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Butlletí

La Bisbal d’Empordà té un 193 places 
d’aparcament de zona blava repartides pel 
centre, de les quals bona part funcionen com 
a zona blava bonificada, que permet als resi-
dents de la Bisbal que disposin de la targeta 
identificativa aparcar-hi 1 hora al dia de mane-
ra gratuïta. De moment, les targetes seguiran 
funcionant i es requerirà poder associar cada 
usuari d’app a una matrícula.

Amb l’opció de pagar des del mòbil, l’usuari 
guanyarà en comoditat i es resoldran pro-
blemes com quan no es porten prou mone-
des a sobre per poder pagar el parquímetre 
o l’estacionament s’allarga més del previst 
i a l’usuari se li acaba el temps del tiquet. 
L’app Aparcare també serveix per pagar 
l’estacionament a Calonge, l’Escala Lloret, 
Olot, Palamós i Pals.

Des del passat dimecres 5 de juliol s’introdueix la possibilitat de 
pagar el temps d’estacionament de la zona blava de la Bisbal des del 
telèfon mòbil. La nova opció es pot controlar des de l’app Aparca-
re, que es pot descarregar gratuïtament tant a l’App Store (Apple) 

com a Google Play (Android). El sistema permet —un cop l’usuari 
ha registrat les seves dades— pagar l’estacionament en zona blava 

i renovar-lo des d’allà on sigui. Un dels avantatges és que també es 
pot demanar la devolució del temps no consumit en cas de marxar 

abans que s’esgoti el termini pagat.

Quins són els possibles nous 
usos de l’antic ajuntament?Pe
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La zona blava de la Bisbal ja 
es pot pagar des del mòbil
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LA NOvA ESTAcIó D’AUTOBUSOS DE LA BISBAL SE SI-
TUARÀ A LA cARRETERA DE cRUïLLES, A TOcAR DEL cAP

Tot encarrilat. La Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona va valorar positivament el pro-
jecte d’implantació d’una nova estació d’autobusos a 
la Bisbal d’Empordà. L’organisme de la Generalitat va 
aprovar la nova estació per al servei públic que ha de 
prestar i l’equipament se situaria davant de la carretera 
de Cruïlles. El següent pas és elaborar un informe amb 
algunes observacions, tant pel que respecta a la trami-
tació a seguir, com també a altres aspectes normatius, 
que s’hauran de resoldre en el document que s’aprovi 
definitivament.

A les acaballes de l’any passat, el Departament 
de Territori va adjudicar la redacció del projecte de la 
nova estació i l’Ajuntament de la Bisbal va aprovar fa 
tres mesos el Pla especial per a l’equipament. Es preveu 
que la infraestructura tingui un disseny en forma de 
gran marquesina que aculli un petit edifici amb serveis 
i les andanes.

Alcaldia , policia local i hisenda

EL cONSISTORI DEcLARA NUL DE PLE DRET EL cONTRAc-
TE AMB SOREA

L’Ajuntament de la Bisbal va aprovar per una-
nimitat en el Ple d’aquest dimarts declarar la nul·litat 
de ple dret de la pròrroga del contracte amb la com-
panyia Sorea perquè prestés el servei de subministra-
ment d’aigua i del clavegueram, aprovada el 2009, i el 
conveni del 2010.

Ara, l’Ajuntament negociarà la rescissió del con-
tracte amb l’empresa.

La revisió del contracte va començar durant 
l’anterior mandat, però el procés no s’havia arribat a 
culminar perquè s’havia superat el termini legal per 
tancar l’expedient. Així, l’octubre de l’any passat va 
arrencar de nou. El pronunciament de la Comissió Ju-
rídica Assessora de la Generalitat ha estat en els ma-
teixos termes, és a dir, el contracte és nul de ple dret, 
de manera que el Ple el va declarar nul de ple dret i va 
aprovar iniciar la fase de liquidació.

L’alcalde Lluís Sais va manifestar que ara haurà 
de negociar la liquidació amb Sorea per les obres que 
ha executat, però no una indemnització. Tanmateix, 
des del consistori també es destaca que la postura és 
defensar que, des que es va signar la pròrroga del con-
tracte, l’empresa n’ha tret «un benefici». I és que, reme-
tent-se al dictamen de la Comissió, l’alcalde va recor-
dar que el servei hauria d’haver sortit a concurs públic.



CULTURA

LA xxII FIRA DE cIRc AL cARRER 
PROGRAMA UNA SEIxANTENA DE FUN-
cIONS DE cOMPANyIES NAcIONALS I 
INTERNAcIONALS

La Fira de Circ al Carrer de la 
Bisbal d’Empordà celebra enguany la 
seva vint-i-dosena edició mantenint 
l’esperit fundacional del festival: ser 
plataforma d’exhibició i difusió de les 
arts de carrer per fer arribar la cultura 
a tothom. 

Del 14 al 16 de juliol, la Fira 
programa seixanta-cinc funcions 
d’espectacles de carrer d’una quaran-
tena de companyies nacionals i inter-
nacionals. A destacar la participació 
de companyies catalanes, andaluses, 
franceses, argentines i italianes, que 
són les més nombroses. Prop de la 
meitat de les companyies que hi ac-
tuaran són catalanes. Un 33% dels 
grups provenen d’Espanya i l’altre 
17% són companyies internacionals.  
Circ contemporani, cabaret, trapezi, 
clown, aeri, diàbolo, malabars, perxa 
xinesa, música o ta-
llers són algunes de 
les disciplines artís-
tiques que confor-
men la programació 
d’enguany.  La gran 
majoria d’espectacles 
són gratuïts i una pe-
tita part de pagament, 
que serveixen per re-
collir fons econòmics 
que ajuden a finançar 
l’esdeveniment. 

TORNEN ELS DIMEcRES MUSIcALS I 
GASTRONòMIcS DEL FITM

El passat dimecres 5 de juliol va 
arrencar la 5a edició del Festival Inter-
nacional de Torre Maria (fITM) de la mà 
del col·lectiu cultural Indivendres, amb 
el patrocini de Moritz i la col·laboració 
de Bankrobber. Entrada gratuïta amb 
donació voluntària, servei de restau-
ració, un parell d’actuacions musicals i 
bon ambient davant la imponent casa 
indiana que acull l’Oficina de Turisme 
Local. Tal com ja va ocórrer l’any passat, 
cadascun dels dimecres hi ha un servei 
de restauració diferent que maridarà els 
concerts programats. Una de les nove-
tats d’enguany és que durant el dimecres 
de cloenda es farà públic el cartell de la 
Festa Major de la Bisbal del 2017. 

Enguany hi actuaran artistes 
com Seward, Astrio, The Penguins, Big 
Menu o Crab Apples. Els restaurants o 
serveis de restauració encarregats de 
maridar els vespres musicals dels di-
mecres de juliol seran Ca La Pilar Du-

mingu, Cafeteria El Bouquet, El Mar 
de Tasmània i Càtering Cabell d’Àngel. 
No hi falteu!

POTENcIAR LA ZONA DE BARRAQUES 
DE LA FESTA MAJOR DE LA BISBAL

El teixit associatiu de la Bisbal 
és d’allò més ric: hi ha entitats bis-
balenques per a tots els gustos i de 
tots els tipus. Que aquests col·lectius 
són els responsables i dinamitzadors 
d’una Festa Major amb una graella 
tan farcida d’activitats és ben sabut. 
Ara bé, aquests darrers anys les as-
sociacions lamentaven que l’ambient 
a la zona de barraques de Festa Ma-
jor no gaudís de major afluència 
d’assistents i calia treballar per posar-
hi remei.

En una clara declaració 
d’intencions, les entitats bisbalen-
ques presents a la zona de barraques 
van organitzar una Nit d’Entitats de 
Barraques a L’Alternativa de la Bisbal. 
Tots els diners recaptats aniran desti-
nats per a activitats de les barraques 
de la Festa Major d’enguany. A aques-
ta iniciativa s’hi uneixen els esforços 
de l’Àrea de Cultura del consistori per 
tal de regular les activitats que po-
drien contraprogramar els concerts 
a l’escenari de barraques –que al cap 
i a la fi és l’espai comú i de trobada 
de totes les entitats. El resultat de tot 
plegat es coneixerà ben aviat, però ja 
es pot deduir que serà una progra-
mació ben atapeïda de concerts per 
tal de remuntar la situació!

 cIutAt cuLtuRAL
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ARRIBA L’ESTIU AL TERRAcOTTA 
MUSEU AMB NOvES vISITES PER A 
TOTS ELS GUSTOS

Ja és estiu al Terracotta Mu-
seu! I, per celebrar-ho, arrenca el 
programa de visites guiades Estiu 
al Terracotta. Tindrà lloc durant 
els mesos de juliol i agost i serà 
una bona manera de conèixer i 
apropar-se a la història i al patri-
moni ceràmic de la Bisbal, d’una 
manera lúdica i distesa. Per a 
aquesta primera edició de la pro-
posta estival s’han programat tres 
visites guiades diferents i pensades 
per satisfer a tothom: ‘Descobreix 
el Terracotta’, ‘Ceràmica, el procés’ 
i ‘Tot per un ral’. Es pot consultar 
tota la informació de cadascuna de 
les visites a través del web oficial 
del Terracotta Museu.

L’ExPOSIcIó ‘TANO PISANO: cERÀ-
MIcA’, AL TERRAcOTTA MUSEU FINS 
AL 18 DE SETEMBRE

Es va inaugurar el passat 
4 de juny a la sala d’exposicions 
temporals del Terracotta Museu i 
es podrà visitar fins al proper 18 
de setembre. La mostra vol esde-
venir una retrospectiva del treball 
en ceràmica realitzat per l’artista 
italià de reconeixement interna-
cional, Tano Pisano: un obra que 
ha elaborat amb la col·laboració 
d’artistes i ceramistes de la Bisbal 
i rodalies.

terracotta museu

cultura

UN ALTRE cURS PLE D’AcTIvITATS A L’OFIcINA DE cATALÀ 

La tasca més coneguda són els cursos de català 
per a adults, que enguany han aplegat quasi 200 alum-
nes per aprendre la nostra llengua. Vinculades amb els 
cursos, es porten a terme diverses activitats per conèixer 
l’entorn, per difondre la nostra cultura, per fer del català 
la llengua comuna entre tots els habitants de la Bisbal. 
Activitats per als alumnes, com sortides, visites guiades, 

excursions... Però també activitats per a tota la població, 
perquè tenim dos objectius primordials: que les perso-
nes nouvingudes aprenguin català i que les que ja han 
nascut aquí, les que ja el tenen com a llengua habitual, 
els donin el cop de mà imprescindible per aconseguir-
ho. I com? Fàcil: utilitzant el català! Si us plau, no cal 
canviar de llengua pel color de pell, el vestit o el lloc 
d’origen de la persona amb qui es parli!

Voluntariat per la llengua amb adults i als centres 
educatius, Poemes del Món, Cafè amb Vers, la campanya 

“I tu, jugues en català?... Tot això es porta a terme per tal 
d’aconseguir ser capaços de valorar la riquesa que aporta 
la varietat multicultural i, alhora, ajudar els nous bisba-
lencs a parlar i conèixer la nostra llengua.

A part d’aquesta funció, no oblideu que l’Oficina 
de Català de la Bisbal, situada al Mundial, ofereix un 
servei d’assessorament lingüístic per a entitats, empre-
ses, comerços i particulars de la Bisbal. Per a dubtes lin-
güístics, per revisar algun document, si cal fer un rètol 
per a la botiga... es pot contactar amb l’Oficina de Català 
a través del correu: labisbal@cpnl.cat.



Promoció i Desenvolupament Local

L’AJUNTAMENT ORGANITZA DEMOSTRA-
cIONS I TALLERS PARTIcIPATIUS DE 
TORN PER PROMOURE LA MARcA ‘cERÀ-
MIcA DE LA BISBAL’

Per cinquè any consecutiu, a 
l’estiu, l’Àrea de Promoció i Desenvo-
lupament organitza demostracions de 
torn per tal de promoure i dinamitzar 
la marca ‘Ceràmica de la Bisbal’ entre 
els visitants de diferents destinacions 
turístiques del Baix Empordà. Aquesta 

activitat es desenvolupa a Palafrugell, 
Peratallada, Pals, Begur i Platja d’Aro, a 
més de la Bisbal mateix. Cada tarda el 
taller mòbil s’instal·la en un espai pú-
blic d’alguna d’aquestes poblacions, per 
tal que els residents i visitants puguin 
observar en directe com es transforma 
el fang en una peça de terrissa i fer un 
bol ells mateixos amb l’ajuda i el guiat-
ge dels ceramistes dinamitzadors. A la 
Bisbal, el taller s’ofereix els divendres al 
matí a la plaça Llibertat, en el marc del 
mercat setmanal, i els dissabtes a la tar-
da al carrer de l’Aigüeta, eix comercial 
de la ceràmica.

LA cERÀMIcA DE LA BISBAL, PRESENT AL 
SALó ThE cRAFTROOM DE BARcELONA

La marca ‘Ceràmica de la Bis-
bal’ promoguda per l’Ajuntament de la 
Bisbal va participar els passats dies 8, 
9, 10 i 11 de juny al reconegut saló The 
CraftRoom, a El Born Centre de Cul-
tura i Memòria de Barcelona. L’estand 
de la marca “Ceràmica de la Bisbal” va 
estar format per una selecció de peces 
de ceràmica cedides pels productors 
adherits i mostrava la diversitat i qua-
litat de la ceràmica, així com la tradició 
i innovació que coexisteixen en aquest 
sector bisbalenc. La participació en 
aquest saló permet la difusió de totes 
les activitats turístiques i divulgatives 
sobre la ceràmica a la Bisbal que es du-
ran a terme aquest estiu 2017.

‘FET A MÀ, FET A L’EMPORDANET’: 
L’ARTESANIA A LA BISBAL I RODALIES

‘Fet a mà, fet a l’Empordanet’ és 
l’eslògan de la primera campanya con-
junta de promoció de l’artesania dels 
municipis de la Bisbal d’Empordà, Fo-
rallac, Cruïlles, Monells i Sant Sadur-
ní de l’Heura, Corçà i Ullastret per a 
aquest 2017. L’objectiu és fer visible i 
consolidar el sector de l’artesania, mi-
llorant la seva competitivitat i valorit-
zant la cultura artesanal i tradicional 
del territori, entesa com a una activitat 
econòmica que diferencia aquests mu-
nicipis de la resta de la zona.

La campanya pretén que el sector 
s’obri a noves estratègies de promoció i 
difusió del seu treball i proposa accions 
diferents per adreçar-se sobretot a nous 
clients potencials, ja siguin professionals 
o públic final. La iniciativa va començar 
el passat 3 de juny amb la celebració de 
la ‘Setmana de l’Artesania’ i acabarà al 
novembre al Fòrum Gastronòmic de 
Girona, per tal d’adreçar-se als profes-
sionals del sector de l’hostaleria. 

UNA OPORTUNITAT PER REhABILITAR LES FAçANES I MILLO-
RAR L’AccESSIBILITAT QUE cAL APROFITAR

 Des del 2014, l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà 
té oberta una convocatòria d’ajuts per a la rehabilitació de 
façanes i millores d’accessibilitat per a aquells immobles 
ubicats dins l’àmbit de Pla de barris, així com per a aquelles 
façanes visibles des de la llera del Daró. D’aleshores ençà, 
s’han rebut 20 sol·licituds subvencionables, 12 de les quals 
ja s’han resolt favorablement. Aquests ajuts han permès 
mantenir els immobles i embellir paisatgísticament el medi 
urbà, contribuint de manera indiscutible a una millora del 
nucli antic.

Els propietaris que tinguin interès a realitzar tant 
obres de supressió de barreres arquitectòniques, col·locació 
d’un ascensor o bé la rehabilitació o neteja d’una façana es 

poden informar de les bases de la convocatòria al web del 
consistori o bé dirigir-se directament a l’Àrea d’Urbanisme: 
les obres han d’haver estat realitzades i justificades abans 
de 30 de juny de 2018, que és quan s’acaba el Pla de barris 
de la Bisbal. 

PLA DE BARRIS



MEDI AMBIENT

SERvEI DE REcOLLIDA PORTA A PORTA DE vIDRE cOMER-
cIAL A LA BISBAL

Arran d’un conveni amb el Consell Comarcal 
del Baix Empordà, enguany s’ha iniciat el servei de 

recollida selectiva d’ampolles 
de vidre que es generen als 
establiments comercials de 
bars i restaurants de la Bisbal. 
L’objectiu és incrementar el 
percentatge de recollida se-
lectiva, actualment del 39% 
dels residus municipals, en-
cara lluny del nivell mínim 
del 60% respecte als residus 
generats, que pre-
veu el Programa 
general de pre-
venció i gestió de 
residus i recursos 
de Catalunya per 
a l’any 2020.

Amb la vo-
luntat de facilitar 
als bars i restau-
rants l’obligació 
de reciclar els 
seus residus, es lliura als titu-
lars d’aquests establiments un 
contenidor de vidre perquè hi 
dipositin totes les ampolles 
buides de vidre per al seu pos-
terior reciclatge, que hauran 

de mantenir dins l’establiment fins al dia de la recolli-
da. Aquest servei de recollida d’ampolles de vidre pels 
comerços s’efectua un dia per setmana, concretament 
els dijous, de 6 a 7 del matí. 

SEGONA EDIcIó DEL PROGRAMA ‘ESTIMAR PER 
cONÈIxER, cONÈIxER PER ESTIMAR’

Un any més, el programa ‘Estimar per 
conèixer, conèixer per estimar’ té l’objectiu 
d’apropar a la ciutadania el coneixement del pa-
trimoni natural i cultural que rodeja el municipi i 
el converteix en un espai ric tant des del punt de 
vista de l’heterogeneïtat d’hàbitats que s’hi poden 
trobar (les Gavarres, el riu Daró, la zona agrícola, 
etc.), com també des de la biodiversitat florística 
i faunística que hi viu. El programa posa especial 
èmfasi a conèixer la vida, els costums i l’activitat 
de determinats grups animals propers i a la vega-
da desconeguts per a la majoria. 

Després d’una primera sortida nocturna el 
passat 12 de maig per tal de conèixer els mamí-
fers, el cicle va continuar el passat 1 de juliol amb 
la passejada nocturna per conèixer els ratpenats 
bisbalencs. El programa culminarà el 7 d’octubre 
amb una passejada matinal per descobrir els rèp-
tils del Daró. 

Totes les sortides es realitzen amb la 
col·laboració de l’associació SITRA,  Educació i 
Divulgació Ambiental. Les activitats estan dirigi-
des a un públic familiar i no cal cap coneixement 
previ per participar-hi. Són gratuïtes, però reque-
reixen inscripció prèvia. 

OBRES DE RESTAURAcIó DEL MUR DE LA LLERA DEL DARó AL 
cARRER AGUSTÍ FONT

Les pluges de l’hivern passat van descalçar una part 
del mur de maçoneria d’endegament del riu Daró (30 me-
tres aprox.), davant de l’antic escorxador (espai de la nova 

biblioteca), al carrer Agustí Font. 
I vet aquí que això amenaçava 
amb l’esfondrament del mur i del 
passeig de l’esmentat carrer. Te-
nint en compte el precedent de 
l’any 1996 —quan, a conseqüència 
d’una crescuda del Daró, es va es-
llavissar el mur al mateix carrer i 
es va trencar el col·lector general 
d’aigües residuals—, l’Ajuntament, 
davant d’aquesta nova amenaça 
d’esfondrament del mur, va orde-
nar fer una actuació d’emergència 
i contractar una empresa especia-
litzada per executar els treballs 

estrictament indispensables per 
reparar els danys que havia patit la 
base de formigó del mur de maço-
neria d’endegament del riu Daró.

El seguiment dels tre-
balls s’ha efectuat des de les 
àrees d’Urbanisme i Medi Am-
bient de l’Ajuntament de la Bisbal 
d’Empordà i el cost total de l’obra 
ha estat de 65.200,19 euros. Poste-
riorment, durant el mes de maig, 

l’ACA va protegir amb rocalla el tram de col·lector en alta 
emplaçat al marge dret del Daró, a nivell del pont de la carre-
tera, que presentava signes d’erosió que podrien haver pro-
vocat que es trenqués. El cost econòmic d’aquesta feina el va 
assumir íntegrament la mateixa agència.



LA BISBAL cELEBRA EL DIA INTERNAcIONAL 
PER L’ALLIBERAMENT LGBTI

La celebració inicial organitzada per l’Àrea d’Igualtat 
i la Regidoria de la Dona havia de ser el dimarts 20 de 
juny i incloïa una tarda de xerrades i tallers a càrrec de 
l’Observatori Contra l’Homofòbia. Es va haver de pospo-
sar per una urgència mèdica del ponent i properament 
s’anunciarà la nova data.

Tot i això, el passat dimecres 28 de juny, la Bisbal va 
celebrar el Dia Internacional per l’Alliberament LGTBI (Les-
bianes, Gais, Transsexuals, Bisexuals i Intersexuals). Va ser 
a través d’un acte a la plaça de l’Ajuntament que va arrencar 
amb l’activitat infantil Posem-hi color! Seguidament es va fer 
una concentració i lectura de textos. La jornada organitzada 
va ser convocada amb l’eslògan ‘Fem la república dels colors 
lliures’.

El juny del passat 2016 el Ple del consistori va aprovar 
una moció contra l’homofòbia, la transfòbia i la bifòbia. I és 
que, malgrat els avanços, el camí que queda per recórrer en-
cara és ben llarg. L’homofòbia i la transfòbia continuen sent 
una realitat ben present: arreu del món una vuitantena de 
països condemnen l’homosexualitat amb penes de presó; en 
vuit d’aquests països, fins i tot amb la pena de mort. Encara 
queda molt camí per recórrer per tal d’esdevenir una socie-
tat en la qual tothom estigui en les mateixes condicions a 
l’hora de viure lliurement qualsevol opció sexual o identitat 
sexual o de gènere i, en conseqüència, encara cal esmerçar 
esforços en la lluita per l’alliberament LGBTI.

Malgrat que el Parlament de Catalunya va aprovar 
l’octubre del 2014 la Llei contra l’homofòbia i la transfòbia, 
encara queda la part més important: desplegar-la. Si bé la 
Generalitat hi ha de jugar un paper actiu, la implicació acti-
va i compromesa dels ajuntaments és imprescindible. Ara i 
sempre, cal rebutjar tota forma d’homofòbia, de transfòbia 
i de bifòbia.

Joventut  i  igualtat

ELS 7 TEMES QUE ES vAN TRAcTAR A LA 1A ASSEM-
BLEA OBERTA JOvE DE LA BISBAL

Què necessiten els joves de la Bisbal? El passat 21 
d’abril, es va citar la 1a Assemblea Oberta Jove de la Bisbal. 
Es va debatre, es va escoltar, es va consensuar i es va deci-
dir. I és que les propostes eren vinculants. Tal com passarà 
a les properes trobades (la propera serà a l’octubre), hi pot 
participar tot el jovent, de 12 a 29 anys.

A la 1a Assemblea Oberta Jove es van tractar un 
total de 7 temes:  l’estat actual del transport públic, com 
reforçar l’efervescència cultural al municipi, la Biblioteca, 
l’Institut, les entitats municipals, els equipaments públics 
i els esports. A l’apartat de l’Àrea de Joventut del web del 
consistori es poden consultar les reflexions que es van fer a 
cada un dels àmbits.

El jovent bisbalenc continua decidint: el Pla de jo-
ventut de la Bisbal no és un document tancat, sinó que s’ha 
d’anar modificant i adaptant. És per això que s’organitzarà 

EL LOcAL SOcIAL DEL BARRI DEL cONvENT AcULL UN 
PUNT DE TROBADA JOvE cADA DILLUNS 

Després de ser inaugurat el passat 19 de març, el 
local social de l’Associació de Veïnes i Veïns del Barri del 
Convent, ubicat a la Talaia Sud (un espai que temps enre-
re havia estat una carnisseria i celler) ha apujat les persia-
nes. I, per tal que esdevingui un punt de trobada jove, des 
del maig les dues dinamitzadores han obert l’espai cada 
dilluns de 17 h a 19 h a joves de 12 a 17 anys.

una altra assemblea general amb el jovent bisbalenc per tal 
de seguir escoltant les seves demandes i fer una planificació 
conjunta d’activitats. El Pla de joventut vol recollir les neces-
sitats 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 rea-
litat, va ser necessari dur a terme una anàlisi acurada de l’estat 
actual dels joves al municipi.



ELS ALUMNES DE LA UEc DE LA BISBAL GUANyEN EL 
PREMI A LA cREATIvITAT

Els alumnes de la UEC (Unitat d’Escolarització 
Compartida) de la Bisbal d’Empordà van guanyar el Premi 
a la Creativitat al Primer Concurs de Trencadissos orga-
nitzat per l’empresa de materials de construcció Materalia 
(la Tallada d’Empordà). El concurs, en el qual van partici-
par l’Institut escola Francesc Cambó de Verges, l’Institut El 
Pedró de l’Escala, el Col·legi Sant Gabriel, l’Institut de To-
rroella de Montgrí, l’Institut de Celrà i l’Institut de la Bis-
bal, consistia a revestir una columna de formigó de grans 
dimensions amb la tècnica de trencadís sota el lema: “El 
modernisme com a moviment artístic”.

La mateixa empresa va aportar tot el material ne-
cessari i va formar alumnes i tutors en la tècnica, i els 
alumnes hi van estar treballant durant cinc mesos. El 
dia 9 de juny es va fer l’entrega dels premis a la mateixa 
seu de Materalia. El jurat estava format per l’artista Ra-
mon Pujolboira, el dissenyador d’interiors Miquel Moya 
i l’artista i pintor Lluís Roura. Per al jurat no va ser fàcil 
emetre un veredicte ja que totes les obres eren d’un alt ni-
vell. Finalment els guanyadors van ser: l’Institut El Pedró 
de l’Escala es va endur el primer premi, l’Institut escola 
Francesc Cambó de Verges el premi a la millor tècnica, i 
l’Institut de la Bisbal el premi a la creativitat.

El trencadís dels alumnes del nostre Institut està 
inspirat en l’obra de Gaudí: hi ha representada la natura a 
través d’un degradat de colors que simbolitzen les quatre 
estacions, i uns ulls escampats per tota la columna que re-
presenten la vida humana. A dia d’avui la peça està exposa-
da a la seu de Materalia i d’aquí a uns mesos serà trasllada-
da a la Bisbal, on passarà a formar part del mobiliari urbà.

cULMINA LA 8A EDIcIó DEL PROJEcTE ROSSINyOL A 
LA BISBAL

Enguany ha estat el 8è curs en què s’ha dut a terme 
el Projecte Rossinyol a la Bisbal, un projecte de mentoratge 
què estudiants universitaris de la UdG han creat una xarxa 
d’acompanyament i complicitat amb nois i noies d’origen 

estranger dels diferents centres eductius del municipi. Per 
a aquest curs s’ha comptat amb cinc mentors (estudiants 
universitaris) i sis mentorats (tres alumnes de primària i 
tres de secundària). Les parelles s’han anat trobat setma-
nalment i han fet sortides culturals, d’oci i d’esport a la Bis-
bal o a altres indrets propers, com el castell del Montgrí, la 
platja o el cinema. 

Així, aquestes trobades han permès que els joves 
alumnes dels centres educatius municipals hagin pogut 
desenvolupar el seu creixement personal, la seva integració 
social, cultural i lingüística, i hagin establert vincles afectius 
amb estudiants universitaris que perduraran més enllà de 
la finalització d’aquest projecte. S’acomiaden els rossinyols 
amb moltes ganes que el curs vinent es pugui comptar amb 
més joves del poble estudiants de la UdG que donin conti-
nuïtat a aquest projecte socioeducatiu tan enriquidor.

FINALITZEN LES cLASSES DELS cURSOS 
D’ALFABETITZAcIó I D’IDIOMES DE L’AULA D’ADULTS

El passat juny van finalitzar les classes dels cursos 
d’alfabetització i d’idiomes de l’Aula d’Adults. Els cursos 
d’alfabetització van comptar amb la participació d’un to-
tal de 75 alumnes matriculats. D’altra banda, en els cursos 
d’idiomes hi ha hagut un total de 44 alumnes (7 del curs 
d’italià nivell 1 i 37 en els 4 nivells d’anglès). Un any més, els 
alumnes han valorat molt positivament el curs i sobretot el 
professorat que ha impartit les classes, que forma part de 
l’empresa Aula Espais Estudis.

ENSENYAMENT



ACCIÓ SOCIAL I CIUDADANIA

L’ÀREA D’AccIó SOcIAL I 
cIUTADANIA IMPULSA UN PAQUET 
DE MESURES PER A LA IGUALTAT 
D’OPORTUNITATS EN L’EDUcAcIó

És innegable que el context 
actual de crisi econòmica està provo-
cant notables alteracions a la igualtat 
d’oportunitats que l’escolarització 
obligatòria i gratuïta vol afavorir. Així, 
nombroses famílies estan vivint situa-
cions de gran precarietat econòmica 
que dificulten que els fills i filles en 
edat d’escolarització obligatòria pu-
guin disposar dels recursos necessaris 
per fer front a les despeses de mate-
rials i llibres de text i sortides educa-
tives requerits per poder seguir una 
escolarització adequada. És per això 
que l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania 
va signar el curs passat un conveni 
amb les escoles i l’institut de la Bisbal 
per adquirir material escolar i llibres 
de text i per participar en activitats i 
sortides educatives, amb una aporta-
ció de 2.500 € per a cada centre.

A més, amb l’objectiu d’atendre 

les famílies amb més dificultats econò-
miques, també es va signar un conve-
ni amb Càritas Interparroquial per al 
projecte d’acollida i aliments (5.000 
€). En aquest sentit, també es preveu 
signar un conveni properament amb 
Creu Roja i fer una aportació de 6.000 
€ per al projecte d’atenció urgent a 
les necessitats bàsiques i  5.850 € per 
a l’actuació específica de targeta de 
prepagament per a alimentació fami-
liar. D’altra banda, amb la voluntat 
que l’Associació El Trampolí segueixi 
col·laborant en el projecte ‘Socialitza-
ció amb lleure’, s’ha signat un conveni 
de 3.000 €.

EL PLA DE SEGURETAT PER EvI-
TAR MéS OcUPAcIONS A LA BISBAL 
cOMENçA A DONAR FRUITS

Sense fer gaire soroll, el pla 
desenvolupat pel consistori comença 
a donar resultats i es van solucionant 
algunes disputes sorgides arran de 
les ocupacions que ha viscut el mu-
nicipi. Així, recentment s’ha revertit 

l’ocupació del carrer Morró. Era una 
de les ocupacions que generava més 
tensió per les denúncies dels veïns. 
Alhora, era preocupant per la situació 
d’exclusió social de les vuit famílies 
ocupants. A més, la companyia elèc-
trica els va tallar l’aigua i la llum: a 
principis del mes de juny es va reallo-
tjar el darrer ocupa.

A l’abril es va posar en marxa 
un pla de seguretat per intentar evi-
tar més ocupacions d’habitatges a la 
Bisbal d’Empordà. Es tractava d’una 
iniciativa conjunta de la Policia Lo-
cal, els Mossos d’Esquadra i veïns de 
finques afectades per poder detectar 
l’entrada il·legal de seguida que sigui 
possible. L’objectiu és seguir actuant 
com més aviat millor, des que es de-
tecta l’ocupació d’un habitatge, per 
prevenir i intentar evitar-la. Cal tenir 
present que aquest pla responia a la 
detecció de nous casos d’ocupacions 
en domicilis particulars, un problema 
que ja havia entrat en pràctiques de 
tipus mafiós.



gent gran

FINALITZA UN ALTRE cURS AL GERIÀTRIc MUNIcIPAL ZOILO FELIU
Un any més els professionals de la Residència Geriàtrica Muni-

cipal han aportat els seus coneixements pràctics a futurs professionals 
i, alhora, les persones que treballen a la Residència s’han enriquit amb 
el coneixement teòric de la universitat i l’institut, i s’han encomanat 
de la il·lusió i de les ganes dels estudiants. Aquest curs escolar la Resi-
dència ha col·laborat en la formació pràctica d’alumnes d’àmbits diver-
sos: de la Facultat d’Infermeria de la UdG (3 alumnes), de l’EUSES (1 
alumne del 3r curs del Grau en Fisioteràpia), de diversos projectes de 
l’INS La Bisbal i, fins i tot, 2 alumnes del curs d’atenció sociosanitària a 
persones dependents, procedents de l’Escola de Ceràmica de la Bisbal. 

Es tanca un curs en el qual s’ha rebut la col·laboració de dife-
rents escoles per a diferents projectes d’intercanvi intergeneracional: 
‘Apadrinar un avi’, ‘Serveis comunitaris’ (assignatura de 3r d’ESO dels 
alumnes de l’Escola Cor de Maria) o el carteig amb els alumnes de 5è 
i 6è de l’Escola de Forallac.

220 ASSISTENTS AL TRADIcIONAL DINAR DE GERMANOR DEL 
GERIÀTRIc ZOILO FELIU

El passat 3 de juny, com ja va essent tradició a la Residència 
Geriàtrica Municipal Zoilo Feliu, es va celebrar el dinar de germanor. 
Es tracta d’un dia d’allò més especial per al centre, ja que reuneix la 
majoria de les famílies de les persones grans, voluntaris, treballadors 
i l’equip de govern. És una diada molt festiva que serveix perquè els 
participants guanyin confiança i es coneguin millor, tot compartint 
un bon moment.

Enguany la jornada va comptar amb un total de 220 assistents. 
Els organitzadors es van mostrar molt satisfets per l’èxit d’assistència i 
van voler agrair-ho a tots els qui ho van fer possible. El menú va con-
sistir en arròs, de primer; de segon, pollastre a la brasa amb amanida 
i, per postres, gelat.

INTERvENcIó ASSISTIDA AMB GOSSOS 
A LA RESIDÈNcIA GERIÀTRIcA ZOILO FELIU

Aquest juny s’ha iniciat l’activitat 
d’intervenció assistida amb gossos a la Re-
sidència Geriàtrica Municipal Zoilo Feliu, a 
càrrec de l’Associació de Teràpia amb Ani-
mals de Girona (ATAGI). Des d’ATAGI, pro-
gramen aquesta tipologia terapèutica amb 
l’objectiu principal —des d’una perspectiva 
inclusiva i integradora— d’aconseguir una 
millora de la qualitat de vida de les perso-
nes, tot servint-se d’una eina essencial com 
és el gos de teràpia.

Quan es parla de millorar la qualitat 
de vida, es fa referència a promoure millo-
res en el funcionament físic, social, educa-
tiu, emocional i/o cognitiu de la persona. 
Aquesta activitat es durà a terme setmanal-
ment els dimarts (matí) i divendres (tarda). 
Els efectes positius s’han pogut comprovar 
d’immediat: els somriures i l’actitud positiva 
vers la Gina i la Zoe (gossos terapèutics) ho 
han demostrat.



EsPORTS

La Bisbal, Ciutat Esportiva

FUTBOLNET: UNA TROBALLA PEDAGòGIcA QUE 
ES RENOvA PER A LA PROPERA TEMPORADA 

Aquest ha estat el primer any del Programa 
FutbolNet a la Bisbal d’Empordà. Hi ha hagut molt 
bona rebuda per part de la població, des dels ser-
veis socials i centres educatius del municipi. I és 
que a mesura que ha anat avançant el programa ha 
esdevingut un espai per al desenvolupament inte-
gral d’infants i joves: es treballen aspectes socials, 
emocionals i psicològics, fins al desenvolupament 
físic associat a l’activitat esportiva.   

A FutbolNet la Bisbal d’Empordà hi ha 60 
participants, els quals estan dividits en tres grups 
d’edats: petits, mitjans i grans. Vistos els bons re-
sultats obtinguts aquest curs, el consistori opta per 
seguir treballant en aquest projecte tan enriquidor 
per a tots els adolescents del municipi. Així, ja és 
oficial la renovació del conveni de col·laboració 
entre la Diputació de Girona, l’Ajuntament de la 
Bisbal d’Empordà i la Fundació Futbol Club Bar-
celona per a la propera temporada 2017-2018. 

El programa estrella de la Fundació FCBar-
celona s’ha convertit en una eina formativa que 
sorprèn educadors i professors per la seva eficàcia. 
Per a educadors i professors FutbolNet ha acon-
seguit transformar veritablement les actituds dels 

alumnes, admetent en els tests del programa que 
una majoria madura sorprenentment i assumeix 
responsabilitats que mesos abans semblaven ini-
maginables en els mateixos joves.

AMPLIAcIó DE LES SUBvENcIONS ESPORTI-
vES D’ExTRAEScOLARS A 3R I 4T DE PRIMÀRIA

Amb l’arribada del nou curs escolar, 
l’Ajuntament de la Bisbal amplia les subvencions 
esportives extraescolars als cursos de 3è i 4t de 
primària. Les famílies interessades van presentar 
la sol·licitud la primera quinzena del juny passat. 
Les subvencions estan destinades a infants d’entre 
6 i 10 anys amb la unitat familiar empadronada al 
municipi.

Així, es vol afavorir que nens i nenes de fa-
mílies amb rendes baixes puguin practicar esports 
extraescolars sense que la situació econòmica de la 
família en sigui un impediment. I és que, en aquest 
sentit, l’Àrea d’Esports té clar que l’esport escolar 
fora de l’horari lectiu hauria de ser considerat com 
un dret dels infants, per la importància en la seva 
formació personal i en el seu desenvolupament 
emocional. L’esport aporta valors inqüestionables 
als nostres infants i, per això mateix, l’objectiu és 
continuar avançant per aconseguir que tots els es-
colars de la Bisbal tinguin accés a la pràctica espor-
tiva durant les seves hores de lleure. 



comunicació  i  informàticaBONA PART DE LES DEMANDES DELS BISBALENcS TIN-
DRAN cABUDA ALS NOUS USOS DE L’ANTIc AJUNTAMENT

El passat 9 de juny el Teatre Mundial va acollir una 
sessió de treball en què els bisbalencs podien debatre  quins 
usos hauria de tenir l’antic ajuntament. El debat participa-
tiu per tal de definir-los venia motivat pel Pla de barris de 
la Bisbal d’Empordà. I és que l’any 2010 es va signar un 
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la Generali-
tat per tal de recuperar el nucli antic del municipi, a partir 
de la millora mediambiental, urbanística i social. Així, es 
finançarà el 50 % del cost de rehabilitació de l’antic ajunta-
ment (una obra valorada en 1.000.000 € aproximadament). 

D’entre totes les propostes debatudes, cal destacar la 
ubicació de Ràdio Bisbal i la d’una sala polivalent que po-
dria acollir bona part dels usos proposats. Ambdues, jun-
tament amb l’allotjament de dependències municipals, van 
ser acceptades, a l’espera que els Serveis Tècnics en definei-
xin la ubicació concreta. Properament s’endegarà la fase de 
retorn comunicant el resultat final del debat participatiu.

Malgrat això, el regidor de participació Josep M. 
Castells va fer una carta oberta i autocrítica on va decla-
rar que la sessió no es va desenvolupar tal com es prete-
nia i que no va generar el debat que el consistori desitjava. 
D’altra banda, es van descartar algunes propostes que no 
encaixaven amb les condicions d’usos necessaris per tenir 
cabuda a l’espai d’acord amb el Pla de barris, o que ja dispo-
sarien d’un espai propi previst.

LA xARxA DE FIBRA òPTIcA DE LA GENERALITAT DE cA-
TALUNyA ARRIBA A LA BISBAL

El secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i 
Societat Digital, Jordi Puigneró, va presentar oficialment el 
29 de maig l’arribada de la Xarxa de Fibra Òptica de Cata-
lunya (Xfocat) a la Bisbal d’Empordà. A l’acte hi van assistir 
l’alcalde, Lluís Sais; el regidor de comunicació, Josep Maria 
Castells, i el director general de Xarxa Oberta de Catalunya 
(XOC). El tram que s’ha fet ara va de Palafrugell a la Bis-
bal, té cap a tretze quilòmetres i ha representat un cost de 
350.000 euros. Ara mateix ja s’hi ha connectat una empresa 
de la zona i el viver d’empreses de Forallac.

Puigneró va remarcar que Xfocat és una peça bàsica 
de la política de la Generalitat per tal d’assolir una socie-
tat digital avançada en consonància amb les directrius de 
l’Agenda Digital Europea 2020 i el Nou Model TIC català. 
L’objectiu és connectar precisament abans d’aquesta data 
totes les capitals de comarca, però amb la voluntat d’anar 
més enllà i evitar “un país a dues velocitats” pel que fa al 
seu desplegament.

Joan de Margarit i de Pau (1422-
1484) va ser un bisbe de Girona, senyor 
de la Bisbal, cardenal, escriptor huma-
nista i preceptor del rei Ferran II de Catalunya-Aragó. 

Aquest seu escut amb tres margarides (pel cognom 
Margarit) i un paó reial (pel cognom Pau), figura a la faça-
na del Castell amb motiu d’unes obres que manà fer-hi.

L’Apunt Històric de 
Jordi Frigola i Arpa



Sanejar per poder invertir A la Bisbal també votarem i guanyarem No som, sinó que estem sent

Una de les desagradables situa-
cions que ens vàrem trobar en entrar 
al govern fou que en el comptablement 
conegut com a compte 413, el que popu-
larment es coneix com a “factures al ca-
laix”, hi havia una quantitat superior als 
3,5 milions d’euros. Aquest fet va provo-
car que després d’una nota informativa 
del Departament de Política Financera 
de la Generalitat, l’Ajuntament no po-
gués realitzar cap nova inversió fins re-
soldre i solucionar aquesta irregularitat. 
Doncs bé, això és el que hem dut a terme 
durant aquest temps, hem regularitzat la 
situació i en alguns casos pagat i d’altres 
aprovisionat aquests 3,5 milions.

I ara sí, un cop sanejada aques-
ta situació, l’Ajuntament està en condi-
cions de poder dur a terme aquelles in-
versions previstes, i que en el Pressupost 
d’aquest any pugen a més de 3,7 milions 
d’euros, en el benentès que bona part 
d’elles veuran la llum en el proper any.

Deixant de banda els grans pro-
jectes com l’obertura de l’antic escor-
xador com a Biblioteca provisional, la 
rehabilitació de l’antic ajuntament o els 
exteriors i part dels interiors de Terra-
cotta Museu, també afrontarem d’altres 
actuacions importants com la millora de 
la xarxa de pluvials del carrer del Pedró, 
la substitució de la canonada d’aigua i 
la renovació de la xarxa de sanejament 
del carrer Paral·lel o millores en les 
instal·lacions esportives, edificis muni-
cipals o vies i espais públics.

Totes aquestes actuacions més 
d’altres, com les votades en el procés 
participatiu del pressupost, començaran 
a veure la llum en el decurs dels propers 
mesos. 

Seguim!

Finalment, i feliçment, l’anomenat 
“procés” arriba a la seva fi. L’1 d’octubre tot 
el poble de Catalunya està cridat a deci-
dir el seu futur. D’això se’n diu autodeter-
minació, i després de segles de negació i 
imposició, els catalans i les catalanes hem 
decidit, de manera majoritària i pacífica, 
tirar pel dret. Perquè els mateixos que ens 
han negat i imposat durant segles seguei-
xen amb la intenció de fer-ho. Però els 
hem dit prou. Fins aquí. D’això se’n diu 
desobediència, i és la clau mestra de la 
Llibertat. Felicitem-nos, doncs, per haver 
aconseguit segar les cadenes, sobretot les 
pròpies, les autoimposades, les mentals.

Independència per canviar-ho tot, 
diem nosaltres. I prou coses que hem can-
viat, ja. De ser un poble derrotat amb men-
talitat submisa hem fet aquest salt qualita-
tiu per esdevenir un poble lliure i sobirà. 
Però ens falta un darrer esforç. Ara més 
que mai és quan necessitarem que com a 
bisbalencs i bisbalenques ens impliquem 
a fons en l’èxit del referèndum del proper 
1-O. Perquè ja fa uns anys que venim de-
mostrant que és possible organitzar-se des 
de baix, que la política comença als barris 
i pobles i que de baix a dalt, començant 
pels fonaments, es construeixen edificis 
més sòlids. Som poble. Som Bisbal. I l’1-O 
tenim l’oportunitat d’assentar les bases per 
tal de fer-nos respectar.

Ho tenim a tocar. Impliquem-nos 
com a poble en la realització i l’èxit del re-
ferèndum. Per la nostra dignitat, pel futur 
dels qui ens seguiran. Nosaltres hi serem, 
ja ho sabeu. I estem convençuts que la 
immensa majoria de bisbalencs i bisba-
lenques també hi seran. Ens veiem pels 
carrers de la vila digna i lliure de la Bisbal.

Per ICV-EUiA  de la Bisbal, 
l’objectiu primer i últim de les nostres ac-
cions polítiques és el bé comú: la gestió de 
polítiques socials actives, l’organització de 
recursos en xarxa, el treball comunitari, la 
redistribució dels recursos per tal de ga-
rantir la igualtat d’oportunitats en l’accés 
als recursos bàsics, a l’educació, a la feina, 
a l’habitatge…

En aquest sentit, la confluència 
amb altres partits de la nova esquerra pro-
gressista, sota l’etiqueta “en comú” resulta 
emblemàtica a l’hora de definir el nostre 
espai en l’escena política catalana i bisba-
lenca. Una política feta des de les perso-
nes i per a les persones, amb l’objectiu de 
construir una dimensió social  pública… 
la “res pública” dels orígens d’aquesta de-
mocràcia tan vilipendiada i prostituïda.

ICV-EUiA considerem la Bisbal 
com una Ciutat Viva que canvia i es no-
dreix de  totes les persones i cultures que 
conformem aquest espai de convivència i 
creixement compartit. Articular aquesta 
convivència ha de ser una tasca assumida 
per a totes les persones que hi convivim. A 
totes ens pertoca valorar quin és el nostre 
paper, individual, a l’hora d’influir en la 
societat que volem.

Hem de prendre acció i decidir si, 
realment, estem disposats a treballar per a 
una societat millor, per a la Bisbal, i  totes 
ens hem de convertir en «activistes so-
cials» prenent un paper actiu en endegar 
accions enfocades al bé comú… perquè la 
identitat cultural, sigui personal o social, 
és dinàmica i està en permanent construc-
ció col·lectiva... Com deia Paulo Freire: 
“No som, sinó que estem sent”…

Opinió



(Ir) Responsables Al Govern: dutxeu-vos a la zona esportiva! Quina participació?

El govern d’ERC, CUP i ICV 
ha aprovat endeutar-se en 2,7 milions 
d’euros. Hem passat d’una política 
econòmica que permetia fer obres com 
el carrer dels Valls (250.000 euros), 
Terracotta Museu (800.000 euros), 
etc. amb recursos propis, a haver de 
sol·licitar préstec, no només per a grans 
obres, sinó per a qualsevol adquisició. 
Hem incrementat despesa en més de 
dos milions d’euros anuals, la qual cosa 
provoca que no tenim capacitat de re-
tornar el préstec. L’advertiment no no-
més és del nostre grup, sinó que també 
prové de la interventora municipal. 

La liquidació del pressupost 2016 
ha estat un avís. Ingressos inferiors als 
pressupostats i als d’exercicis anteriors 
(IBI per exemple), increment desmesu-
rat de la despesa, davallada del resultat 
pressupostari, dels romanents líquids... 
S’ha tancat en positiu perquè s’han co-
brat endarreriments de la Generalitat i 
el retorn del FEIL. 

SOREA: ja hi ha informe de la 
Comissió Juridicoassessora que decla-
ra la nul·litat total del contracte amb 
Sorea, tal com sempre hem mantin-
gut. Nul·litat de la pròrroga del servei 
d’abastament d’aigua, del servei de cla-
vegueram, de les obres d’urbanització 
al puig de Sant Ramon (Sorea reclama 
2,4 milions d’euros i un pèrit ho valo-
ra en 1,2 milions d’euros) i la retribució 
a l’empresa. Havíem advertit reitera-
dament el senyor Sais de la il·legalitat 
del contracte, però ERC i el senyor Sais 
sempre havien dubtat, quan no fet befa, 
de les nostres denúncies.

Algú assumirà responsabilitats 
per aquestes actuacions perjudicials per 
a la Bisbal? Què hi tenen a dir CUP i 
ICV ara al govern municipal?

En el nostre programa electoral 
del 2015 proposàvem solucionar defi-
nitivament la problemàtica de l’aigua 
calenta i freda de les dutxes del Camp 
de Futbol i del Pavelló d’Esports. Ac-
tualment, dos anys més tard, l’aigua 
de les dutxes del Camp de Futbol i del 
Pavelló o bé surt calenta i escalda els 
usuaris, o bé surt congelada.

Des de CxLB, en estar a l’oposició, 
no podem solucionar aquest problema 
directament nosaltres, però sí que ho 
hem reclamat en diverses comissions i 
plens i vam presentar una proposta en 
els pressupostos participatius perquè 
s’arreglessin les instal·lacions d’aigua 
del Camp de Futbol i del Pavelló. Pro-
posta que no va entrar en el debat de 
pressupostos participatius per decisió 
dels partits del govern.

L’última reclamació, perquè se 
solucioni aquest problema, la vam fer  
en el Ple del mes de maig. CxLB va 
demanar als regidors del govern que 
s’anessin a dutxar a les instal·lacions 
esportives perquè comprovessin, en 
la seva pròpia pell, la temperatura de 
l’aigua, a veure si eren capaços de du-
txar-s’hi i s’adonaven de la realitat del 
problema.

Partits que prometien la millora 
i l’ampliació de les zones esportives i re-
formar els vestidors del Pavelló, resulta 
que en dos anys de mandat no han estat 
capaços d’aconseguir que surti l’aigua 
de les dutxes a una temperatura ade-
quada perquè els nens/es d’aquest mu-
nicipi i dels equips visitants es puguin 
dutxar sense cremar-se ni congelar-se.

L’equip de govern ha decidit tirar en-
davant la rehabilitació de l’antic ajuntament 
sense tenir cap pla d’usos damunt de la taula, 
sense saber què suposarà tenir en funciona-
ment un altre equipament municipal quan 
alguns dels existents estan pendents d’obres 
imprescindibles per legalitzar-los o perquè 
no es continuïn degradant  més. Seguei-
xen en la línia d’augmentar any rere any la 
despesa corrent, sense tenir en compte com 
es podrà assumir si no és amb un augment 
d’ingressos, sinònim d’augment d’impostos.

Per poder dir que els interessa molt 
l’opinió dels bisbalencs, han iniciat un pro-
cés participatiu sobre quins serveis són els 
que la ciutadania proposa per a l’edifici de 
l’antic ajuntament. Sorprenentment, una de 
les opcions que proposa el govern per deba-
tre, és el trasllat de Ràdio Bisbal, ràdio muni-
cipal que funciona gràcies a la col·laboració 
de voluntaris que fa temps que posen de ma-
nifest l’estat deplorable en què es troben les 
instal·lacions i la precarietat amb què han de 
treballar. Si realment creuen en la necessitat 
de continuar mantenint el servei de la ràdio 
municipal, ja ho haurien d’haver tingut en 
compte, sense haver d’obligar els voluntaris 
a mobilitzar-se per tal d’obtenir suports que 
avalin aquesta proposta, i fer-los passar un 
mal tràngol.

Van fer el mateix amb el procés par-
ticipatiu del pressupost, en què van posar a 
debat accions que no admetien discussions, 
que l’equip de govern ja hauria d’haver assu-
mit com a necessàries ja que eren impres-
cindibles per poder garantir la qualitat i la 
continuïtat dels serveis municipals.

El procés participatiu indispensa-
ble seria aquell en què la ciutadania pogués 
decidir la prioritat entre diferents accions i 
més quan comporten una quantiosa despe-
sa econòmica. Tota la resta són simulacres i 
pantomimes per fer creure que els interessa 
el que pugui dir la gent de la Bisbal.

GRUPS POLÍTICS
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cloenda de les escoles esportives municipals //
 #12  Més de 1.500 alumnes van passar per les 
audicions musicals organitzades per l’Àrea 
d’Ensenyament // #13  Laia Pigem guanya el 
concurs de cartells de la Festa Major d’enguany 
// #14  Pere Noguera exposa obra inèdita de 
1974 a Madrid // #15  La Bisbal acull el 34è 
Rally Empordà // #16  En Peyu i l’APM? de Tv3 
passen per la Bisbal // #17  L’Associació de 
voluntaris de Protecció civil de la Bisbal signa 
un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament 
de viladrau // #18  El CSM Bucarest fa oficial 
el fitxatge del bisbalenc Pau Campos // #19  
Els voluntaris tornen a baixar la Flama del 
Canigó fins a la Bisbal // #20  Inauguració 
d’un mural ceràmic a la plaça Santa Maria del 
Puig // #21  Els alumnes dels centres educatius 

#1 Arrenca el casal d’Estiu de l’Àrea d’Esports 
de la Bisbal // #2 Audició i ball de sardanes 
de la mà de La Principal de l’Escala a la plaça 
Benet Mercader // #3 celebració dels III Jocs 
Florals al geriàtric municipal Zoilo Feliu // #4 
culmina un nou cicle de Nits al convent // #5 
El rodatge de ‘Petra’, la nova pel·lícula de Jaime 
Rosales, passa per la Bisbal // #6  Inauguració 
de l’exposició ‘Tano Pisano- ceràmica’ al 
Terracotta Museu, que disponbile fins al 18 de 
setembre  // #7  ‘El Temps’ publica un repor-
tatge sobre l’anomenada escena bisbalenca 
// #8  Ràdio Bisbal celebra el seu aniversari 
sortint al carrer el passat 1 de Maig // #9  L’11a 
edició de Poemes del món aglutina poesia en 
tretze llengües diferents // #10  Se celebra 
una nova edició del Rodajoc La Bisbal, amb 
prop de 200 participants al passeig Marimon 
Asprer // #11  El Pavelló d’Esports acull la 
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bisbalencs participen a una nova edició dels 
Jocs Florals  // #22  El Daró Folk 2017 torna 
a omplir la plaça Major de música i balls 
tradicionals #23  xerrada informativa sobre 
la Flama del canigó a càrrec de Toni Ayala i 
Llum Ferrero  #24  La campanya ‘Escapada 
al més autèntic Empordà’, premiada per la 
innovació en l’estratègia per a la promoció 
turística // #25  Gran assistència de públic 
a la inauguració de l’exposició col·lectiva 
‘Empordà, artistes i mirades’ al castell Palau 
// #26  L’alcalde Lluís Sais signa la declaració 
amb la qual el municipi es compromet a 
cedir els locals habituals per desenvolupar el 
referèndum de l’1-O // #27 Els Jocs Emporion 
2017 fan parada a la Bisbal // #28  Es tanca 
una nova edició de ‘L’escriptor a les escoles’ a 
la Bisbal // #29  El Terracotta Museu celebra 
la Nit dels Museus amb un grapat d’activitats.
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