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Butlletí

LA xxIII FIRA DE cIRc AL cARRER DE LA BISBAL: UNA APOS-
TA PER LA QUALITAT PER DAMUNT DE LA QUANTITAT

Del 13 al 15 de juliol els carrers i les places de la Bisbal 
d’Empordà tornaran a acollir propostes de circ al carrer 
d’un gran nivell artístic i per a tots els públics. El passat 6 
de juny es va presentar el cartell de la XXIII Fira de Circ al 
Carrer de la Bisbal d’Empordà que, tot i així, compta amb 
prop d’una setantena de funcions, una trentena de com-
panyies (nacionals i internacionals), una marcada aposta 
pel circ contemporani –sense desmarcar-se a les propostes 

de circ de carrer a què 
estem acostumats– i 
moltes novetats. La 
roda de premsa es va 
celebrar a la Biblioteca 
Municipal de la Bisbal, 
un dels nous espais de 
l’edició d’enguany. 
«Una de les màximes 
de l’organització de la 
Fira de Circ al Carrer és 
prioritzar la qualitat per 
damunt de la quanti-
tat», va destacar la por-
taveu de l’organització, 

Eva Gasull. I és que l’organització vol deixar constància 

que la voluntat és continuar en la lí-
nia d’oferir «una programació que si-
gui satisfactòria per a tots els públics, 
però que també sigui atraient per als 
artistes». I és que l’edició d’enguany 
segueix mantenint l’esperit funda-
cional del festival: ser una platafor-
ma d’exhibició i difusió de les arts de 
carrer per tal de fer arribar la cultura 
a tothom. 
Del 13 al 15 de juliol, la Fira programa 
prop d’una setantena d’espectacles de 
carrer d’una trentena de companyies 
nacionals i internacionals. Cal desta-
car la notable participació de com-
panyies espanyoles i franceses, que 
enguany són la nacionalitat interna-
cional més nombrosa. Ara bé, prop 
de la meitat de les companyies que 
hi actuaran són catalanes. Circ con-
temporani, cabaret, trapezi, clown, 
aeri, diàbolo, malabars, perxa xinesa, música o tallers són 
algunes de les disciplines artístiques que conformen la 
programació d’enguany. Com és habitual la gran majoria 
d’espectacles són gratuïts. Una petita part és de pagament 
i serveix per recollir fons econòmics que ajuden a finançar 
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l’esdeveniment popular.
L’edició d’enguany comptarà amb noms com Cirque Exal-
té que, procedent de França, presentarà el seu espectacle 
Furieuse Tendresse: un esclat d’acrobàcies intenses que 
celebren la llibertat amb un fons de música rock –partint 
del Horses de Patti Smith–  i cercant el límit, la bellesa es-
pontània de l’imprevist, i flirtejant amb el risc. També és 
d’allò més destacable la funció de Collectif La Basse Cour 
que, amb el frenètic Le doux suplice de la planche, delec-
taran el públic amb una fantasiosa acrobàcia a tres bandes 
i amb una bàscula de fusta com a protagonista. L’Ateneu 
Popular 9 Barris & Vavel Circus interpretaran Garbuix, un 
espectacle lúdic i enèrgic, de to poètic i surrealista: per-
xa xinesa, verticals, equilibris, trapezi, bicicleta acrobàtica 
clown i humor. L’espectacle visual, poètic i integrador Mur 
de la (CIA)3 clourà la XXIII Fira de Circ al Carrer en el 
tradicional tancament de diumenge a la plaça del Castell.



Alcaldia , policia local i hisenda

EL PLE DE LA BISBAL APROvA MOcIONS DE SUPORT A 
GUILLEM AGULLó, PROAcTIvA OPEN ARMS I ALS cDR

El passat dimarts 24 d’abril el darrer Ple municipal de 
l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà va aprovar tres mocions 
reivindicatives. Una, aprovada per 17 vots a favor i una absten-
ció, va ser per retre homenatge a la memòria de Guillem Agu-
lló i Salvador i proposar el nom a la Comissió Nomenclàtor per 
dedicar un espai públic o carrer a la seva memòria. La segona, 
aprovada per unanimitat, va ser per donar suport als comitès en 
Defensa de la República i la resistència civil activa i no violenta

RENOvAcIó DE LA xARxA D’AIGUA DEL cARRER PARAL·LEL DE 
LA BISBAL 

L’Ajuntament de la Bisbal endegarà les obres per reno-
var la xarxa d’aigua potable i de sanejament del carrer Paral·lel. 
L’equip de govern ja ha donat llum verda inicial al projecte, que 
té un pressupost de 244.909,09 €. «Som conscients que és una 
problemàtica que fa temps que es produeix i ha fet patir mol-
tes molèsties als veïns, però després de solucionar diverses pro-
blemàtiques ara podem posar fil a l’agulla», va declarar l’alcalde 
Lluís Sais.

I és que, d’una banda, l’antiga instal·lació d’aigua potable 
de fibrociment d’aquest vial està abandonada i el servei es presta 
mitjançant un by-pass provisional. I, per l’altra, la xarxa de clave-
gueram està malmesa i té filtracions i esfondraments a diversos 
punts. És per això que les obres per posar-hi remei són una prio-
ritat per al consistori: tant la canonada, com el sanejament estan 
obsolets. «Un cop el projecte estigui aprovat definitivament ens 
reunirem amb els veïns per explicar i planificar conjuntament 
l’execució de les obres», ha afegit Sais.

El projecte del carrer Paral·lel, ubicat al nord-oest del 
nucli urbà de la Bisbal, preveu la substitució de la canonada de 
clavegueram per una de major diàmetre, amb un tub de PVC 
de doble paret amb un mínim de 400 mil·límetres. També es 
preveu construir nous embornals per recollir les aigües pluvials. 
Pel que fa al servei d’aigua potable, se substituirà la canonada de 
fibrociment per una de 150 mil·límetres. A més a més, es preveu 
reconnectar les escomeses i l’habilitació de tres hidrants, un dels 
quals serà de nova construcció. Mentre s’executin les obres, es 
desplaçarà el by-pass actual per tal de garantir que es pot mante-
nir el servei. Es preveu que els treballs s’allarguin uns tres mesos.

L’AJUNTAMENT DE LA BISBAL TANcA EL 2017 AMB 
PROP DE 2 MILIONS D’EUROS DE SUPERÀvIT

El consistori va fer pública la liquidació del Pressupost 
municipal de l’any passat i la dada més notòria és el superàvit de 
prop de 2 milions d’euros. La quantitat exacta és 1.921.123,44 €. 
En aquest sentit, l’alcalde de la Bisbal d’Empordà, Lluís Sais, va 
destacar que aquests resultats confirmen la línia d’acció rigorosa 
i responsable constatada en els darrers pressupostos consistorials.

La moció de suport a Proactiva Open Arms també es va 
aprovar per unanimitat i va ser en rebuig a l’assetjament. de les 
autoritats líbies i italianes per tal que l’entitat deixi de rescatar re-
fugiats. Cal tenir present que l’entitat, en els darrers dos anys, ha 
rescatat més de 54.000 persones de ser ofegades a la Mediterrània, 
fugint de la guerra i de la persecució i cercant refugi a Europa.

«Davant les crítiques que rebem any rere any en el debat 
d’aprovació dels pressupostos sobre la gestió de l’equip de govern 
que encapçalo, sempre he defensat que el veritablement signifi-
catiu per valorar la gestió pressupostària no és l’aprovació, sinó la 
seva liquidació», va declarar l’alcalde Lluís Sais. En aquest sentit, 
l’alcalde va recordar que amb els superàvits dels anys 2015 i 2016 
l’Ajuntament va poder regularitzar una situació comptable de 
factures no reconegudes de més de 3 milions d’euros. 

El superàvit prové d’ingressos que l’Ajuntament de la Bis-
bal tenia pendent de cobrar i que, seguint en la línia de gestió 
rigorosa i responsable de la despesa, davant del dubte que no 
arribessin, es va decidir no pressupostar per a accions concre-
tes. És el cobrament d’aquests ingressos el que ha comportat que 
el resultat final de la liquidació anual sigui positiva: això no vol 
dir que no s’hagin esgotat totes les partides pressupostades. Tal 
com indica la vigent Llei espanyola d’estabilitat pressupostària, 
aquest superàvit obtingut ha d’anar destinat a amortitzar deute 
de préstecs pendents. Cal afegir que, amb la conseqüent amortit-
zació de préstecs pendents, la propera quota anual serà menor: 
això facilitarà que el consistori disposi de més pressupost per a 
futures inversions.



CULTURA

ÈxIT DE PúBLIc I vENDES A LA 
PRIMERA FIRA INDILLETRES

Les inclemències meteorolò-
giques no ho van posar fàcil, però el 
balanç de la primera edició de la fira 
del llibres Indilletres és d’allò més po-
sitiu. Organitzadors i editorials van 
celebrar l’èxit de públic i vendes (mal-
grat la pluja va fer que diumenge a la 
tarda les parades de vendes de llibre 
haguessin de recollir tres hores abans 
del previst). Les activitats programa-
des es van poder acabar de celebrar 
correctament.

En aquesta primera edició 
hi van participar 20 editorials inde-
pendents d’arreu de Catalunya, les 
llibreries i l’Ajuntament de la Bisbal 
d’Empordà i es van realitzar 35 actes 
entre debats, taules rodones, recitals 
poètics i presentacions de llibres, or-
ganitzats en diverses localitzacions del 
voltant de la plaça del Castell.

I és que totes les activitats pro-
gramades van tenir una gran afluèn-
cia de públic. Els debats organitzats 
van ser unes de les activitats més ben 
acollides i als recitals poètics de Josep 
Pedrals i Lluís Soler una bona part del 
públic es va haver de quedar fora per 
la gran afluència d’assistents.  

Indilletres ha comptat amb la 
col·laboració d’algunes empreses locals 

i bona part dels restaurants de la po-
blació. Després dels resultats, l’equip 
organitzador no té cap dubte que a la 
segona edició aquesta col·laboració es 
renovarà i augmentarà. 

EL FESTIvAL ÍTAcA TORNA A FER 
PARADA A LA BISBAL D’EMPORDÀ

Un any més el Festival Íta-
ca aglutina més d’una trentena 
d’actuacions repartides en una dese-
na de localitats del Baix Empordà, en-
tre maig i juliol. Una de les principals 
novetats de l’edició d’enguany és que 
tornarà a passar per la Bisbal: serà en 
un escenari a la plaça del Castell, que 
ja havia acollit actuacions en les pri-
meres edicions.

Amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, 
el festival torna a la capital baix-
empordanesa per la porta gran. 
Serà el divendres 29 de juny, pro-
gramant una nit de concerts amb la 
col·laboració del segell musical inde-
pendent Bankrobber (amb denomi-
nació d’origen bisbalenca). Un nou 
festival dins d’Ítaca, que comptarà 
amb les actuacions d’El Petit de Cal 
Eril, Xarim Aresté i els locals Fetus. 
Una nit en què les tres formacions 
presentaran els seus darrers treballs i 
que s’allargarà fins a la matinada amb 
una sessió gratuïta de música al bar 
musical L’Alternativa, amb Bankrob-
ber DJ’S i Indivendres DJ’S.

REcTA FINAL DE LES NITS DEL 
BARRI DEL cONvENT A LA BISBAL 
D’EMPORDÀ

El cicle de Nits del Barri del 
Convent creix amb bona salut. Va 
arrencar el 10 de maig al claustre del 

Convent dels Franciscans de la mà 
de la Cia. Ortiga, que va presentar El 
gran mag Baldiri. Des de llavors, pe-
riòdicament l’espai ha anat acollint 
espectacles a l’aire lliure. Durant cinc 
dijous de maig, juny i juliol és quan el 
barri del Convent viu espectacles de 
tota tipologia: clown, monòlegs, con-
tes per a adults, teatre, titelles, perfor-
mances i un llarg etcètera.

L’entrada de cada un dels es-
pectacles ubicats al Convent té el 
preu de tres euros i sempre comencen 
a dos quarts de deu, però a partir de 
les vuit ja s’obren les portes i hi ha ser-
vei de bar. El projecte, organitzat per 
l’Associació de Veïnes i Veïns del barri 
del Convent, va néixer amb l’objectiu 
de dinamitzar aquesta zona del muni-
cipi i descentralitzar l’activitat cultu-
ral bisbalenca. 

El cicle, que afronta la seva rec-
ta final, acollirà l’espectacle Handy de 
Criant Pèl el proper dijous 21 de juny 
al Convent. La cloenda serà de franc 
el dijous 5 de juliol a la Piscina Mu-
nicipal, amb Mô mentos de Carlo Mô. 

JOSEP PASTELLS GUANyA EL 
PRIMER PREMI EMPORDÀ DE NOvEL·LA 
DE LA BISBAL D’EMPORDÀ

Es va fer públic per Sant Jor-
di i es va presentar la novel·la durant  
l’Indilletres. El jurat va deliberar i, se-
gons havien fet saber prèviament, era 
destacable l’alt nivell de les novel·les 
presentades. Tot i això, el primer Premi 
Empordà de Novel·la va ser per a Sang 
blava, del veterà escriptor Josep Pastells.

Sang Blava ha estat editada per 
Edicions ºF 451 i és una novel·la escrita 
ara fa vuit anys.

 cIutAt cuLtuRAL
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EL TERRAcOTTA MUSEU ABORDA LA DARRERA REMODELAcIó 
DE L’ESPAI AMB L’AcTUAcIó A LA ZONA DELS PATIS

El Terracotta Museu de la Bisbal d’Empordà iniciarà 
en breu les obres de remodelació de la zona exterior, la da-
rrera gran actuació que li queda pendent. Aquesta inter-
venció, amb un cost de 496.576 euros, també contempla 
l’adequació d’un espai com a aula taller per al cicle forma-
tiu de ceràmica, un espai per a l’Associació de Ceramistes, 
que tenen la seva seu al Museu, i, finalment, un darrer es-
pai per a l’aula pedagògica del Museu. Aquestes últimes ac-
tuacions es faran en una de les naus del Museu, ara tancada, 
situada darrere la gran xemeneia.

I és que les obres van vinculades a un projecte peda-
gògic que s’està iniciant per fer formació des de P3 fins al 
personal docent del Departament d’Ensenyament. La part 
més important d’aquesta actuació és la que es farà a la zona 
del pati: «S’adequaran tots els exteriors, amb la particularitat 
que aquest s’emmarca en un projecte europeu», va explicar 
el regidor Enric Marquès. Aquesta iniciativa és un projecte 
europeu de subvenció d’obres que agrupa diversos ajunta-
ments de Catalunya i cambres de comerç de França. Al final 
de l’obra, el 2019, es farà una gran fira al pati del Museu. 

TRES ExPOSIcIONS PER DEScOBRIR AL TERRAcOTTA MUSEU
Fins al proper 23 de juliol hi ha temps per desco-

brir una mostra retrospectiva de Javier Garcés. L’artista, 
nascut a Saragossa l’any 1959 i resident al municipi, és 
un dels autors més influents del territori. L’exposició ofe-
reix un recorregut per la seva producció escultòrica rea-
litzada en ceràmica, unes peces que romanen reforçades 
a través de dibuixos i esbossos realitzats per l’artista: un 
realisme colpidor i molt personal que permet copsar el 
seu gran domini de la tècnica.

D’altra banda, també es pot visitar l’exposició 
“Tzu” de Patricia Varea fins al proper 1 de juliol. Es trac-
ta d’una mostra utilitària en porcellana, que barreja sin-
gularment la cultura occidental i l’oriental. Unes peces 
que combinen el treball previ en el torn amb el modelat-
ge godaeaejan i que arriben a passar fins a tres vegades 
pel torn. 

A més a més, durant tot aquest any l’Espai el Forn 
de Terracotta exposa diverses peces de ceràmica blava 
catalana procedents de la Fundació Mascort de Torroella. 
A Catalunya, el color blau obtingut amb el mineral de 
cobalt es va utilitzar en la decoració de la producció de 
ceràmica des de la baixa edat mitjana i fins al segle XIX. 
Les peces triades en aquesta selecció mostren alguns 
exemplars de les produccions de Barcelona i Lleida.

TERRACOTA MUSEU

En la confluència del carrer de les Mesures i el de les 
Donzelles, hi ha la Volta de la Mel, oberta a la plaça Major 

en el segle XVIII. Antigament, en el dia del mercat, s’hi posaven les 
venedores de mel i era un bon aixopluc en cas de pluja, quan s’esdevenia 
allò que expressa la dita popular: “Carrers molls, calaixos eixuts”. 

La mel servia per endolcir aliments abans que s’inventés el sucre. 

L’Apunt Històric d’en 
Jordi Frigola i Arpa

Foto: Jordi Geli



ARTESANA 2018: DOS DIES DEDIcATS A L’ARTESANIA
 A LA BISBAL D’EMPORDÀ

Ceramistes, sabaters, cistellers, espardenyers, perfumistes, 
joiers, miniaturistes, teixidors, marroquiners o artistes florals. 
Són alguns dels oficis tradicionals que es van poder veure a la Fira 
Artesana 2018 de la Bisbal d’Empordà els dies 30 i 31 de març. Va 
tenir lloc ininterrompudament durant tot el dia (de 10 h a 20 h) al 
passeig Marimon Asprer. 

Els assistents hi van poder trobar una àmplia gamma de 
productes exposats exclusivament per una quarantena artesans. I 
és que era un dels condicionants per participar-hi: ser un artesà no 
alimentari de Catalunya amb carnet d’artesà, a més d’empresaris 
i artesans ceramistes de la Bisbal d’Empordà. L’Ajuntament de 
la Bisbal va organitzar la quarta edició de la Fira Artesana que, 
un any més, va tornar a comptar amb la participació d’artesans 
d’arreu de Catalunya, a més d’incorporar activitats complemen-
tàries com les demostracions participatives d’oficis artesans i ta-
llers infantils. 

UNES 12.000 PERSONES vAN vISITAR LA xxvIII 
FIRA MERcAT AL cARRER DE L’1 DE MAIG

Segons fonts de la Policia Local de la Bisbal d’Empordà, i 
d’acord amb la projecció de les persones que es van calcular amb 
l’estudi d’impacte econòmic de la Fira del 2016 (8.000 persones), 
es pot dir que aproximadament 12.000 persones van visitar la XX-
VIII Fira Mercat al carrer de l’1 de Maig. Així, es manté una eleva-
da participació a la Fira, amb un total de 80 botiguers a la zona de 
botiga al carrer, 30 marxants del mercat i 60 d’eventuals. Junts van 

omplir els principals eixos comercials de 
la ciutat i, en general, hi van haver uns 
bons nivells de venda i una valoració po-
sitiva d’aquesta edició de la Fira.

Els espais monogràfics situats dins 
l’àmbit de la Fira van tenir també una 
bona acollida: la I Fira de Brocanters, 
Col·leccionisme i Joguines, l’Espai d’Art, 
l’espai Fireta, la 4a Mostra de Playmobil 
i la Fira de Vehicles d’Ocasió. El balanç 

que se’n fa és molt positiu. A més a més, com ja va essent tradició, 
es van incorporar diverses activitats paral·leles per atraure el pú-
blic familiar: jocs de la plaça Germans Sitjar o la zona de jocs de 
taula a la plaça del Castell, l’exhibició de puntes de coixí per part 
de l’Associació de Puntaires de la Bisbal o les sardanes promogu-
des per l’Associació de Sardanes de la Bisbal. 

BALANç DEL PRIMER SEMESTRE DEL PROJEcTE 
TREBALL ALS BARRIS A LA BISBAL

Enguany ja s’han atès a més de 65 persones 
aturades que han sol·licitat ser incloses al projec-
te Treball als Barris de la Bisbal. I és que, un any 
més, des de l’Àrea de Desenvolupament Local de 
l’Ajuntament i a través del Pla de Barris, s’està duent 
a terme. El projecte promou diverses accions en-
focades a millorar l’ocupabilitat de les persones 
aturades mitjançant el servei d’orientació laboral, 
la formació instrumental, la millora de competèn-
cies bàsiques i cursos formació específica. D’altra 
banda, també s’ha previst la creació de 8 llocs de 
treball vinculats a 6 plans d’ocupació finançats pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya, conjuntament 
amb el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
Des d’aquest mes de maig ja s’estan executant 4 dels 
6 plans previstos. 

Un d’aquests plans és el Servei d’Atenció a la 
Pobresa Energètica, un programa habitual al mu-
nicipi que s’encarrega d’assessorar a persones amb 
dificultats per assumir les despeses energètiques de 
la llar, o que bé els interessa reduir-les. Un altre és 
el Servei d’educació/mediació al barri en conflictes 
de caire ambiental, que permet al l’àrea de Medi 
Ambient del consistori disposar d’una persona que 
s’hi dediqui i que desenvolupi campanyes de sensi-
bilització. El tercer programa que s’està executant és 
una novetat i va vinculat a l’àrea d’Acció Social:  Di-
namització Comunitària, amb l’objectiu de fer una 
diagnosi de conflictes de convivència, desenvolupar 
un pla d’acció per afrontar-los i oferir un servei de 
mediació de conflictes per tal de millorar els vincles 
veïnals i la cohesió social. El darrer que ha estat apli-
cat fins al moment aporta dos operaris de reforç per 
millorar la imatge del nucli antic, sota la supervisió 
de l’àrea de Serveis: aquestes dues persones estaran 
treballant amb la brigada municipal amb l’objectiu 
de pal·liar la imatge de degradació de determinats 
punts i millorar el paisatge urbà del barri. 

De cares a la temporada estiuenca, i vincula-
des a l’àrea de Promoció i Desenvolupament Local, 
està previst que s’iniciïn els dos programes restants: 
el pla de Dinamització Turística, que s’encarregarà 
d’oferir assistència a l’Oficina de Turisme de la Bis-
bal, amb un punt d’informació turística pels visi-
tants. Això complementaria la tasca de l’altre pro-
grama d’estiu: el pla de Promoció de l’Artesania, 
que permet tenir a dues persones que ofereixin 
demostracions itinerants de torn de ceràmica tant 
a la Bisbal com sobretot a altres municipis turístics 
de la Costa Brava per tal d’atraure fluxos turístics 
i promocionar el sector de la ceràmica bisbalenca. 

PLA DE BARRISPromoció i Desenvolupament Local



NOU cAMIó DE REcOLLIDA DE RESIDUS MUNIcIPALS
L’abril passat l’Àrea de Serveis i Via Pública de la 

Bisbal va estrenar un nou camió de recollida de residus 
municipals en substitució del vehicle antic, que passarà a 
fer les funcions de suport puntual o de substitució quan 
s’escaigui. La imatge gràfica que tria la caixa recol·lectora 
del nou vehicle és força innovadora i pretén incentivar la 
ciutadania sobre la necessitat i el deure de lliurar els resi-
dus de manera selectiva. En aquest sentit, les cinc fraccions 
de recollida selectiva (envasos, paper-cartó, vidre, orgànic 
i rebuig) estan representades per cinc pilotes de bàsquet 
que s’han de dipositar en les cistelles corresponents a la 
tipologia del residu.

Cal tenir present que la Bisbal d’Empordà, amb un 
percentatge del 38 % de recollida selectiva, encara roman 
lluny de l’objectiu del 60 % fixat pel Programa General 
de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalun-
ya (PRECAT) per al període 2013‐2020. Encara resta molt 
camí per fer per assolir els objectius fixats, tot reduint la ge-
neració de residus i impulsant la prevenció i la reutilització.

És indispensable el compromís ciutadà per poder 
assolir els objectius marcats per la legislació catalana i 
europea. L’incompliment del programa comportaria un 
increment continuat del cost de la taxa de residus i uns 
impactes ambientals difícilment assumibles.

LLUITA BIOLòGIcA cONTRA EL PUGó DELS ARBRES DE LA BISBAL
El control biològic de les plagues del verd urbà en 

substitució dels productes químics tradicionals és una 
pràctica cada cop més estesa en la gestió de la jardineria 
urbana. L’ús de productes químics (pesticides) per al con-
trol de plagues que afecten els arbres i les plantes de les 

vies públiques i els jardins urbans cada vegada està més 
restringit pels seus efectes nocius sobre les persones i el 
medi ambient. L’alternativa al tractament químic són els 
tractaments biològics més respectuosos i específics, que a 
més s’ajusten millor a la legislació vigent aplicable.

En aquesta línia, a l’avinguda Josep Irla de la Bisbal 
d’Empordà, on hi ha una quantitat significativa d’arbres, con-
cretament 89 erables que pateixen l’atac de pugons que secre-
ten una melassa enganxifosa que taca les voreres i els vehicles 
aparcats, s’han alliberat insectes (marietes i vespetes) que 
ataquen i parasiten aquests pugons. La mateixa idea s’aplica 
en els til·lers que també són susceptibles de ser envaïts per 
pugons que segreguen aquesta melassa embrutidora. 

TALLERS A LES EScOLES DE LA BISBAL SOBRE
MALBARATAMENT ALIMENTARI

Aquesta primavera, amb tot l’alumnat de 3r de pri-
mària de les escoles de la Bisbal d’Empordà, s’ha treballat 
el malbaratament alimentari, la gestió sostenible dels re-
sidus i la seva prevenció. A Catalunya es malbaraten més 
de 260.000 tones d’aliments a l’any. Amb el menjar que es 
llença durant un any, es podrien alimentar 500.000 per-
sones. Per tant, llençar menjar s’ha convertit massa sovint 
en un residu important. Per aquesta raó, s’ha considerat 
interessant poder incidir en aquest tema a la comunitat es-
tudiantil bisbalenca i a les seves famílies.

Els tallers han consistit en una xerrada amb audio-
visuals a cada aula sobre la prevenció de residus vinculada 
amb el malbaratament alimentari. També, mitjançant una 
fitxa/díptic se’ls ha fet una reflexió sobre la qüestió: Què 
puc fer jo per evitar el malbaratament alimentari? És un 
díptic que van portar a casa per tal de compartir-lo i deba-
tre la informació en l’àmbit familiar. Per reforçar el missat-
ge en aquest context familiar es va demanar als pares que 
fessin arribar a l’escola alguna recepta casolana per apro-
fitar sobralles, com a pràctica de cuina de reaprofitament. 
Aquestes receptes s’exposaran a l’escola per donar a conèi-
xer la problemàtica a tota la comunitat escolar. 

Complementant aquesta activitat estan previstes unes 
parades informatives per difondre la problemàtica del mal-
baratament alimentari coincidint amb els dies de mercat.

MEDI AMBIENT



Joventut  i  igualtat

ÀMPLIA OFERTA D’AcTIvITATS A L’ESPAI JOvE DE LA BISBAL
Des de cinefòrum de gènere fins a tallers de cuina, 

passant per tallers creatius de papiroflèxia. També s’han fet 
tallers de dansa del ventre, manualitats per fer roses i punts 
de llibre per Sant Jordi (amb els diners recaptats es farà una 
activitat per als qui hi van participar), tallers per aprendre a 
fer creps, un taller per fer atrapa-somnis o un taller de rap. 
L’oferta d’activitats que hi ha hagut aquests darrers mesos a 
l’Espai Jove de la Bisbal és d’allò més àmplia i el jovent parti-
cipant pot escollir segons les seves preferències o necessitats. 
De fet, també es va fer una festa de benvinguda al Ramadà: 
cada jove va portar berenar i es va poder compartir.

TALLERS FORMATIUS PER  cOL·LABORAR EN EL PUNT LILA 
DE LA BISBAL D’EMPORDÀ

La Comissió contra les Agressions Sexistes als es-
pais d’oci nocturn de la Bisbal segueix posant fil a l’agulla 
i la creació del Punt Lila ja és una realitat. El projecte era 
un dels puntals de la iniciativa i ja es va estrenar el pas-
sat febrer a la festa de Carnaval organitzada pels Voltors. 
És un estand que s’instal·larà als actes d’oci bisbalenc, on 
s’informarà pedagògicament de com fer front a una agres-
sió sexista i de quin protocol cal seguir en qualsevol as-
setjament. Amb el lema ‘No és no’, la Comissió continua 
posant accent en la necessitat de treballar per erradicar el 
masclisme i les violències sexuals. I ara fa un pas més i amb 
el ‘Només “sí” vol dir sí’ fa una crida a la formació.

La iniciativa necessita la col·laboració de les entitats 
que organitzen activitats d’oci com a agents actius. És per 
això que, amb la consciència que cal tenir coneixements 
per poder treballar coordinadament, durant el maig es van 
organitzar dues formacions impartides per Alba Alfageme, 
experta en l’àmbit. La primera, destinada a les entitats, va 
ser ‘Aproximació al fenomen masclista i a les agressions se-
xistes en contextos d’oci i festivitat’.

‘A LA BISBAL OBRIM ELS ARMARIS’: cIcLE PER AL 
RESPEcTE PER LA DIvERSITAT SExUAL I DE GÈNERE (LGTBI)

El cicle ‘A la Bisbal obrim els armaris’ inclou activi-
tats proposades des de l’Àrea d’Igualtat de l’Ajuntament de 
la Bisbal i el SIAD del Consell Comarcal del Baix Empord. 
Té l’objectiu de vetllar per la igualtat entre les persones inde-
pendentment de les seves preferències sexuals i/o afectives. 
S’emmarca entre les dates del 17 de maig, Dia Internacio-
nal contra LGTBIfòbia, i el 28 de juny, Dia Internacional de 
l’Alliberament LGTBI.

El passat 1 de juny l’edifici de les Escoles Velles va aco-
llir ‘Com construïm xarxa LGTBI al municipi? Experiència 
grup lesbianes Girona’, una xerrada a càrrec del Grup de Les-
bianes de Girona. Les activitats prosseguiran el divendres 15 
de juny, a les 7 del vespre a la plaça de l’Ajuntament, amb la 
xerrada i taller ‘Les realitats sexuals i de gènere viscudes des 
del poble’, a càrrec d’Elena Xifre. I culminarà el dijous 28 de 
juny, a partir de les 8 del vespre, a la plaça de l’Ajuntament 
amb una concentració, micròfon obert i pintada.

AcTIvITATS LúDIQUES I DE FORMAcIó EN LLEURE 
EDUcATIU A LA BISBAL

Aquest estiu, del 2 al 27 de juliol (de 10 a 13 h), l’Àrea 
de Joventut, a l’edifici de les Escoles Velles de la Bisbal, aco-
llirà cursos de formació en lleure, de premonitor i premo-
nitora. La proposta va destinada a tots els joves interessats 
que vulguin conèixer més de prop el món del lleure i apro-
fitar l’estiu per formar-se. 

De fet, amb l’eslògan “A l’estiu, forma’t!”, el curs té com 
a objectiu introduir els joves que hi participin al món de 
l’educació en el lleure. Es realitzaran diverses activitats lú-
diques i dinàmiques, per promoure la diversió, el treball en 
equip i la capacitat de reflexió. A més a més, cal tenir present 
que enguany el curs també inclou una estada de colònies (12 
i 13 de juliol a la Casa de Colònies El Mercadal de Foixà).

 L’Àrea de Joventut subvenciona 35 € al jovent de la 
Bisbal. Així doncs, si el cost de la formació és de 230 €, 
acaba tenint un preu de 195 € (inclou tutoria personalit-
zada, docència, estada a la casa de colònies, assegurança, 
material didàctic i el certificat del curs). Les inscripcions 
romandran obertes fins al proper 22 de juny (o fins que es 
completin les places). Per a més informació es pot visitar 
l’Àrea de Joventut (Edifici de les Escoles Velles, de dilluns 
a divendres de 9.30 h a 14.30 h), trucar al 617 55 89 90 o 
escriure un correu electrònic a joventut@labisbal.cat.



MOSTRA DE TEATRE EScOLAR AMB L’ALUMNAT BISBALENc
Durant aquest curs s’ha iniciat una nova activitat pro-

moguda per l’Àrea d’Ensenyament en col·laboració amb 
la Companyia La Palpuda, per tal de donar a conèixer el 
món del teatre a l’alumnat de secundària. Així, durant 
una setmana, tots els alumnes de 2n d’ESO de l’INS La 
Bisbal i l’Escola Cor de Maria han pogut conèixer què 
suposa el treball artístic de creació d’un muntatge teatral 
(vestuari, maquillatge, decoració, assaig de l’obra, etc.), 
així com el tècnic (muntatge, llum, so, taquillatge, etc.), i 
el visionat complementari d’un muntatge teatral. Amb la 
voluntat d’aproximar el món interpretatiu a la comunitat 
estudiantil bisbalenca, s’han anat fent visionats d’obres 
teatrals diverses.

Des de l’Àrea d’Ensenyament es vol agrair als respon-
sables de la Companyia La Palpuda el seu bon saber fer i el 
grau de complicitat que han sabut establir amb l’alumnat. 
També es vol donar les gràcies al sector docent d’ambdós 
centres, per la bona disposició a l’hora de coordinar-se 
per dur a terme l’activitat. Cal tenir present que es preveu 
donar continuïtat a la proposta durant els propers cursos. 

JORNADES ESPORTIvES DE DIvERSITAT A LA BISBAL
El passat 25 de maig es va dur a terme, a les 

instal·lacions esportives municipals, un torneig de Fut-
bol 7 entre l’alumnat de les aules de diversitat dels di-
ferents centres educatius de secundària del Baix Em-
pordà. Enguany aquestes jornades arribaven a la seva 
onzena edició i tocava jugar-les a la Bisbal d’Empordà. 
Organitzades per l’Institut de la Bisbal d’Empordà i per 
l’Àrea d’Ensenyament del consistori, es va comptar amb 

la col·laboració de l’Àrea d’Esports, l’Àrea de Cultura, el 
Consell Comarcal i el Consell Esportiu del Baix Empordà. 
I també amb l’alumnat del CFGM de Terrissa i el de la 
USEE, que van elaborar medalles de ceràmica per als que 
hi van participar.

Més de 250 alumnes van estar jugant de forma simul-
tània al Camp de Futbol, al Pavelló Firal i al Pavelló Po-
liesportiu, en un torneig on, per damunt de qui s’emportés 
el trofeu, es van imposar els valors i l’aprenentatge que 
l’esport ofereix: la companyonia, l’esforç, la cooperació i 
la constància. Tothom hi va sortir guanyant.

MéS DE 3.000 ALUMNES vISITEN L’ExPOSIcIó DEL 
MMAcA A LA BISBAL

Més de 3 milers d’alumnes de la Bisbal d’Empordà 
i de la resta de la comarca han visitat durant els mesos 
d’abril, maig i juny l’exposició “Experiències Mate-
màtiques” del Museu de Matemàtiques de Catalunya 
(MMACA). L’exposició, instal·lada al castell palau de la 
Bisbal, ha estat organitzada per l’Àrea d’Ensenyament 
de l’Ajuntament de la Bisbal. Alumnat de primària i se-
cundària que, acompanyat per les alumnes del CFGS 
d’Integració Social formades com a monitores del Museu, 
ha pogut gaudir de les diferents propostes manipulatives 
i lúdiques de l’exposició. I és que, a través del joc, han po-
gut conèixer a fons el teorema de Pitàgores, han fet exer-
cicis d’estadística o han pogut jugar amb el teorema dels 
quatre colors, les torres de Hanoi, els camins d’Euler i el 
diagrama de Voronoi. 

La visita a l’exposició s’ha complementat amb uns 
tallers a les aules de 
les Escoles Velles en 
els quals noies i nois 
han construït cúpules 
de Leonardo da Vinci 
de grans dimensions 
i han elaborat trian-
gles fractals amb pa-
piroflèxia. Cadascú al 
seu ritme i adaptat als 
diferents nivells, l’exposició ha sigut una autèntica expe-
riència matemàtica feliç per a tots i totes.

En horari d’obertura del Castell, l’exposició l’han visi-
tat un miler de persones, de la Bisbal i d’arreu del territori. 
I l’amfiteatre d’El Mundial ha quedat petit per a les tres 
conferències que s’han organitzat de manera paral·lela, 
adreçades a adults i infants, amb temàtiques ben diverses: 
Matemàtiques a la màgia i viceversa, a càrrec de Sergio 
Belmonte; Geometria amb bombolles de sabó, del profes-
sor Anton Aubanell, i Còctel Mate-Musical, a càrrec de 
Joan Jareño i Francina Turón. Un èxit de convocatòria 
que evidencia que les matemàtiques no són, malgrat hi 
ha qui ho pugui pensar, gens avorrides.

ENSENYAMENT



ACCIÓ SOCIAL I CIUDADANIA

cONcERT SOLIDARI EN BENEFIcI DE cÀRITAS LA BISBAL
El passat dissabte 5 de maig el Teatre Mundial va 

oferir un concert solidari en benefici de Càritas la Bisbal, 
amb les actuacions musicals de Yes the Music!, Les Vox i La 
Petita Lola. Amb el lema ‘Sigues part de la solució contra la 
pobresa’, els beneficis recaptats aniran destinats als projec-
tes que du a terme Càritas la Bisbal. 

Abans de l’inici del concert, Esperança Serra, presi-
denta de l’entitat, va explicar la tasca que duen a terme a la 
Bisbal. En aquest sentit, entre els projectes més destacats hi 
ha el servei d’aliments i de rober, el SIE (Servei d’Intervenció 
Educativa) que ofereix suport a l’estudi a alumnat de pri-
mària i el projecte Ubuntu d’acompanyament a famílies.

TERTúLIES D’AcOLLIDA A FAMÍLIES NOUvINGUDES 
A LES EScOLES BISBALENQUES

Tres escoles de primària de la Bisbal (Emporda-
net, Cor de Maria i Joan de Margarit) acullen des del mes 
d’abril unes tertúlies adreçades a pares i mares nouvinguts. 
L’activitat durarà fins a les acaballes del juny i té l’objectiu 
de poder practicar la llengua i afavorir, així, la relació entre 
la família i l’escola. L’activitat s’ofereix en el mateix recinte 
escolar i és un treball conjunt de les àrees d’Ensenyament i 
Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament de la Bisbal, jun-
tament amb l’Oficina de Català de la Bisbal. Les trobades 
es fan setmanalment amb l’ajuda de persones voluntàries i 
s’emmarquen dins el programa de Voluntariat per la llengua.

EL PROJEcTE cIUTAT vIvA PROMOU cADA MES UNA 
AcTIvITAT DE cONEIxENçA D’UN SERvEI O EQUIPAMENT DE 
LA BISBAL

La proposta va sorgir de l’equip de coordinació de 
l’IAL – Itinerari d’Acollida Lingüística– format per l’Àrea 
d’Acció Social i Ciutadania, l’Àrea d’Ensenyament, l’Oficina 
de Català, el Servei d’Acollida Municipal, els Serveis Bàsics 
d’Atenció Social i les entitats Càritas i Fundació SER.GI, 
amb la col·laboració de l’Àrea de Cultura. I és que, des del 

Sant Jordi passat, l’agenda cultural del municipi cada mes 
inclou una activitat de coneixença d’un servei o equipa-
ment del municipi en el marc del projecte Ciutat Viva.

En aquest sentit cal fer esment de la recuperació de 
l’etiqueta bisbalenca Ciutat Viva: un projecte que vol des-
tacar la dinamització social d’una societat que creix i que 
es nodreix de les aportacions del teixit social i popular. És 
d’allò més remarcable el treball transversal entre diverses 
àrees del consistori, administracions i entitats municipals.

La primera proposta del projecte va ser la flamant 
Biblioteca Municipal de la Bisbal: s’hi va fer una visita 
guiada i descoberta de l’equipament. El maig, coincidint 
amb el Dia Internacional dels Museus, es va fer una visi-
ta al Terracotta Museu. Ambdues activitats van gaudir de 
molta afluència de públic. 

Aquesta acció neix amb l’objectiu de crear i fomentar 
espais de relació i coneixença entre tota la ciutadania, així 
com de promoure experiències de vincle amb la ciutat i 
amb el seu dinamisme cultural. A més d’incloure aques-
ta activitat mensual de descoberta del municipi a l’agenda 
cultural, tots els professionals i docents que participen 
a l’IAL rebran un material de suport per poder treballar 
l’agenda cultural de la ciutat amb el seu alumnat. En aquest 
sentit farà referència a aspectes com per quins canals es 
pot rebre l’agenda cultural, quines activitats s’hi inclouen, 
entre d’altres.



gent gran

EL GERIÀTRIc ZOILO FELIU 
POSA EN MARxA LA TERÀPIA AMB 
BEBÈS REBORN

El Geriàtric Zoilo Feliu de la 
Bisbal ha endegat la innovadora terà-
pia amb bebès reborn. Bebès reborn és 
el nom que reben els ninos hiperrealis-
tes. I és que tenen una fisonomia que, a 
simple vista, sembla un bebè real: per 
la textura semblant a la pell, el pes, el 
color, l’expressivitat de la cara... I, en 
alguns casos, aquests bebès s’utilitzen 
com a instruments terapèutics.

Aquesta teràpia no és curati-
va, però sí que s’ha observat que tre-
ballar el record en les persones grans 
aporta beneficis com la millora de la  
comunicació amb la resta de les perso-
nes o l’augment de la relaxació, entre 
d’altres. El centre bisbalenc s’ha cen-
trat en el bebè reborn perquè l’aspecte 
és més real i evita la infantilització. Es 
contraposaran els resultats qualitatius 
davant dels quantitatius. La repercus-
sió que ha tingut aquesta teràpia ha 

fet que la ciutada-
nia tingui interès 
a col·laborar en 
el projecte. Des 
del centre es vol 
donar les gràcies 
a Maria Abras i a 
Milagros Jiménez 
Molina. 

ALUMNES DE L’EScOLA DE FORALLAc 
S’EScRIUEN cARTES AMB PERSONES 
GRANS DEL GERIÀTRIc ZOILO FELIU

Un any més s’ha dut a terme 
satisfactòriament: les persones grans 
residents al geriàtric municipal Zoilo 
Feliu i l’alumnat de cinquè de primària 
de l’Escola de Forallac s’han escrit car-
tes. És un projecte que ajuda els avis 
a relacionar-se i fomenta els valors a 
l’alumnat.

La iniciativa va arrencar l’any 
passat quan dos professors de l’Escola 
de Forallac, Lluís Vilar i Marc Quer, el 
van impulsar per treballar els valors. 
Mar Lavado, educadora social del gerià-
tric, en van veure el potencial. El treball 

es fa seguint una metodologia. Després 
d’un primer contacte, on professionals 
del geriàtric expliquen als alumnes què 
és un centre d’aquestes característiques 
i quina tipologia d’usuaris hi ha, com 
ara residents amb problemes de me-
mòria, es treballa amb els avis. Les car-
tes, a banda dels noms, també incorpo-
ren vivències personals, en el cas de la 
gent gran, de com es vivia abans.

Però va ser el passat dimecres 
25 d’abril quan va arribar la part més 
fascinant del projecte: quan ambdues 
bandes de cartejats es van trobar al 
geriàtric. L’alumnat va visitar algunes 
de les persones grans de la residència 
amb qui s’havien escrit i les seves fa-
mílies. Va ser una vetllada carregada 
d’emocions: l’alumnat va portar foto-
grafies per explicar quines eren les se-
ves aficions, gustos, origen i, fins i tot, 
un detall per a cada persona gran. Tot 
va concloure amb un aperitiu al jardí 
de la residència per tal d’acabar de com-
partir experiències.

L’AJUNTAMENT I OBRA SOcIAL 
“LA cAIxA” SIGNEN UN cONvENI PER 
ADQUIRIR MATERIAL PER AL GERIÀTRIc 
ZOILO FELIU

L’Ajuntament de la Bisbal 
d’Empordà i l’Obra Social “la Caixa” van 
tornar a signar, un any més, un nou con-
veni amb la finalitat de col·laborar en 
l’adquisició de material necessari per a 
la residència geriàtrica municipal Zoi-
lo Feliu per un import total de 6.000 €. 
Aquesta partida ha servit per adquirir 
un llit tipus Alzheimer, una grua de 

bipedestació de la marca ‘Quick Raiser’, 
una bateria extra i un matalàs viscoelàs-
tic. Aquest acord dona continuïtat a la 
col·laboració d’Obra Social “La Caixa”.  

TERÀPIA ASSISTIDA AMB 
ANIMALS AL GERIÀTRIc ZOILO FELIU 

L’associació ATAGI, fundada 
a finals del 2014 i especialitzada en la 
teràpia amb animals a les comarques 
gironines, visita setmanalment la Re-
sidència Geriàtrica Municipal Zoilo 
Feliu. L’objectiu: millorar la qualitat de 
vida de les persones grans. Gossos, ca-
bres i gallines. I és que, un cop presen-
tats animals i persones, comencen els 
jocs i les moixaines: una estona plena 
de tendres i rialles compartides. Des del 
centre volen agrair als qui fan possible 
aquesta innovadora experiència. 



EsPORTS La Bisbal, Ciutat Esportiva
SUBSTITUcIó DE LA GESPA ARTIFIcIAL DEL cAMP 

MUNIcIPAL D’ESPORTS DE LA BISBAL
Les obres de construcció del Camp de Futbol es van 

desenvolupar entre 2005 i 2006 i enguany arriba el moment 
de renovar la gespa artificial. Aquesta actuació pretén subs-
tituir la gespa actual i millorar les condicions de seguretat i 
de funcionalitat del sistema de reg existent.

Per dur-ho a terme caldrà desmuntar les porteries i 
els banderins, retirar la gespa artificial existent, comprovar la 
planimetria i reparar la base asfàltica.  Un cop tot estigui llest 
caldrà formar un nou paviment sobre la base reparada. Es 
preveu que les obres, gestionades des de l’Àrea d’Urbanisme, 
arrencaran entre juliol i agost i tindran una durada de sis 
setmanes. El pressupost estimat és de 203.902,50 euros.

LES EScOLES BISBALENQUES PARTIcIPEN ALS JOcS 
ESPORTIUS MUNIcIPALS

Dues jornades multiesportives. Els passats 15 i 16 
de març, de les 9.30 h a les 12 h, l’alumnat de 5è i 6è 
curs de les escoles bisbalenques (Joan de Margarit, Mas 
Clarà, Cor de Maria i Empordanet) va participar als Jocs 

Esportius Municipals. Es van celebrar a les instal·lacions 
esportives municipals de la zona del Pavelló Municipal 
d’Esports. La proposta, organitzada pel Consell Espor-
tiu del Baix Empordà, l’Àrea d’Esports del consistori i el 
Consell Comarcal, contemplava activitats tan diverses 
com voleibol, esgrima, funky, bitlles catalanes, jocs coo-
peratius o coreografies grupals. 

105 EQUIPS AUTORITZATS PARTIcIPEN AL 33È RAL·LI 
EMPORDÀ DE LA BISBAL

La Bisbal d’Empordà va acollir el passat dissabte 
dia 26 de maig el tret de sortida del 33è Ral·li Empordà. 
L’esdeveniment, organitzat per l’Escuderia Baix Empordà 
amb la col·laboració de l’Ajuntament de la Bisbal, tenia 
l’epicentre de l’itinerari al municipi. 

La prova era puntuable per al Campionat de Cata-
lunya de Ral·lis i comptava amb l’assistència de 105 equips 
participants autoritzats. Els trams cronometrats que dis-
putaven dues vegades els participants eren: la Ganga (6,34 
km), Santa Pellaia (7,40 km) i els Àngels (15,66 km). Es 
pot consultar qui va guanyar cadascuna de les categories 
a través del web municipal.

KATRhINKA vON DEIchMAN GUANyA EL III TORNEIG 
INTERNAcIONAL DE TENNIS FEMENÍ DE LA BISBAL

Katrhinka Von Deichman va donar la sorpresa a la 
final del III Torneig Internacional de Tennis Femení Sol-
gironès que va acollir la Bisbal el maig passat. La jugadora 
de Liechtenstein es va imposar a Sara Sorribes per 6-3, 
3-6 i 6-3: un partit molt disputat en què la valenciana no 
es va donar mai per vençuda. La mentalitat més forta de 
Von Deichman va decantar la balança al tercer set aprofi-
tant els problemes de Sorribes amb el servei. 

EL BISBAL BÀSQUET ES PROcLAMA cAMPIó DE 
cATALUNyA DE cADET NIvELL A

Només havien perdut dos partits en tota la tempo-
rada. El Cadet masculí A del Bisbal Bàsquet venia d’una 
immensa fase regular. I va ser el passat diumenge 11 de 
juny quan, després de superar el CB Sant Pere de Terrassa 
a la final disputada a Cassà de la Selva, es va proclamar 
campió de Catalunya. 

A la final, disputada davant el CB Sant Pere de Te-
rrassa, després d’un primer quart molt igualat (16-17), els 
bisbalencs van imposar el seu ritme de joc i, a poc a poc, 
van anar augmentant les diferències. Al final, 52-74, a favor 
d’un Sol Gironès Bisbal Bàsquet. L’equip entrenat pel bis-
balenc Joan Bassa culmina així una temporada impecable.



comunicació  i  informàtica

RÀDIO BISBAL cELEBRA EL SEU ANIvERSARI SORTINT AL 
cARRER L’1 DE MAIG

Ja han passat 5 anys des que Ràdio Bisbal va renéixer 
i, malgrat que no estigui passant pel seu millor moment i a 
l’espera d’estrenar nou estudi, va voler celebrar-ho i continuar 
donant-hi visibilitat sortint al carrer i compartint un pro-
grama al mig de la plaça del Castell amb tota la ciutadania. 
L’emissió va coincidir amb la XXVIII Fira Mercat al Carrer 
de l’1 de Maig de la Bisbal. Alguns dels voluntaris de Ràdio 
Bisbal van fer un programa especial amb música en directe, 
xerrades, entrevistes i un ‘Encetem l’ampolla’. 

Un dels propòsits de la legislatura vigent de l’Àrea de 
Comunicació del consistori és abocar-se en la dinamització 
de l’emissora. Des de l’Ajuntament es vol treballar colze a 
colze amb els voluntaris de Ràdio Bisbal, per tal de vetllar 
pel seu correcte funcionament i això comença per fer-hi les 
inversions tècniques necessàries. Es preveu que el setembre 
vinent es puguin estrenar els nous estudis radiofònics ubicats 
als antics jutjats de la Bisbal.

EL cONSISTORI TIRARÀ ENDAvANT LES SET PROPOSTES 
MéS vOTADES ALS PRESSUPOSTOS PARTIcIPATIUS

Invertir en millores al geriàtric, millores en parcs i zo-
nes verdes, posar més papereres als carrers bisbalencs, millo-
rar la il·luminació als passos de vianants de les vies principals, 
millor el material del parc 8 de Març, eliminar els protectors 
dels arbres de l’aparcament de davant del CAP i aplicar un 
tractament antilliscant a la plaça major. Van ser les set pro-
postes més votades a la consulta popular del procés partici-
patiu que va finalitzar la primera setmana d’abril.

Malgrat que les set opcions guanyadores sumen un 
total de 105.000 € —i la quantitat destinada als pressupostos 
participatius era només de 95.000 €—, el consistori les tirarà 
endavant. Cal tenir present que aquest exercici de democrà-
cia participativa permet que la ciutadania torni a tenir veu i 
vot més enllà de les ja llunyanes eleccions municipals. Així 
doncs, té el valor afegit de conèixer les principals preocupa-
cions de bisbalencs i bisbalenques. Les propostes escollides 
aniran vinculades a la partida d’inversions dels pressupostos 
municipals del 2018. Un total de 713 persones (un 8,10 % so-

bre un total de 8.803 habitants) van fer ús del seu dret a vot i 
van opinar què és el més necessari per a la Bisbal d’Empordà. 
El balanç és positiu: hi ha hagut un 2,15 % d’increment de 
participació respecte el procés participatiu que va culminar 
l’any passat.

LA NOvA BIBLIOTEcA DE LA BISBAL TINDRÀ 
NOM BISBALENc

La nova Biblioteca de la Bisbal d’Empordà, situada 
al número 28 del carrer Agustí Font, encara s’ha de batejar. 
Aquesta qüestió es desencallà properament i la Bisbal haurà 
de dir-hi la seva. Si bé la idea inicial de la comissió bisba-
lenca de nomenclàtor era el de Maria Aurèlia Capmany, Ma-
ria Mercè Marçal o Montserrat Roig, es preveu endegar una 
nova consulta ciutadana per tal d’escollir un nom que estigui 
més vinculat amb la Bisbal.

Així doncs, la darrera paraula la tindran les bisbalen-
ques i els bisbalencs. Properament s’engegarà una consulta 
popular oberta a tota la ciutadania per tal que tothom hi di-
gui la seva. Es farà a través de la plataforma de participació 
ciutadana Civicit contractada per l’Àrea de Participació de 
l’Ajuntament. 

La consulta duraria un mes i els noms que es proposin 
hauran d’estar degudament documentats per tal que puguin 
formar part de la consulta. I és que totes les opcions seran 
valorades per la Comissió Municipal de Nomenclàtor. Cal te-
nir present que aquest grup, format per ciutadans diversos i 
representants dels grups polítics, vetlla per la paritat a través 
del projecte Noms de Dones als carrers de la Bisbal, impulsat 
pel Grup de Dones local.



El superàvit Igualtat real, el gran combat del nostre temps Construint i fent, sempre sumant!

Aquestes darreres setmanes, en di-
ferents mitjans de comunicació, s’ha do-
nat a conèixer el resultat de la liquidació 
del pressupost de l’Ajuntament de l’any 
2017.

I la dada que sens dubte ha estat 
més impactant i motiu de comentari ha 
estat el fet de tancar en positiu l’exercici en 
gairebé 2 milions d’euros, concretament 
1.921.123,44 €.

A partir d’aquí, i davant el desco-
neixement lògic que molts ciutadans te-
nen de com es genera aquest resultat i per 
evitar dubtes o confusions, el que toca és 
explicar-ho.

En primer lloc, s’ha dir que aquest 
resultat no és fruit de no haver “gastat” allò 
que teníem pressupostat, sinó fonamen-
talment de majors ingressos provinents 
d’exercicis anteriors i que, per principi 
de prudència, no s’havien pressupostat, i 
també per una gestió responsable i acura-
da de la despesa.

En segon lloc, què es pot fer amb 
aquests gairebé 2 milions d’euros? Doncs 
bé, malauradament l’Ajuntament no en 
pot disposar per al que cregui convenient 
i s’ha de donar compliment al que esta-
bleix la Llei d’estabilitat pressupostària 
i destinar-los o bé a factures no recone-
gudes i no aprovisionades (que és el que 
vàrem fer amb gairebé 3 milions d’euros 
amb els superàvits dels anys 2015 i 2016) 
o bé destinar-los a amortitzar anticipada-
ment préstecs d’anys anteriors destinats a 
finançar inversions, que és el que s’haurà 
de fer aquest any.

La part positiva és que amb aquesta 
amortització anticipada de préstecs dismi-
nuirà la càrrega financera de l’Ajuntament 
en el pressupost de l’any vinent, fet que 
permetrà incidir més en aquelles políti-
ques i projectes de ciutat que l’equip de 
govern consideri prioritaris.

Per a la CUP, la lluita feminista per 
a la igualtat no és un eslògan més o una 
adhesió oportunista buida de contingut. 
Entenem que és, a nivell global, la lluita 
central dels nostres dies i, com a tal, ac-
tuem en conseqüència amb els nostres 
plantejaments: practiquem el combat des 
de baix. Per aquest motiu, amb la nostra 
entrada a l’equip de govern municipal vam 
crear l’Àrea d’Igualtat per donar a aquesta 
lluita tot el suport possible.

Amb pocs recursos, sí. Però des 
de la CUP estem molt orgulloses de com 
anem avançant. L’Àrea d’Igualtat ha obert 
mires per treballar el tema LGTBi, la llui-
ta contra el patriarcat i totes les formes de 
dominació i discriminació que es pateixen 
per motiu de gènere o d’opció sexual. Al 
llarg del mes de juny s’han organitzat ta-
llers i debats per parlar-ne.

Des de l’Àrea d’Igualtat també es 
coordina el Punt Lila i s’hi participa, un 
espai que es pretén transversal i autoges-
tionat per tal que sigui un punt de trobada 
i actuació contra les agressions sexistes, 
incidint molt en la feina de prevenció. En-
titats com el Grup de Dones i persones a 
títol individual participen d’aquest espai 
que, entre altres objectius, està elaborant 
un protocol d’actuacions per erradicar les 
conductes agressores, especialment en es-
pais d’oci. 

Nosaltres ho tenim clar: la Repú-
blica Catalana serà feminista o no serà.

Encarem ja el tram final d’aquesta 
legislatura.

Després de tres anys d’haver ac-
ceptat, a pesar d’honroses discrepàncies, 
el repte de treballar per la Bisbal des d’un 
govern de coalició ERC-CUP-ICV-EuiA, 
constatem l’encert de la decisió presa.

Durant aquests quasi 1.100 dies, 
hem pogut participar de forma activa en 
la solució de qüestions que condicionaven 
negativament el futur de la nostra vila.

A dia d’avui, totes les persones bis-
balenques podem gaudir de la nostra Bi-
blioteca que dignifica l’accés a la cultura de 
petits i grans i amb una gran professional 
al davant.

Treballem per desfer la “trampa” del 
conveni amb Sorea, i estudiem la viabilitat 
econòmica i tècnica de la millor opció de 
gestió de l’aigua, incloent-hi l’opció de la 
remunicipalització.

Partint de la nostra vocació munici-
palista, hem creat l’Àrea d’Acció Social i Ciu-
tadania, des d’on ICV- EuiA  treballa trans-
versalment amb altres àrees municipals per 
garantir l’accés als llibres, al material esco-
lar, a les activitats i al lleure educatiu.

Planifiquem polítiques actives que 
garanteixen la igualtat d’oportunitats en 
l’accés a les necessitats bàsiques per a totes 
les persones, incloses aquelles que no tenen 
veu i mai compten per a ningú.

Donem suport econòmic al teixit 
associatiu bisbalenc, ja siguin AMPES, en-
titats o associacions de veïns, perquè inclo-
guin la perspectiva social en els seus pro-
jectes i els acompanyem en les qüestions 
tècniques que hagin de resoldre.

Lluitem i fem mediacions contra 
l’exclusió residencial creant una borsa mu-
nicipal d’habitatges d’inclusió passant de 
dos habitatges el 2015 a sis el 2018.   

Obrim els braços per acollir perso-
nes refugiades.

Resumint, sumem per formar part 
de la solució i no del problema…

Opinió



No manipuleu les dades econòmiques! Falta 1 any Un nou tanatori hauria de ser una prioritat

El govern municipal ha començat 
a publicar xifres que segons ells de-
mostren la bona gestió municipal. De-
manem a tothom que les compari amb 
les del tancament del exercici 2014 (el 
darrer que vàrem aprovar) I que podeu 
consultar en l’apartat de dades econò-
miques de https://www.seu-e.cat/web/
labisbaldemporda.

El romanent líquid de tresoreria 
ha passat dels més de 3 M€ el 2014 a l’1,9 
M€ d’aquest 2017. I d’aquest segons in-
forme d’Intervenció encara restaria pa-
gar 1,3 M€ a 31 de desembre del 2017.

Per altra banda, el resultat econò-
mic del 2017 ha estat 1,5 M€ de superà-
vit, el qual, a banda de restar la quantia 
pendent de pagament d’1,3M€ esmen-
tada anteriorment, cal tenir en compte 
que s’ha aconseguit amb el pagament 
que ha fet la Generalitat del deute his-
tòric acumulat que ha ascendit a la no 
gens menyspreable xifra de 800.000 eu-
ros. Sense aquests endarreriments, que 
no seran recurrents, estaríem en núme-
ros vermells.

De fet només cal veure la com-
parativa ingressos/despeses de l’any 
2015 amb els d’aquest 2017. Despeses 
ordinàries (no computa la inversió) dels 
8,3 M€ als 10,5, és a dir, un increment de 
2,5M€ de despesa ordinària en dos anys 
de govern.

Algú podria pensar que ara es 
recapta més, però si observem les da-
des veurem que el 2014 es varen recap-
tar 12,4 M€ mentre que aquest any han 
estat 12,1M€. Per tant, és evident que a 
curt i mig termini la situació econòmica 
de l’Ajuntament no és tan bona, ni molt 
menys, com vol fer creure el govern, i 
això que encara no hem començat a pa-
gar els dos milions d’euros de préstec 
sol·licitats el 2017!

Entrem a l’últim any de legislatura, 
el mes de maig del 2019 hi ha noves elec-
cions municipals. La notícia d’aquests dies 
als mitjans de comunicació ha estat que 
l’Ajuntament de la Bisbal (govern d’ERC-
CUP-ICV) ha tingut un superàvit de 2 
milions d’euros (romanent del pressupost 
del 2017) i, segons l’alcalde, és per la bona 
gestió feta per aquest govern.

La gent del carrer ens pregunta si 
és veritat això dels 2 milions d’euros i, si és 
així, perquè el dia a dia a la Bisbal és el ma-
teix que el primer dia de la legislatura; una 
ciutat deixada i sense inversions. Aquesta 
és la percepció que tenen els bisbalencs i 
bisbalenques, a la qual des de CxLB volem 
donar veu. L’única inversió important és 
haver habilitat l’antic escorxador com a 
biblioteca municipal (amb la qual cosa 
estem d’acord), però no és la biblioteca 
comarcal que havia de ser i per a la qual 
l’equip de govern no ha volgut buscar una 
solució, com ha requerit en diferents oca-
sions CxLB. 

S’ha de tenir present, quan es parla 
del superàvit, que en tres anys de legisla-
tura s’han demanat 4,5 milions de préstec. 
No es gasta ara, però s’hipoteca el futur.

L’equip de govern espera l’últim any 
de legislatura, just abans de les eleccions, 
per fer totes les inversions a la Bisbal. Per 
què deu ser? La Bisbal s’ha de cuidar i tre-
ballar per millorar-la cada dia i cada any. 
I amb aquesta filosofia, NO EN DUBTEU 
BISBALENCS I BISBALENQUES, és amb 
la que CxLB es tornarà a presentar a les 
properes eleccions.

Esperem que ens doneu suport.
 

Acaba el mandat del “no s’ha fet”: 
no s’ha planificat res, no s’ha renovat o 
construït ni un metre de vorera, no s’ha 
tingut cura de la neteja, no s’ha enquitra-
nat cap carrer, no s’han executat les in-
versions previstes, no s’ha estalviat (tot i 
no haver executat) per poder congelar els 
impostos als ciutadans, etc. Un trist resum 
del desgovern ERC-CUP-ICV. 

Una de les víctimes d’aquest “no 
fer”, d’aquesta manca absoluta de rumb a 
l’Ajuntament, ha estat el nou tanatori. Tot 
just ara s’han acabat els nous accessos a la 
zona del cementiri, després de tres anys de 
govern i quan l’anterior, al 2015, ja ho ha-
via deixat tot lligat. L’objectiu havia de ser, 
amb qualsevol govern mínimament apte 
al capdavant del municipi, estrenar un 
nou i digne tanatori al costat del cementiri 
abans de l’estiu del 2019. La Bisbal neces-
sita uns espais adequats per a aquest ser-
vei i acabar amb la provisionalitat que fa 
massa anys que dura. La majoria de mu-
nicipis nostre entorn, alguns més petits 
que el nostre, ja disposen d’equipaments 
moderns i adequats. 

En l’anterior mandat vam mante-
nir contactes amb empreses especialitza-
des en la matèria per poder tirar endavant 
un projecte que podia ser realitat en un 
any. Per això es van gestionar en el nou 
planejament urbanístic les cessions de 
terrenys per poder ampliar l’espai dispo-
nible i es van gestionar els nous accessos. 
El 2016 podien estar fets els accessos i el 
2017-18 es podia haver estrenat el tana-
tori. Però el més calent, també en aquest 
tema, a l’aigüera.

GRUPS POLÍTICS
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