecte Xarxa d’Autocaravanes del Baix 
Penedès

w Moció del grup municipal ARA la Bisbal

w Moció del grup municipal ERC-AM

PLE MUNICIPAL ORDINARI



ESPAI
D’OPINIÓ
DELS GRUPS 
MUNICPALS

Durante el pleno del pasado 19.09.22, se 
aprobó por unanimidad una moción de 
Ara la Bisbal para crear una ordenanza 
reguladora que obligará a los propieta-
rios de solares urbanos a limpiar y sa-
near debidamente sus propiedades, con 
el fin de garantizar la seguridad, salubridad 
y ornato público. Deseamos que se realice 
la consulta pública previa cuanto antes, 
para luchar contra la mala imagen de nues-
tro municipio y proteger a la ciudadanía del 
riesgo de incendios. Durante dicho pleno, 
cuestionamos nuevamente la calidad y la 
responsabilidad de un desgobierno que 
no responde a las instancias ni aporta so-
luciones. ¡¡Ese es el nivel que tenemos!! 
La inseguridad que estamos viviendo 
en todo el municipio es el reflejo de las 
malas políticas y de la falta de voluntad 
para crear el servicio de vigilancia, tan 
necesario. Nuestros reportajes fotográfi-
cos publicados en redes sociales han de-
mostrado que las mentiras tienen las patas 
muy cortas: ni se sanean los barrios ni «se 
les espera»… al menos, hasta que lleguen 
elecciones. Quedan unos siete meses para 
las próximas municipales y constatamos 
que el 85 % del programa de Compromís 0 
no se ha cumplido. ¿Intentarán maquillar la 
situación con una barredora para favorecer 
la amnesia colectiva? Mientras tanto, Ara la 
Bisbal continúa su trabajo de digna opo-
sición, con la irrefutable voluntad política 
y personal de velar por el interés general. 
El pasado 01/10/22, celebramos nuestra 
asamblea anual para proponer nuevamen-
te el mejor y más sensato programa electo-
ral, reuniendo todas las necesidades vitales 
para cada barrio. Hemos duplicado nues-
tros militantes y simpatizantes y celebra-
mos la confianza depositada en nuestro 
grupo municipal y nuestra capacidad de 
trabajo. Los partidos convencionales tan 
solo velan por su sillón, haciendo pactos 
preelectorales para no perder el «poder»; 
nosotros velamos exclusivamente por 
nuestro municipio y los bisbalenses. «Tre-
ballem per servir, no per servir-nos!»

Entrem a la recta final per a les eleccions 
municipals del 2023. És per això que dedica-
rem aquest article a fer un balanç de la nos-
tra oposició de forma molt resumida. Primer 
de tot, dir-vos a tots els ciutadans que ha si-
gut un plaer servir a tots els ciutadans del 
nostre poble i ajudar-vos en tot el que ens 
heu fet arribar. Creiem que la nostra tasca 
a l’oposició ha estat objectiva; quan hem 
trobat coses mal fetes per l’equip de govern 
s’hi ha donat una solució alternativa.

Han passat moltes coses. Vam començar 
a tenir una bona entesa amb el Sr. Xavier 
Faura, qui ha apostat per ERC LA BISBAL 
per continuar ajudant el nostre poble. Vam 
veure que l’equip de govern no complia la 
llei de PROTECCIÓ DE DADES en el web de 
l’Ajuntament, ja que s’hi podien trobar els 
DNI de tot el poble publicats per tot arreu. 
També, l’ENRIQUIMENT INJUST, que és 
una figura que l’equip de govern COMPRO-
MÍS-PDeCAT utilitza per justificar milers 
d’euros sense haver de fer els correspo-
nents passos administratius. Recordem que 
aquesta figura de l’ENRIQUIMENT INJUST 
ÉS UNA EXCEPCIÓ, no LA NORMA, i no són 
formes de justificar els diners utilitzats que 
són de tots.

També, hem presentat diferents iniciati-
ves que l’equip de govern sempre VOTA 
EN CONTRA per més beneficioses que si-
guin per al nostre poble, encara que siguin 
a COST ZERO. Creiem que aquest equip de 
govern es perd entre burocràcia, i que fa, 
fins i tot, que la burocràcia sigui més difícil 
per a tots. Creiem que estan gastant uns 
diners en dos arquitectes quan amb un en 
tenim prou. Per fer la comparativa, una ciu-
tat com el Vendrell, de 40.000 habitants, té 
dos arquitectes; al nostre poble, amb 4.000 
habitants, en tenim també dos.

També, els pressupostos haurien de ser 
més socials. Els diners gastats no són SEM-
PRE DEUTES, sinó que poden ser BONES 
INVERSIONS. Apostem per un BON CANVI; 
necessitem renovar el nostre poble!, tenir 
els carrers nets, ser un poble sostenible i 
educat amb el medi ambient.

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

l Maguy Antolín Manso 
antolin.ara@bisbalpenedes.com

l Ara La Bisbal = 
responsabilidad política 

l Recta final. Apostem 
pel canvi! (primera part)

l Silvia Monfort Costa
monfort.erc@bisbalpenedes.com



Tenir cura de TOTES les nostres urbanitza-
cions, així com renovar els parcs infantils, 
les parades d’autobús, etc. Donar més fei-
na DINS del poble, fomentar el COMERÇ i 
contribuir al fet que els ciutadans s’engres-
quin a fer el seu propi negoci; fent-ho així, 
serà com podrem tenir més botigues per a 
anar-hi a comprar.

Hem presentat la moció «NO A LA MAT 
ALT PENEDÈS, ni aquí ni enlloc!»: una mo-
ció que, tot i que parla de l’ALT PENEDÈS, 
és per a TOT el Penedès; així ens ho van 
fer arribar els companys de la plataforma. 
Es van posar en contacte amb nosaltres i 
de seguida vam quedar-hi d’acord per a 
presentar la moció, aprofitant que hi havia 
el PLE ORDINARI. La sorpresa ens va venir 
quan la senyora alcaldessa ens va instar 
a treure-la i NO PRESENTAR-LA perquè, 
segons ella, havien quedat en una altra cosa 
amb altres alcaldes de la comarca.

La pròxima vegada que l’alcaldessa arribi 
a un acord que vinculi el nostre ajuntament 
n’hauria d’informar la resta de grups polí-
tics de l’oposició, ja que no ho endevinem, 
si fa o no reunions, ni amb qui, ni quan, ni 
on; i si, en lloc d’enviar-nos un correu de-
manant-nos que la retiréssim perquè l’alcal-
dessa «ha quedat així amb algú altre», ens 
hagués comunicat directament que convin-
dria modificar-ne un paràgraf, ho hauríem 
fet, s’hauria tornat a presentar el mateix dia 
(ja que és qüestió d’una estona) i s’hauria 
presentat tal com vostè «creu convenient». 
En lloc d’utilitzar les comunicacions en favor 
de la plataforma NO A LA MAT, volem dir 
a COMPROMÍS-PDeCAT que si la moció 
no prospera, tal com vostè al·lega al seu 
blog, no serà pas per nosaltres, sinó per la 
seva falta de comunicació i feina. Senyora 
alcaldessa, la pròxima vegada, INFORMI’NS 
d’allò que ens vincula com a Ajuntament 
i com a regidors, i si veu que cal modificar 
alguna cosa perquè s’aprovi la moció, i per-
què la moció en si prosperi, comuniqui-ho, 
escrigui correus electrònics per fer el bé, i 
no per posar més traves burocràtiques, que 
amb FORESTALIA ja en tenim prou!

La colla castellera de la Bisbal del Penedès, 
Els Bous de la Bisbal, va participar el diu-
menge 25 de setembre del 2022, per pri-
mera vegada, en el Concurs de Castells de 
Torredembarra.

En primera ronda, la colla bisbalenca hi 
va fer el «3d7»; en segona ronda, el «4d7»; 
en tercera ronda, un intent de «5d7» que, 
desmuntant-lo, es va trencar a la baixada, 
i en quarta ronda van descarregar el pd5, 
amb el qual van acabar la seva participació 
en el concurs. Després, van oferir els pilars 
de comiat.

La colla castellera bisbalenca va quedar 
novena en la classificació, una posició com-
partida amb els Castellers del Riberal i els 
Castellers d’Altafulla.

Des del Grup Municipal del PSC de la Bis-
bal del Penedès, volem felicitar la colla pel 
seu esforç, treball i perseverança.

Iniciem aquest nou curs polític amb 
moltes ganes de continuar construint una 
alternativa i demostrar als bisbalencs i a 
les bisbalenques que hi ha un altre camí: el 
del retrobament, el del diàleg constructiu i 
inclusiu, per tal de ser un municipi unit, on 
tots treballem amb esforç i perseverança.

Encaminem la recta final de la legislatu-
ra 2019/2023, que valorem amb un resul-
tat negatiu, ja que el govern municipal de 
COMPROMÍS-PDeCAT-CENTREM no ha sa-
but valorar el diàleg, el treball en conjunt 
i la negociació que sempre hem ofert per 
part del PSC. Des del PSC de la Bisbal del 
Penedès, encarem la pròxima legislatura 
(2023/2027), en la qual el municipi s’enfron-
ta a un creixement de població, així com de 
projectes de futur a nivell industrial.

Per aquest motiu, hem de tenir clar que 
això suposarà un gran esforç a nivell muni-
cipal, ja que haurem d’afrontar nous reptes 
de serveis a la ciutadania així com reestruc-
turar els existents.

Els pròxims Ajuntament i Govern Muni-
cipal han de venir de la mà del PSC; els va-
lors socialistes del retrobament i del diàleg 
constructiu i inclusiu hi han de ser valors 
fonamentals per a ser un municipi unit.

La comptabilitat i les normatives de contrac-
tacions i despeses de l’Ajuntament són molt 
diferents de la comptabilitat, contractacions 
i fer despesa d’empreses i famílies, però hi 
tenen en comú que una mala gestió i gastar 
més del que tens porta a la ruïna o fallida. I 
aquí també hi ha una diferència: que, men-
tre que una família o empresa respon dels 
seus errors i en pateix les conseqüències, en 
un ajuntament, l’alcalde que ha gestionat 
malament els diners dels contribuents i ha 
gastat més del que tenia no sempre en pa-
teix les conseqüències. L’any 2015, la gestió 
de vuit anys del govern municipal d’ERC va 
comportar per a l’Ajuntament un endeuta-
ment de més del 110 %, factures sense pa-
gar per més de 200.000 € i una despesa des-
mesurada. La nostra bona gestió, quan vam 
entrar al Govern en el 2015, va permetre que 
en el 2016 l’endeutament baixés per sota del 
70 %, es paguessin totes les factures pen-
dents i es frenés la despesa. Vam tancar l’any 
2021 amb un pressupost de 7.188.458,82 € i 
un superàvit pressupostari d’1.334.391,20 €.

Aquest any, 2022, no tenim cap deute ni 
préstec i tenim superàvit, i tot, aconseguit 
sense apujar impostos. Els comptes estan 
sanejats, amb deute zero. Del 2015 al 2021, 
el pressupost ha crescut d’un 23,5 %, els 
impostos s’han apujat un 0 % i el deute s’ha 
cancel·lat. Tot plegat ha suposat passar d’un 
endeutament de 1.188 € per bisbalenc/a el 
2014 a un endeutament de 0 € per bisba-
lenc/a el 31 de desembre del 2021.

La bona gestió municipal beneficia tots 
els bisbalencs i les bisbalenques perquè, 
amb els ingressos ben gestionats, s’aconse-
gueixen millors serveis i inversions, i ho ex-
pliquem amb dos exemples: en les properes 
setmanes començaran les obres de rehabili-
tació del poliesportiu municipal, finançades 
amb fons propis i una subvenció, i ara estem 
licitant les obres de construcció i millora de 
la fassina; tot, amb fons propis.

En sis anys i mig hem aconseguit un ajun-
tament sanejat i sense endeutament. Ho 
hem aconseguit amb bona gestió, amb més 
serveis i sense apujar impostos.

l Som els de la bona 
gestió

l Agnès Ferré Cañellas
agnes@bisbalpenedes.com

l Daniel Caballero Castaño
caballero.psc@bisbalpenedes.com

l Felicitats, Bous!!
l Recta final. Apostem 
pel canvi! (segona part)

l Xavier Faura Burgos
faura.units@bisbalpenedes.com




