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Es dona inici a les obres de 
rehabilitació de l’antiga fassina
El projecte s’executarà durant aquest 2023 juntament amb altres 
inversions a què es destinen més de dos milions d’euros del 
pressupost municipal
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l S’aprova 
per al 2023 
un pressupost 
municipal que 
supera els 6,6 
milions d’euros

l Un 
reconeixement a les 
persones i entitats 
que treballen de 
manera voluntària 
pel municipi

l Les visites 
de l’Home dels 
Nassos i dels Reis 
d’Orient centren 
la celebració de 
Nadal

l La Bisbal 
recapta 1.800 
euros per a la 
investigació de 
les malalties 
cardiovasculars
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CONTACTE AMB L’ALCALDESSA
agnes@bisbalpenedes.com
     Agnès Ferré Cañellas
     @AgnesFerre
     684 416 843

Agnès Ferré
Alcaldessa de la Bisbal 
del Penedès

Comencem el 2023, un any de 
grans projectes i marcat per les 
eleccions municipals

H
agamos un breve repaso del 
2022 hablando, sobre todo, de 
las personas. El 2021 lo termina-

mos siendo poco más de cuatro mil habi-
tantes; pues ¡el 2022 lo hemos acabado 
siendo 4.245 bisbalenses!

Por una parte, durante el 2022, nos han 
dejado 23 vecinos y vecinas del munici-
pio, por enfermedad, accidente o por ley 
de vida. Recordaremos siempre a Amado, 
Pere, Mercè, Antonio, Maria, Esteve, José 
María, Francisco, Concepción, Margarita, 
Mónica Cristina, Encarnación, María, Au-
rel, Maria, Dolores, Adela, Carmen, Ánge-
les Carmen, Fuensanta, Asumpció, Anto-
nio y Rafael.

Por otro lado, damos la bienvenida a los 
26 bebés nacidos en el 2022 en La Bisbal: 
Vinyet, Andrea, Kevin, Artemisa, Karla, 
Maria, Gonzalo, Hugo, Chloe, Antonio, 
Ismael, Cosmo Fergus, Elsa Maria, Emily, 
Oliver, Èlia, Enric, Vera, Olivia, Ian, Ashley, 
la Triana, Noemí, Shaila, Sasha y Noa.

Además, hemos tenido el gozo de cele-
brar diecinueve matrimonios civiles.

Despedíamos el 2022 con el inicio de 
la primera fase de las obras del polide-
portivo municipal y muchos proyectos 
aprobados para iniciar obras este 2023, 
como las obras de la red de agua de El 
Priorat y de Can Gordei, las obras de 
mejora del barrio de La Riba y las obras 
de la fassina, entre otras.

Damos paso al 2023 con el inicio de 
nuevos proyectos y servicios y con las 
elecciones municipales previstas para el 
mes de mayo, cuando los y las bisbalen-
ses decidirán el gobierno bisbalense.

¡Aprovecho para desearos un muy 
buen año 2023!

En este 2023 se ejecutarán 
proyectos importantes 
como las obras de la fassina 
y la mejora de la red de 
agua de El Priorat y de Can 
Gordei

F
em un breu repàs del 2022 parlant 
sobretot de les persones. El 2021 
el vam acabar essent poc més 

de quatre mil habitants; doncs el 2022 
l’hem acabat essent 4.245 bisbalencs i 
bisbalenques!

D’una banda, durant el 2022, ens han 
deixat 23 veïns i veïnes del municipi, per 
malaltia, accident o per llei de vida. Recor-
darem sempre l’Amado, el Pere, la Mercè, 
l’Antonio, la Maria, l’Esteve, el José María, 
el Francisco, la Concepción, la Margarita, 
la Mónica Cristina, la Encarnación, la Ma-
ría, l’Aurel, la Maria, la Dolores, l’Adela, la 
Carmen, l’Ángeles Carmen, la Fuensanta, 
l’Assumpció, l’Antonio i el Rafael.

D’altra banda, donem la benvinguda 
als 26 nadons nascuts el 2022 a la Bisbal: 
la Vinyet, l’Andrea, el Kevin, l’Artemisa, 
la Karla, la Maria, el Gonzalo, l’Hugo, la 
Chloe, l’Antonio, l’Ismael, el Cosmo Fer-
gus, l’Elsa Maria, l’Emily, l’Oliver, l’Èlia, l’En-
ric, la Vera, l’Olivia, l’Ian, l’Ashley, la Triana, 
la Noemí, la Shaila, la Sasha i la Noa.

A més, hem tingut el goig de cele-
brar-hi dinou matrimonis civils.

Acomiadàvem el 2022 amb l’inici de 
la primera fase de les obres del poli-
esportiu municipal i molts projectes 
aprovats per a iniciar-ne les obres aquest 
2023, com les obres de la xarxa d’aigua 
del Priorat i de Can Gordei, les obres de 
millora del barri de la Riba i les obres 
de la fassina, entre d’altres.

Donem pas al 2023 amb l’inici de 
nous projectes i serveis i amb les elec-
cions municipals previstes per al mes de 
maig, quan els bisbalencs i les bisbalen-
ques decidiran el nou govern bisbalenc.

Aprofito per a desitjar-vos un molt bon 
any 2023!

En aquest 2023 s’executaran 
projectes importants com 
les obres de la fassina i la 
millora de la xarxa d’aigua 
del Priorat i de Can Gordei



4   | TORRE DE GUAITA | Revista d’informació municipal de la Bisbal del Penedès | GENER-FEBRER 2023

L
lum verda al Pressupost mu-
nicipal del 2023. En la sessió 
plenària celebrada a finals 
de novembre, l’Ajuntament 

de la Bisbal va aprovar uns comptes 
públics de 6.648.017,55 euros, una xi-
fra que suposa un augment del 38,43 
% respecte de l’exercici anterior i una 
inversió de 2,6 milions d’euros. Segons 
el consistori, els pressupostos estan 
encaminats a continuar aprofundint 
en l’eficiència i l’eficàcia de la gestió lo-
cal sense incrementar la pressió fiscal 
sobre la ciutadania, i es preveu assolir, 
un any més, un deute zero.

Avançant en la millora dels 
serveis públics

En els comptes municipals d’aquest 
any trobem que ha crescut la partida 
destinada a despeses per a la millora 
de serveis com la recollida de residus o 
la gestió del transport urbà. Pel que fa 
als ingressos, s’ha incrementat d’un 37 
% la partida provinent dels impostos 
directes a causa de l’augment de l’ac-
tivitat econòmica al municipi. A més, 
l’Ajuntament destinarà un 9,31 % més 
que el 2022 a convenis amb entitats i 
organismes, com el que permet la po-
sada en marxa del nou servei públic de 
psicologia per al jovent.

Aposta per les inversions

El Govern local preveu destinar 2,6 mi-
lions d’euros a inversions per a desen-
volupar diversos projectes, com ara la 
millora de la xarxa d’aigua i clavegue-
ram del Priorat i de Can Gordei, conti-

A banda dels comptes 
públics, el consistori 
també ha aprovat el pla 
estratègic de subvencions 
per a enguany 

Es treballa per 
a aprofundir 
en l’eficàcia 
de la gestió 
local sense 
incrementar 
la pressió 
fiscal sobre la 
ciutadania

El Pressupost del 
2023: més inversió 
amb deute zero

nuar amb la primera fase de les obres 
del poliesportiu o la intervenció sobre 
la xarxa hídrica i elèctrica del barri de 
la Riba. D’altra banda, el consistori 
també ha aprovat partides destinades 

als Pressupostos Participatius, al ser-
vei de prevenció d’incendis o al canvi 
de lluminàries per dispositius de baix 
consum.   

Aprovació del Pla estratègic  
de subvencions

Addicionalment, el Ple, en la sessió 
ordinària del desembre, va donar el 
seu vistiplau al Pla estratègic de sub-
vencions per al 2023. Ho va fer amb 
un total de 174.620 euros, destinats a 
concedir subvencions a persones o en-
titats que fomentin activitats d’utilitat 
pública o d’interès local. Els ajuts con-
templen els àmbits de prevenció i ex-
tinció d’incendis —signant un conveni 
amb l’Agrupació de Defensa Forestal 

€

Actius financers  

6.000 €

Taxes, preus 
públics i altres 

750.215 €

Impostos 
directes   

2.490.000 €   

Subvencions 
rebudes  

1.002.625,74 €

Impostos indirectes  

1.800.000 €   

Transferències de capital 

575.177,21 €   
Ingressos 

patrimonials 

23.999,60 €

D’on provenen els ingressos?  
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Millores a la xarxa hídrica del 
Priorat i de Can Gordei 

Hi ha previstes dues licitacions per a actuacions de 

millora de la xarxa d’aigua del Priorat i de Can Gordei. 

En el primer cas es renovaran i soterraran 437 metres de 

tubs, se substituiran vàlvules reguladores i s’intervindrà 

per a suprimir punts secs i millorar la pressió de la 

xarxa. A Can Gordei es canviaran 693 metres de tubs i 

s’instal·laran tres noves vàlvules reguladores. 

(ADF) Clot de Bou—, l’assistència social 
primària per a famílies en situació de 
vulnerabilitat o el foment d’ocupació 
(amb un pla per a la creació de feina 

i un altre dirigit a noves persones au-
tònomes). A més, també es destinaran 
subvencions a les famílies pels llibres 
de l’escola Ull de Vent i l’Institut Coster 

la Torre, així com a estimular la produc-
ció cultural del nostre poble i a fomen-
tar la natalitat i l’adopció mitjançant el 
«Xec Nadó». l

2015 2016 2017 2018 2019 
prorrogat
del 2018

2020 2021 2022

3.720.433,00 €

3.975.433,00 €

4.457.874,95 €

4.854.927,02 €

3.906.277,32 € 

4.467.862,53 €  

4.592.408,53 €

Evolució dels pressupostos municipals 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2022
2023

39,25 %

113,64 %

59,21 %

40,47 %

28,83 %

18,65 %

0 %

Evolució del deute municipal 

2023

6.648.017,55 €

4.802.354,40 €  
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La batllessa de la Bisbal, Agnès Ferrer, va 
prendre possessió a mitjan desembre 
del càrrec de diputada a la Diputació de 
Tarragona, en substitució de Quim Nin, 
alcalde d’Albinyana. L’alcaldessa té as-
signada la responsabilitat de coordinar 
assumptes relacionats amb el patrimo-
ni i és membre de la Comissió Especial 
de Comptes i de les comissions infor-
matives dels Serveis d’Assistència a la 
Ciutadania, d’Hisenda i Economia i del 
Servei d’Assistència Municipal. A més, 
Ferré és presidenta del grup polític de 
Junts per Catalunya a la cambra. l

El presidente de la Generalitat, Pere 
Aragonès, y el conseller de Salut, Ma-
nel Balcells, han anunciado la incorpo-
ración de las obras de ampliación del 
Hospital Comarcal del Baix Penedès en 
el Presupuesto del 2023. Por lo tanto, 
se prevé que la Fundació Sanitària de 
Sant Pau i Santa Tecla comience du-
rante este año la intervención, dirigida 
a aumentar el espacio de uso de este 
equipamiento (el hospital pasará de 
15.926 m2 a 25.452 m2) y a la amplia-
ción del aparcamiento. l

L’alcaldessa Agnès 
Ferré pren possessió 
del seu càrrec a 
la Diputació de 
Tarragona 

Se anuncia la 
ampliación del 
Hospital Comarcal 
del Baix Penedès 

A mitjan desembre, Teresa Maria Tur-
diu Armenteros va prendre possessió 
del càrrec de jutgessa de pau —un 
nomenament que depèn del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya— i 
va esdevenir, així, la primera bisba-
lenca a ocupar-lo. Un cop confirmat, 
l’alcaldessa de la Bisbal va desitjar a 
la nova jutgessa encerts durant el seu 
mandat. A més, s’ha volgut agrair la 
tasca acomplerta per Jaume Palau, qui 
durant els darrers mesos ha ocupat 
temporalment el càrrec vacant com a 
jutge de pau. l

La primera jutgessa 
de pau bisbalenca 
pren possessió del 
càrrec

Calendari fiscal per a l’any 2023
L’Ajuntament de la Bisbal ha aprovat els períodes de pagament durant els 
quals caldrà fer front enguany als diversos tributs municipals.

CONCEPTE                      PERÍODE DE PAGAMENT

l Taxa de conservació del cementiri municipal                Del 31/01/2023 al 31/03/2023

l Taxa d’escombraries – 1a fracció                 Del 31/03/2023 al 31/05/2023

l Taxa d’escombraries – 2a fracció                 Del 28/07/2023 al 29/09/2023

l Impost sobre vehicles de tracció mecànica                Del 31/03/2023 al 31/05/2023

l Impost sobre béns immobles urbans (IBI) – 1a fracció               Del 28/04/2023 al 30/06/2023

l Impost sobre béns immobles urbans (IBI) – 2a fracció               Del 31/08/2023 al 31/10/2023

l Impost sobre béns immobles de caràcter especial               Del 28/04/2023 al 30/06/2023

l Impost sobre béns immobles rústics                 Del 30/06/2023 al 31/08/2023

l Taxa d’ocupació del domini públic                 Del 30/06/2023 al 31/08/2023

l Impost sobre activitats econòmiques (IAE)                Del 28/07/2023 al 29/09/2023

€
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L’ equip tècnic municipal ha en-
cetat els treballs de rehabili-
tació de l’antiga fassina de la 

Bisbal. La intervenció compta amb un 
pressupost de 694.204,19 euros per a 
crear-hi una zona per a la Brigada Mu-
nicipal, rehabilitar la torre de la destil·le-
ria i construir-hi un local per a la Colla 
Castellera La Bisbal del Penedès.

Pel que fa a la brigada, hi disposarà 
de dos magatzems amb vestidors, un 
espai que inclourà tres claraboies per a 
afavorir l’entrada de llum natural. D’al-
tra banda, s’enderrocarà la coberta de 
la torre de la fassina i se’n repicaran els 
revestiments. A més, un cop concloses 
les obres, la colla castellera podrà dis-
posar d’un nou espai de 82,40 m2. l

Comencen les obres de 
construcció i rehabilitació 
de l’antiga fassina
Es construirà una zona per a la brigada i un local per a 
la colla castellera a l’espai que ocupava la destil·leria

S’hi crearan dos 
magatzems amb 
vestidors per a la 
Brigada Municipal

L a Junta de Govern ha aprovat 
l’expedient per a la licitació de 
les obres de millora del barri de 

la Riba. En concret, s’hi intervindrà so-
bre la xarxa d’abastament d’aigua, se’n 
millorarà l’enllumenat públic —per 
exemple, amb el canvi de bombetes 
per elements de baix consum— i s’hi 
procedirà a la instal·lació de conduc-
cions i arquetes soterrades per al ca-
blejat de telecomunicacions. A més, es 
preveu construir-hi hidrants de protec-
ció contra incendis.

L’import de les actuacions és 
d’1.063.364,33 euros i serà assumit pel 
consistori, la Diputació de Tarragona i 
la Generalitat de Catalunya. l

Es renovaran les xarxes d’aigua, de 
telecomunicacions i elèctrica del barri

Avançant en el projecte 
de millora de la Riba 
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L’objectiu de l’anàlisi és posar sobre la taula possibles intervencions 
destinades a potenciar l’eficiència dels nostres recursos 

S’estudiarà la xarxa d’abastiment d’aigua 
per a continuar millorant-ne el servei  

L’ Ajuntament de la Bisbal del 
Penedès ha donat llum ver-
da a l’aprovació inicial del Pla 

director del subministrament d’aigua 
potable i clavegueram, el qual es pre-
veu que inclogui una diagnosi de les 
necessitats actuals i futures del munici-
pi i que proposi actuacions orientades 
a la planificació del creixement, l’ade-
quació i la millora de la instal·lació.

Tal com ha explicat l’alcaldessa, Ag-
nès Ferré, «la diagnosi té la voluntat 
d’acomplir un doble objectiu: determi-
nar els indicadors d’eficiència del siste-
ma de proveïment i avaluar el poten-
cial d’estalvi del sistema». l

Antes de las fiestas navideñas, la alcal-
desa y el concejal de Seguridad Ciuda-
dana de La Bisbal del Penedès partici-
paron en la reunión periódica con el 
cuerpo de Mossos d’Esquadra. En el en-
cuentro se trató el tema del servicio de 
vigilancia nocturna que la Generalitat 
de Catalunya va a poner próximamente 
a disposición de los ayuntamientos. Pre-
viamente, en agosto, el municipio inició 
por su cuenta un servicio de vigilancia 
mientras el nuevo acuerdo con la Gene-
ralitat sobre dichos servicios de seguri-
dad y vigilancia no fuese efectivo. l

La Junta de Govern, en la sessió cele-
brada el 12 de desembre de l’any pas-
sat, ha acceptat la licitació dels treballs 
d’instal·lació de setze nous projectors 
lumínics de baix consum al camp de 
futbol municipal. La intervenció millo-
rarà l’eficiència energètica, en reduir 
considerablement el consum elèctric, 
i causarà una contaminació lumínica 
mínima sense deixar d’il·luminar una 
àrea d’uns quatre mil cinc-cents me-
tres quadrats, tot alleugerint el pes de 
les torres d’enllumenat actuals. l

Se prepara el 
nuevo servicio de 
vigilancia nocturna 
de la Generalitat  

Aprovada la licitació 
de la instal·lació de 
llums de baix consum 
al camp de futbol 

El municipi ha començat a desenvo-
lupar la intervenció dirigida a renovar 
el paviment de la plaça Pau Casals. 
L’acció consisteix a compactar-ne el 
terreny i aplicar-hi formigó armat amb 
l’objectiu de rehabilitar-ne el terra, 
desgastat i amb esquerdes.

Les obres comporten una inversió 
de 44.974,49 euros per part de l’Ajun-
tament de la Bisbal del Penedès. l

Tasques de 
pavimentació a la 
plaça Pau Casals
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E l bisbalense Ion Vélez se ha proclamado ganador del 
Campeonato de España por Clubes en la categoría 
de «precadetes». En la competición, celebrada en 

Valencia desde el 3 hasta el 6 de diciembre, el entrenador 
—y también bisbalense— Alberto Calvo se llevó una meda-
lla de bronce en la categoría «Master-3» de dicho certamen 
deportivo. l

Dos bisbalenses, campeones 
de taekwondo 
Ion Vélez y Alberto Calvo han recibido 
reconocimientos en el Campeonato de España 

U n total de 177 personas han 
participado en la consulta pú-
blica organizada por el Ayun-

tamiento sobre la propuesta privada 
de cambio de uso de 84 hectáreas de 
terreno agrícola a terreno industrial, 

El Ayuntamiento rechaza el cambio de uso de 84 hectáreas de terreno agrícola a industrial  

Concluye la consulta pública 
sobre el polígono «Els Masos»

una propuesta que ha sido rechazada 
por el consistorio. La decisión se tras-
ladará a la empresa promotora de la 
iniciativa, junto con los comentarios y 
planteamientos ciudadanos presenta-
dos durante la consulta pública.

En consecuencia, durante las últimas 
semanas, se ha cerrado el expediente 
de la propuesta y no se iniciará el ex-
pediente de modificación planteado 
por la entidad privada. l

D es de fa anys, el consistori ofereix a la ciutadania un 
servei municipal de podologia que té lloc al Racó 
de la Gent Gran el primer dimarts de cada mes. Des 

d’aquest gener, s’ofereix la possibilitat de fer-ne ús també el 
tercer divendres del mes. Per a beneficiar-se’n cal demanar 
cita i abonar el preu de tres euros a les oficines de l’Ajunta-
ment de la Bisbal del Penedès. l

S’amplia el servei de 
podologia a dos dies al mes
Aquest servei s’ofereix al Racó de la Gent Gran 
el primer dimarts i el tercer divendres de cada 
mes
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R eunida en sesión plenaria, la Junta de Gobierno ha 
aprobado conceder diversos tipos de ayuda econó-
mica al alumnado del pueblo: en primer lugar, se ha 

acordado entregar un total de 3.489,46 euros a 22 familias 
del Institut Coster de la Torre para comprar libros de texto; 
por otra parte, el consistorio destinará 3.051,44 euros a 11 
familias de la Escola Ull de Vent para sufragar el servicio de 
comedor, y en este mismo centro educativo se concederán 
225 euros a 2 familias para el transporte escolar.

En total, el Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès desti-
narà 6.765,90 euros a las familias del alumnado bisbalense. l

Se otorgan las subvenciones 
escolares del curso 2021/22 
El Ayuntamiento ha aprobado un total de 
6.765,90 euros en ayudas para familias 
bisbalenses 

E n el ple del desem-
bre es van aprovar 
dues convocatòries 

de subvencions per a les 
famílies en matèria d’en-
senyament: en primer lloc, 
la dirigida a l’alumnat de 
primària de l’Escola Ull de 
Vent, que inclourà el trans-
port escolar —tant el mu-
nicipal com l’intermunicipal (aquest últim, prestat pel Con-
sell Comarcal del Baix Penedès)—, llibres de text (dins del 
programa de socialització de llibres) i menjador escolar i es 
concedirà per un màxim de 500 euros per alumne/a i curs 
acadèmic; d’altra banda, l’ajut per a l’alumnat de l’Institut 
Coster de la Torre, que no varia respecte d’altres anys: l’im-
port màxim a subvencionar és de 200 euros per als llibres de 
text (dintre, també, del programa de socialització). l

Es modifiquen les bases 
de les subvencions 
d’ensenyament
Es concedirà un ajut d’un màxim de 500 euros 
per alumna/e i curs acadèmic d’educació 
primària de l’Escola Ull de Vent 

U n any més, el consistori ha 
convocat el «Xec Nadó», una 
proposta municipal —con-

cretament, de la Regidoria de Co-
merç— que es va engegar ara fa set 
anys i s’adreça a les famílies del nostre 
poble que hagin tingut o adoptat un 
infant durant l’any anterior. 

Un total de vuit famílies han rebut 
enguany aquest ajut, amb un total de 
800 euros repartits. La iniciativa té tam-

L’Ajuntament 
atorga 800 euros 
en ajuts amb el 
«Xec Nadó»
La iniciativa està dirigida a 
oferir una subvenció a famílies 
bisbalenques que hagin tingut 
o adoptat un infant

bé l’objectiu de potenciar i dinamitzar 
el comerç local, ja que les persones 
beneficiàries reben vals de 100 euros 

per a bescanviar-los per productes als 
establiments adherits a la campanya 
fins al 31 de gener d’aquest any. l
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E l Racó de la Gent Gran acogió 
a mediados de diciembre el 
encuentro entre personas vo-

luntarias y usuarias del servicio Bon 
Dia, una iniciativa organizada por el 
Ayuntamiento que consiste en llamar 
por teléfono a personas mayores para 
hablar con ellas o asegurarse de que 
todo les va bien.

Durante el acto, se tuvo la opor-
tunidad de disfrutar de una fideuà, 
compartir experiencias y jugar una se-
sión de bingo. Además, el consistorio 
entregó a las personas asistentes una 
botella de aceite de oliva virgen extra 
de Cellers Domenys, el calendario del 
2023 del Ayuntamiento y el de sobre-
mesa del servicio Bon Dia. l

Se celebra el 
encuentro del 
servicio Bon 
Dia 

M as Llagostera va acollir, el 6 
de desembre d’aquest any 
passat, la tradicional troba-

da d’entitats i persones voluntàries, 
després de dos anys sense poder ce-
lebrar-la a causa de la crisi sanitària. 
L’acte va comptar amb l’assistència de 
les autoritats municipals, de pràctica-
ment totes les associacions del poble, 
del voluntariat de serveis i activitats lo-
cals i del diputat de Cultura de la Dipu-
tació de Tarragona, Joan Josep Garcia. 
La voluntat d’aquest esdeveniment és 
posar en relleu l’ampli teixit associatiu 
i de voluntariat del nostre municipi. l

Es recupera la Festa del 
Voluntariat i Entitats  
El consistori homenatja el teixit associatiu i la 
ciutadania que col·labora de forma altruista 
per millorar la Bisbal 



12   | TORRE DE GUAITA | Revista d’informació municipal de la Bisbal del Penedès | GENER-FEBRER 2023

S i ens traslladem a la Bisbal de 
fa un segle les festes de Carna-
val ens tindrien ben ocupats 

des del Dijous Gras fins al Dimecres 
de Cendra. Orquestres, cants i dinars 

de colles complementaven el Dimarts 
de Carnaval, el dia més fort, en què 
sortien les comparses de les respecti-
ves societats a fer el tomb pel poble. 
L’assistència a les comparses era ma-

joritària i, antigament, la forma d’en-
galanar-se era un xic diferent de l’ac-
tual: normalment, la noia solia anar-hi 
disfressada —«abillades amb atrevida 
indumentària, lluint els seus cossos fe-
menins curulls d’esbeltituds», ens diu 
un cronista—, mentre que el noi que 
l’acompanyava hi anava vestit amb 
elegància i, alguns, amb una gorra al 
cap plena de cascavells.

Ja entrat el segle XX hi trobem dis-
fressats ambdós sexes i l’aparició de 
les primeres carrosses, al mode actual. 
Així, pel Carnaval del 1934, els mem-
bres de la Unió Republicana Federal 
van decidir muntar, entre les seves 
carrosses i comparses, una reproduc-
ció d’un vaixell «amb totes les seves 
característiques», ja que, segons les 
cròniques, comptava amb un capità 
dins que anava explorant el terreny 
amb una ullera de llarga vista, «mentre 
la xemeneia deixava escapar espessa 
fumera i es balancejava amb un com-
pàs similar a la ruta que seguia la nau». 
Com veieu, res a envejar als actuals 
carnavals. l

A principis de desembre es va 
celebrar una trobada entre re-
presentants de l’Ajuntament, 

de la Cambra de Comerç de Tarragona 
i dels comerços locals per a encetar la 
campanya comercial «Troba la llum del 
Nadal». Durant l’acte, es va oferir un re-
frigeri amb vins i caves de Cellers Do-
menys i menjar del Bar La Riba.

A més, durant l’esdeveniment també 
es va presentar la nova guia comercial 
del municipi, la qual està disponible al 
web municipal i inclou un repàs dels 
establiments bisbalencs amb detalls 
com els productes més destacats, la 
història dels negocis, la ubicació o les 
dades de contacte. l

En el marc de la campanya comercial de Nadal, el 
consistori ha elaborat un document amb detalls sobre 
els establiments bisbalencs 

Es presenta la guia comercial 
de la Bisbal 

Guia 
comercial 
de la Bisbal

Píndola Bisbalenca

Com era el carnaval fa un segle?    
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Èxit del Casal de Nadal  
Les festes nadalenques van tornar, un any més, acompanyades 
d’activitats lúdiques per a tota la canalla

E l servei del Casal de Nadal es va 
oferir, un any més, a l’alumnat 
d’I3 fins a sisè de primària du-

rant les celebracions nadalenques i 
abans de l’arribada de Ses Majestats 
els Reis d’Orient. La proposta lúdica 
estava oberta des de les 8 fins a les 
13.30 hores, amb entrada esglaona-

da de 8 a 9 i sortida entre les 13 i les 
13.30. Aquest any, la iniciativa es va 
desenvolupar sota el lema «Desco-
brint el Polar Express», i les sortides, 
els jocs i els treballs manuals que 
s’hi van organitzar giraven al voltant 
d’aquesta pel·lícula d’animació i de 
temàtica nadalenca. l

L’ encesa de l’enllumenat va do-
nar el tret de sortida a les ce-
lebracions nadalenques a la 

Bisbal del Penedès. El poble es va enga-
lanar, un any més, per a rebre aquesta 
època de l’any, que va començar amb 
la retransmissió del programa de ràdio 
Carrer Major i la inauguració del pesse-
bre situat a la rectoria, obra de Francesc 
López Escolar. 

El nostre municipi també va rebre, 
el 31 de desembre, la visita de l’Home 
dels Nassos —qui «té tants nassos com 
dies resten a l’any»— organitzada pel 
Grup de Geganters i Grallers de la So-
cietat mentre que, a principis de gener, 
l’Escola Ull de Vent va acollir una nova 
edició del Parc de Nadal. Melcior, Gaspar 
i Baltasar van participar en la tradicional 
Cavalcada del 5 de gener i van ser re-
buts als locals socials de Can Gordei i la 
Miralba i al local de la Societat. Uns dies 
abans, vam rebre la visita del patge reial 
amb activitats per a tota la canalla.

A més, el consistori va tornar a parti-
cipar en la campanya de recollida de jo-
guines de la Creu Roja. Així mateix, l’as-
sociació Protección a la Infancia contra 
el Abuso (PICA), també hi va col·laborar 
aportant joguines noves per a les famí-
lies del Rebost Solidari. l

Nadal torna a 
omplir la Bisbal 
de màgia i 
il·lusió 

Melcior, Gaspar i Baltasar van visitar, el 5 de gener, 
diversos indrets de la Bisbal



 
AGEN
    DA

cultural

4
DISSABTE
18 h
BIBLIOTECA

Espectacle familiar
Inauguració de la 
temporada de contes 
familiars amb l’espectacle 
musical per a tots els 
públics Músics i cantants, de 
Corrandes Són Corrandes

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

FEBRER 2023

5
DIUMENGE

Cros escolar

18 h
LA SOCIETAT
CineXics
Cicle de cinema infantil
Pel·lícula: Al sostre del món

18
Sopar-ball de 
Carnaval

DISSABTE
22 h
LA SOCIETAT

19
DIUMENGE
12.30 h

Rua de Carnaval 
Sortida del carrer Doctor 
Robert, 1

20
DILLUNS
17 h
GIMNÀS DE 
L’ESCOLA ULL 
DE VENT

Festa infantil de 
Carnaval

25
DISSABTE
18 h

Cicle Gaudí
Cicle de cinema
Pel·lícula: Un año, una 
noche

28
DIMARTS
19.30 h
BIBLIOTECA

Club de lectura

4
DISSABTE
18 h
BIBLIOTECA

Contacontes
Espectacle familiar Contes 
de capçalera, dedicat a 
l’imaginari dels contes de 
sempre
A càrrec de Blai Senabre

MARÇ 2023

5
DIUMENGE

Open Natura BTT

18 h
LA SOCIETAT
CineXics
Pel·lícula: El cargol i la 
balena

12
DIUMENGE

Tres Tombs

25
DISSABTE
18 h

Cicle Gaudí
Pel·lícula: Suro

6
Curs formatiu
Inici del curs «Com hem de 
parlar perquè els infants i 
els adolescents ens escoltin 
i com escoltar-los perquè 
ens parlin»

DILLUNS
19.30 h
CMC

11

Donació de sang

DISSABTE
Matí 
RACÓ DE LA 
GENT GRAN

S’inaugura La Cova Jove
Es posa a disposició del jovent un espai per a estudiar-hi o 
relaxar-s’hi

L’ Ajuntament de la Bisbal del 
Penedès ofereix al jovent un 
nou espai: La Cova Jove, que 

s’obrirà cada dilluns i acollirà una zona 
per a fer-hi treballs en grup o estu-
diar-hi i, d’altra banda, organitzar-hi 
activitats proposades pel jovent a les 
dues dinamitzadores de l’equipament. 
En concret, La Cova Jove estarà oberta 

des de les 16 fins a les 18 hores per a 
treballar-hi i estudiar-hi i de les 18 a les 
19 hores per a fer-hi activitats amb la in-
tegradora i l’educadora socials. A més, 
a partir del febrer s’oferiran també ac-
tivitats per a joves als locals socials dels 
barris, arran de l’ampliació del conveni 
que l’Ajuntament té signat amb el Con-
sell Comarcal del Baix Penedès. l
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Senderistes Bisbalencs

La Bisbal compta, des de fa quinze 
anys, amb una entitat que promou 
la pràctica d’activitats de lleure per a 
totes les edats, principalment aque-
lles relacionades amb el senderisme, 
el muntanyisme i el coneixement del 
territori. Es tracta de Senderistes Bis-
balencs, que actualment té 74 perso-
nes associades.

Què ens en podeu explicar dels 
vostres inicis?
El Joan Ferré, de cal Catxet, era el pro-
motor de l’anada a Montserrat. A Sant 
Magí hi havia el Josep Querol i l’Heri-
bert, i després fèiem els senders i tam-
bé érem el Querol, el Benjamí, l’Heribert 
i altres. I, quant a la muntanya, el Joan 
Rovira, el Ramon i altres bisbalencs ja 
feien muntanya. Tenint en compte que 
hi havia molta afició, vam decidir fer 
una associació única.

És obligatori federar-se per a sortir 
amb vosaltres? 
Sí, i assegurar tothom que ve a les 
sortides. A la nostra entitat pots asso-
ciar-t’hi per 20 euros anuals (30 euros 
la família) i aleshores pots agafar el car-
net de l’assegurança. Si no tens aquest 
carnet has de pagar l’assegurança en 
cada sortida. Es pot formar part de 

l’entitat des dels catorze anys. Amb la 
quota familiar entren els membres de 
menys de divuit anys. 

Alguns membres ja tenien 
experiència a fer GR? 
Sí, vam fer el GR-92 per tota la costa, 
des de Portbou fins a Ulldecona; tam-
bé vam fer el de l’Ebre, i vam intentar 
fer el GR-1, però el tenim penjat.

També heu promocionat el camí de 
Sant Jaume...  
Sí, i vam fer-ne les marques a tot el 
terme municipal de la Bisbal. El nos-
tre camí comença al Papagai, ve de 
Sant Jaume dels Domenys i, al nostre 
terme, arriba fins a la Pineda de Santa 
Cristina.

I el PR-224 també el vau legalitzar 
vosaltres... 
Sí, està marcat dins de la federació. 
«PR» vol dir ‘Petit Recorregut’ i són 36 
quilòmetres marcats. És el camí que va 
a Sant Magí de la Brufaganya.

La sortida de Montserrat, encara la 
feu?  
No, des que va morir-ne el promotor, 
el Joan Ferré de cal Catxet. S’hi va anar 
durant 40 anys. Però tenim una notícia: 

enguany la recuperarem. Segurament 
hi anirem al maig, dos dies. Tenim pre-
vist dormir pels voltants de Piera.

I els Dilluns de Pasqua pugeu a 
l’ermita de Santa Cristina... 
Sortim de la plaça de l’Església i fem 
el camí ral de Vilafranca a Montblanc, 
que coincideix amb el de Sant Jau-
me. Aquell camí el vam recuperar els 
Senderistes. Un any vam guanyar la 
pedrera en una loteria de Nadal i, amb 
els diners de la gent que no va venir 
a cobrar, vam arreglar el camí ral fins 
a Santa Cristina i un parell de camins 
més.

També heu treballat conjuntament 
amb altres iniciatives...   
Sí, hem col·laborat a divulgar temes 
de patrimoni, refer marges, explicar 
la vegetació del territori... També hem 
fet alguna sortida conjunta amb els de 
la Joncosa, l’Associació de Dones de la 
Roca Foradada, amb la Societat, per 
recaptar diners per a La Marató, amb 
l’Ajuntament... I després hem orga-
nitzat activitats com ara la projecció 
de documentals sobre senderisme i 
muntanyisme.

Què us aporta caminar?     
Caminar és contacte humà, participar 
en el grup, passar-s’ho bé i menjar 
bé, la companyonia, no deixar ningú 
enrere, el contacte amb la natura… 
Quan camines, la ment se t’obre; les 
preocupacions et marxen... És una 
forma d’higiene mental, una manera 
de desaparèixer del món una estona; 
envoltat de la natura estàs perfecte. En 
definitiva, caminar ens fa més feliços. 
Quan no ho pots fer ho trobes molt a 
faltar, i quan ho acabes de fer et sents 
molt a gust. l

Hem col·laborat a 
divulgar temes de 
patrimoni, refer 
marges i explicar la 
vegetació del territori

«Caminar ens fa feliços i és una 
manera de desaparèixer del món 
una estona envoltats de la natura»
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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.

Llaminera de porc 
al rocafort
Assumpció Turdiu

Ingredients

• ½ kg de llaminera
• Un triangle de 
  formatge blau
• 250 ml de crema de 
  llet per a cuinar
• Sal
• Pebre

L a nostra població va tornar a su-
mar esforços, un any més, amb 
motiu de La Marató de TV3, una 

iniciativa solidària que en aquesta pas-
sada edició s’ha centrat en la lluita con-
tra les malalties cardiovasculars i a afa-
vorir la recerca i la visibilitat d’aquests 
problemes de salut. Amb aquest ob-
jectiu, el Centre Municipal de Cultura 
i l’Institut van acollir xerrades sobre la 

La Bisbal se suma als actes 
solidaris de La Marató de TV3
El municipi va aconseguir recaptar 1.805 euros per a la 
investigació de les malalties cardiovasculars

importància de tenir cura de la nostra 
salut cardíaca, mentre que el grup de 
Senderistes Bisbalencs va organitzar 
una passejada i es va dur a terme una 
xocolatada, una sessió de bingo, classes 
de ioga i de castellers, un dinar proposat 
per l’Associació de Dones La Roca Fora-
dada i una sessió teatral nadalenca amb 
la participació de la Societat. En total, es 
va aconseguir recaptar 1.805 euros. l

Elaboració:

Pas 1. Salpebrem la llaminera 
i la marquem en una paella o 
a la planxa, no gaire perquè 
mantingui els sucs.

Pas 2. Tallem el formatge 
a trossets, el barregem en 
una tassa amb la crema de 
llet, escalfem la barreja al 
microones durant quatre 
minuts a temperatura mitjana 
i ho remenem bé perquè 
quedi tot ben integrat.

Pas 3. Posem la llaminera en 
una safata de forn, hi tirem 
la salsa per sobre i la fiquem 
al forn a temperatura baixa 
durant deu minuts.

Pas 4. Es pot servir sencera o 
a talls gruixuts.

Bon profit!
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A FAVOR ABSTENCIÓ EN CONTRA

29 DE NOVEMBRE DEL 2022

w Modificació de crèdit 5PLE/2022, en la modalitat de 
suplement de crèdit

w Aprovació del Pressupost 2023

PLE MUNICIPAL EXTRAORDINARI

19 DE DESEMBRE DEL 2022

w Aprovació del Calendari fiscal 2023

w Aprovació del Pla estratègic de subvencions 2023

w Modificació de la retribució de l’alcaldessa

w Aprovació inicial del Pla director del subministrament 
d’aigua potable i clavegueram

w Reconeixement extrajudicial de crèdits

w Modificació de les bases reguladores de les subvencions 
en matèria d’ensenyament

w Pròrroga per al 2023 de la delegació del servei de 
recollida, tractament i eliminació de residus al Consell 
Comarcal del Baix Penedès

w Moció per la realització d’una consulta popular per via 
de referèndum, presentada per Units per la Bisbal i ERC

w Moció contra el projecte de modificació de normes 
subsidiàries (els Masos), presentada per ARA la Bisbal

PLE MUNICIPAL ORDINARI

29 DE DESEMBRE DEL 2022

w Desestimació de les al·legacions al Pressupost 2023 
presentades per la regidora d’ERC i el regidor d’Units per 
la Bisbal i aprovació definitiva del Pressupost 2023

PLE MUNICIPAL EXTRAORDINARI

5 DE GENER DEL 2023

w Aprovació de l’Ordenança municipal sobre soroll i 
vibracions

w Aprovació de sotmetre a consulta pública l’elaboració 
d’un reglament del mercat itinerant

w Aprovació de sotmetre a consulta pública l’elaboració 
d’un reglament de transport urbà per a persones amb 
discapacitat del 33 % o superior

w Aprovació de sotmetre a consulta pública l’elaboració 
d’un reglament de neteja i manteniment de solars

PLE MUNICIPAL EXTRAORDINARI



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

Contra els projectes que atempten contra 
el nostre territori. Esquerra Republicana 
treballem per un país més pròsper i sos-
tenible, i ho fem tant a nivell nacional, co-
marcal com municipal. En l’àmbit municipal 
i comarcal, ens hem oposat històricament a 
projectes que atemptaven i atempten con-
tra el nostre territori, contra el seu paisatge, 
fauna i flora, així com també contra el sector 
primari. Cap al 2000 vàrem dir NO al CIM del 
Penedès; més tard, després d’entrar a l’Ajun-
tament el 2007, vàrem aturar un projecte 
per a la construcció de més de mil pisos a 
l’avinguda Baix Penedès; més recentment, 
ens hem posicionat en contra de la implan-
tació, a tort i a dret i sense sentit, de camps 
de panells fotovoltaics, i també de la línia de 
molt alta tensió (MAT). Malauradament, els 
intents d’agressions cap al nostre munici-
pi i comarca persisteixen; l’últim és el d’un 
polígon logístic a tocar de l’entrada del 
poble i d’una dimensió gairebé tres cops 
més gran que el mateix nucli. Aquest projec-
te l’ha presentat un promotor privat, el qual 
ha aconseguit més del 50 % de la propietat 
dels terrenys, i ho ha fet de la mà del mateix 
promotor que volia construir més de mil 
pisos al nucli. Aleshores, l’alcaldessa i la pre-
disposició a tirar endavant aquell projecte 
eren les mateixes que a dia d’avui. Per sort, 
vàrem entrar a governar i es va poder atu-
rar tot aquell despropòsit. No obstant, ara 
ens tornem a trobar amb el mateix escenari 
i els mateixos actors que temps enrere, els 
mateixos promotors i la mateixa alcaldessa, 
però, en comptes de pisos, ara volen tirar 
endavant un macropolígon logístic. Nosal-
tres tenim clara la nostra aposta: (1) prote-
gir els Masots, (2) potenciar els polígons 
existents al municipi i comarca i (3)  desen-
volupar projectes que fomentin l’activitat 
del sector primari. Ens estimem la Bisbal i 
el Penedès; volem un FUTUR per a nosaltres 
i per als més menuts. Som la comarca que 
més creix, i ho hem de fer de manera con-
sensuada, sostenible i respectant el medi 
ambient i l’entorn.
Continua a la columna d’UNiTS-Fic

l Treballant des de la 
coherència (1a part)

Este 2023 será el año decisivo para cambiar 
la política de La Bisbal, de pseudopolíticos 
oportunistas que solo actúan movidos por 
su beneficio e interés personal. Un desgo-
bierno estéril e improductivo NO puede 
seguir al mando de un municipio que ne-
cesita vida en todos los sentidos. La Bisbal 
se ha convertido en un pueblo triste y apa-
gado; ¡no lo motivan ni las grandes ingestas 
de cava que pagamos todos! ¿No sería más 
agradable convivir en un municipio seguro, 
limpio, tranquilo, respetuoso con todas sus 
entidades sociales y vecinales, consciente de 
que su población es debidamente atendida? 
¿No sería más justo convivir en una Bisbal 
unida, donde las urbanizaciones tuvieran la 
voz que se merecen, donde sus residentes 
fueran partícipes de la vida social de todo el 
municipio? Tristemente, hemos asistido du-
rante ocho años a una decadencia insosteni-
ble y a un abandono visible de todos los ba-
rrios, a una discriminación sectaria y a una 
falta de respeto constante hacia quienes 
aportan el 70 % de las arcas públicas. 
Este 2023, no os conforméis con «más de 
lo mismo». Optar por marcar la diferencia 
es la única solución para fomentar esta vida 
positiva y plena que tanto anhelamos en to-
dos los barrios, y el respeto que todos los bis-
balencs se merecen. Somos el único grupo 
político que dice NO rotundamente al Po-
lígono Els Masos, por ser municipalistas. 
Nos importa el bienestar de nuestro mu-
nicipio, exclusivamente. Por lo tanto, des-
echamos a los pseudopolíticos oportunistas 
convencionales, que anhelan un sillón para 
seguir sirviendo a ciertos intereses exter-
nos y a sus partidos. Durante los plenos del 
19.12.22 y del 05.01.23, refutamos las políti-
cas improductivas y discriminadoras de este 
desgobierno y de la oposición que lo apoya. 
Hemos recalcado el incumplimiento del 
80 % de su programa electoral. Hemos 
participado en la concentración del 18.12.22 
para denunciar la INSEGURIDAD que pa-
dece todo el municipio, donde el desgo-
bierno prometió vigilancia desde el 2015. 
¡Los invitamos a reflexionar! ¡Feliz 2023! 

l Las cosas claras: 
políticas esperpénticas 
e improductivas



Nosaltres vam crear la vigilància muni-
cipal, nosaltres la tornarem a posar. Tan 
bon punt l’actual alcaldessa va accedir al 
càrrec es va iniciar un procés de desman-
tellament de moltes coses fins aleshores 
aconseguides: van aturar la creació del 
centre de dia, un espai pensat per a la cura i 
atenció dels més grans; van reduir la briga-
da municipal, que tan bona feina feia i que 
sempre tenia ben cuidats i nets els nostres 
carrers, parcs, jardineres i moreres, així com 
també es van afanyar a desmantellar la vi-
gilància municipal, un servei eficaç, útil i 
legal per a la prevenció de les ocupacions i 
els robatoris. Aquesta política de desmante-
llament tan sols ha suposat un greuge per al 
vilatans, ja sigui a nivell d’un cost addicional 
econòmic com de mancança i pèrdues de 
serveis; s’han subcontractat serveis de poda 
i neteja any rere any i, tot i així, tenim carrers 
pendents de netejar o moreres pendents de 
podar durant mesos.

L’extinció de la vigilància municipal 
ha suposat que hi hagi un increment de 
les ocupacions de les segones residències 
i de robatoris als domicilis, tant a les urba-
nitzacions com al poble. Això ha portat que 
siguin els mateixos veïns els que s’hagin 
d’organitzar per fer rondes de vigilància i 
estar alerta a les nits. Tots els partits defen-
sen i han promès una vigilància municipal, 
fins i tot la mateixa Agnès Ferré —que no 
només la va desmantellar sinó que, durant 
vuit anys, no ha fet cap pas per a tornar a 
restablir-la— i també la Maguy Antolín, de 
l’ARA, que fora la tinenta d’alcaldia i part del 
primer govern d’Agnès Ferré.

Que no us venguin que era il·legal la 
nostra vigilància; durant els més de qua-
tre anys en què va estar activa, ni Agnès, ni 
Maguy ni cap altre partit van denunciar 
res. Fins i tot, els vigilants rebien cursos 
de formació i tenien reunions amb els 
Mossos. Esquerra La Bisbal som els que 
la vàrem crear i som, sense dubte, els que 
la tornarem a posar.  No podem deixar que 
els veïns i les veïnes de la Bisbal visquin amb 
inseguretat.

A cuatro meses de las próximas elecciones 
municipales del 28 de mayo, el Grupo Muni-
cipal del PSC de La Bisbal del Penedès traba-
jamos en un proyecto de futuro que inicia-
mos en el año 2019, un proyecto continuista 
y de futuro con nuevas incorporaciones que 
darán una visión mas actualizada de nues-
tro municipio, con hincapié en el bienestar 
de las personas y en la ocupación, así como 
en la igualdad entre entidades y barrios.

Uno de los principales aprendizajes que 
nos están dejando la pandemia de CO-
VID-19 y sus consecuencias es que nunca 
más deberían debilitarse los sistemas pú-
blicos del bienestar y que debemos ser ca-
paces de fijar sus prioridades. Necesitamos 
actuaciones decididas frente a la crisis y su 
impacto, pero también una mirada hacia el 
futuro. Es hora de reconstruir y blindar nues-
tros servicios públicos, fortalecerlos y dotar-
los de los recursos económicos suficientes 
para garantizar su calidad y capacidad de 
adaptación a los retos del futuro, el bienes-
tar de la ciudadanía y nuestro progreso so-
cial y económico.

La crisis sanitaria que hemos vivido pone 
de relieve el papel de la ciencia como solu-
ción a un problema global que solo puede 
resolverse con el conocimiento científico. El 
conocimiento, la ciencia, la investigación y 
la innovación toman un papel clave en la so-
lución de la pandemia, pero también en el 
resto de retos globales que tenemos delan-
te, como el cambio climático, la seguridad, 
la alimentación o la movilidad; por tanto, la 
ciencia y la innovación se convierten en ca-
pitales, si no lo eran ya, para el futuro de la 
humanidad.

Por ello, desde el Grupo Municipal del 
PSC apostamos por un buen gobierno so-
cialista orientado a conseguir un municipio 
moderno, con igualdad de oportunidades 
para todos.

Proponemos a la ciudadanía abrir una 
nueva etapa, reencontrarnos con objetivos 
comunes que nos permitan desplegar las 
grandes potencialidades del progreso social 
y económico que tenemos como municipio.

L’any i mig de pandèmia va aturar tot el 
país en matèria d’obres i inversions, i els 
ajuntaments no en som una excepció.

Tot i així, durant aquesta legislatura s’han 
realitzat obres i inversions a tot el munici-
pi, sobretot en millores de la xarxa d’aigua 
i clavegueram (al Priorat, a l’Esplai i al Pa-
pagai) i als locals socials municipals (Prio-
rat, Miralba, Can Gordei i Esplai), així com 
en nous serveis i millores dels existents per 
tot el municipi, com són el bus urbà —que 
arriba al Vendrell amb un increment de 
viatges— o els serveis a la gent gran.

També s’han començat inversions que 
estan en curs, com les obres de la prime-
ra fase del poliesportiu municipal i les de 
la fassina. La primera fase del poliesportiu 
és la rehabilitació del pavelló —per a ser 
un pavelló esportiu— i la construcció dels 
vestuaris, ja que no n’hi havia.

Les obres de la fassina consisteixen en la 
construcció, d’una banda, de magatzems 
per a la Brigada Municipal i, de l’altra, d’un 
local perquè en faci ús la Colla Castellera La 
Bisbal del Penedès, després d’arreglar-ne 
la torre de la fassina per als seus assajos.

Totes aquestes obres, inversions i millo-
res dels serveis no serien possibles sense 
una bona gestió municipal; la bona gestió 
de l’equip de govern de Compromís amb 
la Bisbal ha permès obtenir el màxim apro-
fitament dels recursos, dels impostos que 
paguem els bisbalencs i les bisbalenques i 
dels diners rebuts d’altres administracions. 
Aquesta bona gestió fa que tinguem per a 
aquest 2023 el millor pressupost de la his-
tòria de la Bisbal, amb 6,6 milions d’euros 
i 2,6 milions per a inversió; tot això, amb 
deute zero i sense apujar impostos ni taxes.

Compromís amb la Bisbal és el compro-
mís amb les persones, compromís amb la 
bona gestió i compromís per l’excel·lència.

l Fem repàs de la 
legislatura que acabem 
aquest 2023

l Agnès Ferré Cañellas
agnes@bisbalpenedes.com

l Daniel Caballero Castaño
caballero.psc@bisbalpenedes.com

l La Bisbal se merece 
un gobierno socialista

l Treballant des de la 
coherència (2a part)

l Xavier Faura Burgos
faura.units@bisbalpenedes.com




