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LA BISBAL D’EMPORDÀ

Cartipàs municipal
el nou equip de govern
El resultat de les passades
Enric Marquès Serra
eleccions municipals del 19 de maig
alcalde
va donar un nou equip de govern a
Delegació general d’Urbanisme, Habitatge, Via Pública i
l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà.
Serveis, i Promoció i Desenvolupament Local - ERC
El grup de regidors està format pels
mateixos partits que la legislatura passada però amb nous membres i nous
projectes. Aquests projectes parteixen
de la idea de planificar un model de
ciutat a 12 anys vista, amb la participació activa de la ciutadania a través
de les associacions i de les entitats,
Carme Vall Clara
Carles Puig Madrenas Maite Bravo Rodríguez David Mont-ros Ametller
fomentant i implicant el jovent de la
1a tinent d’alcalde
2n tinent alcalde
3a tinent alcalde
Delegació general en Seguretat
Delegació general en Acció
Delegació general en Hisenda,
Delegació general en Cultura,
ciutat i des d’una perspectiva mulCiutadana i en Esports
Social i Ciutadania, Cooperació i
Patrimoni, Administració i
Participació, Transparència i
(delegació compartida) - ERC
Habitatge (adjunta d’Alcaldia)
Règim Intern, i Gent Gran
Terracotta Museu (delegació
ticultural. Entre els grans objectius
- En Comú Guanyem
- ERC
compartida) - CUP
d’aquest equip de govern s’hi troba
la reestructuració del mateix Ajuntament per tal de poder oferir un millor
servei a la ciutadania.
Així, una de les àrees on
aquest objectiu serà cabdal és l’Àrea
Laia Torroella Figueras
Xènia Sala Pareta
Clàudia Drinceanu
Alba Solés Coll
d’Esports, fomentant el treball conDelegació general en
Delegació general en Salut i
Delegació general en Joventut,
Delegació general en Medi
Ensenyament i en Terracotta
en Medi Ambient (delegació
en Igualtat i en Comunicació
Ambient (delegació comparjunt entre el consistori i les entitats
tida) i en Gent Gran (adjunta)
Museu (delegació compartida)
compartida)
- ERC
esportives. Es treballa amb l’objectiu
- CUP
- ERC
- ERC
de millorar l’oferta esportiva, tot entenent l’esport com un element bàsic
per a la cohesió social del municipi i
donant importància a l’esport femení
i a la inclusió. A més a més, també
Cati Vilà Teixidor Núria Cassanyes Borrell
Xavier Font Galí
es vetllarà per tenir les instal·lacions Pere Maruny Comas
Regidora a l’oposició
Delegació general Esports
Regidor a l’oposició
Regidora a l’oposició
i infraestructures que cobreixin les
- JxCat-CxLB
(delegació compartida) i en
- JxCat-CxLB
- JxCat-CxLB
necessitats esportives de la Bisbal Promoció i Desenvolupament
Local (adjunt d’Alcaldia) - CUP
d’Empordà.
Un altre punt a destacar del
pacte de govern és el compromís
d’iniciar els expedients d’un nou tanatori municipal i un nou geriàtric. La
voluntat és endegar-los dins el termi- Oscar Aparicio Pedrosa Núria Batllem Cabello Francesc Vidal Rodríguez Xavier Dilmé Vert
ni d’un any des del tret de sortida de
Regidor a l’oposició
Regidor a l’oposició - PSC
Regidora a l’oposició - PSC
Regidor a l’oposició - PSC
- Tots x la Bisbal
- Independents per la Bisbal
- Independents per la Bisbal
- Independents per la Bisbal
la legislatura.
- CP
- CP
- CP
D’altra banda, també es treballa per crear una Àrea de Territo- l’associacionisme veïnal com a eina per vehicular demandes i inquietuds. En aquest sentit, es
ri, que englobaria les actuals àrees consolidaran i ampliaran els processos participatius com a eina bàsica d’apoderament de la ciud’Urbanisme, Medi Ambient i Via tadania i qualsevol infraestructura que requereixi una gran inversió es posarà a debat i a aproPública i Serveis, a més de potenciar vació de la població.
la presència als barris i als diversos
Tots aquests punts es treballen amb el compromís de país d’assumir un paper proactiu en
sectors de la ciutat, fomentant així la ruptura democràtica de l’Estat Espanyol.
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Via Pública i Urbanisme
Es comença a col·locar l’última capa de paviment del
carrer Ample, Antic i Valls d’en Colomer
Les obres d’ordenació dels carrers Ample, Antic i Valls
d’en Colomer de la Bisbal d’Empordà avancen a bon ritme.
L’última setmana d’octubre ja es va poder visualitzar un canvi
d’allò més notable quan es va començar formigonar la base del
paviment i, des la darrera setmana de novembre, s’està instal·lant
el paviment final dels carrers Antic i Valls d’en Colomer, similar
al de la resta d’actuacions al nucli antic.
El projecte, aprovat l’abril passat, va iniciar-se al juliol i
preveu humanitzar l’espai i alliberar-lo de la circulació de vehicles en benefici de les persones vianants. Així, l’anella dels carrers
esmentats del nucli antic serà arbrada i s’hi instal·laran bancs,
substituint el model actual de circulació.

Obres per augmentar la capacitat hidràulica de la
xarxa pluvial dels carrers Pedró i Germans Ferrer
Les obres per augmentar la capacitat hidràulica de la xarxa pluvial dels carrers Pedró i Germans Ferrer segueixen fent el
seu curs i el passat 18 de novembre van arrencar les actuacions
al tram concret comprès entre el carrer Germans Ferrer (carretera Gi-660) fins a l’encreuament amb el carrer Santa Llúcia. Es
preveu que aquesta intervenció s’allargui durant un mes: fins al
18 de desembre.
Com que els treballs s’han de desenvolupar a la calçada
del carrer, comporten l’ocupació d’un dels carrils de circulació de
vehicles. Així doncs, aquest tram passarà a ser d’un sol carril de
circulació amb pas alternatiu de vehicles regulat mitjançant un
semàfor provisional. Veïns i veïnes de la zona van ser informats
de les afectacions el passat divendres 14 de novembre, per tal que
tinguessin coneixement que les entrades de vehicles quedaran
tallades fins al 18 de desembre inclòs.
Les obres corresponents al projecte d’augment de capacitat hidràulica de la xarxa pluvial dels carrers Pedró i Germans
Ferrer van arrencar la primera setmana de l’octubre passat.
Aquesta actuació està localitzada als carrers Pedró, Germans Ferrer, plaça de la Sardana, passatge de la Pau i, en part, a l’interior
d’una finca del carrer de Pedró.
L’objectiu dels treballs és donar resposta a les inundacions produïdes en aquest àmbit, a causa de la insuficiència de
les actuals canonades, i consisteixen en la implantació d’un nou

col·lector de desguàs
d’aigües pluvials en els
carrers indicats, així
com en la formació
de nous embornals de
gran capacitat. El projecte també preveu la
reposició de les voreres
i de la calçada en aquelles parts afectades per
les obres.

Subvencions del PUOSC per reforçar la
rehabilitació dels pisos dels mestres i instal·lar
un nou dipòsit al puig Negre
A través del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), la Bisbal d’Empordà vol reforçar la rehabilitació
dels anomenats ‘pisos dels mestres’ del carrer del Morró, per tal
d’adaptar-los a pisos de lloguer social per a joves. Les actuacions
consistirien a reformar la coberta, els aïllaments, els tancaments,
el nucli de les escales i fer una previsió d’instal·lacions. D’altra
banda, també es canviaria el dipòsit del puig Negre de la Bisbal:
l’actual es troba notablement deteriorat.
L’objectiu del PUOSC és impulsar accions per tal de fer
possible implementar les estratègies territorials que han de permetre als ens locals consolidar els criteris de desenvolupament
que afavoreixin la generació d’oportunitats i la creació de sinergies amb els valors i els agents de cada indret. El consistori ja
sol·licitat les subvencions per poder tirar endavant els projectes,
que es resoldran al mes de maig del 2020.

Aprovació d’una nova ordenança del mercat
setmanal de la Bisbal
El passat 29 de juliol es va sotmetre a consulta pública
l’aprovació una nova ordenança de mercats, per tal que les potencials persones destinatàries de la norma puguin fer-hi aportacions i tinguin possibilitat d’emetre la seva opinió. Així, durant
aquest termini de consulta pública s’han posat en contacte amb
l’Ajuntament de la Bisbal diverses associacions de marxants que
hi han anat dient la seva. Ara per ara, el text de l’ordenança en
qüestió s’està acabant de concretar i es podrà dur a aprovació
inicial properament.

Promoció i Desenvolupament Econòmic
Balanç positiu de les formacions promogudes per
l’Àrea de Promoció i Desenvolupament Local del
consistori
Aquest darrer trimestre l’Institut de la Formació i
l’Ocupació (IDFO), amb la col·laboració del consistori, va
oferir al petit comerç local un curs gratuït de francès per
tal de millorar l’atenció a clients i clientes: va comptar amb
l’assistència d’una quinzena de persones i va tenir una
durada de 30 hores. També es va oferir un curs d’auxiliar
de magatzem: la formació va comptar amb nou persones
inscrites, va durar 25 hores i va incloure la titulació per a
la conducció de carretons elevadors, frontals i retràctils.

D’altra banda, a l’octubre va arrencar un seminari
de formació sota el nom de ‘Què ens pot oferir la fabricació additiva al sector artesanal i ceràmic?’. La proposta,
impulsada en el marc del projecte COOP’ART del programa europeu POCTEFA, va fer-se amb l’objectiu de
mostrar les possibilitats i el valor que poden aportar les
tecnologies de fabricació additiva (impressió en 3D, entre
d’altres) als productes del sector de l’artesania especialment vinculat amb el sector de la ceràmica. Va tenir més
d’una vintena d’alumnes i les sessions es van desenvolupar al Terracotta Museu i al laboratori del GREP de
l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona.
Participació del consistori a diversos
programes del Servei d’Ocupació de Catalunya
Per quart any consecutiu, s’ha participat al programa ‘Contractació en pràctiques de joves beneficiaris
del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya’, destinat a contractar joves titulats/ades sota modalitat de
pràctiques durant un període de 6 mesos, per tal que
adquireixin experiència. Els perfils contractats han
estat tècnic/a d’Esports, tècnic/a de Medi Ambient en
Gestió de Residus Municipals i Suport Informàtic.
D’altra banda, a través del Pla de Barris, el consistori continua desenvolupant el projecte Treball als
Barris: una iniciativa que vol permetre a persones
en situació d’atur la possibilitat de poder treballar al
consistori durant un període de 6 mesos, per així poder adquirir experiència professional. Enguany ha
atès més de 60 persones, a les quals se’ls han ofert
serveis d’orientació laboral i millora de competències bàsiques, així com formació instrumental.
També cal esmentar el programa Treball i Formació, que té l’objectiu d’oferir llocs de treball i formació a
persones aturades de llarga durada majors de 45 anys i a

persones perceptores de la Renda Garantida. Mitjançant
un conveni amb el Consell Comarcal, s’han assumit un
total de 12 treballadors/es procedents d’aquest programa:
durant mig any estaran distribuïdes a diverses àrees municipals fent tasques de suport. Les persones participants
combinen els treballs al consistori amb sessions de formació laboral destinades a millorar el seu perfil ocupacional.
La Bisbal d’Empordà rep el distintiu de Ciutat i Vila
amb Caràcter
El passat 20 de novembre, en un acte celebrat a Begur, la consellera d’Empresa
i Coneixement, Àngels
Chacón, va lliurar a l’alcalde,
Enric Marquès, el distintiu
de Ciutat i Vila amb Caràcter
per a la Bisbal d’Empordà.
La marca Ciutats i Viles
amb Caràcter és una de les apostes del Departament
d’Empresa i Coneixement, a través de l’Agència Catalana
de Turisme, envers la promoció del turisme urbà. Amb
l’acreditació bisbalenca, a més de la Bisbal, ja són 12 els
municipis catalans distingits fins ara amb aquesta marca:
Girona, Lleida, Manresa, Montblanc, Reus, Tarragona,
Terrassa, Tortosa, Vic, Vilafranca del Penedès i Solsona.
Una delegació bisbalenca viatja a Lió per conèixer
la fira de ceràmica Les Tupiniers du vieux Lyon
El setembre passat una comitiva de representants de l’Ajuntament i de l’Associació de Ceramistes
de la Bisbal d’Empordà es va desplaçar fins a Lió per
visitar la fira Les Tupiniers du vieux Lyon —una de les
més importants de França— i reunir-se amb representants de l’Association Vieux Lyon com a organitzadors
de la fira. El desplaçament es va fer en el marc del projecte europeu COOP’ART de foment de l’artesania,
del qual la Bisbal d’Empordà és un dels catorze socis,
i que té l’objectiu de promocionar i posar en valor els
recursos locals com el saber fer artesanal identitari del
territori de les regions europees que en formen part.
A les diverses reunions preparatòries de la candidatura de la Bisbal d’Empordà al projecte COOP’ART de
POCTEFA es va acordar incloure un estudi que permetés
establir un nou model de fira de ceràmica per a la ciutat,
que començaria el 2020
i que pogués tenir continuïtat. És per això que es
volen recollir un conjunt
de bones pràctiques a
esdeveniments firals de
ceràmica que podrien ser
reproduïdes al municipi.

terracotta museu
L’exitosa exposició col·lectiva de vaixelles
‘Parant taula’ al Terracotta Museu

una programació estable i de qualitat d’exposicions
temporals; una exposició permanent que mostra la importància que té i ha tingut la manufactura ceràmica al
territori; les activitats al voltant del món la ceràmica, i
les tasques d’investigació i preservació d’un fons que ja
inclou més de 10.000 peces.

El Terracotta Museu acull l’edició 2019 del ‘Parant Taula’: l’exposició col·lectiva de vaixelles de Ceràmica de la Bisbal que el 25 d’octubre va reunir en un
únic espai dues tradicions: una gastronomia nostrada i
de qualitat (la dels restaurants del col·lectiu La Cuina
de l’Empordanet), amb l’ofici tradicional del ceramista,
en constant renovació. Fruit d’aquesta col·laboració, la
inauguració de la mostra va consistir en un acte doble:
presentar la vintena de vaixelles realitzades pels ceramistes locals i, a la vegada, mostrar les diverses propostes culinàries elaborades per xefs locals inspirades en
aquestes noves vaixelles. Continent i contingut, plegats,
formant un tot indestriable cercant l’excel·lència. Les
persones assistents a l’acte van poder tastar aquestes
propostes gastronòmiques en el claustre d’entrada del
Museu i l’exposició de la vaixella restarà oberta al públic
durant tres mesos: fins al 26 de gener.

El Terracotta Museu acollirà l’exposició
de ceràmica ‘Des de Lledoners’ de Jordi Cuixart
El Terracotta Museu acull una exposició de peces de ceràmica feta per Jordi Cuixart, des del Centre
Penitenciari de Lledoners. La mostra feta pel president
d’Òmnium Cultural ja ha fet parada a Cardona i a Breda i, des del diumenge 1 de desembre, es pot visitar al
Museu bisbalenc, en un espai singular amb unes dimensions reduïdes d’aproximadament uns 15m²: l’interior
d’un dels forns de llenya de l’antiga fàbrica de revestiment ceràmic on es troba l’equipament.
Cuixart continua aprenent noves tècniques i perfeccionant l’habilitat amb el torn i l’argila. La ceràmica
ha passat a ser una part important en el dia a dia de
Jordi Cuixart: «El contacte amb l’argila és un retorn als
El Terracotta Museu de la Bisbal ingressa a orígens, a la mare natura i la bellesa de la creació: em
l’Acadèmia Internacional de la Ceràmica (AIC)
permet mantenir intacte el meu compromís polític i no
El Terracotta Museu ja ha ingressat a l’Acadèmia perdre mai l’esperança amb els dies que vindran», va esInternacional de la Ceràmica (AIC), després d’haver su- criure. L’exposició es podrà visitar fins al 26 de gener.
perat exitosament el procés de selecció que l’associació
amb seu a Ginebra du a terme de manera bianual. Així,
l’equipament bisbalenc passa a formar part d’una xarxa
de difusió de la ceràmica que —fortament vinculada a
la UNESCO— representa un important reconeixement i
prestigi dins del sector en l’àmbit internacional. I és que
la pertinença a l’AIC obre la porta a col·laboracions amb
ceramistes, museus i col·lectius d’arreu del món.
L’AIC ha fet una valoració molt positiva de tota
l’activitat que es du a terme al Terracotta Museu, per la
difusió, la valorització i el prestigi de la ceràmica dins
de totes les seves vessants. El Museu bisbalenc ofereix
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150 anys del Foc de la Bisbal del 6 d’octubre de 1869
El Foc de la Bisbal o Fets del 6 d’Octubre van
ser l’enfrontament més important ocorregut durant
l’aixecament federalista de 1869. El municipi va acollir
l’enfrontament entre les tropes del governador militar de
Girona i una partida armada republicana d’uns tres mil homes que s’havien fet forts a la ciutat. L’alçament republicà
federal va tenir ressò a la premsa internacional i va ser força comentat l’anomenat Foc de la Bisbal.

Enguany n’ha fet cent cinquanta anys i, del 3 al 6
d’octubre passat, el municipi va acollir un ampli ventall
d’actes commemoratius dels fets del 6 d’Octubre de 1869.
La programació va incloure xerrades, la projecció d’un documental, visites guiades, exposicions, audicions musicals
per a l’ocasió, una ofrena floral, una audició de sardanes
bèl·liques, una obra de teatre i, fins i tot, una marxa i un
toc commemoratiu de sometent des de 5 campanars de la
Bisbal i rodalies (Cruïlles i Corçà).
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La Gran Festa dels 400 anys de l’Àliga de la Bisbal
d’Empordà

l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà— una jornada dedicada plenament a la cultura popular i tradicional catalana
i, sobretot, bisbalenca. La celebració va incloure propostes
culturals populars durant tot el dia i va comptar amb la participació d’àligues procedents d’arreu de Catalunya: la de
Torroella de Montgrí, la de Cardona, la de Girona, la de Vilafranca de Penedès i la de Barcelona.
La nova temporada d’espectacles al Teatre Mundial
de la Bisbal
Espectacles familiars de la Xarxa, eclèctics concerts
de Joventuts Musicals, el millor cinema català de la mà del
Cicle Gaudí, actuacions musicals de tot tipus, bones obres
de teatre o els imprescindibles ‘DocsBarcelona del mes’. La
nova programació d’espectacles al Teatre Mundial de la
Bisbal d’Empordà va arrencar al setembre amb un semestre carregat de propostes per a tots els gustos.
Properament cal destacar que aquest divendres 6 de
desembre Jordi Pesarrodona es tornarà a posar el nas de
pallasso antidepressiu a l’escenari del Teatre Mundial de la
Bisbal: hi presentarà l’espectacle Per nassos!, on relata els
fets dels escorcolls del 20-S que el van fer viral. El 8 de desembre Joventuts Musicals de la Bisbal d’Empordà proposa l’actuació Solobas sing de Gemma Abrié, un concert en
format solo en què pretén mostrar la faceta més honesta
i senzilla d’aquesta intèrpret, amb la veu i l’emoció com a
elements vertebradors de l’expressió musical. Serà el 14 de
desembre quan el bisbalenc Mazoni presentarà Desig Imbècil, el seu novè
disc: un retorn
a l’energia i a la
intensitat del
rock. De cara a
Nadal, una de
les novetats és
que els Pastorets
de la Bisbal faran fins a 4 funcions: el 22, 28 i
29 de desembre
i el 4 de gener.

L’Apunt Històric d’en Jordi Frigola i Arpa
Construïda per una comunitat de frares bisbalencs amb
l’objectiu de fer-la participar a processons, el 15 d’abril de
1619 va néixer i es va estrenar l’Àliga de la Bisbal d’Empordà:
enguany fa 400 anys d’història i és una de les bèsties més
antigues de Catalunya. Per tal de commemorar-ho, el passat 28 de setembre el col·lectiu Amics de l’Àliga de la Bisbal d’Empordà van organitzar —amb la col·laboració de

Finestra coronella, amb columneta, arquets
trilobulats i impostes amb flors i escudets esculpits (s. XV-XVI), d’una tipologia que pertany al darrer gòtic. És en una casa del carrer
de la Riera, de la Bisbal,
propietat antigament d’uns
rics comerciants de cognom Almar, una nissaga
ennoblida que va emparentar, per matrimoni, amb la
dels cavallers Caramany.

Medi Ambient i Salut
Efectes lumínics i fresses per evitar que els
estornells pernoctin a la Bisbal
Com cada any, quan s’acaba l’estiu i fins ben entrat
el desembre, la Bisbal d’Empordà rep la visita de milers
d’estornells provinents del centre i est d’Europa, que escullen
els plàtans del passeig Marimon Asprer i del carrer Agustí Font com a dormidors per passar-hi les llargues i fredes
nits de tardor hivern. Quan comença a declinar el dia, és
d’admirar la bellesa dels estols d’estornells sobrevolant acrobàticament el cel de la Bisbal.
Vols sincronitzats que no sorgeixen per estètica ni per divertiment dels ocells, sinó com
a simple estratègia de supervivència: quan més nombrós i
dens és el grup, hi ha menys
possibilitats que algun exemplar pugui ser capturat per un
rapinyaire.
Tot seria molt bonic si
no fos per les conseqüències
de tants ocells aturats dins
les capçades dels arbres de la
ciutat. El resultats ja són coneguts: pudors, plomes i excrements encatifant bancs, baranes, vehicles i tot el que queda per dessota la línia d’arbrat. A
més, observant el paviment, es pot veure que les defecacions
d’aquestes aus venen acompanyades de multitud de pinyols
d’oliva: això delata que la base de l’alimentació dels estornells
a aquesta època de l’any arrasa els olivars de la comarca amb
les corresponents conseqüències per al sector agrícola.
El comportament tan gregari d’aquesta espècie i el
perquè pernocten en els arbres del Passeig s’explica pels
avantatges que els comporta: més seguretat vers els seus
depredadors i una major temperatura respecte de l’entorn.
Millor si hi ha llum i no els molesta la remor del trànsit de
persones i vehicles.
Així, per evitar l’embrutiment de la via pública i el
mobiliari urbà, l’Ajuntament ha contractat els serveis de
l’empresa Stop Plagues amb un objectiu clar: foragitar-los i
reconduir-los a un altre dormidor que no provoqui tantes
molèsties a la ciutadania. La tècnica consisteix a molestarlos des del moment que comença a fer-se fosc i evitar que
s’ajoquin als plàtans. Per aconseguir-ho s’empra una combinació d’efectes lumínics (focus potents de llum o làsers)
amb fresses d’alarma de la seva pròpia espècie emesos per
altaveus. El resultat és que se senten insegurs i se’n van a un
altre lloc.
L’operació s’haurà de repetir cada any atès que solen
repetir els punts d’estada hivernal. Però a diferència d’aquest
any caldrà actuar més preventivament, abans que arribi el
gruix de la migració i preparar un dormidor alternatiu als
afores del nucli urbà.

Instal·lació solar fotovoltaica a l’Escola infantil
municipal El tren petit
L’escola infantil El Tren Petit és el primer edifici municipal on enguany s’han instal·lat plaques solars fotovoltaiques. Concretament, aquesta instal·lació és d’autoconsum
instantani per proveir d’energia elèctrica l’equipament durant les hores de sol i reduir considerablement la dependència elèctrica de la companyia de distribució.

Aquesta actuació compta amb un finançament del 75
% de la Diputació de Girona i el cost total de les obres serà
de gairebé 17.000 €. Amb la instal·lació en funcionament es
preveu un estalvi anual de 12.325 kWh, de manera que es
deixaran d’emetre anualment a l’atmosfera 4.426 kg de CO2,
i un estalvi econòmic de 1.200 €/anuals.
Crida a col·laborar amb la Campanya de Recollida de
Joguines del Baix Empordà
S’acosta el Nadal i un any més s’utilitza la Deixalleria
de la Bisbal (Camí Vell de Corçà, s/n, Polígon de l’Aigüeta)
com a punt de recollida de joguines per fer-les arribar a les
famílies amb pocs recursos de la comarca. L’objectiu de la
iniciativa és que tots els nens i nenes rebin regals aquest Nadal a través de la campanya organitzada per la Creu Roja.
La campanya dura tot el desembre i es poden entregar les
joguines en els horaris en els quals la Deixalleria és oberta:
de 9 a 13.30 h i de 15.30 a 19 h (els dissabtes només obre al
matí i els festius és tancat).

JOVENTUT
Cicle de tallers per seguir treballant la feminitat
a la Bisbal d’Empordà
L’Àrea d’Igualtat de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà
i el Servei d’Igualtat i Atenció a les Dones de la Bisbal
d’Empordà, amb la col·laboració del SIAD del Consell Comarcal del Baix Empordà i de l’Institut Català de les Dones i
el finançament del Pacto de Estado contra la Violencia, han
programat per sisè any consecutiu un conjunt d’activitats per
treballar la feminitat. I és que el projecte Treballant la Feminitat continua amb un objectiu clar: arribar a la igualtat entre
dones i homes, respectar les diferències i tornar a donar valor

El tret de sortida va ser el curs gratuït d’iniciació a
l’escalada que va tenir lloc del 15 al 29 d’octubre al Pavelló
Firal de la Bisbal, a càrrec de Vertical Emotions. Aquest novembre la programació ha continuat durant tot el mes amb
un taller de defensa personal, a càrrec de Björn Martina. A
més a més, el proper 2 de desembre es farà un taller de danses
del món.
El centre també ofereix d’altres propostes, com una
xerrada sobre l’adolescència, un taller d’iniciació a la cuina, l’aula d’estudi i informàtica, un cicle de cinema, jocs
d’enigmes i suspens a la Biblioteca Lluïsa Duran (organitzat
conjuntament), un taller de construcció i reciclatge de mobles, un torneig de futbol mixt, la Quina Jove de Nadal i molt
més. Ja es pot consultar tota la programació detallada a través
del web municipal.

Igualtat

a allò que és femení. És per això que fa sis anys que es programen diferents activitats, per donar visibilitat a la feminitat i
per oferir espais on les dones puguin desenvolupar diferents
activitats que les ajudin a sentir-se millor amb elles mateixes
i a compartir-ho amb altres dones.
Així, enguany s’han programat tres tallers que hauran
tingut lloc durant la segona quinzena de novembre i la primera de desembre. Les propostes d’enguany són tan diverses
com ‘Vull gaudir, desig i plaer en una bona sexualitat’, ‘Ritmes
femenins’ o ‘Mindfulness, l’art de viure en el present’. Els tallers es fan a les Escoles Velles i són gratuïts, però les places
són limitades: sempre cal fer inscripció prèvia.

Tres dies d’activitats contra la violència de gènere a la
Bisbal pel 25N
El cap de setmana abans del 25 N, Dia Internacional
contra la Violència de Gènere, la Bisbal va viure diverses activitats contra la violència masclista. Les propostes van ser organitzades per diversos col·lectius feministes locals: el Grup
de Dones de la Bisbal, el col·lectiu feminista Nosaltres, el
Grup per la Igualtat de l’IES la Bisbal d’Empordà i Feministas
Libertarias.
Les propostes van arrencar el dissabte 23 de novembre
amb un cinefòrum de La estación de las mujeres, de Leena
Yadav, a l’Ateneu Paquita. El mateix dia també es va fer, davant de l’Ajuntament, una performance i projecció d’un curtmetratge.

L’Espai Jove de la Bisbal enceta el curs amb una àmplia
programació d’activitats
L’Espai Jove ha encetat el primer trimestre del curs 20192020 amb un ampli ventall d’activitats. El centre, ubicat a les
Escoles Velles (carrer 1 d’Octubre de 2017) de la Bisbal, vol
seguir essent un referent per al jovent bisbalenc i treballar per
continuar donant resposta a les seves inquietuds, demandes
i propostes.
El diumenge es va pintar un mural reivindicatiu a davant
dels Jutjats de la Bisbal d’Empordà. Més tard, el Teatre Mundial va acollir la projecció de la pel·lícula L’une chante, l’autre
pas d’Agnès Varda, amb presentació a càrrec d’Imma Merino. Finalment, dilluns, coincidint amb el Dia Internacional
contra la Violència de Gènere, es va fer una concentració i
performance als Jutjats de la Bisbal. La darrera proposta va
ser al vespre al Teatre Mundial, amb la xerrada ‘Les dones,
les violències i el seu pas pels jutjats’, a càrrec de l’advocada
Marta Alsina.

ENSENYAMENT
La segona edició del cicle de xerrades ‘Parlem
d’educació a la Bisbal d’Empordà’ aposta per
la igualtat
El passat 22 de novembre va arrencar la segona edició de la proposta ‘Parlem d’educació a la Bisbal
d’Empordà’, que oferirà tres xerrades al Teatre Mundial
i s’allargarà fins al 17 de gener. Enguany el cicle fa una
ferma aposta per tractar temàtiques sobre igualtat, per
tal de donar continuïtat a un treball que es va demanar
des del Consell d’Infants Municipal, per celebrar el Dia

de l’Igualtat. La proposta està organitzada per l’Àrea
d’Ensenyament de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà
i les sis AMPA dels centres educatius bisbalencs dins el
marc del Pla Educatiu d’Entorn, acordat amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Sempre es fan els divendres a les 20 h i són d’accés gratuït.
El tret de sortida el van donar Oriol Oller i Anna
Tutzó amb la xerrada Biblioteca, cançons i gènere, que va
reflexionar sobre com fomentar la igualtat des de la petita infància. Més endavant, el dimecres 11 de desembre,
el Teatre Mundial acollirà Gènere i sexualitat a l’aula:
cap a una pedagogia femenista, a càrrec de Teo Pardo.
Culminarà la segona edició del cicle educatiu la xerrada
d’Ester Bonal, I si ens mirem des de les semblances?, que
analitzarà l’accés a la cultura i a l’art com un dret i que
tindrà lloc el proper divendres 17 de gener.
Nou CFGM a l’Institut de la Bisbal d’Empordà:
Jardinera i Floristeria en format dual
Aquest curs, l’Institut de la Bisbal estrena un nou
Cicle Formatiu de Grau Mitjà que se suma a l’oferta de
formació professional dual al municipi: el CFGM de Jardineria i Floristeria, amb el qual es pot obtenir el títol de
tècnic/a en Jardineria i Floristeria. Aquests estudis postobligatoris capaciten per instal·lar, conservar i restaurar jardins d’exterior i interior, així com prades per a ús
esportiu, i realitzar les activitats de producció de planta i de floristeria, operant i mantenint la maquinària i
instal·lacions, complint amb la normativa mediambiental, de control de qualitat i de prevenció de riscos laborals. La formació té una durada de 2.000 hores (aproximadament 1.617 lectives i 383 de pràctiques en un
centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

L’Àrea d’Ensenyament de
l’Ajuntament ha col·laborat
amb l’Institut de la Bisbal
en la construcció d’un hivernacle i en l’adequació
dels espais exteriors de treball i magatzem.
Reunions amb Ensenyament
per planificar el nou curs
del CFGM de Terrisseria.

L’Ajuntament de la
Bisbal està treballant conjuntament amb el Departament d’Ensenyament les línies mestres del projecte per recuperar el primer curs
de la Formació Professional de Cicle Formatiu de Grau
Mitjà de Terrisseria, de cara al curs vinent. Enguany
la formació s’ha quedat sense primer curs per manca
d’alumnat matriculat i és per això que s’han efectuat
trobades amb la taula mixta de planificació educativa
per tal de mantenir i promocionar una formació que es
considera estratègica a la capital de comarca.
Noves intervencions artístiques del projecte
Camins Escolars Segurs a la Bisbal d’Empordà
L’Àrea d’Ensenyament i el Consell d’Infants Municipal van tornar a impulsar una nova proposta del
projecte Camins Escolars Segurs a la Bisbal, amb la participació de l’Associació Cultural La Volta. La iniciativa socioeducativa té com a principal objectiu facilitar
i promoure el camí de casa fins a l’escola d’infants, de
forma segura i autònoma. En aquesta nova ocasió, entre
octubre i novembre, es van pintar un total de tres passos de vianants seguint els dissenys que l’alumnat bisbalenc de 6è va desenvolupar el curs passat mitjançant uns
tallers impartits per Aleix Font, de l’Associació Cultural
La Volta: al costat de l’Escola Empordanet, a davant del
parc 8 de Març, a l’avinguda Josep Irla i a l’avinguda les
Voltes.

ACCIÓ SOCIAL I Ciutadania
Tercera edició de Tertúlies a les Escoles als centres
educatius de la Bisbal
El passat 15 d’octubre va arrencar una nova edició del
cicle Tertúlies a les Escoles, promogut per l’Àrea d’Acció
Social i Ciutadania, l’Àrea d’Ensenyament i l’Oficina de Català. La proposta va dirigida a les famílies de l’alumnat nouvingut que volen millorar les seves competències lingüístiques. Amb aquesta activitat es pretén fomentar la relació
entre les famílies i la comunitat educativa i, alhora, possibilitar la incorporació al circuit de l’Itinerari d’Acollida
Lingüística (IAL) de les persones participants.

Les tertúlies s’han iniciat aquest primer trimestre a les
escoles Cor de Maria i Mas Clarà: un dia a la setmana de
les 15 h fins a les 16.15 h, amb una durada de 10 sessions.
El gener vinent començaran a les escoles Empordanet i
Joan de Margarit. Aquest projecte, emmarcat dins el programa de Voluntariat per la llengua, està implementat per
la tècnica comunitària de l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania,
conjuntament amb estudiants de pràctiques de Cicle Superior d’Integració Social i amb la col·laboració dels centres
educatius.
Reedició i avaluació del mapa d’acollida municipal de
la Bisbal
L’any passat, l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament, en col·laboració
amb el Servei d’Acollida Municipal, va
impulsar la creació d’un mapa d’acollida
municipal. El document vol ser una valuosa eina de treball per a professionals i
serveis que participen del circuit de primera acollida a la Bisbal d’Empordà. Està
editat en diferents idiomes i recull el conjunt d’equipaments i serveis que participen del circuit de primera acollida: inclou
la informació més rellevant de cadascun
dels recursos —com horaris o vies de contacte, entre d’altres— i respon a l’objectiu
d’esdevenir accessible per a les persones
nouvingudes a la ciutat.

Aquest novembre s’ha fet una reedició i actualització
de la informació a partir de l’avaluació del projecte i la seva
implementació.
Prop d’una setantena de beques per a activitats
extraescolar resoltes favorablement
Enguany s’han presentat 117 sol·licituds a les convocatòries de les beques per a activitats extraescolars, de les
quals 69 s’han resolt favorablement. La finalitat de la convocatòria és afavorir la participació a les activitats extraescolars de l’alumnat de P4 i fins a 6è de primària dels centres
educatius bisbalencs. L’ajuda econòmica es destina íntegrament a minorar el cost de les quotes de participació a les
activitats extraescolars del curs vigent.
Amb aquesta convocatòria de subvencions, l’Àrea
d’Acció Social i Ciutadania dona compliment a una de les
actuacions previstes en el marc del Pla Local d’Acció Social.
A més, la implementació d’aquesta convocatòria ofereix
una oportunitat de treball en xarxa entre diferents àrees
consistorials, les AMPA, els centres educatius i els prestadors de les activitats extraescolars: aquest model de treball
aposta per fomentar la col·laboració i la comunicació entre
tots els agents implicats per aconseguir així un procediment més participatiu.

gent gran
La gent gran de la Residència Geriàtrica Zoilo Feliu
fa una sortida a Bellcaire
El passat dijous 24 d’octubre la gent gran resident
a la Residència Geriàtrica Municipal Zoilo Feliu va participar en una sortida a Bellcaire d’Empordà. La sortida
va incloure una visita guiada al castell del municipi i un
dinar —amb ball inclòs— al local social de la localitat.
L’equip del centre bisbalenc ha volgut fer un agraïment a l’Ajuntament de Bellcaire d’Empordà i, especialment, a Ester Pujol, que va oferir una emotiva interpretació de la cançó de l’obra teatral Bandera de Catalunya,
que es representa cada any el divendres de Setmana Santa. L’excursió va ser possible gràcies a la col·laboració de
les famílies, l’equip professional del centre i dues persones voluntàries de la Creu Roja.

L’Ajuntament i Obra Social “la Caixa” signen un nou
conveni per fer millores a la Residència Geriàtrica
Zoilo Feliu
L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà i l’Obra Social “la Caixa” van tornar a signar, un any més, un nou
conveni amb la finalitat de col·laborar per a l’adquisició
de material necessari per a la Residència Geriàtrica Municipal Zoilo Feliu per un import total de 6.000 €. Les
adquisicions pressupostades serien dos llits especials per
a persones que pateixen deteriorament cognitiu i funcional i una grua de bipedestació per a la transferència
de persones amb alta dependència funcional. L’alcalde
de la Bisbal, Enric Marquès, acompanyat de la regidora
d’Hisenda i de Gent Gran, Carme Vall, i el director de
Banca d’Institucions de CaixaBank a Girona, Ivan Tibau,
van signar el passat 12 de setembre el conveni d’enguany.
Aquest acord dona continuïtat a la col·laboració
d’Obra Social “La Caixa”. L’aportació econòmica de
l’entitat bancària el passat 2018 també va ser de 6.000
€, quantitat que l’Ajuntament va destinar a l’adquisició
de dos llits (també especials per a persones amb Alzheimer), una grua quick raiser, una bateria extra i dos matalassos viscoelàstics termosensibles.
La Residència Zoilo Feliu exposa el projecte de Les
Romanceres a la XVII Jornada Anual FEATE
La Residència Geriàtrica Municipal Zoilo Feliu va
participar novament a la 17a Jornada Anual de la Federació d’Entitats d’Assistència a la Tercera Edat (FEATE).

Va tenir lloc el passat 21 de novembre al Casal de Barri
Pou de la Figuera de Barcelona i el centre hi va presentar, com a projecte innovador en l’atenció a les persones
grans, el projecte del grup de titelles Les Romanceres.
Va ser al maig passat quan la companyia fundada a la residència bisbalenca va representar la llegenda
El Drac de les Gavarres amb persones grans residents al
centre. La iniciativa vol servir per potenciar l’autonomia
personal i social de la persona gran. A més a més, el projecte també va generar un intercanvi intergeneracional
molt enriquidor per a infants, per a la gent gran, per a
entitats implicades i per a l’equip professional de la residència bisbalenca. «El resultat va ser molt més que una
simple representació de titelles: va ser el fruit de treballar les capacitats i habilitats de les persones grans en
situació de dependència, de treballar la reminiscència,
així com realitzar activitats significatives i amb sentit»,
van explicar des del centre geriàtric bisbalenc.

Seguretat Ciutadana
La Policial Local de la Bisbal celebrarà la seva
Diada Patronal amb l’estrena d’un nou vehicle
El proper dissabte 14 de desembre se celebra la
Diada Patronal de la Policia Local de la Bisbal. Després
d’haver estat diversos anys sense celebrar-se, enguany
l’acte inclourà el lliurament de mèrits i felicitacions a diversos agents per la tasca realitzada, així com per la seva
trajectòria. Es preveu que també hi intervinguin membres
d’altres cossos de seguretat, com els Mossos d’Esquadra i
Protecció Civil. Durant la celebració, també es presentarà
un nou cotxe per a l’ús de la Policia Local de la Bisbal.

ESPORTS

La cursa de sant Silvestre de la Bisbal passarà a
fer-se el 29 de desembre
La Bisbal tornarà a culminar l’any de la manera més
enèrgica amb la sisena edició de la cursa de Sant Silvestre.
La principal novetat d’enguany és que la carrera se celebrarà
abans: durant el matí del 29 de desembre. A més a més, enguany la cursa serà solidaria i 1 euro de la inscripció es destinarà a causes solidàries.

El primer equip de futbol femení de la història de
l’Atlètic Bisbalenc
Aquesta temporada l’Atlètic Bisbalenc ha estrenat
el primer equip de futbol femení de la seva història. La
proposta va sorgir arran del mateix club: el president
va proposar a un grup de jugadores de futbol de fer un
equip a la categoria de futbol 7 amateur. El grup està
format per una quinzena de jugadores i algunes tenen
una llarga trajectòria futbolística: n’hi ha que provenen
de competició d’alt rendiment, com el FC Barcelona, el
RCD Espanyol, UE L’Estartit o, fins i tot, les seleccions
catalana i espanyola.
«El fet de ser el primer equip femení de la història
del club ens encoratja i il·lusiona poder formar-ne part»,
expliquen les mateixes jugadores. I és que, a dia d’avui,
l’equip ja és una exitosa realitat i els resultats són immillorables: han guanyat tots els partits jugats. A més a
més, el projecte creix amb bona salut i si ara per ara no
creix més és per manca d’espai: «L’Atlètic Bisbalenc ha
fet un esforç enorme per poder trobar franges horàries
La recuperada i tradicional cursa de Sant Silvestre, d’entrenaments, habilitar vestidors... però, tot i això, per
amb el suport de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de la Bis- logística, no s’ha pogut fer un segon equip i hi ha jugadobal d’Empordà, l’any passat va comptar amb prop de 200 res que s’han quedat fora».
corredores i corredors. S’espera que aquest 2019 la proposta
Actualment, a les comarques gironines hi ha pocs
torni a esdevenir un èxit de participació.
equips femenins que puguin competir en altes categories:
«De mica en mica, el futbol femení va guanyant terreny,
El PIN 2019 farà una marcada aposta pels tallers
però encara queda un llarg camí per recórrer». L’equip
participatius
lamenta que encara s’hagi de normalitzar: «El futbol s’ha
El Parc Infantil de Nadal de la Bisbal tornarà a d’etiquetar com un esport lliure de sexe i de gènere: no és
omplir de diversió per a infants les dates nadalenques. exclusiu per a homes i és trist i cansat haver d’estar lluiSerà el 27 de desembre, de les 16 a les 20 h, i el 28 i el 29 tant per aclarir-ho», conclouen les jugadores del primer
de desembre, de les 10 a les 14 h i de 16 a 20 h, al Pavelló equip de futbol femení de l’Atlètic Bisbalenc.
Firal. Enguany l’aposta serà potenciar els tallers: algunes
de les novetats seran el taller de fang i el taller de fanalets. D’altra banda, també cal fer esment del taller de
primers auxilis a nadons i infants, destinat les famílies.
A més, també com a novetat, hi haurà una actuació musical a càrrec de Pere Romaní i la col·laboració
d’entitats solidàries. Ara bé, un any més hi haurà un ampli ventall d’activitats a l’interior del pavelló: inflables
diversos, una pista d’skate, llits elàstics, rocòdrom, un
espai de jocs de taula i ludoteca, entre d’altres. Cal tenir
present que també hi haurà activitats paral·leles al PIN
i incloses amb l’entrada. Així, el 29 de desembre, està
prevista la tradicional visita del Carter Reial (18.30 h).

PARTICIPACIÓ

tre d’altres. A més, és un canal de línia
directa amb l’Ajuntament i les seves diProcés participatiu per decidir qui ha de rebre
verses àrees consistorials.
el guardó Bisbalenc/a de l’Any 2019
Passat un període de proves, l’Àrea
Jose Luis Pérez, Sefa Ponsatí, Jaume Pla, Cati Casade- de Comunicació ha anat modificant almont, Quim Matas, Albert Solà, Carmen Suñén, Xevi Co- guns dels usos de l’aplicació en funció
dolà, Manel Magrinyà, Guillem Pajares i Maite Cobos. Són de l’experiència recollida. Les persones
l’onzena noms que bisbalencs i bisbalenques han proposat per usuàries cal que tinguin present que, per
obtenir el guardó honorífic Bisbalenc de l’Any 2019. Noms tal d’agilitzar la gestió de les incidències enviades, s’han de fer
procedents de la societat civil bisbalenca que enguany han arribar a l’Àrea corresponent. D’altra banda, s’ha de tenir en
destacat per la seva tasca o per algun fet concret. El passat compte que, si el que es reclama és una actuació imminent,
dilluns 2 de desembre va començar el període de votació po- sempre serà més directe una trucada telefònica.
pular, que s’allargarà fins al 15 de desembre. Es pot votar en
L’aplicació ja està disponible a App Store i a Google
línia (a través de la plataforma de participació ciutadana), o Play. La proposta va ser dissenyada per l’empresa Perception
presencialment a l’Ajuntament (durant els horaris d’obertura Technologies SL i actualment ja en fan ús més d’un centenar
de l’equipament).
de bisbalenques i bisbalencs.
Un any sense butlletí Informatiu trimestral de
la Bisbal d’Empordà
Ha transcorregut un any des de la publicació del darrer butlletí Informatiu trimestral de la Bisbal d’Empordà: la
darrera edició va ser el desembre del 2018. Això ha estat a
causa de les diverses convocatòries electorals que s’han anat
vivint al país. I és que les instruccions de la Junta Electoral
eren clares: no es podia publicar informació municipal en
paper imprès en període d’eleccions. Primer les Eleccions
Generals del 28A, després les Eleccions Municipals del 26M i,
finalment la segona ronda de les Eleccions Generals del 10N.
La consecució de cites electorals, doncs, ha comportat que se
suspengués la publicació de fins a tres butlletins.
En el cas que el 15 de desembre, quan finalitzi la votaA partir d’ara, l’Àrea de Comunicació del consisció popular, no hi hagi cap candidatura amb més d’un 10% tori preveu recuperar el ritme habitual de publicació de
dels vots, es farà una segona ronda amb les 5 candidatures l’informatiu trimestral. Així, de cara al 2020, la voluntat és
més votades: del 16 al 22 de desembre. Totes les persones ma- que els butlletins consistorials es publiquin al març, al juny, a
jors de 16 anys empadronades a la Bisbal d’Empordà poden l’agost (especial Festa Major) i al novembre.
votar la seva proposta de candidatura: podran ser votades en
línia (a través de la plataforma de participació ciutadana), o
presencialment a través d’una urna que s’instal·larà a l’entrada
de l’Ajuntament. La publicació dels resultats i lliurament del
“L’Informatiu Municipal durant l’any 2019”
guardó serà el diumenge 29 de desembre, a les 12 h , a la sala
ELE
CC
ION
de Plens.
S

La vinyeta bisbalenca

COMUNICACIÓ
L’aplicació mòbil gratuïta per informar de l’actualitat
municipal de la Bisbal
Des de l’estiu passat ja es pot descarregar l’aplicació
municipal i gratuïta de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà.
L’app és de fàcil ús i té utilitats d’allò més diverses: permet
consultar notícies d’interès municipal, l’agenda d’activitats
bisbalenques, enviar incidències municipals amb fotografies,
rebre avisos i notificacions municipals, seguir rutes i itineraris del municipi, consultar la meteorologia o connectar amb
la ràdio municipal (quan torni a reactivar les emissions), en-
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Opinió
Canviem les formes!

Construir en temps de foscor

Seguim!

Aquest mes de juliol hem començat un nou mandat. El moment no és
fàcil però el compromís és treballar plegats per assentar les bases d’una República
on tothom pugui viure millor.
A aquestes dificultats, però, volem
sumar-hi una nova actitud envers la gestió
de la política municipal.
Hem pogut observar, aquests últims anys, com es duu a terme la crítica
per una part de l’oposició. Les velles formes de fer política es resisteixen a abandonar l’escenari.
Tenim un repte important: fer una
bona gestió que posi en evidència aquells
que critiquen per criticar, amb falsos arguments i capgirant qualsevol tema per
atacar la feina del govern municipal. Hem
d’acabar amb aquesta manera de fer política, predicant amb l’exemple i desemmascarant a qui atia el conflicte amb males
arts, des de la rancúnia i les ganes de crear
polèmica.
Des d’ERC ens hem proposat no
respondre les crítiques barroeres i els comentaris poca-soltes a les xarxes socials
d’alguns que no són capaços de plantejar
els seus arguments on s’ha de fer: al Ple
Municipal.
Us convidem a venir al Ple, que és
el marc on tothom pot plantejar allò que li
preocupi. És en aquest context on respondrem, com a Equip de Govern, tot allò que
se’ns plantegi. Teniu mitjans per comunicar-vos amb l’ajuntament: aprofiteu-los.
ERC va ser la força més votada a
les eleccions municipals. També ho va ser
les generals d’aquest mes de novembre i el
nostre compromís és treballar per a tots i
totes vosaltres, independentment del partit al qual hagueu fet confiança. I en això
estem. Ajudeu-nos amb les vostres opinions a viure en una ciutat millor, en un
país millor.
Salut i República.

Encetem una nova legislatura
d’excepció democràtica marcada per la
repressió amb la qual l’Estat espanyol ens
vol seguir controlant i submisos. Les sentències judicials contra l’independentisme
han obtingut la seva digna resposta als
carrers d’arreu del país, també de la Bisbal, en forma de mobilitzacions que des
de la CUP aplaudim, ens hi impliquem
i animem a participar-hi, ja que sabem
que l’única lluita que es perd és la que
s’abandona. Una nova legislatura en què
seguirem formant part de l’equip de govern municipal per seguir construint des
de baix, des del municipalisme, les bases
d’una societat més justa. D’una República
de tothom.
Com a novetat d’aquest pacte de
govern reeditat, valorem positivament
el treball en equip amb els nostres socis
de govern, ERC i Comuns, amb les regidories compartides. Creiem en el treball
transversal dins d’un ajuntament, en la
visió global i compartida del que implica
prendre decisions que ens afecten a totes
i a tots els ciutadans tenint en compte que
la realitat és polièdrica i no accepta una
única visió. Per això, apostem per aquesta manera de fer més col·lectiva, més
col·laborativa, perquè creiem que el conjunt de bisbalencs i bisbalenques ens en
veurem beneficiats.
Per tant, des de la CUP pretenem
afrontar aquesta nova legislatura amb
l’empenta de treballar no només a les àrees
que els nostres regidors tenen a càrrec,
sinó des d’una visió de conjunt i global,
que supera fins i tot els límits de la mateixa institució, per seguir avançant cap a
un futur on siguem, verament, un poble
lliure, sobirà, just i solidari.

La confiança renovada per 341
voluntats i per l’equip de govern ERCCUP, permet a En Comú Guanyem de
continuar la tasca iniciada durant la legislatura anterior i participar novament
en la triple aliança ERC-CUP-ECG amb
la finalitat de posar en pràctica polítiques
municipals d’esquerres, progresistes, republicanes i democràtiques
Polítiques municipals enfocades
a donar resposta i resoldre les qüestions
quotidianes i reals de les persones que
compartim aquest espai de convivència
que és la nostra ciutat i que només són
possibles en un escenari on la democràcia
i la llibertat, la diversitat d’expressions i la
igualtat de drets siguin possibles alhora…
A Catalunya la taxa de pobresa
ha tornat a augmentar i se situa en un
21,3 % de la població. S’ha cronificat i
augmentat la pobresa severa passant
el 2017 del 5 % de la població catalana
(380.000 persones) a un 6,5 % (500.000
persones) en l’actualitat.
En aquest context, els ajuntaments
som els qui hem fet resistència contra les
desigualtats i un dels grans reptes que cal
afrontar avui és com preservar les condicions que generen benestar social i bona
convivència des de la proximitat.
Per aconseguir-lo és necessari,
que des de l’àmbit municipal, no tan sols
desenvolupem projectes i gestionem els recursos amb responsabilitat i perspectiva
de futur; sinó també que, com a municipi
i capital de comarca, liderem la reinvindicació, davant les administracions supramunicipals, Diputació i Generalitat,
de les inversions socials necessàries per
garantir els drets bàsics: habitatge, educació, igualtat d’oportunitat, desplegament ple de la renda garantida catalana...
I és en la defensa de la democràcia
plena que ho faci possible, on sempre ens
trobareu a En Comú Guanyem La Bisbal.

GRUPS POLÍTICS

Qui dies passa, anys empeny

MÉS DE 100 DIES....

MATEIX GOVERN, MATEIXA MALA GESTIÓ

Han passat més de 150 dies des de
les passades eleccions i estem allà mateix...
Un govern inoperant i sense idees...
La renovació d’alguns regidors, tot
i ser persones amb il·lusió, malauradament
no ha suposat cap canvi en la gestió municipal que continua estant paralitzada.
Els grans temes continuen encallats. La Biblioteca continua pendent de
sentència sense intentar cap acord extrajudicial i, per tant, amb perill d’enderroc i
d’un gran cost econòmic. Sorea continua
prestant el servei d’abastament d’aigua
amb un contracte que és nul des de març
del 2015.
La situació econòmica continua
caòtica... Passades les eleccions vàrem
descobrir un informe fet per l’interventor
el 4 de maig, és a dir, pocs dies abans de
les eleccions i que se’ns va amagar a partits polítics i ciutadans, en què es posava
de manifest que l’Ajuntament no complia
el pla de sanejament econòmic, motiu pel
qual es van haver de donar de baixa inversions per valor de 1,8 milions d’euros
com la construcció d’un pou d’aigua, la
consolidació de les façanes del Castell i
nous vestidors del pavelló d’esports entre
d’altres.
I el que és pitjor, a dia d’avui no
s’ha pres cap mesura, la partida per pagar
personal es continua incrementant i dels
4,8 milions d’euros de 2015, ja estem prop
dels 6,5 milions. Les inversions només es
poden fer amb endeutament.
Tot això amb un govern que no
té un projecte de ciutat. No han aprovat
un pla d’actuació municipal per als propers quatre anys per evitar que aflorin les
desavinences que tenen en temes de ciutat.
L’únic que els manté units és un projecte
de país... quan ni tan sols l’Ajuntament pot
fer-hi res, fent bona la dita de “qui dies
passa, anys empeny”...!!!

Primer de tot, volem donar les gràcies a qui ens va votar a les passades eleccions municipals per fer-nos confiança.
Vam augmentar més de dos-cents vots,
però no vam aconseguir el quart regidor.
No cal dir que vam fer autocrítica. ERC va
parlar amb nosaltres per a la formació de
govern, però va optar per la continuïtat.
Tornem a tenir un govern format per
ERC-CUP-En Comú Guanyem amb un inici
de legislatura nefast havent d’aprovar la reducció de les inversions per incompliment de la
normativa d’estabilitat pressupostària, en base
a un informe d’Intervenció de l’Ajuntament
de 5 de maig. Informe emès abans de la campanya electoral i de les eleccions, ordenant
que no podien fer les inversions aprovades
per a aquest 2019 i, tot i així, els partits de
l’equip de govern van prometre “inversions a
dojo” en els seus programes electorals. Informe que se’ns va amagar i del qual hem tingut
coneixement al juliol. Ara s’ha vist que d’això
que prometien no es farà, de moment, res.
CxLB-JxCat farà una oposició ferma
per millorar la ciutat, denunciant que el dia a
dia de la Bisbal no està solucionat. De grans
inversions només tenim les obres del carrer
Ample, que el regidor d’Urbanisme ha gestionat molt malament, sobretot la part de comunicació per aclarir els rumors sobre l’inici
de les obres i el destí del mercat. Nosaltres
apostem perquè el mercat continuï al carrer
Ample. Esperem que, quan surti aquest butlletí, les obres estiguin a punt d’acabar-se.
De la legislatura passada arrosseguem també dos problemes crònics: goteres
i problemes d’aigua al Pavelló Firal i inundacions a la nova Biblioteca Lluïsa Duran.
No s’ha fet cap actuació per solucionar-ho.
L’excusa de sempre: els equips tècnics hi
estan treballant. Moltes paraules, però el
temps passa i no es fa res. Cent dies d’aquest
equip de govern i no veiem el nou tarannà
que va proclamar el nou alcalde en el discurs
d’investidura. Els bisbalencs i bisbalenques
es mereixen una ciutat millor.

El mes de juliol es constituïa de
nou el mateix govern que havia dirigit la
ciutat els quatre anys anteriors i ja veiem
com es repeteixen els errors del passat. Tenim un Ajuntament que continua gastant
massa i continua contractant personal,
que no té el dia a dia de la Bisbal com a
prioritat (neteja, estat dels carrers...), que
funciona sense coordinació i també sense lideratge polític clar. Gràcies als 238
ciutadans que ens vau fer confiança a les
eleccions, TOTS x LA BISBAL com a partit independent 100 % bisbalenc s’estrena
en aquest mandat i anirem portant al Ple
les propostes amb les quals ens vàrem presentar a les eleccions i que creiem vitals:
manteniment i cura dels espais públics,
contenció en la despesa i en els impostos
a pagar, suport als emprenedors i atenció
especial a la gent gran i les famílies dins les
polítiques socials.
Una de les mesures del govern
ERC-CUP-ECG ha estat l’aprovació de les
ordenances fiscals per al 2020. Durant la
campanya ens vam comprometre a retornar el 10 % de l’IBI que el llavors ministre
Montoro va afegir al rebut en el seu moment. Legalment és possible fer-ho des de
2016 però no hi ha cap voluntat per part
del govern municipal. Insistirem perquè
és un sobrecost molt important per a les
famílies. Tampoc hi ha les bonificacions
compromeses per a la gent gran amb pensions mínimes que hem demanat reiteradament. Ni s’hi reflecteix un suport clar
a les persones que volen obrir un negoci.
Tot això ho esmenarem. Un Ajuntament
que gasta massa només es pot finançar
apujant impostos, un fet que al ritme actual, malauradament, anirem comprovant
els propers anys.

desembre

Agenda de Nadal 2019
DÍA

HORA

ESPECTACLE

LLOC

ORGANITZA

06

10.00 h
14.00 h
19.00 h

Empordà Challenge
Dinar germanor i Quina Penya Barcelonista

Camp Municipal
Pavelló Firal

Atlètic Bisbalenc
Penya Barcelonista la Bisbal

Teatre. Per nassos de Jordi Pessarrodona

Teatre Mundial

Àrea de Cultura

07

18.00 h
18.00 h

Quina Oncolliga
Encesa dels llums de Nadal

Pavelló Firal
Plaça Major

Fundació Oncolliga
Ajuntament de la Bisbal

08

09.00 h
18.00 h
19.00 h

Aplec de Santa Llúcia de l'Arboç
Quina Atlètic Bisbalenc
Concert Gemma Abrié. Solobas sing

Santa Llúcia
Pavelló Firal
Teatre Mundial

Amics de Santa Llúcia
Atlètic Bisbalenc
Joventuts Musicals

13

19.30 h
20.00 h

Inauguració de l'exposició CovaDangles
Núria Candela diu Joan Brossa

Terracotta
Biblioteca Lluïsa Duran

Terracotta
Biblioteca Lluïsa Duran

11

20.00 h

Conferència: Gènere i sexualitat a l'aula,
a càrrec de Teo Pardo

Teatre Mundial

Àrea d'Ensenyament

14

12.00 h
22.00 h
10.00 h
18.00 h
09.00 h
10.00 h
18.00 h

divendres

dissabte

diumenge

divendres

dimecres

dissabte

15

diumenge

15
diumenge

21

dissabe

Concert Mazoni. Desig imbècil

Teatre Mundial

Biblioteca Lluïsa Duran
Bankrobber

Fira dolça
Grup de Teatre el Trampolí

Plaça Castell
Teatre Mundial

La Bisbal
Grup de teatre el Trampolí

Caminem per La Marató de TV3.
Fira dolça

Sortida: Piscina Municipal
Plaça Castell

ESPOC
La Bisbal

Grup de Teatre el Trampolí

Teatre Mundial

Grup de teatre el Trampolí

Gran Tió

Plaça del Castell

Contacontes: conreant la pau es mastega felicitat Biblioteca Lluïsa Duran

22

18.00 h

Els Pastorets

Teatre Mundial

Pastorets

25

23.00 h

Ball de Nadal

Pavelló Firal

Els Dracs

26

19.00 h

Concert Sant Esteve. Cor Carreras Dagas

Teatre Mundial

Cor Carreras Dagas

28

18.00 h
19.00 h

Els Pastorets

Teatre Mundial

PIN. Carter Reial

Pavelló Firal

Pastorets
Àrea d'Esports

29

18.00 h

Els Pastorets

Teatre Mundial

Pastorets

01

18.00 h

Quina Bisbal Bàsquet

Pavelló Firal

Bisbal Bàsquet

02

18.00 h

Carter Reial

Torre Maria

Comissió Reis

03

18.00 h

Carter Reial

Plaça Major

Comissió Reis

04

Els Pastorets
Quina Dracs

Teatre Mundial
Pavelló Firal

Pastorets

dissabte

18.00 h
18.00 h

05

18.30 h

Cavalcada de Reis

Carrers

Comissió Cavalcada de Reis

diumenge

dimecres

dijous

dissabte

gener

diumenge

dimecres

dijous

divendres

diumenge

Els Dracs

