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Aquest 2017 arriba, ni més ni menys, que la 22a 
edició de la Fira de Circ al Carrer de la Bisbal 
d’Empordà. Sembla que fou ahir, però era l’any 1996 
quan els Nuiks, una entitat juvenil bisbalenca sense 
ànim de lucre, van treure’s de la màniga el que ha aca-
bat esdevenint un referent en el món del circ i les arts 
escèniques. 
Avui la Fira de Circ al Carrer és un model per a al-
tres municipis que organitzen tot tipus de fires. Els 
Nuiks no eren fanàtics del circ contemporani: només 
volien posar la Bisbal potes enlaire. I bé que ho van 
aconseguir: els organitzadors hi treballen durant tot 
l’any, els col·laboradors s’hi llancen de caps, els bis-
balencs en treuen pit i el públic d’arreu en gaudeix. 
Any rere any. I aquest 2017 ben segur que no serà 
cap excepció. Durant tres dies, més d’una trentena de 
companyies i una seixantena d’espectacles ompliran 
els carrers i les places de la Bisbal d’Empordà. 

I és que aquest esdeveniment repercuteix a molts efectes. És per això que, de la 
passada edició del 2016, l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà en va encarregar 

un estudi de l’impacte econòmic que va tenir al municipi. L’empresa escollida va 
ser Baldrick & Munitz SL, especialitzada en la matèria i amb una metodologia 
d’allò més professional. L’objectiu de l’encàrrec era tenir un major grau de co-

neixement de l’esdeveniment, un millor seguiment dels resultats, optimitzar els 
recursos públics i, en definitiva, disposar d’una eina per a la presa de decisions.

El positiu impacte econòmic 
de la Fira de Circ al Carrer

Disseny: Maria Cerezo



l’estiu. A més, l’aportació d’aigua del Pasteral per-
metria reduir la pressió actual de l’aqüífer del Baix 
Ter, d’on es proveeixen al voltant d’una trentena de 
municipis. 

Les tres poblacions formen part de la Jun-
ta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter i, jun-
tes, sumen el major nombre d’usuaris de boca de 
l’entitat, per la seva població resident —uns 35.000 
habitants— i per la flotant, que a l’estiu pot arribar 
als 100.000 habitants. L’increment de consumi-
dors i la disminució de les pluges fa minvar cada 
estiu el cabal disponible, de manera que facilita la 
pressió del mar i el risc de salinització. Per aquest 
motiu, mantenen que, a banda de pal·liar aquest 
dèficit hídric, la prolongació de la canonada del 
Pasteral tindria repercussions econòmiques i me-
diambientals molt clares. Els ajuntaments es re-
uniran properament amb l’Agència Catalana de 
l’Aigua i amb el Consorci de la Costa Brava amb 
qui han trobat molt bona predisposició per abor-
dar la problemàtica i trobar solucions definitives.

ELS ACCIDENTS DE TRÀNSIT A LA BISBAL ES 
VAN REDUIR UN 13 %  L’ANY 2016

Segons el darrer informe d’accidentalitat 
desenvolupat per la Policia Local de la Bisbal 
d’Empordà, l’any passat hi va haver un total de 
23 ferits en accidents de trànsit: un de greu i 22 
de lleus. D’altra banda, s’han comptabilitzat un 
total de 95 persones implicades en accidents, 
dels quals 3 eren vianants.  

Aquests resultats evidencien el correcte 
funcionament de les mesures implementades 
per tal de reduir la sinistralitat a la població. 
Així, si ho comparem amb el 2015, es registra 
una baixada del 13 % pel que fa als accidents, 
un 4 % menys de víctimes i un 50 % dels ferits 
greus, que haurien passat de 2 a 1.

Cal tenir present que, de tots els acci-
dents, la majoria (13) van ser col·lisions fron-
tals o laterals, una desena van ser per col·lisió 
per encalç i un altra desena van ser per xoc amb 
algun obstacle fix. A més a més, els atropella-
ments han tingut una baixada del 43 % en rela-
ció amb l’any 2015: només se n’han registrat 4. 

La major part dels accidents (el 61 %) 
segueixen essent a les travesseres, un total de 
31. D’aquests, 14 han transcorregut a la C-66 (ctra. Girona-Palamós) i 11 a la travessera del nou 
vial. La principal causa d’accidents (fins a 12 casos) és no respectar la distància de seguretat, 
seguida de fer una maniobra incorrecta (8).

Alcaldia , policia local i hisenda

L’ATC OFERIRÀ ELS SEUS SERVEIS ALS CONTRIBUENTS DES D’UNA NOVA 
OFICINA A LA BISBAL

La Bisbal disposarà d’una de les quinze oficines territorials que l’Agència 
Tributària de Catalunya (ATC) obrirà aquest 2017 arreu de la geografia catalana, 
en el marc del seu desplegament territorial. Aquestes noves oficines se sumaran a 
les quatre delegacions que l’Agència ja té a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. 
El secretari d’Hisenda de la Generalitat, Lluís Salvadó, acompanyat pel delegat 
del Govern a Girona, Eudald Casadesús, va fer aquest anunci el passat 16 de fe-
brer, després d’una reunió amb el primer tinent d’alcalde de la Bisbal d’Empordà, 
David Baixeras, i els regidors Carme Vall i Josep Maria Castells. 

L’Agència Tributària de Catalunya ha iniciat els tràmits per contractar, 
mitjançant el procediment d’adjudicació directa, el lloguer d’un local d’entre 250 
i 350 m2, que estigui situat dins la trama urbana, tingui una bona accessibili-
tat i disposi d’espais adequats per poder-hi instal·lar oficines administratives i 
d’atenció al públic. L’Agència ocuparà aquest espai en règim de lloguer per un 
període mínim de cinc anys, renovables cada any fins a 10, per un preu màxim 
de 4,5 euros/m2/mes.

LA BISBAL, TORROELLA DE MONTGRÍ I L’ESCALA RECLAMARAN
CONJUNTAMENT LA PERLLONGACIÓ DE LA CANONADA DEL PASTERAL

Els alcaldes de la Bisbal, Torroella de Montgrí i l’Escala reclamaran con-
juntament que es faci arribar la canonada d’aigua del Pasteral fins als tres muni-
cipis. Lluís Sais, Josep Maria Rufí i Víctor Puga coincideixen que aquesta seria 
la solució definitiva a les tensions d’abastament que pateixen els tres municipis a 



CULTURA

LA BISBAL S’UNEIX A LA XARXA ‘DOCS-
BARCELONA DEL MES’, UNA PROLON-
GACIÓ DEL FESTIVAL INTERNACIONAL 
DOCSBARCELONA

Va començar el passat 24 de fe-
brer i ja és una realitat: la Bisbal forma 
part de la xarxa ‘DocsBarcelona del 
mes’, una prolongació del reconegut 
festival internacional de documentals 
DocsBarcelona. La idea del projecte 
és acostar el cinema documental al 
màxim nombre d’espectadors possi-
ble, portant-lo arreu del territori on hi 
hagi espectadors, tant a les grans ciu-
tats com als pobles petits. 

En el cas de la Bisbal d’Empordà, 
els documentals es projecten el darrer 
divendres de cada mes, a les vuit del 
vespre, a la sala d’actes de l’Arxiu Co-
marcal del Baix Empordà (c/ Teatre 
Vell, 8). L’entrada és gratuïta i sempre 
hi ha una petita presentació introduc-
tòria prèvia al documental. El film que 
va encetar el cicle el 24 de febrer va ser 
Dins l’armari, dirigit per Sophia Luvarà. 
El passat 31 de març va continuar amb 
Shadow Girl, de María Teresa Larraín.

‘DocsBarcelona del mes’ vol 
contribuir a crear un hàbit de consum 
del gènere documental a través d’una 
oferta regular de qualitat, internacio-
nal i més enllà dels festivals. Així, en 
aquest sentit, l’Àrea de Cultura de 
l’Ajuntament de la Bisbal se suma al 
projecte amb la finalitat de treballar per 
una programació estable en l’àmbit dels 
audiovisuals de contingut cultural i per 
tal d’oferir als ciutadans el millor de la 

producció audiovisual europea en el 
gènere documental, el qual viu una ra-
diant etapa d’efervescència creativa. El 
cicle de projeccions també compta amb 
la col·laboració del col·lectiu FIC.BiE.

UN PRIMER TRIMESTRE FARCIT 
D’EXPOSICIONS I DE PRESENTACIONS 
DE LLIBRES

El Castell Palau de la Bisbal ha 
encetat l’any amb una programació 
ben atapeïda d’exposicions. El tret de 
sortida va ser l’exposició “Gironit”, de 
Vicenç Rovira, que mostrava el treball 
realitzat en el llibre del mateix nom i 
que recollia fotografies en blanc i ne-
gre de la Girona nocturna entre mu-
ralles i que es va poder visitar del 13 
de gener al 12 de febrer. La va seguir 
l’exposició “Retrospectiva 1970-2017” 
del metge traumatòleg i artista gironí 
Josep Marsà, que es va estrenar el 17 
de febrer i va estar expo-
sada fins al 26 de febrer. 
Només una setmana més 
tard de la inauguració, el 
Dr. Josep Marsà ens va 
deixar i el consistori va 
publicar un comunicat 
expressant el més sentit 
condol a la seva família i 
amics. L’última exposició 
d’aquest primer trimestre 
de 2017, del 3 al 26 de març, ha estat la 
que diversos artistes plàstics van fer per 
recordar Manuel Vázquez Montalbán a 
través del seu personatge més emble-
màtic i conegut: Pepe Carvalho.

Pel que fa a les presentacions de 
llibres (al Mundial o  a la Biblioteca), la 
primera de l’any va ser la de Mar Bosch 
Oliveras, que va venir el 9 de gener a 
presentar la seva darrera novel·la, Les 
generacions espontànies. Un mes més 
tard, el 7 de febrer, es va presentar el 
llibre Fora de classe. Textos de filosofia 
de guerrilla, de Marina Garcés, amb 
la presència d’Antoni Puigverd, Adrià 

Pujol, la mateixa autora i amb una in-
troducció a càrrec de Carles Sanjosé. El 
17 de febrer es va presentar la increïble 
història de Francesc Tubau: El pacifis-
ta que pretenia volar una discoteca, de 
Joan Gasull, i amb la col·laboració de 
Mercè Giralt i Marià Sais. I ja de cara 
al març, el divendres 3, es va presen-
tar el llibre Narcís Lloveras: cronista 
republicà de la Bisbal al Front d’Aragó, 
1922-1937, de Jaume Guillamet,  amb 
la intervenció de l’alcalde Lluís Sais i 
de Xavier Cortadellas.  Xavier Cugat i 
Mingall (1900-1990), de Joan Gay, Joa-
quim Rabaseda i Anna Costal va ser el 
llibre el protagonista de la presentació 
que va acollir l’amfiteatre del Mundial 
el divendres 17 de març. I, per acabar 
el trimestre, es va presentar El riu encès, 
de Miquel Martín Serra, el divendres 
24 de març. Un bon grapat de propos-
tes per a un Sant Jordi que ja s’acosta.
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Què passa quan el Daró baixa carregat d’aigua?

La vinyeta de l’artista bisbalenc
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El passat dissabte 4 de fe-
brer es va inaugurar l’exposició 
que culmina l’obra de la Rogenca, 
el projecte artístic vital d’Antònia 
Roig. La marca de ceràmica pensa-
da, creada, elaborada i comercia-
litzada per aquesta artista és una 
proposta alternativa que segueix 
una estètica pròpia fruit d’una ma-
nera particular de contemplar la 
vida i de transformar-la per mitjà 
de la creació ceràmica. Amb pas-
sió, tenacitat i il·lusió, l’Antònia 
ha aconseguit combinar de ma-
nera equilibrada la recerca en les 
nostres tradicions populars i la 
investigació en materials, formes 

i colors, per tal d’oferir-nos una 
obra ceràmica única; una obra que, 
en el seu conjunt, és la integració 
original i estètica de les transfor-
macions personals i professionals 
esdevingudes a l’autora al llarg de 
molts anys de treball continuat. 

L’exposició “Rogenca, ar-
gila i foc” pretén mostrar els seus 
més de quaranta anys d’ofici, el 
temps que ha dedicat a recórrer 
un camí ascendent en la recerca 
d’un llenguatge ceràmic propi. És 
la celebració —ara que l’autora tot 
just ha tancat portes—, de la seva 
llarga trajectòria, una bona mostra 
de la plenitud de la seva creativitat, 

alhora que vol ser una aturada per 
reflexionar i gaudir de l’experiència 
assolida. L’exposició, que es pot vi-
sitar al Terracotta Museu fins al 7 
de maig, esdevé una bona oportu-
nitat per conèixer les inquietuds 
artístiques de l’autora durant la 
seva llarga i profitosa trajectòria 
professional i vital, reflectides en 
aquesta proposta de maduresa 
creativa. Una festa visual que ens 
convida a celebrar i gaudir del 
seu univers personal i artístic. Un 
nom: “Rogenca”, que evoca no no-
més el color de la terra, sinó també 
la convicció política i vital que ha 
marcat la seva trajectòria personal.

ANTÒNIA ROIG  CULMINA LA SEVA CARRERA AMB L’EXPOSICIÓ ‘ROGENCA, ARGILA I FOC’ 

terracotta museu

cultura

LA BISBAL CELEBRA EL DIA MUNDIAL DE LA POESIA AMB L’ITINERARI ‘CAFÈ AMB VERS’

El dia 21 de març és el Dia Mundial de la Poesia. A la 
Bisbal, però, es va commemorar tornant a portar la poesia al 
carrer. Va ser durant la tarda del passat dissabte 18 de març. 
Per segon any consecutiu, es va proposar l’itinerari poètic 
anomenat ‘Cafè amb Vers’, que va permetre escoltar poesies 
en diversos idiomes a llibreries i bars de la població, establi-
ments col·laboradors del Voluntariat per la Llengua.

La jornada va ser un èxit de participació. Al llarg de la 
tarda, es van poder escoltar poesies en català, castellà, italià, 
romanès, àrab, rus, alemany, soninke, ucraïnès i diola. En-
guany l’acompanyament va anar a càrrec de Mariona Llenas, 
alumna de l’Escola Municipal de Música Conrad Saló.



Promoció i Desenvolupament Local

ESPAIS INDUSTRIALS EMPORDÀ: LA PRIMERA MARCA DE PROMOCIÓ CONJUNTA 
DELS POLÍGONS INDUSTRIALS I ZONES D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA BISBAL I RODALIES

La marca Espais Industrials Empordà es va presentar el passat 30 de no-
vembre al Teatre Mundial i el seu objectiu és donar a conèixer conjuntament 
l’oferta de polígons industrials i zones d’activitat econòmica disponibles i atreu-
re noves empreses al territori.  Vol esdeve-
nir la primera marca de promoció conjunta 
dels polígons industrials i zones d’activitat 
econòmica de l’àmbit del Pla Estratègic de 

la Bisbal d’Empordà, Forallac, Cruïlles, 
Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Corçà i 
Ullastret i el seu pla de comunicació.

Espais Industrials Empordà gaudeix 
d’una imatge personalitzada i capsules de 
vídeos promocionals que compten amb la 
col·laboració de set empreses instal·lades 
al territori que expliquen cadascun d’ells 
un valor del fet d’estar en aquesta ubicació. 
La marca compta amb la complicitat dels 
empresaris com a principals prescriptors 
d’aquests espais industrials. Aquestes em-
preses són: Àngel Mir, Cul de Sac, Cerà-
miques Aparicio, La Brava Beer, Té Gust, 
GGiròs, Dovre Ibèrica.

CINC PERSONES ATURADES DE LLAR-
GA DURADA S’INCORPOREN A TREBALLAR A 
L’AJUNTAMENT DE LA BISBAL 

El consistori, en la seva acció de pro-
moció de les polítiques actives d’ocupació, 
va incorporar cinc persones aturades de 
llarga durada per al desenvolupament de 
diferents tasques amb l’objectiu de millorar 
les seves possibilitats de retorn al mercat de 
treball. Així, al llarg de sis mesos, els treba-
lladors contractats tornen a treballar en els 
àmbits relacionats amb la seva experiència 
professional anterior. Les tasques que des-
envolupen estan relacionades amb el man-
teniment dels espais verds de la Bisbal, el manteniment del Pavelló d’Esports 
Municipal i amb tasques de suport a l’atenció a les famílies i els usuaris.

El programa que ha permès dur a terme aquestes contractacions com-

bina dues accions: formació i treball. Les accions formati-
ves estaran adaptades al lloc de treball que desenvolupen els 
participants per tal de millorar les seves possibilitats d’accés 
al mercat laboral un cop finalitzat el projecte. 

Aquest projecte és possible gràcies a una subvenció del 
Servei d’Ocupació de Catalunya adreçada al Consell Comar-
cal del Baix Empordà. L’Ajuntament col·labora financerament 
perquè aquests cinc treballa-
dors participin en el projecte.

BALANÇ DELS PROJEC-
TES DE DESENVOLUPAMENT 
DEL PASSAT 2016 

El passat 2016 els ser-
veis d’orientació laboral van 
atendre un total de 337 perso-
nes, amb les quals es va treba-
llar l’elaboració del currícu-
lum, la definició de l’objectiu 
professional, com superar 
una entrevista de treball i 
les competències bàsiques i 
transversals necessàries per 
a la recerca de feina.  D’altra 
banda, es van rebre un total 
de 118 ofertes de treball i van 
trobar feina 215 persones. 

També se segueix tre-
ballant per tal de fomentar el 
retorn al sistema educatiu de 
les persones amb un baix ni-
vell formatiu a través d’un programa de formació de nivell 
de primària i d’un programa de formació per a la finalització 
dels estudis d’educació secundària. 

Així, amb la voluntat de donar resposta tant a les ne-
cessitats del mercat de treball com a les necessitats de les 
persones aturades, s’han organitzat formacions en el sector 
d’atenció a les persones amb un curs d’auxiliar de geriatria; 
en el sector del manteniment, amb una formació de man-
tenidor/reparador d’habitatges, i en l’àmbit de l’hostaleria 
s’han organitzat dos cursos: un de cambrera d’habitacions 

complementat amb el carnet de manipu-
lador d’aliments i un d’anglès per a hos-
taleria.

Amb l’objectiu de fomentar la 
col·laboració publicoprivada i amb la 
voluntat de donar resposta als diferents 
col·lectius, l’Ajuntament ha signat conve-
nis de col·laboració amb el Consell Co-
marcal del Baix Empordà i amb la UTE 
Oscobe-Intermedia, per al desenvolu-
pament en el municipi de programes de 
formació i orientació laboral adreçats a 
joves inscrits en el Programa de Garantia 
Juvenil. En aquest context, s’ha desenvo-
lupat el programa Joves per l’Ocupació i 
el Centre de Noves Oportunitats que tre-
ballen amb un total de 55 joves. Aquests 
programes ofereixen una formació pro-
fessionalitzadora als joves, la possibilitat 
de treballar durant sis mesos i els  donen 
suport perquè finalitzin l’ESO.



LA MILLORA DEL SENDER PR-103 DEL PONT VELL

A tocar del pont Vell arrenca un cami-
net que ressegueix, riu amunt, el marge dret 
del Daró durant uns 170 metres fins a eixir 
perpendicularment al carrer del puig d’en Vi-
dal. Aquest sender forma part de l’anomenat 
PR-103: un recorregut de 14 quilòmetres 
senyalitzat amb les típiques franges grogues 
i blanques del petit recorregut que ens guia 
fins al puig d’Arques. Fins fa ben poc temps 
aquest camí era un cul-de-sac, brut i deixat, 
envaït per la vegetació, que oferia invisibilitat 
a les disbauxes juvenils, així com a les depo-
sicions dels gossos conduïts pels seus amos.

Amb la voluntat de dignificar el camí 
i la imatge del riu, s’han realitzat un seguit 
d’actuacions com la plantació d’arbres (frei-
xes) i arbustos de ribera (alocs), el muntatge 
d’una tanca de fusta, la prohibició d’aparcar 
a l’inici del sender i la millora del ferm amb 
sauló compactat. Aquesta intervenció, que 
convida a la passejada tranquil·la i a la con-
templació del Daró i el pont Vell, ja estava prevista en 
el Pla de Recuperació Integral del riu Daró, en l’acció 
de completar la xarxa de camins vora el riu i senyalit-
zar el seu patrimoni natural i cultural.

MEDI AMBIENT

ELS BISBALENCS NOMÉS RECICLEN EL 39 % DELS RESIDUS 
QUE GENEREN

A la Bisbal només es recicla un 39 % dels resi-
dus generals. Aquest fet evidencia que hi ha molta gent 
que no recicla els residus que produeix. La pràctica del 
reciclatge és el reflex del nivell cultural d’una societat 
i demostra el grau de responsabilitat social que tenim 
com a individus.

I cal explicar que reciclant es preserva l’entorn i es 
millora la qualitat de vida, es redueix el nivell de gasos 
d’efecte hivernacle a l’atmosfera que estan incidint amb 
el canvi climàtic i s’eviten les substàncies contaminants 
i nocives que, entre d’altres, contaminen el sòl i l’aigua 
(a la Bisbal se’n pateixen les conseqüències). Reciclar 
també és un gest de solidaritat recíproca amb els con-
ciutadans presents i futurs, es redueix el cost del trac-
tament de residus i es podria prescindir dels abocadors 
desbordats i contaminats, a més de contribuir a l’estalvi 
de matèries primeres finites, però imprescindibles per 
a la vida quotidiana. 

Reciclar depèn només de la voluntat de cadascú. 
És un hàbit saludable, com rentar-se les dents, dutxar-
se o fer exercici. I tant important o més que reciclar és 
poder reduir els residus que es generen, ja sigui fent 
compostatge, comprant productes no envasats, fent 
servir cistells en lloc de bosses de plàstic o evitant la 
compra compulsiva. 



UN PLA LOCAL DE JOVENTUT QUE S’ADAPTI A LA REALITAT 
BISBALENCA

L’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de la Bisbal va 
presentar el Pla Local de Joventut 2017-2019. El document 
va tenir la seva aprovació inicial al plenari del gener i va es-
tar en exposició pública i període d’al·legacions fins al pas-
sat 9 de març. El Pla de Joventut no és un document tancat, 
sinó que es pot anar modificant i adaptant. És per això que 
s’organitzaran dues assemblees generals anuals amb el jo-
vent bisbalenc per tal d’escoltar les seves demandes i fer 
una planificació conjunta d’activitats. S’organitzaran troba-
des demanades pels joves sobre temàtiques concretes del 
seu interès.

El Pla vol recollir les necessitats dels joves bisbalencs 
i les polítiques que se seguiran per donar-los resposta. Així, 
el document estableix els objectius de les futures polítiques 
juvenils i, per tal d’adaptar-les a la realitat, va ser necessari 
dur a terme una anàlisi acurada de l’estat actual dels joves en 
el municipi. 

El procés de diagnosi, dut a terme en col·laboració de 
la cooperativa I-labso, va detectar diverses problemàtiques 
de cohesió i convivència a causa de factors com la manca 
de valors i de referents, la falta d’oportunitats i de capacitats 
parentals, situacions familiars complicades i desigualtats 
socials o la manca d’espais i equipaments municipals de re-
ferència. També es va observar una diferenciació dels joves 
segons el seu origen, que dificulta la relació entre ells. En 
aquest sentit, les actuacions proposades un projecte d’Espai 
Jove i un programa d’activitats i xerrades d’accés obert per 
treballar temàtiques com l’homofòbia, les actituds masclis-
tes, la igualtat o la identitat sexual, entre d’altres. També 
cal fer esment a la voluntat de fer dinamització de carrer, a 
la col·laboració en el projecte del local social del barri del 
Convent i la campanya “No és No”, de sensibilització a l’espai 
d’oci nocturn per a unes festes lliures de sexisme. Es pot con-
sultar tot el document web municipal.

27 COLLES PARTICIPEN A LA GRAN RUA DE CARNES-
TOLTES DE LA BISBAL 

Dos caps de setmana de Carnestoltes han om-
plert els carrers de la Bisbal. El primer va ser el 25 de 
febrer, quan es va fer el Carnestoltes Popular, organitzat 
per l’Agrupament Escolta Les Gavarres, amb animació 
infantil, xocolatada i un posterior cercavila amb una 
Marxing Band contractada per  l’Àrea de Joventut del 
consistori. 

El 4 de març va ser quan va arribar la Gran Rua 
de Carnestoltes de la Bisbal, que enguany Participen 27 
colles de diferents municipis: la Bisbal, l’Escala, Pala-
mós i Calonge. Va sortir des del Terracotta Museu i el 
recorregut va passar per l’Avinguda les Voltes i el Pas-
seig Marimon Asprer. La celebració va culminar amb la 
Festa Carnaval de Els Voltors, que enguany va comptar 
amb les actuacions d’Oques Grasses, Green Valley i DJ’s. 
A més, com a novetat, el passat divendres 17 de març es 
va organitzar una trobada a la Sala d’actes de l’edifici Es-
coles Velles per tal de fer una valoració de Carnestoltes i 
fer propostes per l’any vinent.

Joventut  i  igualtat EL DIA DE LA DONA DE LA BISBAL MOSTRA LA DIVERSITAT 
SEXUAL I FAMILIAR

El Grup de Dones de la Bisbal es va encarregar 
d’organitzar un grapat d’actes en motiu del 8 de març , Dia de 
la Dona Treballadora. Enguany la programació volia donar 
visibilitat a la diversitat d’opcions sexuals i familiars que té la 
dona avui en dia, per tal d’apostar per la seva normalització i 
respecte a la llibertat personal.  Xerrades, sopar popular, ball 
amb un taller de LindyHop o la pintada d’un mural reivindi-
catiu van ser algunes de les propostes d’activitats d’aquest any.



L’ANY QUE L’ESCOLA JOAN DE MARGARIT CELEBRA EL 
50È ANIVERSARI

El passat divendres 27 de gener al Mundial es va fer 
l’acte que donava el tret de sortida a les diferents activitats 
que es realitzaran aquest any per commemorar el cinquan-
tenari de l’Escola Joan de Margarit. I és que ja fa cinquanta 
anys que es va inaugurar l’Escola, concretament el 27 de 
maig de 1967. Era un moment en què la població de la Bis-
bal creixia i les instal·lacions a les Escoles Velles s’havien 
quedat petites per encabir els nens i les nenes en edat esco-
lar. Des de llavors, la història de l’Escola Joan de Margarit 
ha quedat íntimament lligada a la història de la Bisbal. I 
és que durant molts anys va ser l’únic centre públic de la 
ciutat i el lloc on van créixer i conviure una gran part de 
bisbalencs i bisbalenques.

L’acte va estar presidit per l’alcalde de la Bisbal, Lluís 
Sais, i el regidor d’Ensenyament, Enric Marquès. També hi 
van intervenir Cati Casademont i l’Enric Frigola, directora 
i cap d’estudis del centre, respectivament. David Pujol, mes-
tre, pedagog, escriptor i investigador, va rememorar amb 

lleus pinzellades la his-
tòria de l’ensenyament 
a la Bisbal i va repassar 
el tracte que ha tingut el 
català al llarg del temps 
a l’escola. Al final de la 
seva conferència ens va 
regalar 25 pensaments 
que giraven al voltant 
de l’educació. Per acabar, 
es va passar la pel·lícula 
Records compartits edi-

tada per Xavier Codolà i que, tal com el seu nom indica, 
fa un repàs a través de records d’exalumnes i d’imatges del 
que han estat aquests cinquanta anys. 

En aquest primer acte s’hi va afegir la cercavila de 
carnaval del 23 de febrer al matí, que es va fer amb totes les 
escoles, i la Festa de l’Arbre, que aquest any es va celebrar al 
pati de l’Escola. També està prevista una exposició al cas-
tell amb fotografies i un recull de treballs que s’han fet al 
llarg d’aquests anys; una festa de l’Escola rememorant les 
que es feien abans, amb esports, sardanes, jocs de cucanya, 
dinar... i, com a cirereta del pastís, un musical en anglès 
que serà un repàs a la història d’aquesta activitat.

LA CERCAVILA DE LES ESCOLES VA ENCETAR EL CARNESTOL-
TES DE LA BISBAL

El passat dijous 23 de febrer, amb motiu del 50è ani-
versari de l’Escola Joan de Margarit de la Bisbal d’Empordà, 
va tenir lloc una cercavila de Carnestoltes on van participar 
uns 1.500 alumnes. La trobada va permetre que totes les 

escoles de la ciutat, i unes quantes de properes, es trobessin 
en un acte conjunt sense precedents fins ara. 

El recorregut es va iniciar a les 10 del matí al pati de 
l’Escola Joan de Margarit i la Bisband de l’Escola de Cobla 
Conrad Saló va obrir la cercavila, que va recórrer els ca-
rrers del barri antic i va acabar a la plaça del Castell, amb 
esmorzar i ball. Hi van participar l’Escola Joan de Margarit, 
el Col·legi Cor de Maria, l’Escola Empordanet, l’Escola Fo-
rallac, l’Escola Mas Clarà i l’Escola Zer Empordanet-Gava-
rres (Cruïlles, la Pera, Sant Sadurní i Ullastret).

Aquest acte va ser possible gràcies a la complici-
tat de les direccions de les diferents escoles, les AMPA i 
l’Ajuntament de la Bisbal, que van treballar conjuntament 
per aconseguir-ho. La recuperació d’una cercavila —que 
s’havia fet durant molts anys— s’ha fet amb l’objectiu de re-
viure el record de molts bisbalencs, que ben segur que van 
veure amb il·lusió com els seus fills i néts podien tornar a 
viure una experiència que ells també havien viscut, un gran 
dia de lleure i diversió. L’activitat va fer possible que tres 
generacions poguessin compartir un mateix record.

EL DEBAT ‘ARA ÉS DEMÀ’ FA PARADA A LA BISBAL 
Amb la voluntat de fer una aportació al debat ‘Ara es 

demà’ sobre el futur de l’educació a Catalunya i amb el suport 
del Consell Escolar de Catalunya, l’Àrea d’Ensenyament de 
l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà va coordinar una jor-
nada de treball a les Escoles Velles. L’acte va ser el passat 
dissabte 11 de febrer i va comptar amb l’assistència d’unes 
40 persones. La majoria dels assistents van ser docents –
mestres, professors i directors— dels centres educatius de 
la Bisbal i rodalies. També hi va haver una notable presèn-
cia dels representants de les famílies. Tal com s’havia pre-
vist, es van treballar els cinc eixos del debat: els pilars del 
sistema educatiu, l’arquitectura del sistema educatiu, el 
centre educatiu, el professorat i l’alumnat.  

ENSENYAMENT



ACCIÓ SOCIAL I CIUDADANIA

El diumenge 19 de març es va estrenar el nou local 
social de l’Associació de Veïnes i Veïns del Barri del Con-
vent, a la Talaia Sud (un espai que temps enrere havia estat 
una carnisseria i una bodega). 
Durant l’acte inaugural, es 
va presentar la programació 
d’activitats i també hi va haver 
música amb discjòqueis, un 
concurs de truites de patates 
i moltes sorpreses més. 

L’Associació de Veïnes 
i Veïns del Barri del Convent 
fa temps que treballa per fer 
front a la mancança d’un es-
pai on desenvolupar-se social-
ment i culturalment a la zona sud de la Bisbal, i aquesta era 
una demanda llargament reclamada pels veïns de la zona. 
Un cop aconseguit l’espai, l’objectiu de l’Associació és que 

tothom pugui utilitzar-lo com a seu pròpia. El col·lectiu va 
destacar en un comunicat que desenvolupar aquest projec-
te «no ha estat fàcil a causa de la manca d’espais i de recur-

sos». Però amb l’ajuda de consis-
tori –que va signar un conveni 
amb el col·lectiu el passat 13 de 
gener i que ha aportat una sub-
venció de 6.000 € al projecte— 
s’ha pogut endegar la iniciativa.

Tanmateix, el col·lectiu 
també considera que el local so-
cial de la Talaia «no deixa de ser 
un punt de partida per tal de 
fer els primers passos d’un camí 
que esperem que sigui llarg grà-

cies a la col·laboració de tots els bisbalencs». I és que la 
voluntat és que entitats, col·lectius i associacions interes-
sades puguin utilitzar l’espai i gestionar-lo.

L’AJUNTAMENT VOL INCREMENTAR LA BOR-
SA MUNICIPAL D’HABITATGES SOCIALS

L’Àrea d’Acció Social i Ciuta-
dania de l’Ajuntament de la Bisbal 
d’Empordà va enllestir el passat febrer 
l’estudi dels habitatges buits del muni-
cipi. El següent pas ara és incremen-
tar la borsa municipal d’habitatges 
socials. Val a dir que l’estudi —que 
va comptar amb el 70 % del finança-
ment  de la Diputació de Girona i va 
ser redactat per la Fundació Sergi— es 
va fonamentar a localitzar geogràfi-
cament els habitatges desocupats del 
municipi provinents de processos 
d’execució hipotecària i, alhora, va de-
terminar en quins casos s’havien ocu-
pat il·legalment. L’objectiu municipal 
rau a poder inspeccionar i mobilitzar 
el conjunt d’aquests habitatges buits 
per tal que es converteixin en futurs 
destins de lloguer social.

Així doncs, els responsa-
bles municipals ja s’han entrevistat 
amb les entitats financeres propie-
tàries dels immobles amb la intenció 
d’aconseguir-ne la cessió i revertir les 
situacions d’ocupació il·legal, sem-
pre que això sigui possible. Tanma-
teix, l’estudi preveu diverses accions 

en matèria d’habitatge que tenen 
com a objectiu final garantir l’accés a 
l’habitatge de la població bisbalenca 
en risc d’exclusió residencial.

En el cas de les dades muni-
cipals, les xifres difereixen substan-
cialment d’aquelles obtingudes de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
D’acord amb aquestes dades, el total 
dels habitatges provinents d’un procés 
d’execució hipotecària és de 319. A la 
Bisbal s’hi han detectat un total de 67 
ocupacions, 41 de les quals han estat 
confirmades per la Policia Municipal 
a través d’inspeccions sobre el terreny. 
Cal tenir present que el cens de l’any 
2011 comptabilitzava un total de 5.105 
habitatges al municipi, dels quals 661 
estaven buits.

 
MOBILITZACIÓ BISBALENCA PER 

AJUDAR ELS REFUGIATS DE SÍRIA
La crisi humanitària que pa-

teix la població que fuig de la guerra 
a Síria origina un moviment migra-
tori conegut per tothom. Des de l’any 
2000, i per culpa de les polítiques 
europees de blindatge de fronteres, 
més de 32.000 persones han perdut 
la vida intentant creuar el Mediterra-

ni i el 2016 ha estat un dels anys més 
mortífers. El 2015, l’Estat espanyol es 
va comprometre a rebre 10.772 per-
sones refugiades en un termini de 
dos anys. Malgrat les pèssimes con-
dicions en què es troben aquestes 
persones, aquest compromís s’està 
incomplint a hores d’ara.

És per això que, en moments 
com aquest, són vitals les iniciatives 
per fer ressò d’aquest drama i or-
ganitzar-se per tal de poder donar 
una millor acollida als refugiats. La 
Bisbal d’Empordà no volia quedar-
se enrere i, si al juny de l’any passat 
es va declarar municipi d’acollida, 
19 i 21 de gener es van fer dos dies 
de jornades solidàries pels refugiats 
organitzades per Indivendres, Ca-
sal Estel Roig i el consistori, amb la 
col·laboració d’un grapat d’entitats i 
empreses privades. Durant aquestes 
jornades, es van portar a terme xe-
rrades, un taller de circ, un vermut 
musical i un concert. La iniciativa 
va recaptar un total de 4.894,83 € 
que van anar destinats al projecte 
Micrópolis que, des de Grècia, tre-
balla per millorar la situació de les 
persones refugiades.

LA INAUGURACIÓ DEL LOCAL SOCIAL DE LA TALAIA



LA RESIDÈNCIA ZOILO FELIU PARTI-
CIPA A LA JORNADA PROFESSIONAL SOBRE 
L’ATENCIÓ CENTRADA EN LES PERSONES

El passat 26 de gener la Residència Ge-
riàtrica Municipal Zoilo Feliu va participar 
a la jornada professional Deixem de parlar 
de l’ACP? De la teoria a la pràctica, que es va 
celebrar a la Casa del Mar de Barcelona. La 
Fundació Alzheimer Catalunya i FEATE va 
exposar el treball realitzat durant dos anys 
de durada del projecte d’acompanyament 
en el desenvolupament i canvi des del para-
digma de l’Atenció Centrada en la Persona 
(ACP) a nou centres residencials de Cata-
lunya i membres de FEATE. Un d’aquests 
nou centres residencials és la Residència 
Geriàtrica Municipal Zoilo Feliu, que des de 
l’octubre del 2014 i juntament amb FEATE i 
la Fundació Alzheimer Catalunya, treballen 
per realitzar aquest projecte pioner al Baix 
Empordà centrat a implementar el model 
d’ACP al centre bisbalenc. 

Així, la Residència Geriàtrica Mu-
nicipal Zoilo Feliu és l’únic centre de les 
comarques gironines que participa en el 
projecte i implementa el model ACP des 
de l’octubre del 2014.  L’equip motor, format 
per vuit professionals liderats per Mònica 
Fontanet, va començar a gestionar aquest 
procés i a formar els treballadors del centre. 
Implementar el model ACP requereix esforç 
i implicació de tota la organització, ja que 
treballar amb l’ACP significa emmotllar-se 
a la voluntat i els gustos de la persona atesa.

L’ACP no és un projecte nou, sinó 
que és producte del reconeixement del 
model biopsicosocial en la relació clínica 
entre el professional sanitari i el pacient. El 
model defensa professionalitzar per cuidar 
la persona amb respecte i dignitat, guanyar 
en qualitat de vida de les persones en situa-
ció de dependència.

gent gran

LA RESIDÈNCIA GERIÀTRICA ZOILO FELIU FA UN ‘MANNEQUIN CHALLENGE’ 
PER CARNESTOLTES

El Mannequin Challenge (en anglès “Repte maniquí”), és un fe-
nomen procedent d’Internet i de les xarxes socials. Al Geriàtric Zoilo 
Feliu volien celebrar el Carnestoltes d’una manera especial i diferent 
i, com que la tendència d’avui en dia és el Mannequin Challenge, van 
decidir llançar-s’hi de caps. 

El vídeo va ser enregistrat el passat divendres 10 març de 2017 
per en Xevi Codolà –a qui la residència vol agrair la seva col·laboració—  
amb la participació de tot el centre. Cal afegir que la banda sonora és 
la cançó ‘Temps i rellotge’ del músic bisbalenc Carles Sanjosé (Sanjo-
sex), a qui també es vol agrair que cedís la peça.

31 JOVES VOLUNTARIS PARTICIPEN EN EL PROJECTE ‘APADRINAR 
UN AVI’ DE CÀRITAS A LA BISBAL

Un any més, alguns alumnes dels instituts de la Bisbal parti-
cipen al projecte ‘Apadrinar un avi’, de Càritas. La iniciativa posa en 
relació joves estudiants i persones grans 
que viuen en centres residencials amb 
la finalitat de fomentar la relació inter-
generacional a través de les visites dels 
joves al centre.

Així, aquest any a la Bisbal hi par-
ticipen un total de 31 joves, cinc dels 
quals continuen l’experiència del curs 
passat. Tots ells faran visites setmanals 
a les persones grans de la Residència 
Geriàtrica Municipal Zoilo Feliu fins a 
final de curs.  



EsPORTS

La Bisbal, Ciutat Esportiva

UNS 300 INFANTS OMPLEN CADA DIA DEL PIN 2016

El Parc Infantil de Nadal va tornar a la Bis-
bal a les acaballes de l’any passat, del 27 al 30 de 
desembre. Es va fer una valoració molt positiva 
d’aquesta darrera edició i 
es calcula que cada jornada 
el parc va acollir entre 250 
i 300 infants. Les activitats 
del PIN 2016 van incloure 
rocòdrom, tirolina, inflables, 
llits elàstics, taller de maqui-
llatge, taules de tennis taula, 
Scalextric gegant, tallers de 
manualitats i espai de psico-
motricitat per als més petits. Cal destacar que, un 
any més, el 30 de desembre el carter reial va visi-
tar les instal·lacions del PIN.

ELS INFANTS TORNEN A SER  PROTAGONISTES DELS 
JOCS ESCOLARS MUNICIPALS 2017

Els dies 30 i 31 de març es van celebrar els 
II Jocs Escolars Municipals i els infants en van tor-
nar a ser els protagonistes. Aquestes jornades estan 
adreçades als nens i nenes de 5è i 6è de primària de 
les escoles de la Bisbal (Mas Clarà, Joan de Margarit, 
Empordanet i Cor de Maria), que sumen un total 
de 250 alumnes (125 infants a cada jornada). Els jo-
ves participants es van traslladar amb autocar fins a 
les instal·lacions esportives de l’Estadi Municipal de 
Palafrugell on van poder practicar activitats com els 

60 metres llisos, salt d’alçada, llançament de pes, 60 
metres tanques, salt de llargada o el llançament de 
javelina.

LA BISBAL, UN DELS MUNICIPIS PARTICIPANTS ALS 
JOCS EMPORION 2017

La Diputació de Girona i la Representació 
Territorial de l’Esport de la Generalitat de Cata-
lunya organitzen la quarta edició dels Jocs Empo-
rion, un esdeveniment poliesportiu coordinat pels 
consells esportius de la demarcació de Girona que 
els dies 13 i 14 de maig de 2017 farà parada a la 
Bisbal d’Empordà. 

L’esdeveniment concentrarà en un cap de 
setmana totes les finals i trobades territorials dels 
jocs esportius escolars de Catalunya, i la Bisbal 
d’Empordà serà l’escenari de la final territorial de 
bàsquet a les categories de benjamí i aleví, i la final 
territorial del Futbol Net. Després de les converses 
mantingudes amb Diputació i el Consell Esportiu, 
la capital del Baix Empordà acollirà amb aquests 
dos actes a més de 300 participants amb les seves 

respectives famílies i amics. 

Els Jocs Emporion 
consten de dues vessants: la 
competitiva i la ludicoespor-
tiva. El seu objectiu principal 
és dinamitzar i promoure 
la cultura de l’esport entre 
la població, engrescant-la a 
participar, ja sigui competint 

o bé prenent part en les activitats de promoció ober-
tes a tothom. A la vegada, també volen ser un punt 
de trobada entre pares, mares, educadors, esportis-
tes i societat en general, a fi de potenciar una major 
conscienciació de la pràctica esportiva i els hàbits 
saludables.



comunicació  i  informàtica

OBJECTIU: DINAMITZAR RÀDIO BISBAL

Un dels propòsits de la legislatura vigent de l’Àrea de Comunicació del consis-
tori és abocar-se a la dinamització de Ràdio Bisbal. Des del consistori es vol treballar 
per tal de vetllar per al correcte funcionament de l’emissora 
municipal i això comença per fer-hi les inversions tècniques 
necessàries per tal de garantir-ne el correcte funcionament. 

I és que és ben sabut que Ràdio Bisbal requereix de con-
siderables actuacions urgents, tant pel que fa a nivell intern 
d’instal·lacions —tècnic i informàtic—, com a nivell extern, de 
telecomunicacions i difusió. Sense anar més lluny, les deficièn-
cies de les instal·lacions que acullen la ràdio ha generat alguna 
desafortunada apagada durant les darreres setmanes.

Així doncs, el consistori vol agrair la dedicació altruis-
ta i desinteressada de tots els voluntaris que treballen dia a dia pel funcionament de 
Ràdio Bisbal (destacant la implicació de noms com Manel Magrinyà o Lluís Sais). 

Tanmateix, per a aquest 2017, l’Ajuntament de la Bisbal té la voluntat de fer-hi 
una inversió de 10.000 € contemplada al pressupost municipal. 

D’altra banda, l’Àrea de Comu-
nicació també vol impulsar —colze a 
colze amb els voluntaris implicats—  la 
dinamització de l’emissora amb accions 
d’àmbits ben diversos: la renovació de 
la graella, la cerca de nous programes 
radiofònics (propis i aliens), el suport a 
tots els voluntaris que col·laborin amb 
l’emissora, el llançament de campanyes 
publicitàries que aportin autofinança-
ment a l’emissora, campanyes de promo-
ció per tal d’incentivar-ne l’audiència o 
la reactivació del web i les xarxes socials 
de Ràdio Bisbal, entre d’altres aspectes. 

En definitiva, doncs, l’Ajuntament de la Bisbal pretén fer palès el seu compro-
mís amb Ràdio Bisbal i que els resultats siguin visibles ben aviat. Pareu bé l’orella!

L’ÀREA DE COMUNICACIÓ APOSTA PELS MITJANS DE PROXIMITAT
Des de l’inici d’aquesta legislatura, l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà 

compta amb un equip de comunicació i un gabinet de premsa que vehicula 
la relació amb els mitjans i treballa estretament amb les diferents àrees a fi de 
construir un discurs institucional unitari, coherent i proper adaptat als dife-
rents canals i xarxes en què l’Ajuntament publica continguts: cal vetllar per 
una comunicació objectiva, professional i independent. 

L’esmentada Àrea de Comunicació del consistori disposa d’un pressu-
post destinat a fer publicitat i donar visibilitat als esdeveniments bisbalencs 
als mitjans de comunicació. Enguany l’aposta va clarament destinada als més 
propers per tal de garantir-ne sinergies de cooperació i valorar la seva cober-
tura del dia a dia al municipi, ja siguin d’origen bisbalenc, empordanès, gironí 
o del conjunt del país.

L’any 1894 Bartomeu 
Ribó, un artista barceloní que 
estiuejava a la Bisbal, va pin-
tar aquest quadre per decorar 
la Sala de Sessions de l’Ajuntament. L’obra, avui 
col·locada a l’escala principal del consistori, re-
presenta una visita protocol·lària del batlle i dels 
regidors del municipi a l’Hospital, una de les ins-
titucions que mantenia i controlava la corporació 
bisbalenca. 

L’Hospital va ser fundat al segle XV pels es-
posos de la Bisbal Violant de Llevià i Pere de To-
rroella, cavaller, escriptor i poeta.

L’Apunt Històric 
de Jordi Frigola



Paraules i fets La força del jovent La Bisbal, ciutat d’acollida

En el moment de la campanya 
electoral passada i dins el programa amb 
què Esquerra Republicana de Catalunya 
es va presentar a les eleccions munici-
pals, un dels compromisos que vàrem 
assumir va ser el de posar fil a l’agulla 
a tres actuacions que s’havien iniciat en 
el nostre anterior mandat, i que estaven 
pendents d’executar per part de la Ge-
neralitat i de les quals, des de la moció 
de censura del novembre del 2011, quan 
ens va fer fora del govern, no n’havíem 
sabut res més.

Estem parlant de l’estació 
d’autobusos, el col·lector que va del pont 
del vial al pont Vell i del Centre Cívic.

Doncs bé, durant aquests mesos 
hi hem estat treballant intensament 
i per a aquest any 2017 tenim el com-
promís i la partida pressupostària per 
part del Govern de la Generalitat que 
permetran dur a terme tant la construc-
ció de l’estació d’autobusos com la del 
col•lector.

I, pel que fa referència al Centre 
Cívic, després de renovar la cessió del 
terreny per a la seva construcció, aquest 
any es refarà la redacció del projecte. 

Així mateix, i treballant amb dis-
creció, hem aconseguit que una de les 
futures seus de l’Agència Tributària de 
Catalunya s’implanti a la nostra ciutat, 
l’única que hi haurà en tota la comar-
ca, defensant i refermant un cop més la 
nostra capitalitat.

Lluny del soroll i del rum-rum, 
seguim endavant amb els projectes i ob-
jectius que ens havíem proposat i amb 
els quals ens havíem compromès, per tal 
que, més enllà de bones paraules, la nos-
tra feina es concreti en fets.

Seguim!

L’Àrea de Joventut és d’aquelles que 
solen passar desapercebudes per a la ma-
joria de persones que no en són usuàries. 
O per a la mateixa administració, quan es 
decideix, per motius pressupostaris, que 
aquesta és una àrea prescindible. 

Quan vam decidir entrar al govern, 
des de la CUP vam fer una aposta clara 
per aquesta Àrea. La Maria Roure, una 
regidora jove, se’n va fer càrrec amb dues 
idees bàsiques i clares: l’Àrea requeria par-
ticipació i autoorganització. El nou Pla 
Local de Joventut estableix dues trobades 
joves anuals amb caràcter vinculant per 
tal que siguin elles mateixes les qui deci-
deixin què fer i cap a on volen anar. El 21 
d’abril es realitzarà la primera d’aquestes 
trobades a la plaça Major. A més, els joves 
poden demanar fer trobades temàtiques, 
com la que s’ha fet recentment per tractar 
la festa de Carnestoltes. Sense oblidar-nos 
dels joves no associats, de qui també vo-
lem escoltar les seves demandes. 

També s’ha reconstruït des de zero 
l’Espai Jove, que va deixar de funcionar 
el 2013. Es va fer després de cinc mesos 
de treball de carrer, preguntant als joves 
quines eren les seves necessitats. Aquest 
espai, el dinamitza la gent de la coopera-
tiva SUARA, amb una educadora/dina-
mitzadora a mitja jornada. L’èxit d’aquest 
Espai és evident, amb una cinquantena de 
joves implicades i una major imbricació 
d’aquest en el teixit social bisbalenc.

Falta molt per fer, encara. Tot i 
l’augment de pressupost, falta personal 
i falta més treball transversal amb altres 
àrees. Però la nostra aposta pel jovent, pel 
futur, és clara: ajudar-los a organitzar-se 
per ser cada dia més autònoms ens aca-
barà beneficiant a tots com a poble.

La Bisbal és i ha estat ciutat 
d’acollida per a persones d’arreu el món. 
Persones vingudes a treballar a la indús-
tria ceràmica, al camp, a la construcció, a 
l’hostaleria… I persones que simplement 
han escollit viure aquí perquè s’hi senten 
bé. Aquí s’han quedat, han format famílies 
i, ara, formen part del mapa humà de la 
Bisbal…

Aquí vivim i convivim, normal-
ment, sense gaires problemes, però al llarg 
dels darrers deu anys de crisi, molta gent 
ha perdut la feina i ha hagut de marxar a 
buscar fortuna a altres llocs. D’altres han 
hagut de resistir el temporal aquí. Molts 
han perdut la casa, el pis i, fins i tot, la 
possibilitat de pagar un lloguer. Hi ha qui 
té família i han tingut l’oportunitat de ser 
acollits per ella, d’altres no tenen ni això i 
han de rebre el suport de l’administració 
amb els mecanismes establerts per vetllar 
pels més febles.  

Malauradament, sempre hi ha qui 
se n’aprofita i fa un mal ús del bé comu-
nal. No ho podem permetre: han de ser 
localitzats i denunciats. Però hem d’estar 
amatents a la intolerància, hem de ser 
conscients de la necessitat de preservar la 
convivència, intentant anar una mica més 
enllà dels plantejaments simplistes que 
posen a tothom al mateix sac.

La Bisbal és una ciutat acollidora 
i solidària on tothom té cabuda i així ho 
demostra l’interès expressat per molts bis-
balencs per acollir els refugiats sirians.

Som una ciutat solidària i acollim 
a qui ho necessita!

Opinió



L’experiència és un bon mestre del qual... Compromís informa La transparència hi ha de ser per tot

...només els imprudents 
no aprenen!

S’ha presentat el pressupost  per al 
2017 i continua la línia d’ERC, que ja va 
fer a la legislatura 2007/2011 i l’any passat, 
de desgavell econòmic. Si el mes d’octubre 
amb l’aprovació de les ordenances fiscals 
ja es va comprovar que aquest govern 
continuava amb la línia d’increment de 
la pressió fiscal apujant un 6 % el rebut 
d’escombraries (així com l’any anterior ho 
havia fet en un 10 % el tipus d’IBI), amb 
el pressupost presentat per a enguany es 
continua amb la línia d’increment de la 
despesa ordinària ja iniciada l’any ante-
rior, i finançar inversions amb endeuta-
ment, del qual no es preveu el pagament.

El capítol destinat a pagar el per-
sonal s’incrementa dels menys de 5 mi-
lions l’any 2015 (darrer any en què el PSC 
va executar el pressupost) als 5,5 milions 
d’euros. Però on hi ha un increment abu-
siu és en el capítol 2 de despesa corrent, 
en què es passa dels 3.253.951 euros l’any 
2015 als 4.929.497 euros per a aquest 
2017. És a dir, un increment de gairebé 
1,7 milions d’euros o, percentualment, un 
increment superior al 50 % en dos anys.

Això provoca que no hi hagi estal-
vi pressupostari per fer les inversions amb 
recursos propis  i s’ha d’acudir per una 
banda a préstec, en una quantia exagerada 
de 2,7 milions d’euros, però a banda que, 
amb els recursos actuals, no es puguin pa-
gar els interessos i l’amortització de prés-
tec i, per tant, que aquest es demani amb 
període de carència. Només cal recordar 
que ara ja paguem un milió d’euros l’any 
en amortització i interessos.

Per començar, volem informar-
vos que en la Comissió del mes de gener 
(dia 26) se’ns va comunicar que hi havia 
hagut un nou capítol d’impugnacions per 
un dels temes emblemàtics de la Bisbal, la 
Biblioteca Comarcal. Ara s’ha impugnat 
el POUM i el Pla Especial d’Equipaments 
aprovat fa pocs mesos, que era la nova 
via amb la qual es pretenia acabar la nova 
biblioteca. Això suposarà un altre ajorna-
ment de les obres, ja que s’obre un altre 
procediment judicial, recursos i més re-
cursos.

El nostre grup, Compromís x la 
Bisbal (CxLB), va proposar a l’equip de 
govern i a la resta de grups que formen 
part del consistori fer una comissió mo-
notemàtica per trobar una solució legal i 
consensuada per tal d’obrir la Biblioteca 
Comarcal al més aviat possible. Nosaltres 
creiem que, amb voluntat, aquesta Biblio-
teca Comarcal es pot obrir aquest 2017. 
Sabem que no serà fàcil, però creiem que 
tots plegats hem de fer un esforç per tal de 
poder gaudir finalment de la nova Biblio-
teca. Així, esperem que l’equip de govern 
marqui una data per fer una comissió o 
un ple extraordinari amb un únic punt de 
l’ordre del dia: Biblioteca Comarcal.

Us volem fer arribat també la 
nostra preocupació pels pressupostos de 
l’ajuntament per a aquest 2017. Hem tin-
gut un 2016 sense cap mena d’inversió, 
amb uns pressupostos que sobre el paper 
indicaven un endeutament bancari bas-
tant alt i una venda de patrimoni que a 
hores d’ara encara no ha donat cap fruit 
(que nosaltres sapiguem). Ens preocupa 
que aquest 2017 es vulgui recuperar el 
temps que ha perdut aquest equip de go-
vern el 2016 i que estirin més el braç que 
la màniga.

I, per últim, esperem que tots els 
bisbalencs hàgiu tingut una bona en-
trada d’any.

El pressupost del 2017 suposa un in-
crement desmesurat de les despeses i, nova-
ment, de la partida de personal, amb noves 
incorporacions més que discutibles. Un ca-
pítol de despesa corrent que novament creix 
amb contractació de serveis a tercers que 
no deixen de ser contractacions de personal 
encobertes o duplicacions del que ja hi ha, i 
una manca total de mesures de control.

Pel que fa a inversions, novament 
han desaparegut les partides del pla de vore-
res, d’enllumenat i d’asfaltatge que obligaven 
a fer una previsió i una programació anual 
d’actuacions extremadament necessàries a la 
nostra ciutat que, com més dies passen, més 
deixada i descuidada es mostra. 

Tornen a insistir en la remodelació 
de l’antic ajuntament (1.041.557,45 euros) 
deixant al calaix el projecte de rehabilitació 
del carrer Ample, eix viari importantísim 
que dóna entrada al centre històric i comer-
cial de la ciutat que està en un estat deplo-
rable. 

Si realment és tan necessari per a la 
ciutat tenir un nou edifici a disposició dels 
bisbalencs, haurien de començar per tenir 
redactat un pla d’usos i saber exactament 
què suposarà tenir un altre equipament en 
funcionament tant pel que fa a personal 
com a manteniment.

Una altra de les demandes i exigèn-
cies que fem és que el pressupost de despesa 
contempli les diferents partides en concepte 
de bonificacions. Volem saber quines són 
les  quantitats que el pressupost municipal 
destina a ajudes (escombraries, IBI, preus 
públics, beques escoles, activitats extraesco-
lars i esportives...). Volem transparència, els 
bisbalencs tenim dret a saber-ho i, malgrat 
ser d’obligat compliment, segons adverti-
ments d’intervenció, no tenen cap intenció 
de complir. 

La transparència hi ha de ser per tot, 
i no només pel que els convé.

GRUPS POLÍTICS



DESTAQUEM
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20#

per la Fundació Acollida i Esperança //
 #12  Quatre centres educatius de la Bisbal 
participen en el Voluntariat per la Llengua // 
#13  El Pau Blanc és a punt de presentar el seu 
disc de debut // #14  Fetus, nova banda amb 
DO bisbalenc, debuta a L’Alternativa // #15  
Presentació de la novel·la ‘Les generacions 
espontànies’ de Mar Bosch a la Biblioteca // 
#16  Continua el cicle Contacontes Oriol Canals 
// #17  El Daró torna a baixar carregat d’aigua 
// #18  Presentació del llibre ‘Fora de classe. 
Textos de filosofia de guerrilla’, de Marina Gar-
cés // #19  Presentació del llibre ‘Xavier Cugat 
i Mingall (1900-1990)’ de Joan Gay, Joaquim 
Rabaseda i Anna Costal al Mundial // #20  La 
Colla Bastonera del Casal Estel Roig actua 
el Dia de la Dona Treballadora a la Bisbal

30
ABR di

um
en

ge Bicicletada popular 
9.30 h Passeig Marimon Asprer

#1 Antonio M. guanya la Social del Club Ciclista 
La Bisbal // #2 Celebració del centenari de la 
sra. Josefina Frigola, resident al Geriàtric Z. 
Feliu // #3 El mallorquí Tomeu Penya actua al 
Teatre Mundial // #4 La Bisbal estrena un jardí 
de flors de ceràmica per dinamitzar l’Aigüeta  
// #5 Les truites de patates participants al 
concurs d’inauguració del Nou Local Social 
de la Talaia // #6  Mazoni ultima detalls per 
presentar ‘Carn, os i tot inclòs’, nou disc en 
acústic i en català  // #7  Matrícula oberta a 
l’Espai Nadó- el lloc d’acompanyament a la 
criança // #8  Sessió de retorn del procés 
participatiu i la presentació del pressupost 
municipal pel 2017 // #9  Poda d’arbres al 
Passeig Marimon Asprer i al carrer Agustí 
Font // #10  Els alumnes de l’Escola Forallac 
es cartegen amb els avis del Geriàtric // #11  
Una alumna de l’Institut de la Bisbal orga-
nitza un concert solidari i recapta 1.600 € 
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#
01
ABR di

ss
ab

te 4a Contrabaixada

Exposició Casademont le Vieux 
17.30 h Mundial 

20 h Castell – De l’1 al 24 d’abril

02
ABR di

um
en

ge Concert. In Crescendo, Pau 
Blanc, Coral de Corçà, Orquestra 
Cambra Sant Feliu. 19 h Mundial 

08
ABR di

ss
ab

te Exposició. V Festival de Fotografia 
Torroella de Montgrí – l’Estartit 
– la Bisbal d’Empordà - Ullà.  12 h 
Castell Palau - de l’1 al 24 d’abril

di
um

en
ge Dia Internacional de l’Art 201709

ABR 11.30 h Visita exposició “Rogenca, argila 
i foc” amb Joan Raventós i Antònia Roig
12.30 h Visita a l’espai de ceràmica con-
temporània amb ceramistes que hi exposen

Homenatge bisbalenc: la xiruca de 
Can Llinàs 11.30 h Plaça Germans Sitjar

di
ma

rts Xerrada sobre fitosanitaris 
al blat de moro 19h Mundial

11
ABR

di
ve

nd
re

s

Dia Internacional de l’Art 2017. 
Jornada de portes obertes.
De 10 a 13 h i de 16 a 19 h Terracotta Museu

15
ABR

di
ve

nd
re

s

Jocs Florals
Lliurament de Premis 17.30 h Mundial 
1a Assemblea oberta jove. Si no ets 
tu, qui? Si no és ara, quan? 19 h Plaça Major

21
ABR

di
um

en
ge Diada de Sant Jordi 10-20 h Passeig M. A.

DocsBarcelona del mes. Amateurs 
a l’espai de Max Kestner. 20 h Mundial

23
ABR Parades de llibres i roses + Infla’m 

(Arpa de Bec i Colla Sense Vàlvules) 11 h
Animació musical Toni Vives i companyia 17 h
Sardanes amb la cobla Els Rossinyolets  17 h

ANTIC EMPORDÀ. Antic&Design
XI fira d’antiguitats, Brocanters i Res-
tauradors. Disseny i moble s. XX
13 al 17 d’abril. Pavelló Firal de la Bisbal d’Empordà

AGENDA D’ABRIL


