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cost per a l’Ajuntament, ja que l’equipament
formarà part de la Xarxa de Casals Cívics i
Oficines d’Acció Ciutadana de la Generalitat
de Catalunya. L'alcalde també ha mostrat la
seva satisfacció pel resultat final de les obres
efectuades al Passeig Marimon Asprer i el
carrer Agustí Font, ja que ‘han suposat la
recuperació, millora i dignificació d'uns espais
públics pel conjunt de la ciutadania’, ha dit.

Benvolguts, benvolgudes
D’ençà de la publicació del darrer butlletí, sens dubte un dels fets més significatius i alhora importants ha estat el
temporal de vent i neu que va afectar una part del país i de forma molt especial la nostra ciutat el passat 8 de març.
Molt s’ha dit i s’ha publicat sobre aquest tema. I, de fet, ha estat pública i notòria la resposta unànime de tots els
alcaldes i alcaldesses dels municipis afectats, que van manifestar les seves queixes davant la solitud amb què els
municipis varen haver de donar resposta a totes les contingències sobrevingudes a conseqüència del temporal.
No es tracta de defugir responsabilitats. De ben segur que en tenim i de ben segur que vàrem fer coses que es
podien haver fet de forma diferent o millor, però el que sí vull manifestar és l’agraïment al treball, l’esforç i la
professionalitat del cos de la Policia Local, de la Brigada d’Obres i Serveis i del personal de la Residència Geriàtrica,
davant totes les situacions que es van haver de resoldre, que varen ser moltes i complicades.
També, en el decurs d’aquests mesos, s’ha produït l’aprovació del pressupost per a aquest any 2010 que, seguint la
línia de l’any anterior, continua amb el procés de contenció i moderació de la despesa corrent. Un dels aspectes a
destacar és l’increment de les inversions en un 20,09% respecte de l’any anterior, que pugen a 5.161.525,98 €.
D’entre les inversions previstes destaquen, entre altres, la 1a fase de construcció de la Biblioteca Central Comarcal
(2.425.500 €), l’ampliació de les partides corresponents a la 2a i 3a fase d’ordenació dels carrers del nucli antic
(594.282,75 €), la 2a fase d’ordenació del passeig Marimon Asprer (386.750,81 €), l’adequació de les zones verdes
de la Guardiola (261.119,42 €) i una aportació important, de gairebé 900.000 €, per a tots els conceptes referents
al microurbanime (voreres, reposició de ferm, enllumenat públic, vies i espais públics, etc.).
A totes aquestes inversions s’hi hauran d’afegir els dos projectes inclosos en el Fons Estatal per a l’Ocupació i la
Sostenibilitat que, per a aquest any, són l’adequació i millora de la Residència Geriàtrica (645.189,69 €) i
l’adequació i millora del Pavelló Firal Polivalent (234.190,31 €).
Paral·lelament, també s’ha aprovat la liquidació del pressupost de l’any 2009. Com a dades més significatives, cal
destacar que el volum d’inversió real executada ha pujat fins a 5.161.159,77 €, quantitat mai assolida, que el
resultat pressupostari ajustat ha estat de 12.814,84 €, el romanent de Tresoreria total de 1.227.719,43 € i el
romanent de Tresoreria per a despeses generals de 154.929,49 €.
L’objectiu per a aquest 2010 és continuar dedicant l’esforç en la inversió, fet que considerem imprescindible per
seguir posant la ciutat al dia i millorar els serveis als ciutadans i ciutadanes de la Bisbal.
Cordialment,
Lluís Sais i Puigdemont
Alcalde
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Nevada: la prioritat, la seguretat de les persones
L a situació patida a la Bisbal per l’excepcional nevada de març ens ha de fer reflexionar a tots, administració i
ciutadans. D es de l’Ajuntament vam haver d’assumir –en especial durant el 8 i 9 de març– totes les nostres
funcions en matèria de protecció civil i seguretat, però també les de les altres administracions, pràcticament
absents humanament i material. H em analitzat els protocols d’actuació utilitzats, hem detectat coses
manifestament millorables i aplicarem els mecanismes i recursos necessaris per canviar el que s’hagi de canviar,
que ningú en dubti. I si algú té aportacions a fer, no cal dir que seran benvingudes. D it això, penso que el mateix
ha de fer també la ciutadania, sense cap afany d’eludir responsabilitats, especialment aquella part d’aquesta
ciutadania –sortosament petita– que es va dedicar més a criticar i a exigir que no pas a col·laborar en una
situació d’emergència. Sento dir-ho així però respon a la realitat. C om respon a la realitat que hi va haver molta
feina que no es va veure perquè la prioritat des del primer moment va ser la seguretat de les persones en tota la
seva amplíssima extensió i aquesta és feina de la qual sovint no es fa publicitat.
Entre altres serveis, vull recordar que es van traslladar 72 persones al Geriàtric que havien quedat atrapades a
la Bisbal la nit del dilluns 8; es va comprovar com estaven i quines eren les necessitats de totes les persones de la
ciutat, una per una, 77 en total, amb situació de dependència (gent gran que viu sola, usuaris de diàlisi, etc.)
i es va oferir o facilitar la prestació d’atenció, i es va contactar amb les desenes de masies aïllades repartides pel
terme municipal per saber si els seus habitants es trobaven bé i què necessitaven. Per citar només uns exemples.
És evident que la informació va ser una de les mancances, ho reconeixem i treballarem perquè no es repeteixi.
L’absència de telefonia fixa i mòbil durant moltes hores hi va ajudar molt i no es va poder compensar amb el
fet que la seu de la Policia L ocal va estar oberta les 24 hores. Aquesta dificultat comunicativa ens va impedir
explicar en el seu moment, per exemple, que a la Bisbal no va funcionar en cap moment cap generador per donar
electricitat i només en van arribar dos el dissabte per donar llum a C astell i Sant Pol, malgrat que es deia el
contrari. L a companyia va anar restablint el subministrament elèctric en funció de l’afectació que tenien les
línies. Per tant, cap privilegi a cap sector de la ciutat.
H em de dir també que les excavadores d’empreses particulars van començar a treballar i a treure neu el mateix
dilluns dia 8, si bé és cert que van començar a treballar primer les dels industrials que van venir per iniciativa
pròpia a l’Ajuntament a oferir els seus serveis. Evidentment, els mitjans eren els que eren i les seves tasques sí que
van ser prioritzades: primer es va treure la neu de les vies principals i del centre perquè era el lloc més
concorregut per les persones que buscaven pa i altres subministraments bàsics. T ots hauríem volgut que el nostre
carrer fos el primer a quedar net de neu però calia prioritzar. Es pot discutir si es va fer bé o es podia prioritzar
diferent, però les raons són les exposades. Vull recordar que la presència de llevaneus de la Generalitat va ser més
aviat una anècdota i que qui va mantenir netes les vies que depenien del govern català i de la D iputació van
ser els efectius de l’Ajuntament, els mateixos que van repartir més de 8.000 kg de sal per a voreres i vies els dies
posteriors a la nevada.
Vull destacar també la feina feta pels treballadors municipals en les hores difícils i els dies posteriors.
Els membres de la Policia L ocal i de la Brigada Municipal d’O bres i Serveis van estar a l’alçada de les
circumstàncies i l’elevat nombre d’hores treballat n’és una demostració, com n’és també la feina feta i les
urgències ateses. I, finalment, també vull tenir paraules d’agraïment per a totes aquelles persones, treballadors
d’empreses que van treballar per treure neu i particulars anònims que van oferir els seus serveis o van ajudar els
seus veïns. L a seva tasca ens va facilitar molt la feina. És de justícia reconèixer-ho.

Xavier D ilmé i Vert
Segon tinent d’alcalde Regidor de V ia Pública, Seguretat C iutadana i Protecció C ivil
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URBANISME: l’Ajuntament de la Bisbal destinarà a arreglar voreres, a fer la reposició del ferm de carrers, a
l’enllumenat públic i a d’altres intervencions gairebé 900.000 euros. Aquest mes de maig ha de començar
l’obra de la II Fase del nucli antic i ben aviat es faran obres d’adequació i millora del Geriàtric i es modificarà
l’acústica i aspectes relacionats amb la seguretat del Pavelló Firal. També es preveu fer la segona fase del
passeig Marimon Asprer, amb l’eliminació de part de la tanca del camp de futbol vell.

Comença la II Fase del Nucli Antic
Es prepara la millora del Geriàtric, del Pavelló Firal, del Passeig i les zones verdes de la Guardiola

Aquest mes de maig s’ha adjudicat
l’execució de les obres de la II Fase del
nucli antic a l’empresa Floret SL, una obra
que s’inscriu en el projecte del Pla de
Barris. La intervenció urbanística es farà
sobre els carrers Donzelles, de les
Mesures, Pella i Forgas, plaça de les
Mesures i la placeta del carrer Pella i
Forgas. Les obres és previst que comencin
aquest mes de maig i tenen un termini
d’execució de sis mesos.
Aquests treballs serviran per pavimentar
els carrers, posar-hi arbres, enllumenat i
mobiliari urbà. També es portarà a terme
la substitució i reparació de xarxes de
clavegueram, electricitat, gas, telefonia i
noves tecnologies. L’objectiu de les obres
és la creació i millora d’espais segurs, vius
i amigables, amb un major protagonisme
dels vianants i l’eliminació de barreres
arquitectòniques.
L’alcalde de la Bisbal, Lluís Sais, ha
explicat que ‘aquesta obra, amb un
pressupost de 670.000 euros, incorporarà
millores demanades pels ciutadans del
nucli antic arran de les obres que es van
fer de la 1a fase i que l’Ajuntament ha
incorporat en el procediment. Així, està
previst que els treballs es facin per trams
de forma que l’afectació als veïns i als
comerços sigui mínima’. L’alcalde ha
assegurat que ‘l’empresa constructora ha
de garantir l’accés a domicilis i comerços
i, a més, està previst que no calgui fer cap
mena d’interrupció dels serveis’.

Millores al geriàtric
Entre les obres que s’engegaran aviat hi
ha les del Geriàtric, que cal fer per
millorar-ne la seguretat i la mobilitat. Es
faran reformes internes en espais comuns
i al pati es farà una nova escala que
millorarà la mobilitat. La major part de la
intervenció es farà a la zona més antiga

El plànol de d’actuació de la remodelació de la II Fase del Nucli Antic. IMATGES: Àrea ’Urbanisme.

de l’edifici i servirà també per
modernitzar algunes habitacions. El
pressupost de l’obra puja a 645.000 euros
i el termini d’execució és de sis mesos.

Pavelló firal
La intervenció al Pavelló Firal es farà per
millorar la seguretat i habilitar zones
d’evacuació a la part alta de l’edifici. A
més, s’actuarà sobre l’acústica per afegir
elements que disminueixin les molèsties
derivades de l’activitat del Pavelló. Tot i
que ja hi ha elements per atenuar el so, se
n’hi incorporaran de nous per tal de
minimitzar les molèsties sonores que
puguin ocasionar diverses activitats. El
pressupost total de l’obra és de 235.000
euros.

II Fase del
Marimon Asprer

passeig

A finals d’agost o principi de setembre és
previst que comencin les obres de la

segona fase del passeig Marimon Asprer.
Aquest projecte complementa la millora
aconseguida amb les obres del carrer
Agustí Font i les de la primera fase del
passeig Marimon Asprer. Visualment,
l’acció més rellevant serà l’eliminació de
la tanca del camp de futbol vell que dóna
al Passeig i l’adequació de la part més
propera del camp de futbol vell al Passeig
(entre 5 i 10 metres) per donar un millor
accés i fer un tractament de parc. L’obra
té un cost de 386.750 euros i un termini
d’execució de cinc mesos.

La passera del Daró
Després de la signatura del conveni amb
la Diputació de Girona, que aporta la
meitat del finançament, s’inicia el tràmit
per a la redacció del projecte amb la idea
que la construcció de la passera pugui
començar abans que acabi l’any. Té un
pressupost d’uns 450.000 euros.
(passa a la plana següent)
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URBANISME: a la mateixa zona del passeig Marimon Asprer i Agustí Font, s’hi ha de fer una altra obra que
unirà físicament els dos espais: una passera sobre el Daró que gràcies a un conveni amb la Diputació de
Girona la meitat del cost l’assumirà aquesta institució. Quant al Casal Cívic, se n’ha començat la redacció del
projecte i les obres haurien de començar l’any vinent. Pel que fa a la biblioteca comarcal el ple ja ha aprovat
el plec de clàusules.
(ve de la plana anterior)
La passera, una vegada construïda,
connectarà dues zones d’equipaments a
banda i banda del Passeig. Així quedaran
unides la zona del Mundial amb la futura
biblioteca comarcal, el Casal Cívic i
l’Oficina d’Acció Cívica.
Igualment, en l’apartat d’urbanització de
carrers, cal esmentar els treballs al carrer
Tapers, on s’ha urbanitzat i s’han adequat
els serveis.

Zones verdes
Guardiola

de

la

El Ple del mes d’abril va aprovar una
addenda d’un conveni urbanístic per a
l’execució del projecte de zona verda en
uns terrenys destinats a zona verda a
l’àmbit del Polígon 1 del Pla Parcial La
Guardiola. Es tracta de quatre zones
verdes que hi ha a banda i banda de
l’avinguda Josep Irla, la urbanització de
les quals finançarà, gràcies a aquesta
addenda, l’Incasol. El pressupost
d’aquestes zones verdes puja a uns
260.000 euros.

Fotomuntatge de la futura Biblioteca Central Comarcal. IMATGE: Àrea d’Urbanisme.

Adjudicada la redacció del
projecte del casal cívic
Gisa ha adjudicat de forma provisional a
l’empresa Naxal Arquitectura SLP la
redacció del projecte de Casal Cívic.
L’import de l’adjudicació és de 201.599,52
euros (sense IVA) i el termini d’execució
es fixa en cinc mesos i tres setmanes.
L’empresa ja s’ha reunit amb l’arquitecte
municipal i l’alcalde per fer els primers
contactes i també amb Gisa.
El projecte del Casal Cívic l’executarà el
Departament de Governació després que
l’Ajuntament de la Bisbal li cedís l’any
2009 el solar ubicat darrere l’antic
escorxador (seu de la futura Biblioteca
Central Comarcal) per a la construcció de
l’equipament. Una vegada seleccionat el
guanyador del projecte, durant aquest
any se’n farà la redacció i previsiblement
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Inauguració dels nous vestidors de la zona esportiva. L’alcalde, Lluís Sais, i el
subdelegat del govern espanyol a Girona, Francesc Francisco (a l’esquerra), van
inaugurar aquest febrer els vestidors del Camp Municipal d’Esports, amb el president de
l’Atlètic Bisbalenc, la Junta del club i altres regidors. Sais va destacar el canvi a la zona
esportiva amb la urbanització, l’aparcament i la construcció dels nous vestidors i també
es va referir a la importància per a la mobilitat de les obres del carrer Agustí Font,
‘pensades en clau de ciutat tant de present com de futur’, va dir. Foto: Àrea d’Esports.

les obres haurien de començar l’any 2011.

Biblioteca comarcal
L’Ajuntament va aprovar en el ple d’abril
el plec de clàusules de la Biblioteca

Central Comarcal. Se situarà a l’edifici
modernista de l’antic escorxador. El
projecte en preveu la rehabilitació i una
nova construcció en un pla reculat per no
treure
protagonisme
a
l’edifici
modernista (veure fotomuntatge).

PRESSUPOST: l’Ajuntament de la Bisbal ha aprovat un pressupost que supera els 15 milions d'euros, un 7,17%
més que l'any anterior, amb els set vots favorables de l'equip de govern (ERC i CiU), l'abstenció d'ICV i el vot
en contra dels quatre regidors del PSC que van ser al Ple. Les inversions s'incrementen en un 20% en
comparació amb l'any anterior i pugen a 5.161.525,98 euros. Aquest import representa gairebé un 34% del
total del pressupost.

Contenció en la despesa, esforç en inversió
El pressupost incrementa la inversió un 20% i la despesa corrent puja menys de l’1%
L'alcalde, Lluís Sais, ha destacat que el
pressupost del 2010 continua en la línia de
la contenció i moderació de la despesa
corrent, que s’incrementa lleugerament en
un 0,98%. A la vegada, aquest increment
es veu compensat amb l'increment del
1,98%
dels
ingressos
corrents.
El pressupost de l’Ajuntament és de
15.226.989,20 euros. Això representa un
increment del 7,17% si ho comparem amb
el 2009.
Lluís Sais ha assenyalat l'esforç inversor de
l'Ajuntament de la Bisbal i ha remarcat
l'esforç de l'Ajuntament per millorar el
nivell dels serveis que li cal a la ciutat per
situar-la en el lloc que li correspon.

El 34% del pressupost és
inversió
L’alcalde assegura que l’Ajuntament
també segueix fent un esforç important
en el capítol d’inversions. Així, en el
pressupost del 2010 hi ha previst un

INV ERS IONS MÉ S R ELLEV ANTS PER A L 20 10
CONCEPTE

( e n e ur o s )

IMPORT

Biblioteca central comarcal 1a fase
2.425.500,00
Adequació zones verdes la Guardiola
261.119,42
II Fase del Nucli Antic - Pla de Barris
132.208,03
III Fase del Nucli Antic - Pla de Barris
462.074,72
Rehabilitació del Castell Palau
275.000,00
II Fase ordenació passeig Marimon Asprer
386.750,81
Reposició d’infraestructures
885.000,00
Inversió nova associada a funcionament de serveis
130.000,00
increment d'aquest capítol d'un 20,09%.
Això representa que les inversions
pressupostades pugen a 5.161.525,98
euros, el 34 % del pressupost. A l’apartat
d’inversions, n’hi ha de previstes per
reposició d’infraestructures com el ferm
(200.000 euros), voreres (180.000),
enllumenat públic (100.000), vies i espais
públics (200.000), mobiliari urbà (35.000),

adequació camí i aparcament del
cementiri (90.000), millora de la xarxa de
camins i recs (20.000) i edificis municipals
(60.000). També hi ha prevista inversió
nova associada al funcionament de
serveis, com equipament informàtic i de
reproducció (40.000 euros), buc d’assaig
(20.000) i la primera fase de l’adequació
de l’edifici del Mundial (70.000).

La recollida de la fracció orgànica arriba al 70%
L’Ajuntament bonificarà el rebut de les escombraries si es fa servir la Deixalleria
L’Ajuntament ha ampliat des d’aquest mes
d’abril la recollida de la fracció orgànica
als veïns del sector de les urbanitzacions i
al marge dret del Daró, amb la qual cosa
es dóna aquest servei a gairebé el 70 % de
les llars de la ciutat. L’Ajuntament ha
lliurat als veïns un cubell per seleccionar
les deixalles orgàniques de les llars i s’han
col·locat 28 nous contenidors a la zona.
Per lliurar el material i informar del nou
servei es van organitzar dues jornades
informatives i es van repartir 278 cubells,
cosa que representa el 27% del total dels
domicilis censats. Les persones que no
han pogut recollir el cubell de selecció de

la matèria orgànica ho podran fer a la
Deixalleria Municipal. Amb l’ampliació del
servei només falta implantar-lo a la
Guardiola i al nucli antic.

Bonificació
Els usuaris de la Deixalleria de la Bisbal
que estiguin empadronats al municipi ja
poden demanar la targeta que els
permetrà obtenir bonificacions fiscals en
el rebut de la taxa de residus. Aquesta ació
pot arribar fins al 20% si durant el 2010 es
fan deu o més aportacions a la

Deixalleria. El regidor de Medi Ambient de
l’Ajuntament de la Bisbal, Àngel Planas, ha
explicat que amb aquesta mesura es vol
‘incentivar l’ús de la Deixalleria per als
veïns de la Bisbal i premiar aquest ús
reduint l’import del rebut’.

Per obtenir la bonificació del 10% cal fer
un mínim de cinc aportacions i si se’n fan
deu o més la bonificació puja fins al 20 %
del rebut de forma progressiva. Amb sis
aportacions, el descompte és del 12%,
amb 7, del 14%; amb vuit, del 16%; amb
9, del 18% i amb 10 o més, del 20%.
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VIA PÚBLICA: Disposar de parcs infantils en tots els sectors de la ciutat i el seu manteniment és una de les
prioritats de l’Ajuntament. Seguint aquest objectiu, darrerament s’han fet tres actuacions a destacar: els nous
parcs als carrer Pere de Torroella i a la plaça Pau Casals, així com l’adequació de la plaça de davant la llar
d’infants amb tanca de seguretat i la reinstal·lació de tres elements de joc. També és de destacar l’arranjament
de la zona de Proudhom Carbó i els nous aparcaments de bicicletes.

Parcs infantils a Pere Torroella i Pau Casals
L’Ajuntament instal·la 92 punts d’aparcaments de bicicletes en diferents zones de la ciutat
Com a final de les actuacions en
infraestructura i pavimentació que es van
executar al carrer Pere de Torroella, se l’ha
dotat també d’un ampli parc infantil
reconvertint la plaça existent a l’entrada
del carrer. S’hi han instal·lat jocs protegits
per una tanca de fusta tractada, bancs,
papereres i nova il·luminació. El cost del
nou parc ha estat de 6.531,50 euros.

Pau Casals
A la plaça Pau Casals, s’ha delimitat amb
tanca de fusta el parc i s’hi ha instal·lat
elements de joc, bancs i papereres. També
s’ha retirat la lluminària central i s’han
instal·lat nous fanals més ben repartits.
Aprofitant l’actuació, s’han col·locat
gelosies d’ocultació al voltant dels contenidors. El cost de l’actuació ha estat de
7.584,22 euros més IVA.

Proudhom Carbó
Després dels treballs d’enquitranat de
l’aparcament de l’antiga Sata, fets el
passat estiu, i de la construcció de la

Els elements del parc infantil del carrer de Pere Torroella. FOTO: Lluís Bruguera.

rampa d’accés des del carrer Proudhom
Carbó, s’ha instal·lat una barana i s’ha
adequat la vorera a les necessitats del carrer, amb la creació de noves places
d’aparcament. Les darreres setmanes s’ha
condicionat l’antic espai de terra existent
amb paviment, cosa que ha de permetre’n

l’ús com a espai de lleure urbà. S’hi ha
instal·lat mobiliari urbà i s’ha arranjat el de
mur davant les escoles velles on s’hi
posarà una tanca metàl·lica de protecció
del parc infantil. També es dotarà l’espai
de nova il·luminació i, finalment, es procedirà a l’enquitranament de tot el carrer.

d’esports, 2 a l’Ajuntament, 3 al carrer
Ample, 7 al Pavelló Municipal d’Esports,

3 al parc infantil del carrer Sardenya i 3 al
parc infantil del sector del Bosquetet.

Més aparcaments per a bicis.
L’Ajuntament ha instal·lat 92 punts
d’aparcaments per a bicicletes en diferents
espais públics, amb un cost de 3.097,20
euros. Segons el regidor de Via Pública,
Xavier Dilmé, ‘volem cobrir un dèficit que
teníem si pretenem potenciar l’ús de la
bicicleta i també hem donat resposta a
una demanda ciutadana’. Dilmé explica
que ‘hem prioritzat la instal·lació
d’aparcaments en els llocs d’una major
afluència i en següents actuacions anirem
ampliant els punts que disposin d’aquest
servei’.
Dels 46 elements se n’han
instal·lat 5 als nous Jutjats, 5 al CEIP Joan
de Margarit, 5 al CEIP Mas Clarà, 3 a la
comissaria dels Mossos d’Esquadra, 3 al
Teatre Mundial, 7 al nou camp municipal
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PROMOCIÓ DE LA CIUTAT: aquest 2010 la Fira Mercat al Carrer de l’1 de maig arribava als vint anys des que
es va recuperar. El cartell de la fira mostrava una antiga imatge en la qual es veia un globus aerostàtic
enlairant-se a la llera del Daró. Aquest 2010, poc abans de les vuit del matí, s’enlairaven un parell de globus
des del mateix lloc, una de les activitats que han estat novetat aquest any, juntament amb l’Espai d’Art.
Igualment nova és la proposta de la fira La Bisbal 1810, un èxit de convocatòria que augura noves edicions.

La Fira Mercat al Carrer fa vint anys
L’aigua torna a fer la guitza però no impedeix que la joranda acabi amb un bon balanç
La XX edició de la Fira Mercat al Carrer va
començar de bon matí amb l’aixecada
d’un parell de globus aerostàtics des de la
llera del Daró, entre el pont Nou i el pont
Vell. Els globus els van començar a inflar
poc abans de les set del matí i a les vuit ja
estaven sobrevolant la Bisbal.
A la mateixa hora, les parades es van anar
situant a l’Aigüeta, al passeig Marimon
Asprer i al nucli antic. L'Espai d'Art, un
espai nou que havia de ser al carrer Agustí
Font, es va situar al vestíbul del Mundial
per evitar els problemes que la pluja intermitent que va anar caient tot el matí no
impedís que es presentés una de les novetats d’aquest any. A Torre Maria s’hi va fer
la 2a Mostra de Ceràmica i també les
demostracions de torn, que van ser un
atractiu durant tot el dia, sobretot per als
més petits. A l’interior de Torre Maria es
projectava un audiovisual explicatiu del
Pla de Barris. Al Pavelló Firal es va fer la
2a Fira de Vehicles d’Ocasió i el servei de
bar va anar a càrrec de l’associació El
Trampolí.
Les passejades amb poni, inicialment
previstes a la llera del Daró, es van
traslladar al passeig Marimon Asprer, al
costat de les atraccions de fira.

Els dos globus aerostàtics que es van enlairar de la llera del Daró. FOTO: Lluís Bruguera.

La major part dels comerciants de la Bisbal
van participar a la Fira Mercat al Carrer
amb botiga al carrer i també hi havia els
marxants del mercat setmanal.
Els marxants eventuals es van situar

majoritàriament al passeig Marimon
Asprer i també a l’avinguda de l’Aigüeta. Al
nucli antic hi va haver tot el dia jocs infantils davant de l'Ajuntament, la trobada de
puntaires sota les Voltes i sardanes a la
plaça Benet Mercader, a la tarda.

Èxit de la fira La Bisbal 1810
L’Ajuntament ha valorat de forma molt positiva la celebració de la
fira La Bisbal 1810, els dies 3 i 4 d’abril. Unes 8.000 persones van
visitar la ciutat aquest cap de setmana. Les visites guiades al nucli
antic i a la maqueta de la batalla de Waterloo van convocar 170
persones. El regidor de Promoció de la Ciutat, Xavier Dilmé, creu
que “la fira ha assolit les expectatives i pot tenir continuïtat en
propers anys.” L’acte més destacat de la fira va ser la recreació
històrica dels ‘fets de la Bisbal’, l’episodi de la Guerra del Francès
que va suposar l’enfrontament de les tropes espanyoles liderades
pel general O’Donnell, acompanyades del sometent, amb les
franceses que ocupaven el castell, liderades pel general Schwartz i
que van haver d’abandonar. FOTO: Eduard Punset.
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EDUCACIÓ, JOVENTUT I COOPERACIÓ: la Bisbal d’Empordà tindrà el
curs vinent una nova escola. Aquests mesos, a més, s’han fet unes
jornades solidàries amb Xile i Haití, la Diada de la Pau, els Jocs Florals,
la presentació de l’Agenda Llatinoamericana, per destacar alguns actes.

La nova Empordanet

El proper curs entrarà en funcionament la tercera escola pública
de la Bisbal, amb cursos de P3 i P4
El proper curs entrarà en
funcionament la tercera escola pública de la Bisbal. La regidora
d’Educació
de
l’Ajuntament de la Bisbal,
Núria Felip, ha assegurat que
“acabada la preinscripció
d’enguany, i veient que 15
alumnes han entrat a l'escola
nova i les altres escoles estan
plenes, ha quedat demostrada
la necessitat de crear aquesta
nova escola a la nostra ciutat”.
En el Ple del mes de febrer es va aprovar el
nom de la nova escola després d’haver
escoltat tota la comunitat educativa. El nom
serà Escola Empordanet.
Provisionalment, s’ubicarà als baixos de les
Escoles Velles però, de cara al curs

BREUS

Projectes de cooperació
El mes de juny s’iniciarà la presentació de
projectes de cooperació. La convocatòria
va adreçada a entitats i col·lectius que
facin projectes al sud i que tinguin seu a
la Bisbal. Les bases es poden trobar a la
pàgina web de l’Ajuntament.

Agenda llatinoamericana
El 9 de gener de 2010 es va presentar
l’Agenda Llatinoamericana Mundial 2010
al Teatre Mundial. A la tarda els nens van
poder fer diversos tallers de reciclatge al
vestíbul del Mundial. Al vespre es va fer el
visionat del documental L'excusa. Capítol
2: l'ecologia i la presentació de l'agenda a
càrrec de Marc Plana i Botey, codirector de
L'excusa.

Jocs Florals

La nova escola se situarà de forma provisional
a les Escoles Velles. FOTO: Lluís Bruguera.

2011/2012 ja hi haurà els mòduls
corresponents a la zona sud de la Bisbal.
Aquest proper curs comptarà amb un grup
de P3 i un grup de P4.

Per tercer any consecutiu s'han convocat
uns premis literaris escolars amb una
elevada participació d'alumnes de
primària. Enguany es tractava de fer un
conte sobre temàtica mediambiental. Des
d'aquestes ratlles volem felicitar a tots els
guanyadors i encoratjar la participació.
Trobareu les obres guanyadores i els
guardonats a www.labisbal.cat.

Jornades solidàries Haití - Xile

Dia escolar de la Pau

La Regidoria de Solidaritat i Cooperació va destinar una ajuda
d’emergència a Haití i a Xile després dels terratrèmols que van
patir. A més, es van organitzar, amb entitats de la Bisbal, unes
jornades solidàries per recollir fons per als damnificats els dies
18 i 24 d'abril, i 2 de maig, i es van fer concerts amb EIL +
JOAN ROVIRA ACÚSTIK, La Bisbal Skate Jam, Concert Jove, un
espectacle infantil i un concert de sardanes amb La Principal
de la Bisbal. Foto: Àrea de Joventut.

El passat 1 de febrer va tenir lloc la celebració conjunta de tots
els escolars bisbalencs i d’algunes escoles de les rodalies, del dia
escolar de la no-violència i de la pau. A 2/4 d’11 es va iniciar
l’acte amb la lectura d’un manifest per part dels representants
de cada escola i, tot seguit, els regidors del Consell d’Infants van
llegir conjuntament un poema en diferents llengües. Es va
acabar l’acte cantant conjuntament la cançó “Si per un dia”.
Foto: Àrea d’Educació.
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INFORME ESPECIAL: a les 11 del matí del dia 8 de març de 2010, davant la intensitat de la nevada iniciada
poques hores abans, l’Ajuntament activa la fase d’emergència del pla municipal NEUCAT. Des de l’Alcaldia
s’avisa els centres d’ensenyament ordenant la suspensió de l’activitat escolar i el retorn dels estudiants a casa
seva. Es publica a la plana web de l’Ajuntament una primera informació sobre consells bàsics per a nevades
i s’activen tots els recursos interns disponibles de la Brigada d’Obres i Serveis i de la Policia Local.

La gran nevada del 8 de març
La resposta ciutadana i dels serveis locals va ajudar a pal·liar els efectes adversos
Durant les primeres hores de la nevada,
l’Ajuntament va establir un centre
d’acollida a l’Hospital Geriàtric –que té
generador propi–, es van aprovisionar de
carburant els vehicles i centres
d’assistència i acollida, i d’aliments i roba
l’Hospital Geriàtric. Per garantir
l’operativitat dels serveis es va instal·lar
un generador al centre municipal
d’emergència que assegurava una línia
de telèfon. Des de la Policia Local es va
fer el seguiment del pla d’emergència
Neucat. Es va establir una sala de crisi a
la comissaria dels Mossos d’Esquadra per
centralitzar les trucades a causa de la
fallida de les línies fixes i mòbils.
L’Ajuntament va demanar l’activació de
recursos externs (serveis de carreteres de
la Generalitat) sol·licitant la intervenció
de màquines llevaneus. La resposta es va
produir dotze hores més tard.
El servei bàsic de salut va funcionar de
manera permanent i l’Ajuntament va
dotar l’ambulància d’una emissora de
ràdio per contactar amb la Policia Local.
Això va permetre fer diferents serveis
d’assistència a persones intoxicades per
inhalació de gasos dels generadors
domèstics, i a persones amb dependència
(diàlisi i diabetis, entre d’altres).

Sense electricitat
El servei elèctric va començar a fallar en
algunes zones de la ciutat pels volts de
les dotze del migdia i a les dues de la
tarda tota la ciutat n’estava afectada. No
va ser fins a primera hora del dia 9 que
es va rebre la primera informació que la
línia d’alta tensió Vic/Juià havia quedat
afectada greument.
El servei es va començar a restablir a par-

El dimecres 10 de març es van coordinar les feines per restablir els serveis des d’aquest despatx
on hi havia un telèfon i un ordinador alimentats per un grup d’emergència. FOTO: Lluís Bruguera.

tir del dimecres en una part del centre i
de les urbanitzacions.

Es recupera la mobilitat
A partir del dimecres, quan es va disposar
de connexió a Internet i telefònica, es va
publicar la informació d’emergència de
què es disposava al lloc web de
l’Ajuntament i se’n va fer difusió amb un
vehicle amb megafonia a les zones més
afectades i sense electricitat. En 48 hores
es va poder restablir la mobilitat en totes
les trames urbanes de la ciutat i dels
nuclis agregats, gràcies a la retirada dels
arbres que ho impedien.

dia es van suspendre els actes lúdics i
esportius del cap de setmana i es va
habilitar el pavelló poliesportiu per
garantir el servei sanitari mínim a la
població que encara quedava afectada.
Els sectors de recuperació més lenta van
ser els nuclis de Sant Pol i Castell
d’Empordà, Mas Quinto, el Convent i
l’Aigüeta, on no es va recuperar
l’electricitat fins al dissabte dia 13, quan
finalment van arribar els generadors de
gran capacitat que feia dies que
l’Ajuntament reclamava a Endesa.

Es reobren les escoles

El diumenge dia 14 es varen haver de
localitzar generadors cedits per
l’Ajuntament de la Tallada per donar
servei a quatre abonats de masies
aïllades del sector de Sant Pol.

El dijous dia 11 es va restablir el servei
escolar i de llar infantil. Davant la
impossibilitat d’alliberar totalment les
vies urbanes del centre es va decretar la
suspensió del mercat setmanal. El mateix

El dilluns 15 es van gestionar, mitjançant
el Consell Comarcal, quatre minigeneradors per donar servei a les últimes
masies de Sant Pol que havien informat
que seguien sense servei elèctric. (La
informació segueix a la plana 14 i 15).
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A contracorrent
La recent aprovaciótant del Pressupost per al 2010 com dela Liquidaciódel 2009
enspermet analitzar l’abast dela deriva pressupostària quevàrem denunciar amb
motiu de l’aprovació del primer pressupost elaborat per l’actual equip de govern.
La conclusió, que ja espot anticipar, ésque el govern municipal que sorgeixi de les
properes eleccions que s’han de celebrar el 2011 rebrà, ben al contrari del 2007,
una gens envejable herència. La comparativa entre la darrera liquidació que
vàrem aprovar, la de l’exercici 2006, i la de l’exercici 2009, ens diu en síntesi el
següent: que s’ha passat d’un superàvit no financer de 935.804,41€ a un dèficit
no financer de 1.459.485,52€; d’un estalvi net de 2.787.415,89€ a
567.425,09€, amb tendència decreixent fins al punt que és possible que
esdevingui negatiu al 2010. Les despeses de personal s’han incrementat un
47,15% en aquests3 anys, s’ha passat dels3.728.031,23 als5.485.723,63€, cosa
que no s’ha traduït de forma perceptible en una més i millor oferta de serveis a la
ciutadania.
Per altra banda, elsingressosen concepted’IBI han augmentat un 39,1% durant
aquest mateix període i ja assoleixen la respectable xifra de 2.310.949,19€ versus
1.661.297,21€ de 2006. I els ingressos per multes de trànsit han assolit els
146.255,71€ l’any 2009 amb un creixement del 72,40% sobre el 2008, fet que
no deixa de sorprendre. La Liquidació de l’exercici 2006 posa en relleu que
restaven pendents d’executar 6.657.809,23€ del total de les inversions
pressupostades definitivament per a aquest exercici. Aquestes, una vegada
incorporades a les previstes inicialment en el pressupost del 2007, el darrer que
vàrem elaborar i aprovar, s’eleven a una xifra de fins als 12.493.566,69€. Doncs
bé, el total d’inversió executada en el decursde2007, 2008 i 2009 queda per sota

d’aquesta xifra: 11.305.029,72€. Dela liquidaciódel’exercici 2009, se’n desprèn
quela xifra d’inversió pendent d’executar s’eleva als9.050.205,30€. I s’ha detenir
en compte que, excepte les intervencions al Passeig i al carrer Agustí Font, els
projectes de cert abast ja estaven pressupostats o en curs d’execució pel nostre
Govern. I que els Fons Zapatero no s’han traduït majoritàriament en inversió
municipal denova programació, queera el quepretenien, sinó ques’han emprat
per substituir l’endeutament per la subvenció a fons perdut, com a mitjà de
finançament de projectes ja previstos.
Tot i així, segueix essent una incògnita com afrontarà l’Ajuntament el compromís
pressupostari derivat del Pla de Barris, tota vegada que haurà esgotat el límit
d’endeutament legalment permès. Això sí, es prioritza un projecte totalment
innecessari, al nostreparer, com ésel pont per a vianantsPasseig-Agustí Font, amb
un cost estimat de 450.000€, implicant la D iputació en el seu finançament. Un
lamentable malbaratament de recursos públics i amb més motiu en els temps que
corren. Pel que fa al Pressupost aprovat per al 2010, amb el nostre vot en contra,
es posa de manifest que pateix tant d’una sobreestimació d’ingressos com d’una
insuficiència de crèdit per a despesesja compromeses, amb un impacte conjunt de
1.066.028,00€, equivalents al 7% del seu import total, amagant l’abast inicial
del dèficit no financer, la ràtio d’endeutament i l’estalvi net, que esdevindria
negatiu. Tot plegat, res d’estranyar en un equip de Govern mancat de lideratge
i que no es cansa de repetir que han fet més en 3 anys que nosaltres en 12! D’ací
que no ens quedi més remei que dedicar-los un butlletí de reconeixement. Estem
per la feina.
24 d’abril de 2010

Defensar l’interès general de la ciutat
Al llarg d’aquests tres anys que portem de govern tot sovint hem
sentit o llegit que el PSC s’atribuïa, sense cap mena de pudor i de
forma gratuïta, la “defensa de l’interès general de la ciutat”. Ara bé,
com entén i duu a terme el PSC aquesta “defensa”? En donarem tres
exemples significatius que, de ben segur, seran aclaridors per a
tothom.
El primer el tenim amb la constant i reiterada amenaça de la situació
econòmica de l’Ajuntament. Des de l’inici de l’acció del govern
ERC-CiU, el PSC ha anat sembrant l’ombra del dubte sobre la gestió
econòmica i durant els darrers mesos ha fet “pronòstics” sobre
l’endeutament de forma tendenciosa, gens rigorosa i faltant a la
veritat. En el Ple d’abril, van intentar alarmar parlant de dèficit no
financer, quan els coneixedors de la matèria saben que aquest
resultat ve motivat en bona part pel volum d’inversió executada. I que
les dades més rellevants d’una liquidació pressupostària són el
resultat pressupostari ajustat i els romanents de Tresoreria tant el
total com el de despeses generals, i tots tres resultats han estat
positius. El que resulta més contradictori és que qui posa en dubte la
gestió econòmica de l’Ajuntament, el PSC, ha votat a favor de les
concertacions de préstec per finançar inversions en la legislatura.
El segon exemple el tenim amb la nova Biblioteca Central Comarcal.
Obviarem les actuacions que per darrere s’estan fent (tots plegats es
deuen pensar que encara ens mamem el dit), conjuntament amb el
propietari de la finca objecte d’expropiació, per posar totes les traves
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hagudes i per haver. Però, com es pot tenir la indecència de
qüestionar que la nova Biblioteca tingui 1.456 m² i el cost de
manteniment, si en el Ple del 29.01.2008 es va aprovar amb el vot
favorable també del PSC el Programa Funcional de la Biblioteca on es
preveia una superfície construïda de 1.617 m²?
Finalment, el tercer i més clar exemple de la peculiar “defensa de
l’interès general” de la ciutat que fa el PSC l’hem tingut aquestes
darreres setmanes quan el senyor Romaguera, portaveu del PSC a
l’Ajuntament de la Bisbal, en una Junta de Govern de la Diputació de
Girona, va votar en contra de la signatura d’un conveni gràcies al qual
l’Ajuntament i, per tant, la ciutat, rebia una subvenció de 225.000€
per fer el pont per a vianants que ha de comunicar el passeig
Marimon Asprer amb el carrer Agustí Font. És així com es “defensa
l’interès general de la ciutat”? Com es poden posar impediments a
l’arribada de subvencions per al nostre municipi i quedar-se tan
ample? Com és possible que el Grup Municipal del PSC no s’hagi
desmarcat d’aquesta lamentable i vergonyosa actitud del seu
portaveu i, a més, no li hagi reprovat?
La resposta segurament la tenim en el fet que pel PSC la “defensa de
l’interès general” consisteix a tornar a recuperar la cadira, sense cap
mena d’escrúpol, costi el que costi i que de la política del “tot s’hi val”
se n’ha fet el full de ruta.
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya

La nova biblioteca, un compromís complert
Un dels punts del programa electoral de CiU proposava dotar la
ciutat dels equipaments públics que creiem necessaris per a una
ciutat com la Bisbal. Un d’ells és la desitjada i esperada nova
biblioteca, el projecte de la qual a l’antic escorxador es troba ja
en fase d’adjudicació de l’obra. Fa massa temps que tenim un
dèficit manifest d’un espai capaç de donar cobertura a les
necessitats de tots els bisbalencs, unes necessitats que fins ara
s’estan cobrint amb mínims per culpa de la manca d’espai i de
la impossibilitat d’oferir més continguts i serveis bàsics com
poden ser la disponibilitat d’un major nombre d’ordinadors, el
préstec de música o pel·lícules i la diferenciació d’espais per
poder atendre totes les necessitats.
Són moltes i fonamentades les queixes d’usuaris que no troben
ni la tranquil·litat ni les mínimes condicions òptimes que hauria
d’oferir una biblioteca per poder estudiar, treballar o gaudir de
la lectura. Era una situació insostenible que els anteriors governs
municipals haurien d’haver afrontat amb valentia.
Quan es té l’ocasió de visitar alguna ciutat veïna que sí que
disposa d’aquest tipus d’espai, hom no pot deixar de sentir una
terrible enveja sana i, a la vegada, una gran il·lusió de pensar
que en poc temps també els bisbalencs podrem disposar-ne
d’un, en un lloc emblemàtic, amb un edifici ampli amb llum i
amb totes les comoditats. Esperem que no hi hagi més pals a les
rodes que interfereixin en el camí que ens ha de portar a poder

gaudir d’un equipament tan necessari i important com la
biblioteca. Parlem de l’absurda i visceral oposició del PSC cap un
projecte que és de ciutat. La Bisbal no es mereix aquest tipus
d’oposició política, irresponsable i destructiva, que va contra els
interessos de la gent de la ciutat, fins i tot de les persones que
els van votar en el seu moment.
A més, el Casal Cívic que s’ubicarà tot just al darrere de l’antic
escorxador farà que la zona sigui un punt neuràlgic de la ciutat
i amb un gran flux de gent de totes les edats que disposaran
d’espais de trobada, relació, esbarjo i formació. En el seu
moment, des de CiU també vam posar de manifest que el carrer
Agustí Font havia de ser una avinguda amb voreres àmplies i una
millor il·luminació, com així ha estat.
Per tant, la remodelació de la zona del Passeig i Agustí Font i la
construcció pendent de la nova passera de vianants faran que
l’accés entre les zones del Mundial i de la biblioteca-casal cívic
sigui còmode i agradable, com així està sent per la zona
esportiva i educativa del Mas Clarà. Tot plegat, un clar exemple
del model de ciutat, d’aquesta ciutat millor que encara el futur
amb els serveis que li pertoquen, que defensem des de CiU.

Grup Municipal de Convergència i Unió (CiU)

La valoració dels llocs de treball
En el Ple del mes d'abril es va aprovar la valoració de
llocs de treball de l'Ajuntament. Mitjançant aquest
document es posa de relleu quines funcions té cada lloc
de treball així com altres
característiques com
perillositat, penositat, responsabilitat, etc. És un
document necessari sobretot si volem, per dir-ho
d'alguna manera, endreçar, ordenar la plantilla de cara a
ajustar-ne la seva funció.
L'objectiu és, i no ho hem d'oblidar, donar un millor
servei al conjunt de la ciutadania. Millorar aquest
aspecte és un de tants als quals s'enfronta un
Ajuntament com la gestió de la via pública, els serveis a
les persones, la promoció de la ciutat i la gestió del dia
a dia entre molts altres aspectes. Per tant, calia
posar-s'hi, com ja hem dit.
Com en tot procés de valoració, hi ha aspectes que poden
acabar resultant no prou valorats i, fins i tot, es poden
crear situacions no del tot justes en alguns llocs de
treball, situacions que
entenem que caldrà anar
corregint i perfilant d'ara endavant i caldrà anar-ne fent
un seguiment. Pel que sembla, l'acord no ha estat del tot
satisfactori entre l'equip de govern i els representants
dels treballadors.

Malgrat això, des del Grup Municipal d’Iniciativa Verds –
Esquerra Unida (ICV EUiA), entenem que cal donar-hi un
aprovat pel fet que s'ha trobat un acord, ja que es partia
de zero.
Per a la valoració hi havia 650.000 euros a diferir en cinc
anys (període 2008-13) i cal dir que s'ha arribat, mercès
a les negociacions, a una situació de repartiment més
equilibrat que la proposada inicialment per l'equip de
govern, que entenem que no afavoria les categories més
baixes.
S'obre un camí per establir unes relacions laborals força
més equilibrades i per anar cap a la negociació d'un
conveni col·lectiu que acabi determinant i fixant un
àmbit que permeti tant als diferents equips de govern
com al conjunt dels treballadors aconseguir un acord
marc que permeti dedicar tots els esforços a la millora
dels serveis a la ciutadania.
Pere Teixidor Hernández
Grup Municipal Inciativa Verds - Esquerra Unida
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TEL ÈF O NS D ’INT ER ÈS
AJUNTAMENT
972 64 09 75
ÀREA DE CULTURA
972 64 25 93
ARXIU COMARCAL
972 64 18 01
BIBLIOTECA
972 64 21 79
CAP
972 64 38 08
(Centre d’Assistència Primària)902 077 972
ESCOLES VELLES
972 64 67 37
(Educació, Joventut, Aula d’Adults)
FORESTALS
972 64 20 61
MOSSOS D’ESQUADRA
088
OF. TURISME TORRE MARIA 972 64 55 00
PAVELLÓ D’ESPORTS
972 64 21 98
POLICIA LOCAL
972 64 02 92
PUNT D’INFORMACIÓ
TURÍSTICA AL CASTELL PALAU 972 64 51 66
RESIDÈNCIA GERIÀTRICA
972 64 01 10
SARFA
972 64 09 64
OFICINA DE CATALÀ
972 64 34 90
TAXIS
972 41 41 49
TERRACOTTA MUSEU
972 64 20 67
TORRE MARIA
972 64 68 06
(Comunicació, Medi Ambient, Oficina del Pla
de Barris i i Promoció de la Ciutat)
C A R T I P À S MU N I C I P A L
LLUÍS SAIS I PUIGDEMONT
Alcalde
Hisenda, Planejament i Gestió Urbanística
llsais@labisbal.cat
NÚRIA ANGLADA I CASAMAJOR
Regidora de Cultura
nanglada@labisbal.cat

XAVIER DILMÉ I VERT
Regidor de Promoció de la Ciutat, Via Pública i
Seguretat Ciutadana
xavier.dilme@parlament.cat
CARME VALL I CLARA
Regidora d’ Administració i Règim Intern, Gent
Gran, Patrimon
cvall@labisbal.cat
ÀNGEL PLANAS I SABATER
Regidor de Desenvolupament Local, Medi
Ambient, Comunicació, Habitatge, Sanitat
aplanas@labisbal.cat
JOSEP M. GOU I SALÓ
Regidor d’Esports i Joventut
jgou@labisbal.cat

NÚRIA FELIP I JACAS
Regidora d’Educació, Serveis Socials i
Cooperació
nfelip@labisbal.cat

WE BS D ’INT ER ÈS
www . l abi s ba l. c a t
v is i tl abi s ba l. c a t
w w w . j o v e sl a b is b al . b l o g s p o t . c o m /
p ar l an t l a b i sb al . b l o g s p o t . c o m /
www . f ir ad ec i r c . o r g /
www . a n t ic em p o r d a . c o m /
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72 evacuats per la nevada
Fins a 52 serveis d’auxilis a vehicles immobilitzats i nombrosos danys
A causa de la nevada va caldre evacuar 72
persones de la via pública a la Residència
Geriàtrica i van ser necessaris 52 serveis
d’auxili a vehicles immobilitzats en la via
pública, que van ser alliberats de la neu
(prop d’una trentena van quedar enmig de
la via sense possibilitat de ser retirats fins
a la finalització de la tempesta). Va caldre
fer assistències per connexions dels
sistemes antipànic de la Creu Roja, trasllat
de persones d’avançada edat dels
domicilis a la Residència Geriàtrica i va
caldre evacuar una família de dins d’un
vehicle accidentat a l’entrada de Cruïlles.
També es van subministrar aliments a
masies que havien quedat aïllades.
Paral·lelament, els serveis municipals van
dur a terme el control i gestió de les
incidències elèctriques, la comprovació de
punts vulnerables, les incidències en el
servei de subministrament d’aigua, la
regulació de maquinària per alliberar vies
públiques de neu i la distribució de més de
quatre tones i mitja de sal a la nit per
garantir que les vies de comunicació
fossin operatives.
La Brigada Municipal va ajudar en la
col·locació dels generadors i va participar
en la instal·lació de dos generadors per
donar servei als nuclis de Sant Pol i Castell
d’Empordà, i en el subministrament de 8
minigeneradors als nuclis aïllats obtinguts
de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà i
del Consell Comarcal. Restablert el subministrament elèctric, la Brigada va actuar per pal·liar les fallides d’enllumenat
públic i la restitució dels cables
d’enllumenat i telèfon.

Vies tallades
Per evitar accidents de circulació,
l’Ajuntament va desplaçar un camió amb
operaris per posar tanques i senyals a la
carretera C-66 (titularitat de la
Generalitat), carrers Aigüeta, Voltes, Sis
d’Octubre, Josep Irla i vial de
Circumval·lació , a la GI-664 (Cassà de la
Selva a la Bisbal, titularitat de la
Generalitat), a la GI-660 (la Bisbal a
Calonge, titularitat de la Generalitat), a la
GIV-6441 (la Bisbal a Fonteta, titularitat
de la Diputació de Girona), a les vies

urbanes, als camins rurals, al nucli antic i a
les urbanitzacions.

Sense aigua
El punt més desfavorable que va provocar el
tall del subministrament del servei d’aigua
potable al sector més alt de la urbanització
del Bosquetet va ser el pou de captació de
Castell d’Empordà, per fallida de la bomba de
força. Operaris de l’empresa van estar treballant des del primer moment en la restitució
de la bomba i va ser necessària la instal·lació
d’un generador per subministrar-hi la força
suficient. La situació es va restablir a les 24
hores de l’inici de l’emergència. També es va
actuar en el control de la senyalització i
alliberament dels hidrants (81) per al servei
de Bombers i subministrament d’aigua per a
emergències.

Afectació forestal severa
L’afectació en la zona forestal va ser més
severa que en el tram urbà. L’acumulació de
brossa procedent de restes d’arbres abatuts i
de l’arrossegament causat pel desglaç pot
generar problemes en època de pluges i
també de cara a la temporada d’estiu, per
risc d’incendis forestals. Per aquesta raó,
l’Ajuntament participa en un pla de
contractació de persones a l’atur per fer la
neteja del bosc.
Igualment, es va actuar sobre dues pistes
forestals estratègiques (Pou del Glaç - Can
Puignau - la Cavorca i Can Secot - Cal
Galleret - Mas Anguila) i sobre catorze més
de penetració i atac. Igualment, va caldre
actuar al camí vell de Fonteta a Sant Pol, al
camí vell de la Bisbal a Sant Pol, al camí vell
de la Bisbal a Calonge, al camí de la Mota, al
camí vell d’Ullastret, al camí vell de la Bisbal
(nucli de Castell d’Empordà) a Serra de Daró,
al camí vell de Canapost i al camí vell de la
Bisbal a Cruïlles.
A les fotos de la plana 15, els treballs de
poda a la plaça Benet Mercader, Policia Local
i Bombers a la plaça Carregas Dagas, el
centre d’emergències (la imatges no es
correspon al dia de la nevada), els treballs de
neteja de neu a l’Aigüeta i al nucli antic, i
l’estat del xiprer de Torre Maria.
Fotos de Jordi Vicens i Lluís Bruguera.
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Sabies que...?
La Catalunya noucentista, la de la raó, l’ordre i el seny, mostrant als
seus fills el valor de l’estalvi, simbolitzat per una guardiola. Baix relleu
de l’any 1952, obra de l’escultor de Figueres Llorenç Cairó, col·locat
a l’edifici d’una entitat bancària de la Bisbal.
La primera caixa de la ciutat destinada a fomentar l’estalvi com a
previsió per a la vellesa, la Caixa Rural de Crèdit i Estalvi de la Bisbal,
es va constituir l’any 1910 per iniciativa d’un grup d’hisendats locals
i de la parròquia de Santa Maria, els quals es proposaven fer una obra social que havia de
beneficiar la gent gran en la darrera etapa de la seva vida.

de les comarques gironines van participar en una trobada esportiva per
equips a la Zona Esportiva de la Bisbal d’Empordà on van passar per
diferents activitats organitzades. Foto: Àrea d’Esports.

Parelles lingüístiques. L’alcalde de la Bisbal, Lluís Sais, la regidora de
Cultura, Núria Anglada, i la responsable de l’Oficina de Català, Dolors Figueras,
van presentar les 31 parelles i els tres trios lingüístics de la desena edició, corresponents als mesos d’abril a juny del 2010. Foto: Oficina de Català.

De Cuevas Bajas a la Bisbal. Unes 200 persones van assistir a la presentació del llibre ‘De Cuevas Bajas a la Bisbal d’Empordà’, de Manuel Lara i
Lluís Maruny. La regidora de Cultura, Núria Anglada, va presentar els dos
autors i els alcaldes de les dues poblacions, Manuel Jesús Ginés i Lluís Sais,
van ser els encarregats de fer la cloenda de l’acte. Foto: Àrea de Cultura.

Poemes del món. L’amfiteatre del Mundial va acollir la lectura dels
Poemes del Món, en el marc dels actes de Sant Jordi, organitzat per l’Oficina
de Català. Es tracta d’una lectura de textos literaris dits en català, castellà,
àrab, tamazic, ucraïnès, anglès, francès, romanès, rus i aimara. Foto: Oficina
de Català de la Bisbal d’Empordà.

Estades esportives infantils. Més d’un miler d’escolars de 3er d’ESO

Amb el suport de

