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Es dona el tret de sortida a un dels projectes més 
importants del mandat
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l Es congelaran 
els impostos 
i les taxes i es 
bonificaran els 
vehicles no 
contaminants 

l Consulta 
pública sobre el 
canvi d’ús de part 
dels Masos per a 
instal·lar-hi noves 
empreses

l El municipi 
se suma a la 
reivindicació 
del Dia contra 
la Violència de 
Gènere 

l Novetats en la 
celebració de la 
tradicional Fira de 
la Bisbal
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Acabem l’any 2022 i encarem els 
últims mesos d’aquesta legislatura

E
n pocas semanas terminamos 
este año, el 2022, un año marca-
do por la vuelta a la normalidad 

después de la pandemia de COVID-19.
En estos últimos meses del año, co-

menzamos una de las obras más im-
portantes de la legislatura: las obras 
de la primera fase de la rehabilitación 
del pabellón y la construcción de ves-
tuarios en el polideportivo municipal.

Y en pocas semanas, empezarán tam-
bién las obras de la antigua destilería 
(fassina), con la construcción de una 
nave para la Brigada Municipal, un local 
para la Colla Castellera de la Bisbal y la 
rehabilitación de la torre de la destilería 
para los ensayos de esta entidad.

También preparamos inversiones para 
el próximo año como, por ejemplo, la 
aprobación del proyecto de mejora 
de la red de agua en una parte de El 
Priorat y en el segundo polígono de 
Can Gordei.

En estas semanas, hemos iniciado una 
consulta pública sobre la propuesta 
de instalación de nuevas empresas en 
Els Masos. Es una consulta sobre un pro-
yecto privado, del que no se ha hecho 
ninguna aprobación ni ningún informe, 
sino que hemos expuesto la informa-
ción con total transparencia y atende-
mos a todos los vecinos y vecinas al 
respecto.

Cuando tengáis esta revista en vues-
tras manos ya habremos aprobado ini-
cialmente los Presupuestos Munici-
pales para el 2023, los presupuestos 
más altos que nunca hemos tenido en 
La Bisbal, fruto de la buena gestión, y 
que supondrán una mejora en el bien-
estar de los y las bisbalenses.

Iniciamos una consulta 
pública sobre la instalación 
de nuevas empresas en 
Els Masos exponiendo 
la información con total 
transparencia

D’
aquí a poques setmanes aca-
bem aquest any, el 2022, un 
any marcat per la tornada a 

la normalitat després de la pandèmia de 
COVID-19.

En aquests últims mesos de l’any, co-
mencem una de les obres més impor-
tants de la legislatura: les obres de la 
primera fase de la rehabilitació del 
pavelló i la construcció de vestuaris al 
poliesportiu municipal.

I d’aquí a poques setmanes, comença-
ran també les obres de l’antiga fassi-
na, amb la construcció d’una nau per a la 
Brigada Municipal, un local per a la Colla 
Castellera de la Bisbal i la rehabilitació 
de la torre de la fassina per als assajos 
d’aquesta entitat.

També preparem inversions per a l’any 
que ve com, per exemple, l’aprovació 
del projecte de millora de la xarxa 
d’aigua en una part del Priorat i al se-
gon polígon de Can Gordei.

En aquestes setmanes, hem iniciat 
una consulta pública sobre la propos-
ta d’instal·lació de noves empreses als 
Masos. És una consulta sobre un projec-
te privat, del qual no s’ha fet cap apro-
vació ni cap informe, sinó que n’hem 
exposat la informació amb total trans-
parència i atenem tots els veïns i veï-
nes sobre aquest tema.

Quan tingueu aquesta revista a les 
mans ja haurem aprovat inicialment els 
Pressupostos Municipals per al 2023, 
els pressupostos més alts que mai hem 
tingut a la Bisbal, fruit de la bona gestió, 
i que suposaran una millora del benes-
tar dels bisbalencs i les bisbalenques.

Iniciem una consulta 
pública sobre la instal·lació 
de noves empreses als 
Masos exposant-ne la 
informació amb total 
transparència

Agnès Ferré
Alcaldessa de la Bisbal 
del Penedès
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A mediados de octubre se 
abrieron las puertas de la 
nueva sala del local social de 

El Priorat, una intervención planteada 
para dotar a este equipamiento mu-
nicipal de espacios diferenciados que 
acogerán las actividades organizadas 
por las asociaciones vecinales y el 
Ayuntamiento.

El local dispone ahora de una sala 
de 75,42 m2, con un separador que 
favorece la división de la zona en dos 
áreas de 32,38 m2 y 43,04 m2, respec-
tivamente. Por otra parte, también se 
han colocado barandillas de seguri-
dad en la rampa ya existente.

La jornada de inauguración contó 
con la presencia de representantes del 

El vecindario se volcó en la fiesta de inauguración del 
nuevo espacio municipal, celebrada el 16 de octubre 

Se inaugura la nueva sala del 
local social de El Priorat 

Gobierno Municipal, de asociaciones 
locales y del vecindario de El Priorat. 
A partir de las once de la mañana, se 

abrió un espacio de juegos hinchables 
y se ofreció un vermut con música a 
todas las personas asistentes. l

La Bisbal té en marxa un programa de 
reducció de l’eruga processionària que 
consisteix en la col·locació de trampes 
per lluitar contra la proliferació i poder 
fer un seguiment del comportament 
de l’espècie. A més, el consistori ha 
instal·lat caixes niu que fomenten la 
presència de depredadors naturals de 
la processionària i, a principis d’octu-
bre, ha dut a terme un tractament fito-
sanitari dels arbres —l’endoteràpia— 
sense productes químics perjudicials 
per a l’entorn. l

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, 
Anglès Ferré, va assistir, al setembre, 
a una acció de protesta conjunta amb 
altres batlles de la comarca per exigir a 
la Generalitat de Catalunya l’ampliació 
de l’Hospital Comarcal del Vendrell.

Davant la manca de resposta de l’Ad-
ministració, a l’octubre, Ferré va tornar 
a formar part d’una trobada reivindi-
cativa amb la resta d’alcaldes/ses del 
Baix Penedès davant del Departament 
de Salut. l

El Instituto de Estadística de Catalunya 
(IDESCAT) ha confirmado que La Bisbal 
del Penedès es el municipio que más 
vecindario nuevo ha ganado de toda 
Catalunya: más de cuatrocientas per-
sonas se han instalado en el pueblo a 
lo largo de estos dos últimos años. Se 
trata de ciudadanía que se ha traslada-
do de las grandes ciudades a La Bisbal, 
por su ubicación, por estar bien comu-
nicada y por disponer de fibra óptica, 
que facilita el teletrabajo. l

Mesures ecològiques 
contra la 
processionària

S’exigeix l’ampliació 
de l’Hospital 
Comarcal

Nuestro 
pueblo sigue 
creciendo
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E
l 19 d’octubre es van posar 
en marxa les obres de re-
habilitació del poliesportiu 
municipal, uns treballs que 

permetran adaptar l’equipament a la 
normativa establerta pel Consell Ca-
talà de l’Esport. Aquesta primera fase 
inclourà canvis en l’estructura de la co-
berta —per a millorar les condicions 
acústiques i l’aïllament tèrmic de l’edi-
fici—, la renovació de les instal·lacions 
actuals i la construcció d’unes grades 
amb capacitat per a 100 persones as-
segudes; s’hi reservaran dues localitats 
per a persones que es moguin amb ca-
dira de rodes.

La pista passarà a tenir unes dimen-
sions reglamentàries de 32 x 20 me-
tres, amb una alçada mínima de set 
metres, i també tindrà més llum natu-
ral. En el mur que separa el pavelló del 
bar s’obrirà un gran finestral que ser-
virà de mirador per a poder gaudir del 
joc, i a la banda nord es preveu habili-
tar un pas que servirà d’àrea d’escalfa-
ment per als esportistes.

Nous vestuaris

La fase 1 de la rehabilitació contempla 
també la construcció d’una edificació 
annexa al pavelló, d’una sola planta, 
amb una superfície total de 364,60 m2. 
El nou edifici tindrà un porxo d’accés, 
un vestíbul —des d’on es podrà ac-
cedir directament a les grades—, els 
serveis d’administració i control d’ac-
cés, banys públics, dos vestuaris per 
als equips i un tercer per a tècnics i 
àrbitres, la infermeria i un espai per al 
servei de neteja.

La primera fase inclou la 
construcció d’un edifici 
annex on s’ubicaran els 
nous vestuaris

El poliesportiu tindrà 
una pista reglamentària 
i unes grades amb 
capacitat per a 100 
persones

S’inicien les obres 
de rehabilitació del 
poliesportiu municipal

Els treballs van a càrrec de l’empre-
sa COASA. El contracte entre aquesta 
i l’Ajuntament es va signar el 12 de se-
tembre per un import d’1.217.445 eu-
ros (sense IVA).

Recordem que la rehabilitació del 
poliesportiu era una de les principals 
inversions previstes en aquesta legis-
latura. La parcel·la, inicialment pro-
pietat de FIDSA, va passar a mans de 
l’Ajuntament l’any 2012, però no va ser 
fins a quatre anys després que es va 
convocar un concurs d’idees per a de-
cidir el futur d’aquest equipament es-
portiu. Posteriorment es van redactar 
els projectes i es va iniciar l’expedient 
de contractació de les obres, que  es 
van començar a executar al mes d’oc-
tubre i tindran una durada aproxima-
da de vuit mesos. l
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D urant la sessió plenària de 
l’Ajuntament s’ha donat llum 
verda a la futura aplicació de la 

normativa que regula l’ús de dos nous 
punts de recàrrega dirigits a vehicles 
híbrids i elèctrics, avançant així amb els 
objectius de la Unió Europea pel que fa 
a la reducció de les emissions de CO2 
i a l’impuls d’alternatives de mobilitat 
respectuoses amb el medi ambient.

D’altra banda, el municipi també té 
en marxa el Pla d’Acció per l’Energia 
Sostenible i el Clima (PAESC), progra-
ma que recull mesures vinculades al 
transport sostenible.

Una iniciativa fruit dels               
Pressupostos Participatius

La instal·lació dels punts de recàrrega 
s’ha fet realitat després que la ciuta-

El Ple Municipal ha aprovat el reglament dels punts de 
recàrrega gratuïta de vehicles endollables i no contaminants 

Fomentant l’ús de vehicles 
elèctrics i híbrids a la Bisbal   

dania del nucli del municipi proposés 
aquest servei a través dels Pressupos-
tos Participatius del 2021. A principis 
d’aquest any, el consistori va ence-

tar una nova consulta pública sobre 
el funcionament d’aquest servei, un 
procés que culmina amb la normativa 
aprovada pel Ple. l

El servei arriba després que la ciutadania del 
nucli del municipi ho proposés a través dels 
Pressupostos Participatius del 2021

L’ Ajuntament de la Bisbal del 
Penedès mantindrà conge-
lades les taxes i els impostos 

per a l’any vinent i assumirà la pujada 
de l’índex de preus de consum (IPC) 
prevista per al 2023. A més, el consis-
tori ha aprovat bonificacions del 50 % 
de l’impost de circulació, dirigides a 

Els vehicles elèctrics i híbrids tindran una bonificació 
del 50 % en la quota de l’impost de circulació

Es congelen les taxes i els 
impostos municipals 

les persones usuàries de vehicles elèc-
trics i híbrids, amb l’objectiu de reduir 
la contaminació

Bonificacions als vehicles no 
contaminants

Els vehicles que podran demanar la 
bonificació són aquells que consu-

meixen combustible GLP, flexifuel, 
GNL o GNC i els que disposen de 
motors elèctrics o híbrids. Les perso-
nes interessades a obtenir-la s’han 
d’adreçar a les oficines municipals o 
a les dependències de BASE – Gestió 
d’Ingressos del Vendrell amb la docu-
mentació del vehicle corresponent. l
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E l Ayuntamiento ha incluido en 
el presupuesto municipal para 
el año que viene una mejora de 

la instalación de distribución de agua 
en la zona de El Priorat, una actuación 
que consistirá en el cambio y soterra-
miento de 437 metros de tubo en las 
calles Zamora, Cuenca, Teruel, Córdo-
ba y La Coruña. Además, se cambiarán 
las válvulas reguladoras de la calle 
Huesca y de la intersección de esta vía 
con la avenida de El Priorat, y se actua-

El consistorio incorporará el 
proyecto al Presupuesto del 
2023 para ejecutar las obras 
lo antes posible 

Se aprueba la 
renovación de 
la red hídrica 
de El Priorat y 
de Can Gordei 

rá para mejorar el nivel de presión de 
la instalación.

Por otra parte, en Can Gordei se 
pondrán en funcionamiento tres vál-
vulas reguladoras y un contador vo-
lumétrico y se renovarán 693 metros 
de tubo en las calles Llobregat, Ebre, 
Tordera y Besòs. l

L’ Ajuntament ha rebut una 
proposta per a la instal·lació 
de noves empreses a la zona 

dels Masos, una iniciativa privada pre-
sentada pel propietari del 55 % dels 
terrenys. El projecte inclou la construc-
ció de zones verdes, carrils bici, barra-
ques de pedra seca i naus integrades 
en l’entorn amb sostres vegetals.

Amb l’objectiu que la ciutadania 
sigui partícip d’aquesta proposta pri-
vada, el consistori ha posat en marxa 
una consulta pública que permetrà a 
la ciutadania formar part del proce-
diment d’elaboració de les normes 

A consulta pública el canvi d’ús d’uns terrenys 
dels Masos per la instal·lació de noves empreses
La proposta preveu nous espais dissenyats amb criteris d’eficiència energètica 
i integrats en el paisatge

d’ús d’aquesta àrea. L’espai participa-
tiu està disponible a través del portal 

web bisbalpenedes.com i romandrà 
actiu fins al 9 de desembre. l
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El Ayuntamiento ha iniciado un proyecto piloto en el hogar 
de una persona mayor del municipio, consistente en la ins-
talación del asistente virtual Alexa como una herramienta 
de mejora para su autonomía y bienestar, ya que este apara-
to permite a las personas mayores programar alarmas para 
tomar medicamentos, practicar ejercicios de vocabulario, 
consultar noticias o escuchar música. l

L’Era del Batre compta des d’aquest mes amb un mural que 
il·lustra el passat agrícola del nostre poble. El mur exterior 
del recinte està decorat amb una gran peça pictòrica forma-
da per diverses fotografies, de les dècades dels anys quaran-
ta i cinquanta, que retraten els treballs de batre i separar el 
gra. Aquesta feina es feia primer a mà i amb tracció animal, i 
més endavant, amb l’arribada de les primeres màquines de 
batre, es va mecanitzar. l

Instalación de Alexa en los 
domicilios de la gente mayor

Homenatge a la tradició rural 
de la Bisbal

L’ Associació de la Gent Gran de 
la Bisbal del Penedès va ce-
lebrar a les acaballes de l’oc-

tubre la seva trobada anual amb un 
berenar. La regidora de la Gent Gran, 
Paqui Cepas, juntament amb la presi-
denta de l’entitat, Maria Teresa Vilella, 
van dirigir al públic un discurs inicial 
i, a continuació, es va desenvolupar el 
gruix de l’acte d’homenatge a les no-
menades com a sòcies honorífiques 
del 2022.

Les ciutadanes que enguany han re-
but aquest reconeixement han estat 
Maria Pilar Vidal Pascual, Carme Bun-
dó Batet, Glòria Figueras Bages, Maria 

Les persones grans del 
municipi van rebre el 
tradicional reconeixement 
a finals del mes d’octubre

Se celebra la trobada anual 
d’homenatge a les sòcies 
d’honor  

Rovira Arbós, Encarna García Montes, 
Jovita Poch Vilella, Concepción Pavón 
Leal i Maria del Carme Vidal Llopart.

Després del lliurament d’una placa 
a cadascuna d’aquestes sòcies d’ho-
nor, el públic assistent va poder gau-
dir d’una actuació musical a càrrec del 
Duet Charlotte. l
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L a violència de gènere és una 
xacra que encara continua viva 
a la nostra societat. Per aquest 

motiu, la nostra localitat ha tornat a 
reclamar l’erradicació de totes les con-
ductes masclistes amb diversos actes i 
xerrades, a les quals tota la ciutadania 
ha estat convidada.

Com a actes previs a la jornada rei-
vindicativa, el 27 d’octubre i el 2 de 
novembre van tenir lloc al Racó de la 
Gent Gran activitats per a entendre 
la dimensió de les violències masclis-
tes i donar a conèixer les possibilitats 
d’actuació si en som víctimes, així com 
estratègies per a acompanyar les per-
sones properes que en pateixin.

El Centre Municipal de Cultura ha 
acollit el 24 de novembre un col·lo-

La Bisbal s’ha sumat, un any més, a la reivindicació del 25N amb activitats 
i xerrades de conscienciació

Alcem la veu en contra de la violència 
masclista envers les dones 

qui, a càrrec de Júlia Humet, en què 
s’ha parlat sobre eines legals al nos-
tre abast dirigides a lluitar contra la 
violència masclista. De cara al 25 de 
novembre, el consistori ha conduït 

una sortida al mural del dipòsit de la 
Miralba, obra de l’artista Jordi Romeu, 
i la lectura d’un manifest amb un àpat 
per a totes les persones assistents a 
l’acte. l

D es de la nostra localitat es 
continuen potenciant les ini-
ciatives formatives que, amb 

la col·laboració del consistori, es diri-
geixen a la ciutadania que cerca una 
millora de la seva situació laboral o que 
vol endinsar-se en nous projectes.

D’una banda, el municipi ha organit-
zat un curs, subvencionat pel Consorci 

La Bisbal ha acollit cursos 
formatius en l’àmbit de 
la cuina saludable, la 
manipulació d’aliments i el 
monitoratge dels menjadors 
escolars

Impulsant la 
formació en 
alimentació i 
monitoratge 

de Formació Contínua, sobre la mani-
pulació d’aliments i orientat a perme-
tre que persones treballadores o autò-
nomes en actiu poguessin obtenir-ne 
la certificació. Les sessions han rebut 
el suport de la Cambra de Comerç de 
Tarragona.

D’altra banda, la Bisbal també ha 
acollit una formació sobre cuina salu-

dable al Racó de la Gent Gran, a càrrec 
de la xef Rocío Merino, una proposta 
organitzada per la Cambra de Comerç 
de Tarragona amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, subvencionada pel Con-
sorci per a la Formació Contínua de Ca-
talunya i finançada per la Unió Europea.

A més, s’han dut a terme sessions 
formatives de vetlladors/es i monitors/
es de menjadors escolars adreçades al 
jovent inscrit en el programa de Garan-
tia Juvenil i organitzades també per la 
Cambra de Comerç, en el marc del Pro-
grama Integral de Cualificación y Em-
pleo (PICE). l
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Diversos comerços s’han sumat 
al Gran Recapte d’Aliments. 
Aquesta iniciativa solidària 
s’ha celebrat, enguany, entre 
el 25 i el 27 de novembre, unes 
jornades durant les quals s’ha 
aconseguit aplegar diversos 
productes que es destinaran 
al Rebost Solidari del poble. La 
proposta ha estat impulsada 
pel Banc d’Aliments i organit-
zada amb la col·laboració de 
l’Ajuntament i de l’Institut Cos-
ter de la Torre. l

La nostra població se suma un 
any més a la campanya de re-
captació de fons engegada per 
La Marató de TV3, una iniciativa 
centrada enguany en la salut 
cardiovascular. Amb aquest mo-
tiu, la Bisbal acollirà activitats 
solidàries com una caminada 
popular, una classe de ioga o 
un dinar popular organitzat per 
l’Associació de Dones La Roca 
Foradada. A més, el Grup de 
Teatre de la Societat donarà part 
de la recaptació de taquilla de la 
seva darrera obra a La Marató. l

La nostra localitat dona la ben-
vinguda a Amatista, una nova 
entitat nascuda a iniciativa 
d’Àngels Turdiu que té l’objec-
tiu de donar suport a persones 
responsables de tenir cura de 
familiars, oferint-los un es-
pai per a millorar el seu propi 
benestar. Per a formar part 
d’aquesta proposta cal trucar o 
enviar un missatge de Whats-
App al 639 136 727. l

El Ayuntamiento ha firmado un 
acuerdo con el consistorio de 
Sant Jaume dels Domenys para 
que este último se encargue de 
la recogida de residuos puerta 
a puerta en la urbanización de 
El Papagai, perteneciente a los 
términos municipales de La 
Bisbal y de Sant Jaume. De esta 
forma se unifican las actuacio-
nes y se mejora la coordinación 
y eficacia del servicio. La inver-
sión de esta medida será de 
29.108,52 euros por año. l

L a Banda de Cornetes i Tambors 
va veure per primera vegada la 
llum per Pasqua del 1974, quan, 

abans de la tradicional representació 

Píndola Bisbalenca

teatral, van presentar-se públicament. 
Creada per la Societat, el seu naixe-
ment es produí sense haver-hi prece-
dents en la memòria d’altres bandes 

bisbalenques; era, per tant, una nove-
tat al municipi i una singularitat en el si 
de la comarca. 

Sota la direcció del bisbalenc Ra-
fael Borràs, una trentena de joves van 
formar aquesta agrupació, que des-
filava encapçalada pel seu director i 
seguida per l’estendard i una doble o 
triple renglera de cornetes i tambors, 
tots ells uniformats. Sortia a tocar per 
acompanyar els gegants i capgrossos, 
així com el grup de majorets, i va par-
ticipar en força desfilades i concursos 
de bandes.

Tot i que el pas dels anys li va fer min-
var les forces, l’empremta que deixà fa 
que al llarg de tot (o gairebé) el seu 
mig segle d’història, any rere any, es 
reuneixi abans de Nadal per tornar a 
assajar i posar els instruments a punt 
per tal d’anunciar, arribat el dia, amb 
la interpretació de la peça Baixant de 
la Font del Gat —amb la qual la banda 
solia acabar les seves exhibicions—, 
l’arribada de S. M. els Reis d’Orient. l

Neix una nova 
associació a la 
Bisbal 

Se unifica el servicio 
de recogida de 
residuos de El 
Papagai

El municipi es 
compromet amb 
La Marató de TV3

Èxit d’una nova 
edició del Gran 
Recapte

La Banda   
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Es lliuren els premis al 
mèrit escolar 

L’ Ajuntament ha lliurat els pre-
mis al mèrit escolar del curs 
2021-22 a cinc alumnes locals, 

els quals han rebut un diploma, un te-
lèfon mòbil (en el cas dels alumnes de 
primària) i un ordinador portàtil (en el 
cas de les estudiants de secundària). 
Aquests premis són un acte de reco-
neixement a l’alumnat que ha destacat 

L’acte d’entrega de guardons ha recuperat el seu 
format habitual, alterat en les darreres edicions 
per la pandèmia 

acadèmicament i, si bé 
el criteri objectiu és el 
de reconèixer les mi-
llors notes d’aquests 
finals d’etapa, també 
s’hi guardonen l’esforç, les ganes, l’acti-
tud i el compromís de l’estudiantat pel 
seu propi procés formatiu. En aquesta 
edició, els premis s’han atorgat a Roger 

Comencen els tràmits per a 
subvencionar l’Escola Ull de Vent
Es preveu que el centre rebi una donació de 33.600 euros per a 
sufragar el material escolar del curs actual i de l’anterior

L a Junta de Govern ha aprovat la 
iniciació dels tràmits per a sub-
vencionar a l’Escola Ull de Vent 

amb 33.600 euros. L’objectiu d’aquesta 
aportació econòmica municipal és ga-
rantir la igualtat de l’alumnat amb un 
ajut de 60 euros per persona matricu-
lada. Com que en el curs passat hi ha-
via un total de 283 infants matriculats, 
l’aportació per a aquell període ascen-

deix a 16.980 euros. En el cas d’aquest 
curs, hi ha 277 alumnes empadronats/
des al municipi, una xifra que corres-
pon a un total de 16.620 euros.

Ara, l’Ajuntament de la Bisbal del Pe-
nedès donarà trasllat a la direcció de 
l’escola i als Serveis Territorials d’En-
senyament de la Generalitat de Cata-
lunya de la voluntat d’efectuar aquesta 
donació. l

Se reanudan los talleres para 
madres y padres de adolescentes
La propuesta ofrece a las familias herramientas para entender los 
cambios propios de la etapa adolescente de sus hijas/os

D urante el mes de noviembre, 
La Bisbal ha retomado las se-
siones dedicadas a familias 

con menores adolescentes a su cargo, 
después de la cancelación de esta ini-
ciativa debido a la crisis sanitaria.

Estos talleres nacen con la voluntad 
de compartir experiencias relacio-
nadas con situaciones complicadas 
propias de la etapa adolescente y 

aprender a aceptar los cambios que 
se producen en la actitud de los hijos / 
las hijas en un espacio común dirigido 
por Bea Fandino, profesional de la psi-
copedagogía.

Desde el consistorio, se prevé reali-
zar cuatro sesiones durante este curso 
i, si la acogida es buena, el Ayunta-
miento programará nuevas sesiones 
de cara al año que viene. l

Estivill Martínez i Pol Míguez Casellas 
(6è de primària), a Andrea Garcia Plaza 
(4t d’ESO) i a María Pallarés Vives i Mary 
Perucho Beudin (2n de Batxillerat). l
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Comienza la campaña de Navidad 
para fomentar el comercio local
Por tercer año consecutivo, el consistorio insta a la ciudadanía a 
realizar sus compras navideñas en las tiendas locales

E ntre el 10 y el 18 de diciembre, 
el Ayuntamiento y la Cambra 
de Comerç de Tarragona han 

organizado una nueva edición de la 
campaña navideña de dinamización 
del comercio bisbalense para que el ve-
cindario no se desplace fuera del muni-
cipio a realizar sus compras de Navidad.
Las personas consumidoras deberán 

rellenar unas tarjetas que se distribui-
rán en los comercios y en las cuales se 
estampará un sello después de cada 
compra. Una vez conseguidos cinco 
sellos —de cinco establecimientos dis-
tintos— deberá entregarse el boleto al 
consistorio para recibir un obsequio de 
decoración del árbol de Navidad, obra 
de la artista local Àngela Saumoy. l

Torna el Casal de 
Nadal 

E l consistori treballa en una nova 
edició del Casal de Nadal. El 
servei s’oferirà a l’alumnat d’I3 

a sisè de primària durant els dies labo-
rables del 27 de desembre al 5 de ge-
ner —amb l’excepció del 31 de desem-
bre— amb un cost de 35 euros.

El Casal romandrà obert des de les 
8 fins a les 13.30 hores, amb entrada 
esglaonada de 8 a 9 i sortida entre les 
13 i les 13.30. En aquesta ocasió es 
desenvoluparà sota el lema «Desco-
brint el Polar Express», i les sortides, 
els jocs i els treballs manuals que s’hi 
organitzin giraran al voltant d’aquesta 
pel·lícula. l

Un any més, les festes 
nadalenques arriben al 
municipi acompanyades 
d’activitats lúdiques per a tota 
la canalla

El Parc de Nadal 
s’instal·larà de nou

D esprés de la gran acollida que 
el Parc de Nadal va tenir l’any 
passat, l’Ajuntament de la 

Bisbal del Penedès ha decidit repetir 
aquesta iniciativa d’activitats per a la 
canalla, la qual va aplegar més de dos-
cents cinquanta infants al gimnàs de 
l’Escola Ull de Vent.

Enguany, l’espai estarà disponible 
del dia 2 al 4 de gener, entre les 10 i les 
16 hores de manera ininterrompuda, 
un horari que recull les peticions que 
les famílies van fer arribar a l’Adminis-
tració local de no tancar al migdia i es-
curçar la tarda. l

La canalla del poble podrà 
tornar a gaudir de diverses 
atraccions i activitats 
nadalenques al recinte de 
l’Escola Ull de Vent 

El patge reial 
recollirà les cartes 
dels infants

L’ Escola Ull de Vent es prepara 
per a rebre la visita pel patge 
dels Reis d’Orient el diumen-

ge 1 de gener. L’ajudant de Ses Majes-
tats arribarà al centre en moto cap a 
les 11.30 hores, acompanyat de la gent 
de l’associació PICA, una entitat forma-
da per veïnat bisbalenc que lluita per 
la protecció de la infància.

Mentre el públic espera l’arribada 
del patge, i un cop lliurada la carta de 
desitjos per a la màgica Nit de Reis, es 
podrà gaudir de jocs de fusta a càrrec 
de l’organització Jocs Creatius. l

L’Escola Ull de Vent acollirà 
l’arribada del patge de Ses 
Majestats els Reis Mags el 
pròxim 1 de gener
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L a ciutadania ha participat un 
any més en la tradicional Fira, 
una convocatòria que es va ce-

lebrar el primer diumenge d’octubre 
i va comptar amb una trentena de 
parades. L’edició d’enguany va portar 
novetats, com un mercat de productes 
exclusius, roba, espelmes ecològiques 
i dermatologia, així com un espai de 
venda de flors.

El tret de sortida de l’esdeveniment 
el va fer l’alcaldessa, Agnès Ferré, amb 
un parlament que va donar pas a la 
tómbola parroquial i a diverses actua-
cions i exhibicions per a tota la família. 
A més, s’hi van dur a terme diverses 
activitats per a infants i es va tancar 
la jornada amb una actuació del grup 
Elles Music Band. l

El poble celebra una altra edició d’aquesta 
tradicional trobada amb diverses novetats

Parades, exhibicions i 
música a la Fira de la Bisbal  
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AGEN
    DA

cultural

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

DESEMBRE 2022

4
Caminada a l’Ortigós, 
titulada «Les rutes 
de les barraques de 
pedra seca»
En arribar al Mas d’en Sol, 
esmorzar amb coca i cava 
a 5 €, en benefici de La 
Marató de TV3.
Organitza: Senderistes 
Bisbalencs

18 h
LA SOCIETAT
Cicle de cinema 
infantil: Pippi i el 
senyor sense son

DIUMENGE

2

Inauguració del 
pessebre i encesa dels 
llums de Nadal
Amb cercavila pel poble

20 h
CMC
Presentació del 
llibre El meu marge, 
de Benjamí Català 
Benach

DIVENDRES
17.30 h
PLAÇA DE 
L’ESGLÉSIA

31
DISSABTE
LA SOCIETAT

Arribada de l’Home 
dels Nassos

22 h
LA SOCIETAT
Sopar-revetlla de Cap 
d’Any

1

Arribada del patge 
reial
Acompanyat per l’associació 
contra el maltractament 
infantil PICA
Hi haurà un espectacle 
infantil de jocs de fusta a 
càrrec de Tombs Creatius.

DIUMENGE 
11.30 h
ESCOLA ULL 
DE VENT

GENER 2023

15
Trobada i cercavila de 
gegants

DIUMENGE
LA SOCIETAT

10
Espectacle musical 
familiar Nadales de 
sobretaula
Per a tots els públics

DISSABTE
18.30 h
LA SOCIETAT

11
Cinema en català  
(Cicle Gaudí): La 
voluntària

DIUMENGE
18 h

12
Inauguració de 
l’exposició «Joan 
Fuster, una vida 
il·lustrada»
Amb motiu de la celebració 
de l’Any Fuster

DILLUNS
BIBLIOTECA

14

Espectacle Els homes 
han parlat en versos 
sempre
Recital poètic de Josep 
Pedrals sobre l’obra de Joan 
Fuster
Amb motiu de la celebració 
de l’Any Fuster

DIMECRES
19 h
BIBLIOTECA

18
Dinar de La Marató de 
l’Associació de Dones 
La Roca Foradada

DIUMENGE
CMC 2

DILLUNS, DIMARTS I 
DIMECRES 
De 10 a 16 h
ESCOLA ULL DE VENT
Parc de Nadal

3 4

13
Festa Major d’Hivern: 
Nit Jove

DIVENDRES
LA SOCIETAT

14

Festa Major d’Hivern: 
Concert-ball

DISSABTE
LA SOCIETAT

21
Cicle Gaudí 

DIUMENGE
18 h

5

Arribada de SS.MM. 
els Reis d’Orient

DIUMENGE
19 h

10
Club de lectura

DILLUNS
19.30 h
BIBLIOTECA

19 h
LA SOCIETAT
Teatre de Nadal: No 
és tan fàcil, de l’Elenc 
Teatral
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Francesc López Escolar, pessebrista 

Al poble tenim un veí que se supera 

confeccionant decoracions per 

Nadal. Canalla i grans visiten cada 

any el seu pessebre. Estem parlant 

del Francesc López Escolar, qui ha 

traslladat enguany el seu pessebre 

a la rectoria, a on el podreu visitar a 

partir del 2 de desembre.

D’on va néixer aquesta afició per fer 
el pessebre?
Jo, el pessebre, l’he fet tota la vida; 
sempre m’ha entretingut i m’ha agra-
dat fer-lo. I ara, de gran, doncs el faig 
més gran, monumental.

De fet, el feies a casa teva i era un 
gran atractiu, oi?
Sí, l’he estat exposant a casa; l’any pas-
sat el tenia a casa; va venir a veure’l l’al-
caldessa; li va agradar i enguany l’hem 
portat aquí, al nucli, i esperem que tin-
gui bona acceptació.

De fet, casa teva ha esdevingut ben 
bé un atractiu turístic.
Sí, sí, m’agrada engalanar la casa, amb 
llums... tot el que pugui posar de Na-
dal..., i els nens es queden parats, i 
quan veuen el Pare Noel a dins de casa 
ja es queden al·lucinats. 

Quants metres té aquest pessebre?
Fa gairebé vuit metres de llarg i dos 
d’ample.

Per a tu, què és allò que és 
imprescindible en un pessebre?
Per a mi, el riu i la cascada són primor-
dials: l’aigua de veritat sempre dona 
vida a un pessebre.

Què ens pots avançar d’allò que 
trobarem si anem a veure el teu 
pessebre?
Té molts detalls, però crec que el que 
heu de fer és venir-lo a veure… (riu)

Enguany tenim novetats: la posada 
i el molí.

Val a dir que, quan parlem 
d’aquests nous elements, tots ells 
incorporen efectes…
En això consisteix; intentem fer el pes-
sebre al més realista possible.

Quines acostumen a ser les 
reaccions de la gent quan veu els 
teus pessebres?
Doncs, com tu t’has quedat (riu), es 
queden parats, de pedra… És un pes-
sebre que sorprèn els petits i els grans, 
i els grans s’hi queden molt impactats.

A tu, Nadal et deu agradar…
M’encanta! A mi Nadal m’encanta, és el 
més bonic que hi ha.

Quan comences a treballar en 
aquesta festa?
Jo, tot l’any, hi treballo. Tot l’any dis-
senyo coses: que si ara una palmera, 
que si ara un arbre… Molt bona part 
del que faig és artesania, i un pessebre 
pot incorporar molts i molts detalls. 

Quins materials són 
imprescindibles, per a tu, per a fer 
el pessebre?
Doncs material de bricolatge: paper 
de pintor, escuma de poliuretà i plata 
de polietilè compactat per a fer les ca-
ses... 

També en fas les figures?
No, les figures les compro fetes.

Abans has comentat que hi 
incorporaves aigua de veritat.
Jo mai he fet la cascada amb paper de 
plata, mai! Ens hem d’atrevir amb l’ai-
gua! Jo hi he posat sorra, pedretes de 
riu, herbetes... i aigua en moviment.

I t’hi ajuda algú? 
Ara, aquests dies tinc per aquí la Isabel, 
la meva mare, que em dona un cop de 
mà.

El teu pessebre es viu amb diversos 
sentits...
Sí, perquè hi ha efectes sonors, de mo-
viment, lluminosos... fins i tot olors!

On i quan es podrà visitar el 
pessebre?
El trobareu a la rectoria. El dia 2 de 
desembre l’estrenarem: a les 17.30 ho-
res hi haurà una actuació de l’Eva de 
Salas; a les 18 hores es farà l’encesa de 
llums del municipi i hi haurà una xa-
ranga, i després, a les 20 hores, es pre-
sentarà un llibre.

També es podrà veure de dijous a 
diumenge, des de les 18 fins a les 20 
hores, fins al 30 de desembre; els dime-
cres 14, 21 i 28 de desembre, de les 11 
a les 13 hores, i els dies 6 i 8 de desem-
bre, de 18 a 20 hores. l

«Tot l’any dissenyo coses: que si ara una palmera, que si 
ara un arbre… Molt bona part del que faig és artesania, i 
un pessebre pot incorporar molts i molts detalls. Durant 
l’any intento millorar textures, camins..., treballo en el 
desenvolupament d’idees.»
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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.

Seitan al caramel
Vinyet Poch 
Carnicero

Ingredients (2 persones):

•  Seitan (250 g 
aproximadament) 
• ¼ de ceba 
• 2 cullerades de sucre morè 
• 4 cullerades de mel o xarop 
d’atzavara (opció vegana) 
• 2 cullerades de salsa de soja
• Suc de ½ llimona

L a biblioteca municipal ha acollit 
al llarg del novembre diverses 
activitats per a tots els públics 

dedicades a fusionar la cultura literària 
amb les tradicions rurals i vinícoles del 
Penedès. Les propostes han estat em-
marcades en la iniciativa «Biblioteques 
amb Denominació d’Origen (DO)», un 
cicle impulsat per la Generalitat de Ca-
talunya des de fa quatre anys.

L’espectacle teatral Al safareig ha 
sigut l’encarregat d’obrir els actes del 
mes, durant el qual s’han desenvo-
lupat altres esdeveniments, com ara 

Se celebra un nou cicle 
de «Biblioteques amb 
Denominació d’Origen»
La iniciativa naix amb la voluntat de mesclar la cultura literària 
amb la tradició vinícola del Penedès

la presentació del llibre A propòsit 
d’unes flors, obra de l’autora pene-
desenca Nati Soler i inspirada en un 
treball de Mercè Rodoreda. A més, 
s’ha col·locat a la biblioteca un ex-
positor bibliogràfic i l’equipament ha 
acollit l’espectacle de contes i titelles 
infantils Pedalant entre vinyes i un re-
cital d’imatge, poesia i música en di-
recte, Connexions poètiques, a càrrec 
de Lluís Fortuny. Durant els actes, s’ha 
convidat el públic adult a participar 
en un tast de vins de la cooperativa 
local. l

Elaboració:

El seitan és un substitut de la 
carn elaborat a base de gluten 
de blat. Es pot elaborar a casa o 
adquirir-lo en molts dels principals 
supermercats.

Pas 1. Tallem el seitan en làmines 
fines, trossegem la ceba i ho 
reservem.

Pas 2. Per a la salsa, posem en 
un recipient el sucre, la mel (o el 
xarop d’atzavara), la salsa de soja 
i el suc de la mitja llimona i ho 
remenem fins que els ingredients 
estiguin integrats.

Pas 3. En una paella, saltegem 
la ceba trossejada amb una 
mica d’oli durant uns minuts. 
Seguidament, hi afegim el seitan i 
ho continuem saltejant.

Pas 4. Quan el seitan hagi adquirit 
un color daurat, hi incorporem 
la salsa, ho remenem una mica 
perquè quedi ben impregnat 
i ho deixem coure durant 15 
minuts a foc lent. Pot servir com 
a acompanyament per a arrossos 
i pastes o com a plat principal 
acompanyat amb patates o 
samfaines.

Bon profit!
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A FAVOR ABSTENCIÓ EN CONTRA

31 D’OCTUBRE DEL 2022

w Conveni amb l’Ajuntament de Sant Jaume per a la 
recollida de residus porta a porta al Papagai

w Modificació de crèdit per a inversions i despeses 
corrents

w Modificació de l’ordenança per a la bonificació de 
l’impost sobre vehicles per als elèctrics i els híbrids

w Reglament de funcionament del servei de recàrrega 
de vehicles elèctrics i híbrids endollables

PLE MUNICIPAL EXTRAORDINARI

31 D’OCTUBRE DEL 2022

w Aprovació del Compte General de l’Exercici 2021

PLE MUNICIPAL EXTRAORDINARI

Fe d’errates:
En el ple municipal ordinari del dia 19 de setembre del 2022, el Grup Municipal del PSC es va abstenir en el punt que feia 
referència a l’aprovació del Compte General de l’Exercici 2021. El sentit de les votacions va ser el següent:

Des del setembre, el nostre munici-
pi ha renovat el plafó informatiu del 
Soldat Desconegut, en el qual es fa di-
fusió de la resistència davant l’exèrcit 
franquista. També s’ha instal·lat al ce-
mentiri un faristol commemoratiu que 
senyalitza els espais coneguts com a 
fosses i restes d’aquesta resistència.

Les dues intervencions han suposat 
una despesa total de 4.283,40 euros, 
dels quals la meitat ha estat finançada 
per la Generalitat de Catalunya. l

La nostra localitat va gaudir a mitjan 
octubre d’una sessió de festa amb 
vermut, música i actuacions organit-
zada pels Esventats, Ràdio Esventada, 
Jamaicat Sound i l’Ajuntament, amb la 
col·laboració de les associacions locals. 
Durant la jornada de la «Festa Fotra», la 
ciutadania assistent es va divertir amb 
diverses actuacions dirigides a joves i 
a infants. l

El Ayuntamiento y Joventut Bisbalen-
ca CF han firmado un convenio de co-
laboración para la próxima temporada 
con el objetivo de promover el depor-
te formativo y de competición, espe-
cialmente en el ámbito futbolístico. 
A través de este acuerdo, el consisto-
rio otorga a la entidad un importe de 
23.000 euros de forma directa. l

Impulsant la memòria 
antifeixista

El jovent celebra la 
«Festa Fotra»

Fomentando el 
deporte bisbalense 



ESPAI
D’OPINIÓ
DELS GRUPS 
MUNICPALS

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

l Maguy Antolín Manso 
antolin.ara@bisbalpenedes.com

l Silvia Monfort Costa
monfort.erc@bisbalpenedes.com

Els despropòsits de l’equip de govern de 
Compromís-PDeCAT-ARA cada cop són 
més grans; de fet, han arribat a uns nivells 
que —no només com a agrupació política, 
també com a ciutadans— no havíem ima-
ginat mai.

Fa uns mesos, l’alcaldessa va tenir la 
magnífica idea de situar un aparcament de 
caravanes al costat de la llar d’infants. Ara, 
després d’aquesta gran i genial idea, ha do-
blat l’aposta; l’últim despropòsit que ens 
porta és la requalificació de més de 850.000 
m2 de sòl no urbanitzable a tocar del poble, 
situant un macropolígon logístic, a l’estil 
de la Zona Franca, a tan sols 120 metres de 
l’avinguda Generalitat.

Nosaltres rebutgem aquest projecte, per 
l’impacte ambiental i paisatgístic que impli-
ca una construcció d’aquestes dimensions a 
tocar del nucli del municipi.

Darrerament, l’equip de govern de Com-
promís-PDeCAT-ARA s’està afanyant a de-
fensar el projecte, donant dades sobre l’im-
pacte ambiental, tràfic rodat, sostenibilitat i 
creació de llocs de treball per justificar la re-
qualificació i ressaltar els beneficis d’aquest 
polígon. El més sorprenent és que la infor-
mació que estan divulgant prové única-
ment i directament dels informes que la 
mateixa empresa promotora ha presentat, 
i no d’informes o estudis previs encarregats 
pel mateix Ajuntament, com qualsevol altre 
ajuntament o alcalde/ssa amb una mica de 
sentit comú hauria fet.

Per molts arbres, panells solars i naus de 
color verd amb gespa al sostre que ens vul-
guin vendre, no ens deixem enganyar: és 
un projecte que trinxa el territori amb més 
naus logístiques, que trenca l’harmonia pai-
satgística del nostre municipi, que col·lap-
sarà els accessos i suposarà un increment de 
la contaminació ambiental i acústica.

Al marge de tot això, ho venen com un 
gran miracle econòmic que donarà infinitat 
de llocs de treball, però les xifres que donen 
l’alcaldessa i l’empresa varien segons el dia 
i el lloc: a vegades són 1.500; altres, 2.500...
Continua a la columna d’UNiTS-Fic

l No al polígon Els 
Masos (1a part)

Hace poco, una empresa nos vendió un pro-
yecto de polígono industrial cuyas naves lo-
gísticas se construirán a 120 metros de las 
viviendas de la avenida Generalitat de 
nuestro municipio. Se trata de un atentado 
contra la tranquilidad de los vecinos que no 
desean ver naves industriales donde antes 
veían viñas. Hace unos años decíamos NO 
al CIM; hace pocas semanas decíamos NO 
a la MAT por el nefasto impacto paisajísti-
co y medioambiental. Ahora nos quieren 
imponer un polígono industrial a pie de 
núcleo, que seguirá fomentando empleo 
precario al igual que en Les Planes Baixes 
(polígono sin terminar). Nuevamente, con-
tratos basura desde las ETT, contamina-
ción ambiental, tránsito de camiones, 
ruido, más suciedad e inseguridad. Con la 
nave logística de El Corte Inglés, nos vendie-
ron 900 puestos de trabajo (¡y apenas fue-
ron una treintena y pocos trabajadores de 
la Bisbal!); hoy nos venden 1.500. Todo ello, 
alimentado por un «des-gobierno» cola-
borador y predispuesto a hacer lo necesa-
rio con el fin de facilitar la recalificación de 
84 hectáreas rústicas a industriales. Se 
trata de un auténtico despropósito políti-
co «digno de ser estudiado», cuando exis-
ten naves vacías y terrenos lejos del núcleo. 
Las últimas prisas políticas son malas conse-
jeras; véase el proyecto de 1.500 viviendas 
que la alcaldesa actual firmó en el 2007, 
poco antes de las elecciones: una aberra-
ción política acertadamente revocada por 
el alcalde Puigibet, que salvó así los traseros 
de promotores bisbalenses ante la crisis del 
2008. ¿La historia se repite? Se nos prome-
tió que durante el octubre se modificaría 
la ordenanza fiscal para la gratuidad del 
transporte urbano para las personas con 
discapacidad. También se comprometie-
ron a realizar la consulta pública referente 
a nuestra moción, que obliga a los pro-
pietarios a mantener limpias sus parcelas 
urbanas. Evidentemente, cada promesa 
sigue incumplida, al igual que el 80 % del 
programa electoral del supuesto «Com-
promís 0», a seis meses de las elecciones.
#NOALPOLIGONO“ElsMasos”

l ¿Prisas para recalificar 
terrenos? 



També passa el mateix amb la distància: 
uns dies l’empresa diu «120 m» i l’endemà 
al matí l’alcaldessa, «150», per a dir «200 
m» a la tarda. Això sí: com la resta de dades 
que dona, són una reproducció literal de 
les bondats que el promotor ha especifi-
cat en el seu projecte. Esquerra La Bisbal 
ho tenim clar, i diem un «NO» rotund al 
polígon Els Masos. El creixement ha de ser 
sostenible, consensuat amb la població i, 
sobretot, basat en els interessos del muni-
cipi i en el seu benefici, no en el d’empreses 
o promotors privats. El desenvolupament 
econòmic del nostre municipi s’ha de basar 
en un projecte a llarg termini, i d’iniciativa 
municipal, que aporti un valor afegit a la 
Bisbal i als seus ciutadans. És aquesta, la de 
la iniciativa pública, l’única via per la qual es 
pot garantir la defensa dels interessos pre-
sents i futurs del municipi i dels seus ciuta-
dans. Per això cal un lideratge fort i de futur 
a l’Ajuntament; quina garantia d’èxit tenim 
els bisbalencs que l’actual equip de govern, 
el qual és incapaç ni de posar un punt de 
càrrega elèctric en marxa en menys de dos 
anys, lideri i defensi els interessos del muni-
cipi? La implantació d’aquesta «zona fran-
ca» purament logística és sinònim de feines 
precàries, en empreses que tan ràpid com 
venen marxen —com El Corte Inglés, Ku-
hne Nagel, DHL, etc.—, amb personal ocu-
pat per empreses de treball temporal (ETT) 
amb contractes d’obra i servei, fixos discon-
tinus o temporals, que no donen estabilitat 
ni valor afegit. Aquest no és el poble que 
volem, ni ara ni en el futur. Tampoc no vo-
lem, ni per a nosaltres ni per als nostres fills, 
aquestes feines que presumeixen que crea-
ran. Agnès Ferré i el seu equip de govern 
han donat l’esquena als ciutadans i s’han 
posat al costat dels interessos de la inicia-
tiva privada. Digues «NO» al polígon Els 
Masos, «NO» a la logística, «NO» a trinxar 
casa nostra, «NO» a la precarietat laboral 
i «NO» a la contaminació. Presenteu-hi 
al·legacions entrant-les al web de l’Ajun-
tament, per instància o en el formulari on 
anuncien el polígon.

El diputat del PSC per Tarragona, Joan Ruiz, 
ha donat a conèixer avui que, segons les 
darreres dades oficials, un total de 17.901 
persones de les comarques tarragonines ja 
s’han beneficiat del bo social elèctric que 
ha impulsat el Govern progressista del pre-
sident Pedro Sánchez. Cal recordar que 
aquest bo social té com a objectiu protegir 
les famílies econòmicament més vulnera-
bles i evitar la pobresa energètica, amb més 
motiu en els casos en què hi ha nens i ne-
nes menors d’edat a càrrec. Així, aquest bo 
social ha permès, per exemple, obtenir 
descomptes del 65 % fins al 80 % en les 
factures de la llum, gas, etc. a les famílies 
que estan patint de ple els efectes de la 
crisi energètica atiada per l’agressió de 
Putin contra Ucraïna. El Govern de Pedro 
Sánchez, en temps de dificultats, estén 
un escut social per protegir la ciutadania; 
el Govern del PP, en canvi, o no feia res o 
—pitjor— impulsava una reforma fiscal 
per beneficiar els gran evasors econò-
mics en plena crisi econòmica.  Malgrat 
els atacs constants de la dreta política, 
mediàtica i econòmica, el Govern man-
tindrà el pols davant d’aquells que, com 
veiem aquests dies a Madrid, prometen 
que abaixaran els impostos sense ex-
plicar les dramàtiques conseqüències 
socials que això té després, per exem-
ple, en la sanitat pública. El Partit Socia-
lista mai trairà el seu compromís amb la 
gran majoria social d’aquest país. Així 
mateix, aquesta acció constant i eficaç del 
Govern de Pedro Sánchez contrasta amb 
«la paràlisi absoluta que demostra el Go-
vern d’ERC a la Generalitat, incapaç no 
ja d’aprovar els Pressupostos sinó ni tan 
sols d’impulsar una negociació real amb 
la resta de forces polítiques per poder 
aprovar-los».  El Govern, darrerament, ha 
decidit ampliar els ajuts del bo social per 
continuar protegint la ciutadania davant 
dels efectes alcistes dels preus de l’energia 
derivats de la guerra d’Ucraïna. Aquests 
ajuts continuaran vigents mentre no es re-
baixin els costos internacionals de l’energia.

El passat dissabte 19 de novembre vam 
presentar la candidata a les Eleccions Mu-
nicipals 2023 per Compromís amb la Bis-
bal: l’Agnès Ferré, l’alcaldessa. Donem les 
gràcies a les 90 persones que ens hi vàreu 
acompanyar!

La presentació va constar d’una entre-
vista, per part del jove periodista bisbalenc 
Roger Freixa, sobre projectes de present i 
futur del municipi: les obres del poliespor-
tiu municipal i la fassina, la millora en el 
servei de bus urbà i el suport a les entitats 
i associacions del municipi, entre d’altres. 
Una entrevista molt interessant.

Ja coneixeu l’Agnès; té 49 anys i és una 
dona responsable, pragmàtica, treballado-
ra i honesta. Va treballar quinze anys al sec-
tor bancari i ara en fa set que exerceix d’al-
caldessa, treballant per millorar el benestar 
dels bisbalencs i les bisbalenques. Des de 
sempre, ha participat i participa en entitats 
del municipi.

És diplomada en Ciències Empresarials 
per la URV, llicenciada en Administració i 
Direcció d’Empreses per la UB, màster en 
Govern Local per la UAB i postgrau en Li-
deratge i Governança local per la UPF. Però, 
per sobre de tot això, cal destacar la seva 
passió i el seu compromís per la Bisbal i del 
gran equip humà que l’acompanya.

Ens explica que «ser alcaldessa és un 
gran honor i una gran responsabilitat, que 
afronto amb serenitat, fermesa i estant al 
costat dels bisbalencs i les bisbalenques, 
molt il·lusionada de destinar aquests anys 
de la meva vida a servir el municipi on he 
nascut i visc. Tinc molt clar com es gestiona 
un ajuntament i també tinc molt clar què 
no vull per a la Bisbal; només cal recordar el 
govern municipal del 2007 al 2015».

Podeu conèixer més sobre l’Agnès i se-
guir el seu dia a dia a través del seu blog: 
agnesferre.cat.

Som el CompromísStyle!

l Presentem la 
candidata a les 
Municipals 2023

l Agnès Ferré Cañellas
agnes@bisbalpenedes.com

l Daniel Caballero Castaño
caballero.psc@bisbalpenedes.com

l Bo social elèctric
l No al polígon Els 
Masos (2a part)

l Xavier Faura Burgos
faura.units@bisbalpenedes.com




