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La sessió de debat que es va celebrar el passat 2 de 
desembre va servir per decidir en assemblea popular 

quines havien de ser les propostes que 
finalment serien objecte de votació du-
rant la consulta del procés participatiu. 
Esgotat el termini de recollida de pro-
postes per al procés participatiu, es va 
avaluar la viabilitat de tots els projectes 
presentats. Així, a la sessió de debat es 
van presentar les 20 propostes semifina-

listes i, entre tots els assistents, es van decidir quines 
serien les 10 finalistes que seran objecte de la vota-
ció. Un cop conclosa la consulta popular, del 12 al 
18 de desembre a l’Ajuntament de la Bisbal, ja només 
quedarà esperar la fase de retorn i els resultats finals. 

Segons els acords establerts per l’equip de govern, 
les propostes presentades no poden superar l’import 
màxim de 50.000 €, les subvencions seran regulades 
per ordenança i no seran objecte directe d’aquest 
procés participatiu. A més a més, les accions que es 
duguin a terme hauran d’estar vinculades a les àrees 
de Medi Ambient, Via Pública, Serveis a les Persones 
o a Promoció de la Ciutat. 

El procés participatiu ve motivat per l’equip de go-
vern de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà amb la 
finalitat de definir els projectes que es podran esco-
llir. L’objectiu final de la participació ciutadana és la 
implicació i la corresponsabilitat de tots els agents en 
la construcció compartida d’allò públic.
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Cartipàs municipal
LLUÍS SAIS I PUIGDEMONT (ERC)

Alcalde. Reg. d’Urbanisme, Via pública 

i serveis, Seg. ciutadana i Pla de Barris.

DAvID BAIxErAS MArÍN
1er tinent alcalde -Reg. d’Esport- ERC

cArLES PUIG MADrENAS (CUP)

2on tinent alcalde -Reg. de Cultura i 

del OA Terracotta Museu-

MAITE BrAvO rODrÍGUEZ (ICV-EUiA)

3a tinent alcalde -Reg. Acció Social i Ciuta-

dania, Cooperació i Habitatge- 

JOSEP M. cASTELLS GArANGOU(CUP)

4t tinent alcalde -Reg. Transparència, 

Participació Ciutadana, Comunicació 

i Noves Tecnologies-

GEMMA PAScUAL FABrELLAS (ERC)

Reg. Promoció i Desenvolupament 

Local, Medi ambient i Salut. Pla de 

Barris i OA Terracotta Museu

cArME vALL cLArA (ERC)

Reg. d’Hisenda, Patrimoni, Cementiri, Ad-

ministració i Règim Intern, i Gent Gran. 

ENrIc MArQUÈS SErrA (ERC)

Reg. d’Ensenyament.

MArIA rOUrE FABrE (CUP)

Reg. Joventut i igualtat. Reg. de la dona.
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Passat el període de consulta 
popular, del 12 al 18 de desem-

bre, al gener arribarà la fase 
de retorn i se sabrà quines han 
estat les propostes més votades
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L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà va encetar el procés par-
ticipatiu que pretén facilitar la incidència dels ciutadans en projectes 
públics d’especial transcendència el passat octubre. A través d’aquest 
exercici de democràcia participativa, els ciutadans hauran tingut veu i 
vot per escollir on destinar –i com repartir– els 50.000 € que el consistori 
atorgarà al pressupost participatiu. Les propostes escollides aniran vin-
culades a la partida d’inversions dels pressupostos municipals del 2017.

Butlletí



EL cONSISTOrI vETLLArà PEr cOMPLIr LA vOLUNTAT DE LA SrA. cArME rOIG 
Si al juliol del 2015 l’alcalde de la Bisbal, Lluís Sais, i la Sra. Carme Roig 

formalitzaven davant de notari la cessió de les propietats de la senyora Roig al 
consistori, poc més d’un any més tard es coneixia la trista notícia de la seva de-
funció. Malgrat el tarannà discret de la senyora Carme Roig,  l’Ajuntament vol 
deixar palès una vegada més el seu agraïment, destacar-ne la seva gran genero-
sitat i, alhora, comunicar que el consistori es compromet a vetllar per tal que la 
voluntat del seu llegat arribi a bon port.

Un cop aprovat el POUM 
que incloïa el conveni urbanístic, 
la senyora Roig i l’Ajuntament 
aconseguien fer el pas definitiu 
per concretar la seva cessió en 
benefici de la ciutat. Cal tenir 
present que va cedir tres finques 
d’aproximadament 20.000 m2 
de superfície. La més rellevant 
d’aquestes es troba situada a la 
zona de la Guardiola, on va que-
dar definida la futura construc-
ció d’un equipament públic de 
caràcter assistencial, especial-
ment dedicat a la gent gran.

LES OBrES DE L’ANTIc EScOrxADOr QUE AcOLLIrà LA NOvA 
BIBLIOTEcA MUNIcIPAL PrOvISIONALMENT S’AcABArAN 
AQUEST 2016

L’Ajuntament de la Bisbal va posar fil a l’agulla a prin-
cipis d’aquest any per tal d’habilitar l’antic escorxador com 
a seu provisional de la nova biblioteca municipal. I dit i fet: 
les obres s’acabaran a finals d’aquest 2016. Cal tenir pre-

sent que aquesta ubicació de la biblioteca serà provisional, 
a l’espera de la determinació judicial després que s’aprovés 
una proposta al Ple municipal del 25 d’octubre per tal de 
regularitzar el nou edifici de vidre. Si la idea inicial era 
que l’antic escorxador també acollís la seu permanent de 
l’escola del circ, ara per ara i durant aquest període provi-
sional, només acollirà la biblioteca municipal. 

Urbanisme

LA SALUTAcIÓ DE L’ALcALDE 
Arriba a les vostres mans una nova edició del butlletí munici-

pal, després d’una llarga aturada en el temps. Des de l’equip de govern 
municipal pensem que aquesta és una bona eina perquè la ciutadania 
tingueu coneixement de primera mà de les diferents actuacions que 
s’han fet i s’estan fent, i tingueu elements per poder valorar la feina que 
s’està duent a terme en els diferents àmbits de gestió municipal.

Som conscients que aquests no són moments fàcils i que la ges-
tió dels recursos públics ha de ser cada cop més acurada i rigorosa, 
i és amb aquest esperit que esmercem i esmerçarem tots els nostres 
esforços.

Permeteu-me també que aprofiti l’avinentesa per desitjar-vos 
unes bones festes i molt bon any 2017, farcit de salut i feina.

Lluís Sais i Puigdemont
Alcalde



CULTURA

l Teatre Mundial conti-
nua essent l’equipament 
de referència acollint 
les propostes de les di-

verses entitats bisbalenques, bus-
cant noves fórmules per tal de 
mantenir una programació estable 
d’espectacles, concerts, cinema i 
noves propostes escèniques. S’han 
fet tallers de gòspel (Joventuts Mu-
sicals), de caramelles (Cor Carre-
ras Dagas) i de balls tradicionals 
(Arpa de Bec). A més, cal esmen-
tar l’Escola Municipal de Teatre La 
Palpuda, que està d’allò més con-
solidada. Igualment, s’ha consoli-
dat el Grup de Lectura (Parlem de 
Llibres) i s’han iniciat sessions de 
Contacontes amb la col·laboració 
de la Plataforma Alabisbalunabi-
bliotecacomcal, i les periòdiques 
presentacions de llibres. A tot això, 
cal fer una menció especial al vital 
paper que juguen les entitats en la 
programació cultural del poble du-
rant tot l’any.

L’Àrea de Cultura segueix 
vetllant per mantenir la continuïtat 
de la majoria d’activitats (Caval-
cada de Reis, Aplec de la Sardana, 
Sant Jordi, Daró Folk, la Flama del 
Canigó, FiTM, Onze de Setembre, 
Aplec del Remei, Festa de Santa 
Llúcia, Fira Dolça...) i n’ha ende-
gat de noves donant resposta a les 
iniciatives de les entitats culturals. 

Com a noves activitats, cal destacar 
la celebració del Dia Mundial de 
l’Art, el Dia de la Poesia (Cafè amb 
Vers), la Mostra de Glosa, les Nits 
del Barri del Convent, el Festival 
Internacional de Curtmetratges i 
el nou impuls donat a la Festa de 
Sant Pol. A més, cal tenir present el 
Castell Palau com a centre neuràl-
gic de les exposicions al municipi. 
Enguany ha acollit més d’una quin-
zena de mostres!

MArc TIMÓN GUANyA LA 10A EDIcIÓ 
DEL PrEMI MESTrE cONrAD SALÓ DE 
LA BISBAL

El Premi Mestre Conrad Saló 
va tancar la seva 10a edició el pas-
sat diumenge 20 d’octubre al Teatre 
El Mundial amb doble premi per al 
castelloní Marc Timón Barceló. El 
primer premi, dotat de 1.800 €, va 
ser per la sardana ‘Nostàlgies’ del 
compositor de Castelló d’Empúries, 
d’acord amb la deliberació presa 
unànimement pel jurat format per 
Josep Cassú, Francesc Cassú, Marcel 
Sabater, Xavi Molina i Eduard Prats.

Pel que fa al premi popu-
lar, dotat amb 500 €, va ser escollit 
per votació de tots els assistents al 
concert. I el guardó també va ser 
per Marc Timón, amb la sardana 
‘Amor d’àvies’. Cal tenir present que a 
l’edició d’enguany s’hi havien presen-
tat un total de nou obres.

En el transcurs de l’acte també es 
va fer un petit homenatge a Ramon 
Duran Candaler, per la seva gran 
implicació en el món de la sardana 
i la vida cultural bisbalenca. Així, 
l’alcalde, Lluís Sais, li va entregar una 
peça de ceràmica.

EL PrOJEcTE DE LA BIBLIOTEcA DE LA 
BISBAL APrOvAT AL DArrEr PLE, A 
L’ESPErA DE LA DETErMINAcIÓ JUDIcIAL

El passat 25 d’octubre el Ple 
Municipal de la Bisbal d’Empordà 
va aprovar amb els vots de l’equip 
de govern (ERC, CUP i ICV-EUiA) 
i CiU, i l’abstenció d’Independents 
per la Bisbal-PSC i de Compro-
mís per la Bisbal, el projecte de 
l’edifici nou de la Biblioteca Cen-
tral Comarcal, el projecte que in-
complia l’article 125 del POUM 
d’acord amb les sentències judi-
cials. Així, la tramitació d’aquest 
projecte preveu no canviar res 
del que ja hi ha construït i la vo-
luntat és regularitzar-ne la cons-
trucció. En qualsevol cas, tal com 
ja ha anat comentant l’alcalde 
Lluís Sais a alguns mitjans de 
comunicació, serà el jutge qui 
determinarà si es dóna compli-
ment a la resolució judicial o no. 

Cal recordar que el nou 
POUM determina que cada equi-
pament es regeixi en funció de cada 
necessitat particular. I és a partir 

d’aquí que, d’acord amb 
aquesta nova normativa ur-
banística municipal, el con-
sistori va tramitar un pla 
parcial d’equipaments del 
sector de la Biblioteca que 
s’adapta a les construccions 
ja existents. Seguint aquest 
procés, cal aprovar el pro-
jecte i, quan s’hagin com-
pletat els tràmits, la Biblio-
teca complirà la normativa. 
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Amb l’eslògan “Passeu, 
passeu, us convidem a casa”, el 
Terracotta Museu presentava 
la nova imatge el passat diven-
dres 14 d’octubre, de la mà de 
l’empresa Glam Comunicació. 
Així, es va treballar durant mig 
any per tal de definir la imatge 
del Museu, amb una marca que 
pretén mostrar els seus objec-
tius de manera clara, moderna 
i senzilla.

El Terracotta Museu de 
Terrissa i Ceràmica Industrial 
de la Bisbal té com a finalitat 

conservar i difondre el patri-
moni científic, tècnic i indus-
trial de la ceràmica. Per a la 
indústria ceràmica de la Bisbal 
d’Empordà i de les comarques 

gironines representa un emble-
ma sectorial de primer ordre 
que realça els seus valors de 
tradició (moltes de les empre-
ses actuals són més que cen-
tenàries). Cal tenir present que 
aquest 2016 ha acollit actes tan 
diversos com el 47è Congrés 
Internacional de l’Acadèmia 
de Ceràmica o l’aclamada ex-
posició ‘L’obra i l’empremta’ de 
Jordi Aguadé. Sens dubte, el 
Museu és, en aquests moments, 
l’aposta cultural de més projec-
ció de la ciutat.

LA NOvA IMATGE DEL TErrAcOTTA MUSEU
terracotta museu

cultura

EL FIc.BIE hA vINGUT PEr QUEDAr-SE

El I Festival Internacional de Curtmetratges de la 
Bisbal d’Empordà celebrat l’agost passat va ser tot 
un èxit. Sense anar més lluny, s’hi van presentar 
més 2.500 obres de 100 països diferents. Als orga-
nitzadors se’ls va girar feina: de totes les propos-
tes presentades només se’n van poder projectar 
una vintena, entre els jardins de Torre Maria i el 
17100 Cafè&Copes. Internacional i proper al ma-
teix temps. El sector audiovisual està més fèrtil 
que mai i la Bisbal no pot quedar-se enrere!

cONSOLIDAcIÓ DELS DIMEcrES MUSIcALS
I GASTrONÒMIcS DEL FITM
El col·lectiu Indivendres tenia ganes de trencar les 
setmanes del juliol bisbalenc. I què millor que fer-
ho amb un bon concert al bell mig de la setmana: 
els dimecres. I que hi hagi teca. I que sigui doble. 
I a la fresca! Tres edicions més tard, allò que el 
2013 fou El Tingladu, actualment ja s’ha consoli-
dat com el Festival Internacional de Torre Maria. 
Bisbalencs i empordanesos d’arreu saben que cada 
dimecres de juliol tenen una cita imprescindible 
als jardins de Torre Maria de la Bisbal.



Promoció i Desenvolupament Local

UN ANy DESPréS DE LA SIGNATUrA DEL PLA ESTrATÈGIc
El projecte va començar l’any 2012, però ara 

fa tot just un any que es va sig-
nar el conveni de col·laboració 
en el marc del Pla Estratègic en 
l’àmbit del desenvolupament 
econòmic i l’ocupació de la Bis-
bal d’Empordà, Corçà, Forallac, 
Ullastret, Cruïlles, Monells i 
Sant Sadurní de l’Heura, amb el 
suport del Servei d’Ocupació de 
Catalunya. El desenvolupament 
local és un procés per solucio-
nar de manera concertada els 
problemes del territori definits 
col·lectivament mitjançant la 
coordinació i concertació de re-
cursos econòmics, tècnics i ma-
terials disponibles. 

En aquest sentit, i amb 
unes línies de treball ben mar-
cades, s’han anat desenvolupant 
iniciatives tan diverses com Es-
pais Industrials Empordà (la 
primera marca de promoció 
conjunta de polígons industrials 
i zones d’activitat econòmica), 
Reempresa (facilitar el traspàs de 
negocis viables i posar en con-
tacte empreses cedents i poten-
cials emprenedors), Escapada 

Empordà (dinamització i pro-
moció turística dels municipis 
del Pla Estratègic), la campanya 
Aixequem les persianes (dinamit-
zació dels locals comercials buits 
del centre de la Bisbal), o fomen-
tar la presència de la Bisbal i la seva tradició ce-
ramista a mitjans de comunicació internacionals. 

LA BISBAL, PrESENT AL ‘MErcAT D’EScAPADES 2016’
La Bisbal d’Empordà va participar a la segona edició de 

Mercat d’Escapades el passat mes de juny. L’esdeveniment és una 
fira organitzada per l’Agència Catalana de Turisme que se celebra 
en ple centre de Barcelona. Concretament, la Bisbal va organitzar 
unes demostracions de torn de ceràmica i tallers participatius per 
promocionar els elements turístics i comercials vinculats a la cerà-
mica local.

El Mercat d’Escapades és una fira en què el sector turístic 
català ven directament a 
l’usuari les seves experièn-
cies i dóna a conèixer al pú-
blic local les seves propos-
tes turístiques. És en aquest 
punt on l’empresa Turis-
mon, situada al territori, va 
oferir experiències úniques 
vinculades a la ceràmica, la 
cultura i la natura.

LÍNIA D’AJUTS A 
cOMErçOS BISBALENcS

Durant aquest 2016 
s’ha obert la primera con-
vocatòria d’ajuts a comer-
ços establerts dins l’àmbit 
del Pla de Barris. Aquests 
ajuts també s’han fet exten-

sius a l’eix comercial 
de l’Aigüeta i la pre-
visió és que, en pro-
peres convocatòries, 
s’incloguin també 
d’altres àmbits de 
la ciutat. L’objectiu 
és i serà dinamitzar 
el comerç de proxi-
mitat, millorar-ne 

la competitivitat, fomentar 
l’emprenedoria i evitar la 
discontinuïtat dels locals comercials. Cal tenir present que s’han es-
tablert dues línies de subvencions, una per a establiments ja en actiu 
i una altra per a la implementació de nous establiments comercials.  

ÈxIT DE LES DEMOSTrAcIONS I TALLErS DE TOrN 
PEr PrOMOUrE LA MArcA ‘cEràMIcA DE LA BISBAL’

L’Àrea de Promoció i Desenvolupa-
ment Local ha organitzat durant tot l’estiu 

–i per quart any consecutiu– demostracions 
de torn per tal de promoure i dinamitzar la 

marca Ceràmica de la Bisbal entre els turis-
tes que hi ha a les diverses poblacions de la 
costa i/o amb més atracció turística. Aquesta 
activitat s’ha desenvolupat exitosament a Pa-
lamós, Peratallada, Pals, Begur i Platja d’Aro, 
que van cedir gratuïtament l’ocupació de la 
via pública i la connexió elèctrica. Així, cada 
tarda, el taller es realitzava en espais públics, 
per tal que residents i turistes gaudissin en 
directe d’un ceramista en actiu. Un total de 
1.769 persones van participar al taller de 
torn durant l’estiu passat als diferents punts 
d’activitat i es van superar notòriament els 
resultats del mateix projecte del 2015.



El passat agost es van 
instal·lar els filtres de carboni ac-
tiu, sistema provisional que està 
permetent filtrar l’aigua de la Bis-
bal d’Empordà i Forallac. Concre-
tament, es van establir al dipòsit 
de Sant Ramon i segueixen servint 
per neutralitzar temporalment els 
agents contaminants que des del 
mes d’agost van fer que l’aigua de 
la Bisbal i Forallac no servís ni per 
beure ni per cuinar.  

Tanmateix, recentment 
l’Ajuntament de la Bisbal ha rebut 
la resolució de l’actuació d’ofici del 
Síndic de Greuges de Catalunya en 
relació amb el malaurat episodi de 
contaminació de l’aigua potable. 
El document exposa la cronolo-
gia dels fets, analitza les possibles 
causes de la contaminació i també 
detalla les mesures adoptades pels 
consistoris de la Bisbal d’Empordà 
i de Forallac. Cal tenir present que 
en cap cas es qüestiona la gestió que 

n’estan fent les administracions ac-
tuants i que, des de l’Ajuntament de 
la Bisbal, ja s’estan duent a terme 
totes les recomanacions rebudes.

UN 2016 FArcIT D’AcTIvITATS 
D’EDUcAcIÓ AMBIENTAL

Aquest any, l’Àrea de Medi 
Ambient de l’Ajuntament ha ofert 
un ampli ventall de sortides guia-
des a càrrec de l’associació SITRA, 

Educació i Divulgació Ambiental. 
Totes elles amb el denominador 
comú de ser activitats de desco-
berta del medi natural i han estat 
englobades dins el cicle: ‘Estimar 
per conèixer, conèixer per estimar’. 
Cada sortida tenia l’objectiu do-
nar a conèixer un grup determi-
nat d’organismes, com ara ocells, 
peixos, plantes medicinals i ma-
mífers. Tanmateix, també pretenia 
de posar de manifest la importàn-
cia ecològica d’alguns dels espais 
més transitats pels habitants del 
municipi.

La darrera activitat, ‘Passe-
jada matinal amb l’Ernest Costa: 
maneres de percebre la terra i el 
paisatge’, es va celebrar el passat 
26 de novembre: una sortida co-
mentada per la zona de Sant Pol 
amb els ulls i les paraules del reco-
negut fotògraf. 

UNA OFIcINA D’EFIcÈNcIA ENErGéTIcA A 
LA BISBAL

En l’àmbit del Pla d’Acció 
d’Energia Sostenible (PAES) de la 
Bisbal d’Empordà, l’Ajuntament 
disposa d’un agent energètic de-
dicat a informar i assessorar la 
ciutadania i el petit comerç, amb 
l’objectiu de reduir la facturació de 
la llum, l’aigua i el gas, fent un ús 
més eficient de l’energia i millorant 
el medi ambient amb la reducció 
de les emissions de CO2 i estalvi 
d’aigua. Aquest servei està actiu 
des d’aquest any mateix. Els inte-
ressats a obtenir més informació o 
una diagnosi gratuïta del consum 
energètic de casa seva o del seu co-
merç poden trobar més informació 
al web municipal.

A més, dins el Pla s’han realit-
zat una sèrie de millores en l’àmbit 
de l’eficiència i l’assessorament 
energètic. Aquestes mesures van 
des de reduir la potència contracta-
da en alguns quadres d’enllumenat 
públic i edificis municipals a mi-

llorar el tancament de les obertu-
res d’una part de l’edifici del centre 
Joan de Margarit (actuació que 
ha dut a terme el Departament 
d’Ensenyament), passant pel canvi 
eficient de l’enllumenat del carrer 
Terrissers o l’aplicació d’un conve-
ni de col•laboració amb el Consell 
Comarcal per comptabilitzar els 
consums energètics municipals i 
aplicar millores d’estalvi.

cAMPANyA cONTrA ExcrEMENTS 
DE GOSSOS A LA vIA PúBLIcA

“I si fos el teu peu? Recull-la!”. 
Amb aquest eslògan s’anuncia 

la campanya promoguda per l’Àrea 
de Medi Ambient  de l’Ajuntament 
de la Bisbal d’Empordà contra la 
presència dels excrements de gossos 
a la via pública. Ja fa massa temps 
que aquest problema persisteix i 
continua essent una de les queixes 
més habituals de la ciutadania. 

Els fullets informatius repar-
tits als domicilis bisbalencs, amb la 
imatge d’una sabata trepitjant una 
deposició de gos, intenten remoure 
consciències d’aquelles persones in-
cíviques que encara no recullen els 
excrements del seu gos.

Cal tenir present que els pro-
pietaris de gossos estan obligats per 
l’Ordenança municipal de control i 
tinença d’animals a recollir i retirar 
els excrements de l’animal imme-
diatament i han d’evitar les miccions 
dels gossos en les façanes d’edificis. 
L’incompliment d’aquesta norma és 
una infracció greu i pot comportar 
sancions d’entre 90 i 150 euros.

Dos filtres de carboni, solució 
provisional per neutralitzar 
els agents contaminants de 

l’aigua de la Bisbal i Forallac

MEDI AMBIENT



L’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de la Bisbal 
va encetar el programa de Dinamització Juvenil l’abril 
d’aquest any. Amb una educadora social al capdavant, la 
iniciativa vol fer treball de camp de diagnosi per tal de 

conèixer les caracterís-
tiques, necessitats, de-
mandes específiques i el 
perfil de grup de joves 
dels espais municipals 

observats durant el període que va durar. Així, s’observen 
espais tan diversos com el nucli antic, el barri del Con-
vent, el Remei o la zona del Passeig i antic camp de futbol. 

Les propostes que ja s’han vist materialitzades du-
rant la darrera fase del programa són tan diverses com 
una aula d’informàtica amb connexió a internet, un es-
pai d’estudi i de treball en grup, programació d’activitats 
que responguin als seus interessos (taller de reparar bi-
cicletes, zumba o grafits) i activitats esportives per a tots 
aquells joves que hi volen participar i no formen part de 
cap club esportiu.

TrOBADES PArTIcIPATIvES AMB JOvES I TÈcNIcS PEr A LA 
DIAGNOSI DEL PLA LOcAL DE JOvENTUT

Aquest novembre passat s’ha dut a terme una diag-
nosi participativa amb l’objectiu que, entre joves, tècnics 
i agents implicats en temes de joventut, es pugui conèixer 
quina és la situació del jovent bisbalenc en relació amb 
les polítiques públiques existents. La voluntat: conèixer 
la seva situació, la seva realitat i les seves necessitats per 
tal de poder avaluar com els afecten.

Així, es fer una sessió de treball amb un grup repre-
sentatiu dels diversos agents rellevants per tal d’analitzar 
el context actual format per tècnics, regidors, membres 
de l’oposició i jovent. També es van fer sessions de tre-
ball amb joves -classificats per edats- per tal de com-
prendre la realitat de la joventut i la seva relació amb les 
polítiques públiques locals, identificar-ne les necessitats, 
oportunitats, fortaleses i problemàtiques.

JOvES EN PràcTIQUES I JOvES PEr L’OcUPAcIÓ

Actualment, des de l’Àrea de Joventut, s’estan im-
pulsant aquests dos projectes d’ocupació per a joves. El 
de Joves en Pràctiques compta amb un dinamitzador ju-
venil, mentre que el programa Joves per l’Ocupació ofe-
reix formació d’ajudant de cuina i ajudant de cambrer/a. 
Ambdós programes estan englobats dins el marc de Ga-
rantia Juvenil i es treballa transversalment amb l’Àrea de 
Desenvolupament Local del consistori.

Un projecte de dinamització juvenil 
per a conèixer els joves bisbalencs

Joventut  i  igualtat

Des de l’Àrea d’Igualtat i el Servei 
d’Igualtat i Atenció a les dones s’han pro-
gramat sessions formatives per al personal 
tècnic i càrrecs electes amb motiu de la Llei 
17/2015, aprovada pel Parlament de Cata-
lunya, per a la igualtat efectiva de dones i 
homes. Així, també s’han fet activitats per 
reforçar aquest aspecte, com la trobada se-
tmanal de dones ‘Dones en cercle’, el cicle 
d’activitats ‘Treballant la feminitat 2016’ o 
la campanya de sensibilització ‘No és No’.

TRIMESTRE ATAPEÏT DE PROPOSTES 
PER SEGUIR TREBALLANT PER A LA 

IGUALTAT A LA BISBAL



ENSENYAMENT

DOS NOUS cIcLES FOrMATIUS A L’INSTITUT DE LA BISBAL
Des que va començar la legislatura, l’Àrea 

d’Ensenyament del consistori ha treballat per impul-
sar l’oferta en formació professional de l’Institut de 
la Bisbal. Així, el treball conjunt entre els professio-
nals de l’Institut, l’empresariat local, el Departament 
d’Ensenyament i el mateix Ajuntament de la Bisbal, 
ha permès que aquest curs es puguin estrenar dos 
nous cicles formatius: el Grau Mitjà de Terrisseria i el 
Grau Superior d’Integració Social.  

Grau mitjà de Terrisseria pioner a Catalunya
Enguany ha començat el cicle formatiu que pre-

tén convertir la Bisbal en un referent de la formació 
ceràmica. Els cinc primers alumnes del Grau Mitjà de 
Terrisseria seran els pioners a cursar aquesta formació 
que enceta un període de dos anys de prova, per tal 
de demostrar que és útil i demanada. El cicle forma-
tiu s’ha estructurat en dos cursos i posa èmfasi en el 
vessant pràctic, amb 735 hores curriculars fora de les 
aules, per tal de conèixer l’ofici i l’activitat comercial 
en empreses. Així, se satisfà la reivindicació del potent 
sector terrissaire local, que requeria la formació de 
professional qualificats per a l’ofici i, per això mateix, 
l’Ajuntament de la Bisbal va demanar al Departament 
d’Ensenyament que els donés la possibilitat d’impartir 
aquest mòdul específic.

Grau Superior d’Integració Social
L’inici d’aquest cicle d’FP de grau superior se 

sustenta en la signatura d’un conveni entre el Depar-
tament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
i l’Ajuntament de la Bisbal, per tal de dur-lo a terme en 
mode de formació dual. Així, finalment el màxim de 
places proveïdes ha estat de 21, en lloc de les 30 pre-
vistes en un cicle de grau superior tradicional. Per tal 
de donar impuls al projecte elaborat pels professionals 
de l’Institut de la Bisbal, l’Ajuntament s’ha compromès 
a sufragar la formació en dual de fins a un màxim de 
tres alumnes en pràctiques a diferents àrees muni-
cipals. Aquestes podran ser Ensenyament, Joventut, 
Gent Gran, Acció Social i Ciutadania, entre d’altres.

‘ESPAIS FAMILIArS’: UNA xArxA DE rEcUrSOS PEr 
AcOMPANyAr LES FAMÍLIES

Amb la finalitat de coordinar i organitzar totes 
les activitats i serveis públics que siguin d’utilitat per 
a les famílies, s’ha creat una xarxa de recursos per 
acompanyar-les. El projecte rep el nom d’Espais Fa-
miliars. Són unes trobades amb professionals experts 
en l’àmbit de criança i família, o bé autogestionades 
pels mateixos familiars, amb tallers i sessions partici-

UNA TArDOr INTENSA A L’EScOLA MUNIcIPAL DE MúSIcA 
cONrAD SALÓ 

El passat octubre la Marxing Band, nou projec-
te musical de l’escola, va participar exitosament a la 
Girona Gran Parade. Més tard, durant la setmana del 
14 al 18 d’octubre es van celebrar audicions instru-
mentals a diferents espais del Teatre Mundial.

A més, en el marc d’establir sinèrgies en l’àmbit 
educatiu, s’ha apostat per promoure la col·laboració 
de l’Escola Municipal de Música amb la resta de cen-
tres educatius de la Bisbal. Des del curs passat, es dóna 
suport al projecte musical Oriol Canals de l’Escola 
Empordanet. Així, també a l’octubre, els alumnes de 
l’Escola Joan de Margarit van poder conèixer de prop 
el fiscorn, la tenora, el tible, el flabiol i la bateria entre 
altres. La resta de centres educatius gaudirà d’aquesta 
activitat conjunta al llarg del curs escolar.

NEDAr A L’EScOLA
Des d’Ensenyament també s’ha apostat per 

col·laborar amb les escoles del municipi en la implan-
tació i consolidació del programa Neda a l’Escola. 
Així, completant la subvenció promoguda per la Di-
putació de Girona, es pretén ajudar per tal que els 
alumnes de la Bisbal que ho desitgin puguin accedir 
a aquest projecte i adquirir les habilitats motrius bà-
siques en el medi aquàtic. En l’actualitat es continua 
treballant amb els centres educatius, tant de primària 
com de secundària, en noves propostes. L’objectiu fi-
nal: esdevenir una ciutat plenament cohesionada en 
l’àmbit educatiu i oferir el màxim d’oportunitats als 
joves bisbalencs.

patives on intercanviar experiències i aprendre tècni-
ques i coneixements per a l’educació dels fills i filles.

Així, trobem un espai per a cada edat, d’1 a 18 
anys: l’Espai Nadó, el Niu, el Créixer en família, el Ser-
vei Local d’Orientació Familiar i les activitats de les 
AMPA. Tots són gratuïts.  

Des de l’Àrea d’Ensenyament es pretén donar el 
màxim suport a les famílies i acompanyar-les en el seu 
paper educatiu per-
què afrontin el repte 
que suposa l’educació 
dels fills de forma po-
sitiva, confiant en les 
seves pròpies capaci-
tats i aprofitant tots 
els recursos que po-
sem al seu abast per 
resoldre els seus dub-
tes com a progenitors.



ACCIÓ SOCIAL I CIUDADANIA

Fins a aquesta legislatura, no existia. La creació 
d’una Àrea d’Acció Social i Ciutadania a l’Ajuntament de 
la Bisbal respon a l’objectiu de recuperar protagonisme 
municipal en el dis-
seny de polítiques 
socials actives com a 
eina transformadora 
de la societat, la ga-
rantia del drets de la 
ciutadania i la igual-
tat d’oportunitats en 
l’accés a les necessi-
tats bàsiques, la for-
mació i la integració 
laboral de tots els 
bisbalencs i bisba-
lenques. Aquesta 
àrea engloba serveis 
socials, habitatge, immigració, agermanaments, coope-
ració al desenvolupament i solidaritat. 

Així, només d’encetar aquesta legislatura, l’Àrea ja 
va començar fent actuacions que marcaven tota una de-
claració d’intencions. Al juliol del 2015 va fer una apor-

tació de 2.700 €, a través de Creu Roja, amb l’objectiu de 
garantir els aliments frescos durant els mesos d’estiu de 
tots els infants que durant el curs escolar havien rebut 

beca menjador. Més 
tard, al setembre de 
l’any passat, es van 
donar ajudes als 
quatre centres edu-
catius d’Educació 
Primària del mu-
nicipi: per a llibres, 
material escolar, 
activitats i sortides 
educatives: un to-
tal de 10.000 €. Poc 
després, a l’octubre, 
va ser quan va néi-
xer el projecte La 

Bisbal, Ciutat Viva: una etiqueta que pretén definir un 
nou concepte de ciutadania basada en una nova cultu-
ra de tots i per a tots, enriquida per la interrelació de 
diversos elements culturals amb el denominador comú 
de conviure a la Bisbal. 

ELS TALLErS DE rAP ‘rIMANT rUMOrS’ 
ArrIBA A L’INSTITUT DE LA BISBAL

L’octubre passat es van fer 
els tallers Rimant Rumors per 
a joves de l’Institut de la Bisbal 
d’Empordà. Dins del marc del pro-
jecte La Bisbal, Ciutat Viva, aquests 
tallers pretenien fomentar entre 
els joves una visió positiva i cons-
tructiva sobre la diversitat cultural 
i impulsar una reflexió crítica en-
torn dels rumors, els prejudicis i els 
estereotips, tot fent servir una eina 
propera als joves com és el rap. El 
rap potencia l’escriptura i desmiti-
fica la dificultat de la rima amb la 
concepció que tothom pot expres-
sar-se creativament.

L’encarregat d’impartir el ta-
ller va ser el cantant de rap i acti-
vista polític, Pau Llonch, que ac-
tualment realitza el projecte arreu 
del territori català. A la Bisbal,  es 
van fer 4 tallers amb els grups de 3r 

d’ESO i amb el grup de Batxillerat 
Musical i 4 sessions de gravació al 
Teatre Mundial amb l’enginyer de 
so Òscar Martorell.

PrESENTAcIÓ DE L’ExPOSIcIÓ vIrTUAL 
‘BISBALENcS DE cUEvAS BAJAS’

El passat dissabte 19 de no-
vembre el Teatre Mundial va aco-
llir unes 300 persones per celebrar 
un acte ben emotiu per a la Bisbal. 
L’Àrea d’Acció Social i Ciutadania, 
juntament amb l’Arxiu Comarcal i 
la Comissió d’Agermanament amb 
Cuevas Bajas, va organitzar la pre-

sentació de la galeria fotogràfica 
virtual, Bisbalencs de Cuevas Bajas 
(1940-1960). 

L’exposició recull unes 200 
fotografies del fons Riera i els pro-
tagonistes en són els homes i dones 
procedents de Cuevas Bajas que, 
buscant un futur millor, van arribar 
a la Bisbal a mitjan del segle passat. 
Hi han col·laborat homes i dones 
d’arrels “cueveñas”, coordinats per 
Manel Lara, que regularment, des 
del passat mes de juny, s’han reunit 
a l’Arxiu Comarcal del Baix Empor-
dà per identificar les persones que 
apareixen a les imatges. La galeria 
virtual en línia es podrà visitar ben 
aviat.

A més a més, la trobada també 
va servir per fer l’acte de donació del 
fons de Fotos Riera a l’Ajuntament 
de la Bisbal, amb la signatura pública 
del conveni de donació a l’Arxiu Co-
marcal del fons fotogràfic Riera.

LA crEAcIÓ D’UNA àrEA D’AccIÓ SOcIAL I cIUTADANIA PEr LA BISBAL

Balanç a l’any 2016:
•  Contractació d’una tècnica de 
l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania 
com a element imprescindible.
•  Planificació de polítiques acti-
ves encaminades a garantir el dret 
a una vida digna i a cobrir les ne-
cessitats bàsiques dels bisbalencs.
•  Elaboració del Pla local de mo-
bilització dels habitatges buits de 
les entitats financeres i 2.400€ 

d’ajudes per habitatges.
•  L’aplicació de la llei 24/2015 de 
lluita contra la pobresa energètica 
amb un pressupost de 8.000€.
•  Ajudes per aliments frescos i 
joguines durant el Nadal (1.500€) 
i ajudes per aliments frescos du-
rant les vacances d’estiu (5.870€)
•  Una subvenció a l’Associació 
de Veïns del Barri del convent pel 
lloguer d’un local social (6.000€).



LA rESIDÈNcIA GErIàTrIcA ZOILO FELIU S’AFEGEIx A UN PrO-
JEcTE D’ASSESSOrAMENT NUTrIcIONAL I GASTrONÒMIc

Aquest  projecte s’ha desenvolupat al geriàtric a 
través de l’empresa AGAR, una assessoria alimentària 
que engloba els camps de l’alimentació en totes les se-
ves vessants. La iniciativa està directament relacionada 
amb el projecte d’atenció centrada en la persona i, sens 
dubte, ha significat una millora del servei de cuina. 

Així, en l’àmbit gastronòmic s’ha treballat la mi-
llora de la presentació dels plats i de les coccions, i 
la recerca de nous productes. Per palpar els avenços 
nutricionals, s’ha tingut en compte una roda de 
menú setmanal, la valoració dels menús i un conjunt 
d’enquestes de qualitat per tal de fer seguiment de la 
satisfacció de les persones grans usuàries.

En definitiva, doncs, el projecte consta de dues 
o tres visites mensuals a la residència per tal de fer se-
guiment i acompanyament al servei de cuina de les re-
ceptes, del mètode de cocció, de la ració servida, de la 
presentació i de les característiques organolèptiques. 
També s’ha complementat amb formacions puntuals 
de l’estil show-cooking.

PrOJEcTE D’IMPLEMENTAcIÓ DEL MODEL D’ATENcIÓ cENTrA-
DA EN LA PErSONA AL GErIàTrIc DE LA BISBAL

Des de l’octubre del 2014, la Residència Gerià-
trica Municipal Zoilo Feliu, juntament amb FEATE 
(Federació d’Entitats d’Assistència a la Tercera Edat) 
i la Fundació Alzheimer Catalunya, està realitzant un 
projecte pioner  a la comarca del Baix Empordà: im-
plementar el model d’atenció centrada en la persona 
(ACP) al centre. El pas previ a aquesta col·laboració 
va ser presentar el projecte Convivim i decidim com 
viure. Només nou centres de Catalunya podien for-
mar part de la implementació de l’ACP i el geriàtric 
bisbalenc va ser un dels seleccionats: l’únic de les co-
marques gironines!

A partir d’aquí, es  formalitza l’equip motor (8 
persones) per gestionar tot aquest procés i la seva for-
mació: cal l’esforç i la implicació de tota l’organització. 
Treballar des de l’ACP implica fer-ho des d’un para-
digma en què tota jornada laboral del treballador pas-
sa per tenir present com deu ser la persona  a qui s’està 
ajudant i què és el que desitja o sent, de manera guiada 
i acompanyats pel consultor de la fundació i pel tre-
ball grupal que van fent entre tots els centres implicats. 

El projecte ha tingut 
una durada de 24 mesos i 
ara arriba a la seva culmi-
nació. Però no pot acabar 
aquí: cal seguir treballant 
en aquesta línia per millorar 
dia a dia la vida de les per-
sones que viuen i treballen a la residència. Així, l’eix de 
la nova filosofia de treball és, a tots nivells, la flexibilitat. 

EL GErIàTrIc ZOILO FELIU SIGNA UN cONvENI AMB L’OBrA 
SOcIAL LA cAIxA

L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà i l’Obra 
Social “la Caixa” van signar el passat setembre un con-
veni amb la finalitat d’establir un marc de col·laboració 
que incentivi el desenvolupament d’activitats de caràc-
ter social i assistencial al municipi. L’entitat bancària 
ha fet una aportació econòmica de 4.000€, que ha ser-
vit per a l’adquisició de mobiliari i material assisten-
cial per a la residència geriàtrica. Concretament, una 
màquina talladora de verdures per a la cuina i mobi-
liari per millorar l’entorn de dues sales i una habitació.

El conveni va ser signat per l’alcalde de la Bis-
bal, Lluís Sais, i el director de Banca d’Institucions de 
CaixaBank a Girona, Carles Juanola, acompanyats 
per Carme Anglada, directora d’Àrea de Negoci de 
CaixaBank a l’Empordà, i per Rafel Mateu, director 
de l’oficina de CaixaBank de la Bisbal.

gent gran

L’AGrAïMENT A TOTES LES PErSONES I ENTITATS
Des de la Residència Geriàtrica Municipal Zoilo Feliu es vol aprofitar aquest butlletí per donar les gràcies a 

totes les entitats, associacions, particulars i familiars de la ciutat que col·laboren en les activitats, festes i celebra-
cions de la residència. Així, es vol fer arribar un agraïment especial a tots els voluntaris i voluntàries que, de forma 
desinteressada, regalen el seu temps, aporten coneixement i donen calidesa a les persones grans del centre:

•  Sr. Joan Gasull, gravació i edició imat-
ges de presentació del projecte ACP.
•  Sra. Marisa Amador, massatge terapèutic
•  Sra. Roser Compaña, reiki.
•  Sr. Daniel Muñoz, acompanyament.
•  Als voluntaris del Convent dels Fran-

ciscans, sortides a mercat i jocs de taula.
•  Als voluntaris i voluntàries del projecte 
Apadrina un avi de Càritas, acompanya-
ment.
• Al Grup d’Escoltes i parròquia, que 
s’encarreguen de dur a terme la missa dels 

diumenges a la residència i donen suport 
perquè les persones grans del centre que 
ho desitgin puguin assistir a l’església en 
festivitats especials.
• Als voluntaris de Creu Roja que ens 
acompanyen a les sortides.

Agraïments:



EsPORTS

La Bisbal, Ciutat Esportiva

BEQUES PEr A LA PràcTIcA ESPOrTIvA PEr A
INFANTS DEL PrIMEr cIcLE DE PrIMàrIA

L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de la 
Bisbal ha encetat un projecte que pretén que 
cap nen de 1r i 2n de primària es quedi sense 
fer exercici per motius econòmics. Així, es 
posen els mitjans necessaris al seu abast be-
cant els infants que estan en situació de risc 
d’exclusió social. L’objectiu és que tots ells 
puguin accedir a les activitats esportives del 
municipi i promocionar l’esport com a eina 
integradora i socialitzadora. A més a més, 
també es volen proporcionar hàbits saluda-
bles, higiene i alimentació, així com valors i 
actitud positives que fomentin la companyo-
nia, la cooperació en el joc i el respecte als 
rivals. Cada any s’ampliarà a un cicle més 
d’Educació Primària fins que s’arribi al da-
rrer curs.

Aquest projecte es tradueix en un aug-
ment significatiu del respecte als professors 
i als progenitors, i en un comportament mi-
llor a casa i a l’escola, perquè la relació entre 
esport i educació la integració social i la mi-
llora de les conductes. Entre l’Àrea d’Esports 
del consistori, els centres educatius i el pro-
fessorat, els clubs i les entitats esportives 
bisbalenques, es genera una àmplia oferta 

esportiva, per 
tal d’apropar al 
màxim l’esport 
als infants bis-
balencs, tant 
en horari lectiu 
com en temps de 
lleure.

Així doncs, 
els ajuts esmen-
tats van desti-
nats a infants de 
1r i 2n de pri-
mària amb famí-

lies de renda limitada, amb la unitat familiar 
empadronada a la Bisbal d’Empordà i amb 
la inscripció a una activitat d’entitat esporti-
va bisbalenca durant aquest període del curs 
escolar. Els infants podran practicar l’esport 
que sol·licitin en funció dels seus interessos, 
gustos i aptituds. Això és possible gràcies a 
la col·laboració d’entitats com el Bisbal Bàs-
quet, el FEAT Bisbalenc, el Club Tennis Tau-
la, el Centre Excursionista Baix Empordà o 
el Centre Esportiu Club de Tennis la Bisbal 
d’Empordà.

FUTBOL NET: UNA INIcIATIvA PEr FOMENTAr LA 
cOhESIÓ I  LA vErTEBrAcIÓ LOcAL

L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de la 
Bisbal d’Empordà està treballant per tal de 
posar en funcionament el projecte Futbol Net, 
que promou la Fundació Futbol Club Barce-
lona. La iniciativa, que també compta amb el 
suport de la Diputació de Girona, pretén uti-
litzar l’esport en els àmbits socials del munici-
pi més desfavorits, amb el propòsit de fomen-
tar la cohesió, la vertebració local i els valors 
que promou l’esport. 

Aquest projecte és gratuït per a tots 
els participants. Va entrar en funcionament 
l’octubre passat i durarà fins al maig de l’any 
vinent, els dilluns i els dimecres de 17.30 a 
19.30 h. A hores d’ara, ja s’està fent ús de les 
instal·lacions esportives del centre educatiu 
IES la Bisbal. El programa Futbol Net té un to-
tal 53 alumnes participants (de 6è de primària 
a 4t d’ESO), dividits en tres grups d’uns 18 
alumnes cadascun i monitorats per un coor-
dinador del projecte i de dos educadors. 

El projecte pretén millorar la qualitat de 
vida de joves i infants que hi participen, a tra-
vés d’elements claus com la diversió, l’activitat 
física, la identitat, el compromís amb l’entorn 
i valors com l’esforç, el respecte, el treball en 
equip o la humilitat.



comunicació  i  informàtica

OPTIMITZAcIÓ INFOrMàTIcA DE L’AJUNTAMENT DE LA BISBAL

Des del Departament d’Informàtica del con-
sistori municipal s’està treballant per incrementar 
la utilització d’un programari lliure en serveis cor-
poratius, per tal d’optimitzar al màxim els recursos 
disponibles. Cal tenir en compte que, a banda de 
l’estalvi que significa, això permet una major lliber-
tat a l’hora de configurar determinades aplicacions.

A més a més, progressivament també s’estan 
substituint els equips obsolets per petites estacions 
de treball de baix consum energètic. Amb això, no 
només es permet reduir la despesa en electricitat, 
sinó que també es pot treballar de manera més cò-
moda, ja que els equips són més silenciosos. Tam-
bé s’està treballant per oferir un millor accés wifi a 
les Escoles Velles ja que, amb l’increment constant 
d’usuaris que utilitzen aquestes instal·lacions, ha 
calgut fer un replantejament i redimensionar-les als 
requisits reals.

LA BISBAL EN STrEAMING

Un dels projectes que l’Àrea de 
Noves Tecnologies de l’Ajuntament té 
entre mans és adquirir un equip per 
poder emetre vídeos en directe, via 
streaming. El dispositiu podria ser uti-
litzat per totes les àrees i permetria 
compartir en línia activitats rellevants 
que tenen lloc a la Bisbal: des dels 
plens municipals al Trencament de 
Càntir de la Festa Major. És qüestió de 
temps! 

treball interdisciplinari està format per un 
tècnic en noves tecnologies, una tècnica en 
participació i transparència i un periodista.

També s’ha creat un gabinet de prem-
sa que vehicula la relació amb els mitjans i 
treballa estretament amb les diferents àrees 
a fi construir un discurs institucional unitari, 
coherent i proper adaptat als diferents canals 
i xarxes en què l’Ajuntament publica contin-
guts. Cal vetllar per una comunicació objec-
tiva, professional i independent. A més, s’ha 
desenvolupat un nou web municipal que re-
sulta més entenedor, dinàmic, útil, pràctic i 
transparent. I és que cal tenir present la tasca 
desenvolupada en el camp de la transparèn-
cia institucional: el web ha assolit un 72% 
de transparència i això segueix en augment. 
Tanmateix, s’han dinamitzat les xarxes so-
cials i s’ha impulsat la participació ciutadana. 

I la màquina no s’atura aquí! El darrer 
exemple: aquest butlletí que tens a les mans.

UNA àrEA PEr MILLOrAr LA cOMUNIcAcIÓ, LA PArTIcIPAcIÓ I LA TrANSPArÈNcIA

Des de l’inici d’aquesta legislatura, l’Ajuntament de la Bisbal 
d’Empordà compta amb un equip de comunicació, transparència i par-
ticipació. Pensat per oferir millor informació al ciutadà, elaborar contin-
guts actualitzats i complidors amb els objectius de transparència, l’equip 
també treballa pel foment de la participació ciutadana. Aquest grup de 

Comunicació

Informàtica



Seguim! Aprenent (i ensenyant) a cop de CUP Treballant per tothom

Un cop passat el primer any i mig 
de govern és un bon moment per retre 
comptes amb la ciutadania i fer balanç 
de les actuacions i prioritats tingudes en 
compte dins les diferents responsabilitats 
de govern que tenim els regidors i regi-
dores d’ERC, amb el benentès que tota 
l’actuació del govern municipal, que com-
partim amb la CUP i ICV-EUiA, respon a 
una acció conjunta i a un projecte de ciu-
tat compartit.

D’entrada, val a dir que ens trobem 
en una situació en què amb uns recursos 
cada cop més limitats hem de garantir 
millors serveis i major qualitat, cosa no 
sempre fàcil i que ens requereix un sobre-
esforç. 

Per tant, davant aquesta situació, 
hem prioritzat la inversió social i la inver-
sió en les persones, pensant tant en el seu 
present com en el seu futur.

Fruit d’això, i entre moltes al-
tres coses, s’ha ampliat l’oferta educativa 
aconseguint dos cicles formatius nous, el 
llargament reivindicat de Terrisseria i el 
d’Integració Social. En Promoció Econò-
mica i Desenvolupament Local, s’ha tre-
ballat tant per l’obertura de Terracota 
Museu, com a peça clau i estratègica, com 
en el Pla Estratègic de Desenvolupament 
Local per establir polítiques que fomentin 
l’ocupació. Hem implementat les beques 
esportives i el programa Futbol Net per 
reforçar els valors dels nostres joves. Tre-
ballem per obrir provisionalment l’antic 
escorxador com a Biblioteca i invertim en 
millores en la Residència Geriàtrica.

Aquesta és, de forma molt resumi-
da, la línia en què estem treballant i tre-
ballarem. Per damunt de tot, les persones.

Seguim!

Bufen temps de canvi, arreu. Vents 
d’esperança que ens han situat, com a 
poble, a tocar d’una anhelada República. 
Però també bufen vents de tempesta: en 
aquests temps de decadència del capitalis-
me totalitari, el neofeixisme s’obre pas per 
les escletxes que han obert els amos del 
sistema mentre es dedicaven a combatre 
amb totes les seves armes qualsevol alter-
nativa real de transformació, que només 
pot venir de baix a l’esquerra. 

I nosaltres som aquí, humilment 
però tossuts, també a la Bisbal, per trans-
formar-ho tot. Amb aquest propòsit ens 
vam presentar a les eleccions i vam accep-
tar formar part de l’equip de govern de la 
Bisbal, conscients de les nostres limita-
cions i mancances, conscients de les man-
cances i limitacions del sistema, però amb 
la ferma voluntat d’aprendre ràpid per mi-
rar d’ensenyar que és possible fer les coses 
d’una altra manera. 

I així ho han fet i ho segueixen 
fent els nostres dos regidors i la nostra 
regidora. Aprendre ràpid per crear, des 
de zero, espais de participació en els te-
mes que ens afecten a tots i a totes, com 
els pressupostos participatius, que tot just 
hem començat a desplegar; per fer que 
l’ajuntament sigui un edifi ci transparent, 
obert a totes les mirades; per vestir es-
pais de lluita i tolerància zero contra les 
violències sistèmiques com la patriarcal i 
avançar en igualtats reals de gènere i en la 
lluita contra les discriminacions sexuals; 
per fer que la gent jove agafi  el futur amb 
les seves mans; per afermar la riquesa 
de les entitats culturals bisbalenques i la 
cultura en general, sabedors que, com va 
dir Montserrat Roig, la cultura és l’opció 
política revolucionària més efi caç a llarg 
termini. 

Aprenem, ensenyem, avancem. 
Seguim. 

Davant l’oportunitat d’entrar 
a formar part del govern ERC-CUP-
ICV-EUiA vam acceptar per treballar 
per la Bisbal i dur a terme les nostres 
polítiques socials, que són el nostre 
tret distintiu. Calia aplicar el programa 
electoral d’ICV-EUiA per tal d’afrontar 
la situació d’emergència social i la crisi 
de model de ciutat. 

Des de l’oposició, ja havíem re-
clamat donar resposta a la situació que 
vivien nombroses famílies amb infants, 
la mobilització d’habitatges buits, la 
tarifació social... Així, vam optar per 
treballar en la creació d’una Regidoria 
d’Acció Social i Ciutadania, cabdal per 
a la realitat de la nostra ciutat. Després 
de quatre anys de govern PSC-CIU ma-
rejant la perdiu per no fer res, en poc 
més d’un any hem recuperat compe-
tències municipals per garantir el dret 
a una vida digna, cobrint les necessi-
tats bàsiques i defensant la igualtat 
d’oportunitats de tots. 

Hem dotat l’Àrea amb una tècni-
ca per gestionar i desenvolupar políti-
ques municipals actives que millorin la 
convivència i que promoguin la justícia 
social entre bisbalencs i bisbalenques.

També hi havia grans temes de 
ciutat que calia desencallar i vam voler 
ser part activa en la cerca de solucions.

Pel que fa a la gestió de l’aigua, 
havíem denunciat la nul•litat del con-
veni amb Sorea i ara continuem treba-
llant per la remunicipalització del ser-
vei a fi de millorar-ne la qualitat. 

Respecte a la Biblioteca, havíem 
reclamat el servei que pertoca a una 
capital de comarca: amb l’adequació de 
l’antic escorxador que aquest govern 
desenvolupa, hem contribuït a trobar 
l’alternativa que mereixem. 

Opinió



550 dies perduts per la Bisbal Compromís x La Bisbal informa ERC-CUP-ICV es resignen a  una ciutat bruta

Quan portem 550 dies de govern, 
podem afi rmar que la Bisbal ha perdut el 
primer 40 per cent de la legislatura. Te-
nim un govern  que no té cap tipus d’acció 
comuna, sinó que actuen com a tres par-
tits amb objectius i interessos diferents. 
Un govern que fi ns i tot ha incomplert el 
pacte que varen signar el juny del 2015. 
Que no ha aprovat cap projecte propi. 
Que s’ha apuntat a les nostres mocions, 
entre d’altres, per municipalitzar el servei 
d’aigua, per fer tarifació social o incorpo-
rar-se a l’ATM.

Desaprofi ta l’herència rebuda 
amb una situació econòmica envejable 
i, en comptes d’invertir-ho en nous ser-
veis, incrementa la despesa corrent en 
800.000 euros anuals. Un govern que per 
invertir ha de preveure un increment de 
l’endeutament en 1,8 milions d’euros i que 
per quadrar els números ha d’incrementar 
la pressió impositiva el 2017 en un 6,7% 
en la taxa d’escombraries, per exemple.

Un govern que, per no reconèi-
xer la feina feta anteriorment, ha deixat 
d’implementar el Pla Estratègic per a 
l’Ocupació o el Pla General d’Ordenació 
Urbana, deixant sense desenvolupar la 
zona d’equipament de sota el convent, els 
accessos al cementiri o la recuperació de 
la muralla.

Un govern que ha optat per dotar 
serveis com comunicació i acció social, 
però ni tan sols cobreix les baixes a la bri-
gada de serveis, el que ens ha conduït a 
tenir una ciutat bruta i deixada.

Un govern que en comptes 
d’intentar arranjar la situació de la Bi-
blioteca o de Sorea, només intenta 
allargar al màxim el conflicte per evitar 
l’assumpció de responsabilitats. En re-
sum: un desgovern.

Una ciutat sense comerç és una 
ciutat morta. Tenir un bon comerç im-
plica a tothom,  comerciants, bisbalencs, 
Ajuntament i oposició.

CxLB s’ha proposat, des de 
l’oposició, potenciar el comerç de la nostra 
ciutat aconseguint atreure visitants amb el 
patrimoni històric i cultural, perquè aca-
bin coneixent també els nostres comerços.

Castell palau. Nucli antic. Call 
jueu. Museu Terracotta. Ceràmica. 
Aquesta hauria de ser la senyalització tu-
rística (marró) que hauríem de trobar a 
les carreteres d’accés a la Bisbal (des de 
Girona, Figueres i Palamós), perquè els 
visitants de la zona entressin a la Bisbal a 
conèixer el nostre patrimoni històric i cul-
tural i, de retruc, el nostre comerç. Amb 
aquesta fi nalitat, vam presentar en el ple 
d’octubre una moció, que es va aprovar, 
per tal que l’equip de govern realitzés les 
gestions necessàries per a la instal•lació 
d’aquesta senyalització turística a les ca-
rreteres d’accés a la Bisbal i a l’entrada de 
la Bisbal, amb l’objectiu de millorar tota la 
senyalització d’orientació de la ciutat per 
aconseguir que els visitants trobin fàcil-
ment els punts d’interès patrimonial, cul-
tural, comercial i de serveis. 

Per potenciar el comerç i la res-
ta de l’activitat econòmica, també vam 
presentar al•legacions a les Ordenan-
ces Fiscals del 2016 per tal d’abaixar la 
taxa d’escombraries com un ajut directe 
a aquests sectors. L’equip de govern va 
rebutjar aquesta baixada i per al 2017 
ha acordat una pujada del 6,22% de les 
escombraries a les activitats comercials 
i a particulars. Tornarem a presentar 
al•legacions.

CxLB continuarà treballant per 
la Bisbal.

Hi ha la percepció generalitzada 
que darrerament els espais públics de la 
ciutat estan més bruts i deixats del que 
han estat mai. És una realitat que atribuïm 
a dos factors: l’incivisme d’una part de la 
ciutadania que és una constant temporal 
(ni més ara, ni menys abans) i a la falta 
de reacció de l’Ajuntament. D’ençà que el 
juliol de 2015 comencen a governar ERC, 
CUP i Iniciativa, hi ha hagut una manca 
total de control sobre la via pública. No hi 
ha cap control polític real sobre aquests 
aspectes, perquè ha desaparegut l’Àrea de 
Via Pública i no hi ha cap regidor respon-
sable, ja que les competències formalment 
les exerceix l’alcalde. 

L’incivisme necessita pressió cons-
tant, control, coordinació entre àrees i 
voluntat política, al fi nal, per sancionar 
l’infractor a través de les Ordenances Mu-
nicipals, que per a això hi són. Fer un ban 
municipal és, a aquestes alçades, absolu-
tament ridícul. Però la deixadesa a la via 
pública té més cares: des del juliol de 2015 
no s’ha repintat ni un sol pas de vianants, 
no s’ha fet ni arreglat un sol metre de vo-
rera, ni s’ha enquitranat cap carrer. 

El microurbanisme ha desaparegut 
del pressupost per engreixar, això sí, les 
despeses de propaganda i autobombo. 

GRUPS POLÍTICS
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#1 concentració en motiu del Dia contra 
la violència envers les dones // #2 Gran 
afluència de gent a la presentació del nou 
llibre de xavier Besalú // #3 La xerrada 
de David vila dóna el tret de sortida al 
vxL a la Bisbal // #4 Mazoni actua a Ma-
drid i valència a través d’Artistas En ruta  
// #5 Primer aniversari del Punt de Lectu-
ra del barri del convent // #6  L’artesana 
Sana López, protagonista del programa 
‘Tot un món’ de Tv3 // #7  Sanjosex revisa 
el cançoner de tradició oral amb ‘càntut’ 
// #8  Estimbarry presenta el seu àlbum 
de debut // #9  Els voltors celebren la 
cloenda del seu 20è aniversari amb una 
exposició i un vídeo commemoratiu // #10  
calitjes Fortes, el darrer crit de l’escena 
bisbalenca // #11  The Gramophone 
Allstars, nominats als Premis Arc en la 
categoria de ‘Millor gira per festivals’ //

 #12  correus trasllada la seu a les seves 
antigues dependències del c. Hospital 
// #13  yes The Music! actua al Mundial 
per La Marató de TV3 // #14  100 anys de 
la 1a Festa de l’Arbre a la Bisbal (1916-
2016) // #15  Medusa Box ultima detalls 
del seu nou treball // #16  La Bisbal, 
present a la selecció dels ‘13 pobles que 
has de veure abans de morir’ de Time 
Out Girona // #17  La Puça Diatònica 
prepara nou disc i relleu de contrabaixis-
ta // #18  La Penya Barcelonista de la 
Bisbal celebra el seu 25è aniversari // 
#19  Els Geganters, presents a l’acte 
dels 15 anys de Ràdio Capital // #20  El 
Sofregit de Ceba Quim Matas, guardo-
nat amb el Premi Girona Excel·lent

DESTAQUEM

21
DES di

me
cr

es Parlem de llibres
Antologia de Sppon River 
d’Edgar Lee Master. 20,30h Biblioteca

22
DES

di
jou

s

Música i paraules
Escenificacions d’estudiants de 
l’Institut de la Bisbal. 19h Mundial

25
DES di

um
en

ge Els Pastorets
18h Mundial

Ball de Dracs amb luka caro, 
Pelukas + Dj’s Dracs 23.50 h Pavelló Firal

26
DES

di
llu

ns concert de Sant Esteve
19h Mundial

30
DES di

ve
nd

re
s

cantada de Nadales 
Amb el Cor Carreras Dagas 18h Plaça M.

01
GEN di

um
en

ge Quina del Bisbal Bàsquet
17h Pavelló Firal

02
GEN

di
llu

ns carter reial
18h Torre Maria

04
GEN di

me
cr

es carter reial
18 h Plaça Major

05
GEN

di
jou

s

cavalcada de reis
18 h Sortida carrer 6 d’octubre

06
GEN di

ve
nd

re
s

Els Pastorets
18h Mundial

07
GEN di

ss
ab

te Fira rebaixa d’hivern

Quina de Nadal dels Dracs 

concert. Paul Fuster

Tot el dia pels carrers de la Bisbal.
17.30 h Actuació del grup 
Calitjes Fortes a la plaça Major

18.30 h Pavelló Firal

22h Mundial

Donació de Sang

No anem sobrats de bona gent
Tot el dia. Mundial 

Presentació de la primera
novel·la de Pere Maruny. 20h Mundial 

23
DES di

ve
nd

re
s


