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Destaquem

L’AJUNTAMENT DE LA BISBAL APROVA INICIALMENT EL 
PRESSUPOST PEL 2023 PER SEGUIR ASSOLINT ELS 
REPTES MARCATS

L’Ajuntament va aprovar el 15 de novembre inicialment 
el Pressupost per l’any 2023 en un Ple Municipal extraordi-
nari. Amb els vots a favor de l’equip de govern (ERC, CUP i 
En Comú Guanyem) el Pressupost consolidat per a l’any 2023 
suma 17.938.302,39 euros. «Amb aquest pressupost, conti-
nuem treballant per assolir els reptes que ens hem marcat com 
a ciutat», va explicar l’alcalde Enric Marquès. «Tenim la res-
ponsabilitat política de ser curosos en la seva execució, sobre-
tot pel que fa al control de la despesa que és evident que ha 
d’anar d’acord amb els ingressos previstos», va afegir. «Entre 
tots hem de fer que l’administració sigui més eficient i doni so-
lució als reptes que ens hem d’anar imposant per transformar 
la nostra ciutat. És indispensable continuar amb polítiques ac-
tives a favor de la cohesió social, la promoció de la ciutat i el 
comerç, l’educació, l’esport, la cultura i la conservació del medi 
ambient», va explicar. Es pot consultar el document pressu-
postari amb detall al web municipal.

MILLORES EN LA GESTIÓ DE LA CITA PRÈVIA A L’OFICINA 
D’ATENCIÓ CIUTADANA DE LA BISBAL

La cita prèvia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) 
de l’Ajuntament de la Bisbal va implementar-se durant la 
pandèmia per tal d’incrementar la seguretat sanitària. Però, 
com que el sistema agilitza els tràmits administratius a la 
ciutadania i l’organització interna de l’Ajuntament, s’ha que-
dat instaurat. Si bé fins ara només es podia sol·licitar cita 
prèvia a través d’un formulari, via correu electrònic (cita-
prèvia@labisbal.cat), per trucada telefònica (600 40 70 40) o 
presencialment (durant l’horari d’obertura de l’OAC, de 9 a 
14 h), recentment s’ha reajustat el sistema de sol·licitud amb 
un nou programa (mantenint els canals vigents). Es pot ac-
cedir a la nova aplicació a través del web municipal: permet 
concertar cites en franges horàries convingudes en funció 
de la disponibilitat i segons la preferència de la ciutadania. 
Així, fent ús del DNI, NIE o passaport, es poden reservar 
franges horàries el dia convenient i es rep la confirmació 
corresponent a través del correu electrònic.
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Cartipàs municipal

Salutació de l’alcalde

És evident que la pedregada del 30 d’agost ha marcat aquest se-
gon semestre, i vull reiterar el meu condol a la família bisbalenca que, 
aquell dia, va patir la pèrdua irreparable de la seva filla.

Pel que fa als danys materials, ens cal fer balanç de la situa-
ció. Des del primer moment l’objectiu ha estat facilitar a la ciutadania 
l’arranjament dels desperfectes en el menor temps possible. Així, els ex-
pedients de reparació i/o substitució de cobertes per motiu de la pedre-
gada gaudeixen d’una bonificació del 100% de la taxa i l’impost de cons-
truccions i de la taxa per ocupació de la via pública, i les obres es poden 
iniciar només comunicant-ho a l’ajuntament.

Dit això, em preocupa l’estat d’aquells edificis els propietaris dels 
quals a dia d’avui encara no han procedit a la reparació de cobertes i tor-
tugades que, en molts casos, poden generar problemes de seguretat a la 
via pública o als veïns. Hem de tenir present que ara arriba una època 
de mal temps, amb llevantades i episodis de pluja que poden fer més 
perillosa aquesta situació. Per això us demano que, per la seguretat de 
tothom, es duguin a terme aquestes reparacions el més aviat possible, i 
us faig avinent que des de l’ajuntament s’emetrà requeriment d’execució 
d’obres en els casos que evidenciem aquestes situacions. Comptem que, 
anant bé, fins a mitjans del 2023 des de l’ajuntament no podrem tenir 
un balanç real del que ha significat aquest incident per a la nostra ciutat.

Pel que fa a la Generalitat, fa pocs dies que s’ha publicat la reso-
lució definitiva de les ajudes per a la retirada de cobertes de fibrociment 
amb amiant, i la subvenció addicional per a tots els propietaris que, apro-
fitant el canvi de coberta, volien incorporar-hi plaques solars. Caldrà 
veure què significa tot plegat i, també, si amb aquesta convocatòria s’ha 
pogut atendre a tothom o cal tornar-hi a incidir. 

Alhora, s’està buscant la manera de trobar una línia de finança-
ment que, des de l’Institut Català de Finances, pugui ajudar a empreses i 
comerços a aconseguir crèdits a millor preu per poder fer front a aques-
tes reparacions. Des de l’Ajuntament també s’ha demanat una solució 
semblant per als ciutadans particulars que no puguin afrontar la despesa 
que suposa la reparació d’una coberta, però aquest punt és més compli-
cat. Per això us demano que, si us trobeu en aquesta situació, us adreceu 
a l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania, a l’Ajuntament Vell, i us poseu en 
contacte amb nosaltres per veure de quina forma podem ajudar. 

El que si que us vull manifestar és que estem al vostre costat, i que 
l’única raó de ser de l’ajuntament és precisament aquesta. 

Aprofito l’avinentesa per desitjar-vos unes molt bones Festes de 
Nadal i un feliç any 2023. Gaudim-les amb la família i els amics.

Enric Marquès Serra,
Alcalde



LA BISBAL D’EMPORDÀ HA ACONSEGUIT 1,3 MILIONS 
D’EUROS D’INVERSIÓ DELS FONS NEXT GENERATION PER A LA 
REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE LES ESCOLES VELLES

La Bisbal d’Empordà ha aconseguit un total d’1.328.162,36 
euros dels fons Next Generation per a subvencionar la reha-
bilitació energètica de les Escoles Velles, una inversió que serà 
completada per l’Ajuntament de la Bisbal. Les obres de caràcter 
integral per a l’edifici se centraran en la millora de l’eficiència 
energètica de l’edifici, l’accessibilitat i la conservació. Les Escoles 
Velles són un edifici singular, de l’any 1910 i estil modernista, 
catalogat com un Bé d’Interès Local a l’inventari de patrimoni 
arquitectònic de Catalunya. L’edifici compta amb una llarga tra-
jectòria, però mai no s’han millorat aquests aspectes, tot i haver 
estat sempre en total funcionament.

L’actuació partirà de la premissa de preservar les carac-
terístiques arquitectòniques de l’edifici, ja que disposa d’unes 
façanes molt complexes, per això se centrarà a disminuir la de-
manda energètica de l’evolvent en aquells punts més febles com 
a finestres, ampits i coberta, així com evitar el deteriorament de 
les seves façanes a través de la millora davant la humitat en la 
reparació dels seus estucs i coberta. D’altra banda, la millora en 
accessibilitat s’aconseguirà sense fer malbé l’edificació, a través 
de la instal·lació d’un ascensor exterior annex a la passarel·la 
existent que connecta els dos edificis, completant l’accés a tot 
l’edifici via una segona passarel·la a la segona planta.

CLOU L’ENDERROC D’UNA PART DE L’EDIFICI DEL CALL QUE 
PERMETRÀ REORDENAR L’ILLA INTERIOR CONTIGUA AL 
CARRER SANTA MARIA DEL PUIG

Aquest novembre passat han culminat les obres d’enderroc 
d’una part important de l’edifici situat al número 4 del carrer del 
Call de la Bisbal, que es va expropiar a finals del 2019. Els treballs, 
amb un pressupost de 129.477 euros, han tornat a posar en relleu 
l’antic carreró que unia el carrer Sant Jaume amb el carrer Santa 
Maria del Puig. Ara s’està treballant en la licitació d’obres que per-
metrà el següent pas: urbanitzar el pati d’illa i així es disposarà 
d’una nova plaça pública al nucli històric de la ciutat, recuperant 
uns racons històrics pràcticament desconeguts: aquest carreró 
està tancat des dels anys trenta del segle passat i els treballs per-
metran que la ciutadania bisbalenca pugui redescobrir-lo. 

L’edificació que es conserva té tres plantes d’uns 115 m² de 
superfície construïda, cadascuna amb façana al carrer del Call: la 

voluntat consistorial és destinar la planta baixa a equipament mu-
nicipal i les dues plantes superiors a dos habitatges per a ús social.  
Amb l’enderroc de 70 m² de l’edifici annex ha quedat completat. 

Cal tenir present, però, que es tracta un entramat urbà que 
ha estat molt edificat al llarg dels anys, i s’han edificat construc-
cions noves sobre construccions velles. Aquest estiu s’han dut a 
terme diverses prospeccions en el solar que es va enderrocar fa 
dècades. L’objectiu de la campanya era determinar el potencial 
arqueològic de l’indret, amb l’expectativa de trobar-hi restes me-
dievals d’interès. Cal no oblidar que l’espai afectat se situa dins el 
nucli històric i, particularment, molt a prop del carrer del Call. La 
presència dels jueus a la població està ben testimoniada documen-
talment des del segle XIII, amb una part important dels membres 
de la comunitat dedicant-se al negoci del préstec. L’estiu passat 
aquestes prospeccions van posar al descobert un dipòsit d’aigua 
molt ben conservat i, just al costat, unes escales que hi donen ac-
cés. A més, pel que sembla, tot i que encara s’està valorant, un pos-
sible accés a diferents cases del barri. Fa pensar que era un espai 
de pas perquè hi van aparèixer tres portes. Pel que fa al barri, és la 
part que està just darrere el Call i seria una troballa –en espera de 
poder determinar-ho– que aniria del segle XVII al XIX. Propera-
ment s’investigarà per saber si en aquest solar hi consta un dipòsit. 

APROVAT EL PROJECTE D’OBRES DE MILLORA DEL PAVIMENT 
ASFÀLTIC I XARXA DE SANEJAMENT DEL CARRER D’EN 
VINYOLES DE LA BISBAL

El setembre passat va cloure l’aprovació inicial del projecte 
d’obres de conservació i millora del paviment asfàltic i de correc-
cions puntuals de la xarxa de sanejament al carrer d’en Vinyoles 
(entre el carrer del Carme i el pont sobre el riu Daró). Si bé ara 
s’estan licitant les obres, es preveu que els treballs, amb un pres-
supost de 199.452,03 euros, arrenquin a principis de l’any vinent.

Urbanisme



FIL A L’AGULLA PER A LA CREACIÓ DEL NOU PLA ESTRATÈGIC 
DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIONAL DE LA 
BISBAL, FORALLAC, ULLASTRET, CORÇÀ I CRUÏLLES, 
MONELLS I SANT SADURNÍ DE L’HEURA

Ja fa mesos que s’ha posat fil a l’agulla en el desen-
volupament del nou Pla Estratègic de Desenvolupament 
Econòmic i Ocupacional de la Bisbal, Forallac Cruïlles, 
Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Corçà i Ullastret (2023-
2028). L’objectiu és clar: cal que contempli noves línies 
estratègiques d’actuació per tal de seguir augmentant les 
oportunitats laborals i de desenvolupament local que ofe-
reix el territori mitjançant l’acció conjunta i coordinada en-
tre els municipis que el configuren. 

El nou Pla Estratègic de Desenvolupament i Ocupa-
cional, doncs, continuarà aportant valor afegit a uns mu-
nicipis amb un paisatge espectacular, unes activitats origi-
nals dirigides a experimentar l’artesania de la zona i amb 
un potencial per crear sinergies que no té fi. Ara per ara, el 
nou Pla encarrila la recta final per a la seva creació: ja s’han 
celebrat reunions a tots els municipis amb el grup impulsor 
i de temàtiques ben diverses. Així, s’han fet taules de treball 
amb la presència del sector privat de turisme, d’artesania 
i comerç, d’especialització productiva i talent i de cohesió 
social. En aquestes taules de treball s’ha comptat amb la 
presència de les empreses del sector les quals han fet argu-
mentacions sobre els punts forts i febles i les oportunitats i 
amenaces del territori. Igualment, s’han fet aportacions per 
definir les línies estratègiques del nou pla.

Era el 2012 quan la Bisbal, Forallac, Ullastret, Corçà, 
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura van començar a 
treballar junts per dinamitzar l’economia d’un territori grà-
cies al primer Pla estratègic que es va redactar. És gràcies 
al finançament del Servei d’Ocupació de Catalunya que el 
projecte dels cinc municipis pot contractar una empresa per 
analitzar el darrer Pla (2015-2021) i crear un Pla Estratègic 
de Desenvolupament Econòmic i Ocupacional nou per tal 
de tenir un full de ruta pels propers 5 anys. Així, si bé es va 
arrencar analitzant el Pla anterior, valorant l’acompliment 
dels objectius de cada línia estratègica i creant una nova 

diagnosi per poder veure les fortaleses i les debilitats del 
conjunt del territori, partint d’aquest anàlisi, s’està forjant 
un nou pla d’acció del Pla Estratègic 2023-2028 que ha de 
permetre focalitzar els esforços en dinamitzar econòmica-
ment els 5 municipis com a conjunt i desenvolupar estratè-
gies que ens ajudin a créixer com a territori.

EL COWORKING LA BISBAL DE L’AJUNTAMENT VELL,
 A PLE FUNCIONAMENT I AMB TAULES DISPONIBLES

Aquests darrers mesos ha entrat plenament en 
funcionament el Coworking la Bisbal, un espai ubicat a 
l’edifici de l’Ajuntament Vell (carrer de les Mesures, 17 de 
la Bisbal). Concretament, s’hi ha incorporat dues empreses 
que comparteixen valors d’innovació social que defineix 
el caràcter d’aquest espai diferencia, que encara té taules 
lliures.  D’una banda, s’hi ha instal·lat l’empresa Forward 
Films, de creació de continguts audiovisuals socials i amb 
una clara vocació de defensa dels Drets Humans i la justí-
cia social. D’altra banda, també s’hi ha incorporat l’empresa 
Las Miradas Compartidas, que aposta per la creació d’arts 
escèniques des de l’òptica de la comunicació no violenta.  

El projecte del Coworking la Bisbal es va conce-
bre amb la voluntat d’oferir un impuls a l’emprenedoria i 
l’autoocupació dins de l’àmbit de la innovació social i la 
sostenibilitat, acollint iniciatives que busquin satisfer de-
mandes que millorin el benestar, les condicions de vida, el 
nivell cultural, la igualtat, la inclusió social i/o la sostenibi-
litat ecològica del territori. El servei, dirigit a persones em-
prenedores i a empreses de nova creació que persegueixin 

objectius comuns en sintonia amb el caràcter que s’ha vol-
gut donar a l’espai, vol facilitar la interacció i col·laboració 
entre projectes afins per tal d’incentivar la cooperació, el 
suport mutu, la compartició de coneixements i la creació 
de sinergies. L’any vinent l’Ajuntament preveu oferir dife-
rents jornades, formacions i trobades relacionades amb 
l’emprenedoria, amb l’objectiu de permetre a les persones 
emprenedores i empreses de nova creació disposar d’un es-
pai apte per treballar i  consolidar la seva activitat durant 
els seus primers anys de trajectòria professional. Es pot 
consultar més informació a través del web municipal.

 Promoció i Desenvolupament LOCAL



ACCIÓ SOCIAL I Ciutadania

BONIFICACIONS MUNICIPALS PER L’ACCÉS A ACTIVITATS 
ESPORTIVES, DE LLEURE EDUCATIU I MINORTITZAR LA QUOTA DE 
MATERIAL ESCOLAR

L’Ajuntament de la Bisbal gestiona un programa d’ajuts fa-
miliars en la que s’hi despleguen 3 línies de subvenció adreçades 
a famílies de la ciutat, aquestes tenen l’objectiu marc de garan-
tir la igualtat d’oportunitats en l’accés a les activitats esportives 
i de lleure educatiu i minoritzar la quota de material escolar de 
l’alumnat en les etapes d’infantil i primària. La gestió va a càrrec 
de l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania, qui assumeix el desplega-
ment administratiu i disposa de la figura d’una educadora social 
que fa acompanyament a les famílies participants i a les entitats 
bisbalenques que hi col·laboren. Aquest 2022 les dades de les ac-
tuacions per línies d’ajut són:

Línia de subvenció
Ajuts familiars per a la participació als casals d’estiu realitzats en 
instal·lacions municipals.
Pressupost destinat 19.482 euros
Ajuts atorgats 159 infants i joves
Es bonifica un màxim de 5 setmanes per infant/jove amb un import de 30 
euros o 15 euros per setmana dependent de la renda familiar acreditada.

Casals d’estiu participants al programa: Casal Aixequem el teló! – Cen-
tre d’Esplai la Bisbal, Casal La volta al món en 30 dies – Centre d’Esplai 
la Bisbal, Casal Els petits canvis són poderosos – Centre d’Esplai la Bis-
bal, Campus Bisbal Bàsquet, Campus Atlètic Bisbalenc. Futbol i dansa, 
Forma’t – Curs de premonitors/es.
Cobertura alimentària: Dins del programa de suport a les activitats 
d’estiu, l’Ajuntament de La Bisbal ha assumit la cobertura alimentària 
a l’estiu amb un total de 419 menús que s’han distribuït a les activitats 
d’estiu que contemplaven menjador.

Línia de subvenció
Ajuts familiars per a la bonificació de la quota de material escolar 
(etapes infantil i primària).
Pressupost destinat 9.471,60 euros
Ajuts atorgats  274 infants
Es bonifica un 60% o un 40% de la quota de material escolar en funció 
de la renda familiar acreditada.
Centres educatius participants: Escola Joan de Margarit, Escola Mas 
Clarà, Escola Empordanet, Escola Cor de Maria 

Línia de subvenció
Ajuts familiars per a la participació en activitats extraescolars
i esportives.
Pressupost destinat 15.840 euros
Ajuts atorgats  88 infants i joves
Es bonifica 9 mensualitats amb un import de 20 euros o 10 euros 
mensuals dependent de la renda familiar acreditada.
Entitats i associacions: Escola Municipal de Música Conrad Saló, Es-
cola Municipal d’Arts Plàstiques, Activitats esportives d’hivern, Club 
Patí Bisbalenc, Bisbal Bàsquet, Atlètic Bisbalenc, AFA Escola Empor-
danet, AFA Escola Joan de Margarit, AMPA Escola Cor de Maria

MAPA DE SUPORT A PROJECTES SOCIALS I PROJECTES
DE COOPERACIÓ

Al llarg d’aquest 2022 l’Ajuntament de la Bisbal ha 
gestionat el suport econòmic a diferents projectes socials, 
de solidaritat i cooperació. Als projectes socials s’han valo-
rat projectes d’intervenció social i comunitària al municipi 
relacionats amb la convivència, la igualtat d’oportunitats i 
la cohesió social. Als projectes de solidaritat i cooperació, 
aquells  que desenvolupen projectes de cooperació al des-
envolupament i acció humanitària per garantir l’accés als 
drets fonamentals i al lliure desenvolupament de les perso-
nes i els pobles d’arreu del món.

PROJECTE // ENTITAT
Comerç amic 2022 // Federació de Comerç de La Bisbal
Local social sector sud de la Bisbal d’Empordà // Ass. veïnes i veïns barri 
del Convent
Som un equip // Associació el Trampolí
Un infant, una motxilla // Educal
Dret a l’alimentació, educació i salut per a 40 infants (<16 anys) 
d’escassos recursos i d’alt risc de captació per bandes criminals al barri 
de Lleras i Punta del este Buenaventura (Colombia) // ONG Dagua
Col·laboració educativa  i ocupacional a través de les arts plàstiques 
artesanals // Agermanament sense fronteres
Reparació mur de tancament de la poste de Sante Tendouck // Projecte Xevi

SERVEI D’INTERMEDIACIÓ EN L’ÀMBIT D’HABITATGE A LA BISBAL
Durant el segon quadrimestre del 2022 han assistit 

al servei 57 famílies, s’han fet un total de 129 atencions 
i s’ha aconseguit aturar 12 desnonaments. Per ser atès al 
SIAH es pot concertar cita a l’Ajuntament Vell o trucant al 
672 189 893, en horari d’atenció a la ciutadania, de 9 a 14 h. 
El Servei d’Intermediació en l’Àmbit de l’Habitatge (SIAH) 
és un servei gratuït d’informació, assessorament i interme-
diació per a les persones que tinguin dificultat per afrontar 
els deutes relacionats amb el seu habitatge habitual, siguin 
deutes en la hipoteca o el lloguer, o bé es trobin en altres 
situacions que suposin la pèrdua de l’habitatge. És un ser-
vei prestat conjuntament per l’Ajuntament de la Bisbal 
d’Empordà i la Diputació de Girona, amb la col·laboració 
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i la participació 
del Col·legi d’Advocats de Girona.



LA BIBLIOTECA LLUÏSA DURAN,  GUARDONADA EN LA XXII 
EDICIÓ DEL CONCURS DE PROJECTES D’ANIMACIÓ A LA
 LECTURA MARÍA MOLINER 

El projecte de la Biblioteca Lluïsa Duran ha sigut un 
dels 370 projectes escollits, d’entre els 547 que s’hi han pre-
sentat, que rebrà un premi valorat en 2.777,77 euros desti-
nats a l’adquisició de llibres i/o publicacions periòdiques. 
Aquest concurs, finançat pel Ministerio de Cultura y Depor-
te, premia als millors projectes d’animació a la lectura, en 
qualsevol de les llengües oficials, i realitzats per biblioteques 
públiques de municipis de menys de 50.000 habitants.

El projecte que la Biblioteca va presentar al concurs, 
intitulat ‘La Bisbal Llegeix’, desgranava tot el camí recorregut 
durant el 2021 per seguir assentant i consolidant la biblio-
teca com a referent cultural, sobretot en la promoció lecto-
ra, al servei del municipi. La consecució d’aquests objectius 
s’ha dut a terme gràcies a un pla d’acció, que s’ha traduït en 
l’ampliació i millora en els serveis oferts, en un treball co-
munitari profitós i en una programació d’accions i activitats 
pensades per potenciar la lectura i l’amor pel llibre. 

LA 5A EDICIÓ DE LA FIRA INDILLETRES CONSOLIDA LA BISBAL 
COM A CAPITAL EMPORDANESA DEL LLIBRE

Indilletres va fer molt bon balanç de la cinquena edi-
ció de la fira de llibres de la Bisbal d’Empordà que va tenir 
lloc el primer cap de setmana de desembre: «Ha estat un 
any ple de reptes que han tingut molt bona acollida per 
part dels visitants». Durant tot el cap de setmana la fira va 
acollir una «notable i constant afluència de públic». L’edició 
d’enguany va destacar «per l’alta participació d’editors, per 
la gran acceptació dels debats, que no han volgut defugir la 
complexitat dels temes, sinó tot el contrari, i per la recupe-
ració de Llucieta Canyà com a escriptora catalana i bisba-
lenca i, com sempre deia ella, empordanesa», van explicar 
des de l’organització.

La 5a edició de la fira Indilletres, consolidada com 
la principal fira literària de les comarques gironines i com 
un referent d’editorials independents a Catalunya, va aco-
llir més d’una quarantena d’editorials d’arreu dels Països 
Catalans, tres llibreries bisbalenques, quinze bibliote-
ques i un total de 44 activitats programades. Va tornar a 
ubicar-se a l’espai del Pavelló Firal de la Bisbal, que es va 
complementar novament amb la Biblioteca Lluïsa Duran 

i el Teatre Mundial. Enguany es va proposar una progra-
mació més desacomplexada que mai amb un ampli ventall 
d’activitats que transcendeixen estrictament la literatura. A 
més d’acollir una vintena llarga de presentacions de llibres 
organitzades per algunes de les editorials que participaven 
en la fira, l’organització va apostar per propostes d’interès 
cultural no necessàriament senzilles que van girar entorn 
de la construcció del país i dels temes d’actualitat que ens 
preocupen, temes com ara la llengua com a vehicle, tant en 
la parla quotidiana com en les expressions més cultes, tant 
al cinema com als carrers, tant com a llengua de traducció 
per arribar al món com, també, els límits d’aquestes tra-
duccions. L’organització va convidar a tothom a participar 
en aquests debats amb la voluntat de fer una cultura més 
participativa i més oberta.

EL SEGUICI HISTÒRIC DE LA BISBAL D’EMPORDÀ PARTICIPA 
A L’EMBLEMÀTICA BALLADA DE SANTA MARIA DEL MAR DE 
BARCELONA

El passat dissabte 5 de novembre, el bestiari popular 
del Seguici Històric de la Bisbal d’Empordà va traslladar-se 
al barri de la Ribera de Barcelona per tal de participar en la 
Ballada de Santa Maria del Mar, convidat per l’Associació 
Colla Gegantera del Casc Antic de Barcelona. Després 
d’una passejada pels carrers del nucli antic de la Ciutat 
Comtal, pel barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, 
els Gegants Perses, els Fesolers, el Drac i l’Àliga de la Bisbal, 
van arribar a les 20.30 h, a la Basílica de Santa Maria del 
Mar per fer-hi els balls de lluïment. L’acte, possible gràcies 
a les entitats bisbalenques participants, també va comptar 
amb l’assistència de l’alcalde de la Bisbal, Enric Marquès, i 
del regidor de Cultura, Carles Puig.

CULTURA



1A TROBADA DE COL·LECCIONISTES DE CERÀMICA ANTIGA AL 
TERRACOTTA MUSEU

L’octubre passat, el diumenge 23, l’Associació Ca-
talana de Ceràmica i el Terracotta Museu van organitzar 
Antic Ceràmica: la primera trobada especialitzada en cerà-
mica antiga de la Bisbal d’Empordà. La proposta, ober-
ta a tothom, va recollir tota mena de ceràmica antiga i de 
col·leccionisme, peces de totes les èpoques i amb un alt in-
terès històric que, si es desitjava, també es podien adquirir. 
Paral·lelament es van programar activitats com un taller 
per mainada, presentacions de llibres i una visita guiada a 
l’exposició ‘Orgull de terrisser’.

terracotta museu

NOVES EINES ELÈCTRIQUES PER A LA NETEJA DE VIA PÚBLICA 
DE LA BISBAL

L’Ajuntament ha incorporat recentment eines elèc-
triques per a la neteja i manteniment dels espais públics. 
Es tracta de dos bufadors i una desbrossadora. Aquesta 
adquisició complementa les eines existents amb motor de 
combustió que només s’utilitzen en casos puntuals i fora 
dels nuclis residencials.

Amb l’objectiu de millorar els serveis de neteja viària 
i jardinera, les noves eines elèctriques són més pràctiques 
per la seva lleugeresa, eviten l’ús de combustibles fòssils, 
eliminant les emissions de gasos i reduint la contaminació 
acústica, millorant la sostenibilitat de les actuacions muni-
cipals. L’adquisició de les eines elèctriques juntament amb 
les seves bateries i accessoris, ha suposat una despesa total 
de 7.790,39 euros del pressupost municipal.

REOBERTURA DEL TERRACOTTA MUSEU AMB LA INAUGURACIÓ 
DE L’EXPOSICIÓ ‘ORGULL DE TERRISSER’

El diumenge 16 d’octubre el Terracotta Museu va 
reobrir les portes després d’un mes i mig treballant en 
la reforma dels 3000 m² de teulada, que va quedar molt 
malmesa arran de la pedregada del 30 d’agost. Prop de 
150 persones van visitar el Terracotta Museu aprofitant 
les portes obertes de l’equipament. Però com a gran acte 
principal d’obertura, a les dotze del migdia, es va inaugu-
rar la nova exposició temporal de producció pròpia, una 
mostra que reivindica l’orgull de la feina ben feta dels ce-
ramistes de la Bisbal: ‘Orgull de terrisser’. 

L’acte es va complementar amb la conferència ‘La te-
rrissa tradicional de la Bisbal d’Empordà’, a càrrec d’Alfons 
Romero i Vidal, historiador, ceramòleg i president de 
l’Associació Catalana de Ceràmica, i es va cloure amb una 
visita comentada a l’exposició. La mostra es pot visitar fins al 
23 d’abril de 2023: ‘Orgull de terrisser’ presenta una selecció 
de peces ceràmiques bisbalenques d’entre mitjan segle XVIII 
i principis del segle XX: la major part són peces molt nota-
bles i de gran dificultat tècnica, que van despertar l’orgull de 
l’artesà, qui va voler deixar testimoni de la seva feina.

EL TERRACOTTA MUSEU PORTA DUES EXPOSICIONS
 ITINERANTS A L’ALT EMPORDÀ

En la seva vocació de difusió de la ceràmica bisba-
lenca, enguany el Terracotta Museu ha portat dues exposi-
cions pròpies fora de l’equipament bisbalenc. D’una banda, 
la darrera edició de l’exposició ‘Parant taula’, que després 
de ser visitada per prop de 6.500 persones, van instal·lar la 
mostra al Centre Comercial Gran Jonquera durant cinc se-
tmanes. D’altra banda, arran de la campanya promocional 
“Beu-te el Museu”, impulsada pel Patronat de Turisme de la 
Costa Brava, el Terracotta Museu i el Celler La Vinyeta de 
Mollet de Peralada varen unir esforços per oferir un tast de 
vins l’octubre passat a l’equipament bisbalenc, col·laboració 
que va continuar amb “Tresors de la terra”, una exposició 
itinerant produïda pel Terracotta Museu que es pot visitar 
al Celler la Vinyeta fins a finals de gener de 2023: una mos-
tra amb una vintena de peces tradicionals del camp català 
d’entre finals del segle XVIII i principis del XX.

VIA PÚBLICA I SERVEIS



PROPOSTES D’ITINERARIS DE NATURA LOCAL DINS 
DEL MUNICIPI DE LA BISBAL 

Visitant el web o l’aplicació per a mòbils de Natura 
Local (descàrrega a través de Google Play o des d’Apple 
Store), s’hi poden trobar cinc itineraris de descoberta del 
patrimoni natural i cultural amb punt d’inici i final dins 
del municipi de la Bisbal d’Empordà. Aquests itineraris es 
poden descarregar i veure sense connexió, també permet 
entre altres, veure el desnivell de les rutes i la seva dificul-
tat. Els itineraris que es proposen dins el municipi són:

Resseguint el Daró. Aquest itinerari va resseguint 
el curs del riu Daró, un curs fluvial mediterrani, que neix 
al cor de les Gavarres i n’és el més important. El riu, tot i el 
seu cabal intermitent, allotja una gran riquesa d’espècies 
animals i vegetals.

De Sant Pol a Santa Llúcia (Per la Serra dels Per-
duts). En aquest itinerari es pot gaudir d’un ric patrimoni 
arquitectònic: ermites, masos i fins i tot les restes d’un 
castell. Resseguint la carena de la Serra dels Perduts tin-
drem l’oportunitat d’observar gran part del relleu del ves-
sant nord del massís de les Gavarres.

Els pous de glaç i la Marqueta (de la riera de la 
Maqueta al puig de les Forques). Patrimoni natural poc 
comú al massís, com és el cas de la Roureda d’en Ronsard, 
un pi de mesures monumentals, i bosc de ribera, que ha 
pogut créixer gràcies al reg constant de la riera de la Mar-
queta. El punt àlgid és al Puig de les Forques, amb unes 
vistes privilegiades.

Castell d’Empordà. Un itinerari que permet conèixer 
el bonic nucli de Castell d’Empordà i el seu important patri-
moni arquitectònic: l’ermita del Remei i el conjunt de l’antiga 
fortificació del castell. Pel camí, des del punt culminant del 
turó de Marenys, es pot gaudir, si el dia és clar, d’una espec-
tacular panoràmica de 360 graus des d’on es poden localitzar 
els cims i pobles més emblemàtics de la zona.

Camí de la Ganga. En aquest recorregut es poden 
observar diversos elements patrimonials característics 
del massís de les Gavarres: ponts, masos amb històries 
esgarrifoses, camins mil·lenaris i vistes amb panoràmi-
ques sorprenents. El sector que va del coll de la Ganga 
cap a Fitor, com indiquen els topònims de la zona, ha es-
tat històricament un espai conflictiu a causa del seu valor 
estratègic i se’n conten històries de bandolers, lladres i tot 
tipus de malfactors. Al llarg de l’itinerari s’interpretaran 
les diverses tipologies de vegetació des de les carenes fins 
als fondals.

EFECTES LUMÍNICS I FRESSES PER EVITAR 
QUE ELS ESTORNELLS PERNOCTIN A LA BISBAL

L’Ajuntament de la Bisbal continua treballant en la 
campanya iniciada l’estiu passat per a foragitar els estor-
nells dels passejos Muriel Casals i Marimon Asprer. En-
guany l’arribada d’estornells migratoris del nord d’Europa 
segueix incrementant-se notablement, triant els arbres 
d’aquests emblemàtics carrers de la ciutat per a passar-hi 
la nit. L’objectiu de l’actuació és desplaçar els ocells cap a 
altres punts, seguint el curs del riu Daró, on no generin 
tanta molèstia veïnal. Els excrements de les aus provo-
quen un greuge important a vianants, vehicles i veïns i 
veïnes, alhora que generen una necessitat de neteja viària 
molt important. 

Per dur a terme aquesta tasca, personal de l’Àrea de 
Serveis de l’Ajuntament de la Bisbal ha dut a terme una 
formació específica en conservació ambiental. Mitjançant 
sons, llum làser i petards, foragiten les aus, principalment 
estornells. Aquesta estratègia ha demostrat arreu ser la 
més efectiva causant el menor impacte sobre la fauna, via-
nants i veïns. Les tasques es duen a terme al capvespre, 
quan els ocells busquen la ubicació on passar la nit.

 Medi Ambient I SALUT



CLOU EXITOSAMENT LA CAMPANYA SALUT, EMANCIPACIÓ I 
EMPODERAMENT A LA BISBAL

Aquest desembre ha culminat el conjunt d’activitats 
dins de la campanya Salut, Emancipació i Empoderament, 
adreçades especialment a dones, amb la finalitat de mi-
llorar el seu benestar i la seva salut integral. Organitzades 
pel Servei d’Igualtat i Atenció a les Dones de la Bisbal de 
l’Empordà, amb la col·laboració del SIAD del Consell Co-
marcal del Baix Empordà i el finançament del Pacte d’Estat 
contra la violència, aquests tallers han brindat l’oportunitat 
a les dones de fer xarxa i han servit per donar a conèixer el 
servei i recollir les seves necessitats. Bona part de les pro-
postes programades han exhaurit places disponibles i han 
tingut llista d’espera per a poder-hi participar.

D’una banda, s’ha fet una nova edició del Cercle 
de Dones, a càrrec de Neus Gòmez (psicòloga del SIAD), 
un taller que vol ser un espai on reflexionar i prendre 
consciència, conjuntament, sobre la identitat com a do-
nes, així com un espai on connectar, compartir, aprendre 
i gaudir, per millorar la gestió emocional i desenvolupar 
l’autoestima i les habilitats per relacionar-se. D’altra banda, 
també s’han fet sessions de musicoteràpia per millorar el 
benestar físic, emocional, social, cognitiu i psicològic: im-
partides per Anna Nadal, metgessa i musicoterapeuta. Per 
últim, també s’ha programat un taller d’autoprotecció amb 
l’objectiu d’ensenyar tècniques per repel·lir i fugir davant  
d’una agressió masclista.

NOVEMBRE CONTRA LA VIOLÈNCIA: LA BISBAL COMMEMORA 
EL 25N AMB UN AMPLI VENTALL D’ACTIVITATS

Un any més, el 25N, Dia Internacional per a l’eliminació 
de la violència envers les dones, va omplir la Bisbal d’Empordà 
d’un ampli ventall d’activitats reivindicatives que van durar 

més de dues setmanes. Si bé el gran gruix d’activitats va ser 
el divendres 25N, prèviament el Teatre Mundial va acollir la 
projecció del documental ‘Estimada Sara’, sobre la primera 
dona taxista d’Afganistan; i la pel·lícula ‘Jusquici tout va’, amb 
col·loqui a càrrec d’Anna Maruny i el Grup de Dones de la 
Bisbal (entitat que organitzava la proposta). El divendres 
25N, coincidint amb el mercat setmanal, el Grup de Dones 

JOVENTUT  I  IGUALTAT

va organitzar l’acció-performance ‘Trencant cordes’ (amb la 
col·laboració de l’INS la Bisbal), es va fer un Punt Lila amb 
l’objectiu de detectar situacions de violència; i es va presentar 
el projecte Comerç Amic de la mà de la Federació del Comerç 
de la Bisbal. Les activitats van cloure l’endemà, dissabte 26 de 
novembre: el Grup de Dones va organitzar al Teatre Mundial 
el concert teatralitzat ‘Tranquila, Celeste canta Chavela’, que va 
brindar un cant de llibertat, d’amor i de vida, una festa pels 
difunts, una celebració de la vida i de la mort d’una figura cab-
dal dins del món de la música popular, la cantant mexicana 
Chavela Vargas de la qual enguany es commemora el 10è ani-
versari de la mort. Celeste Alías hi va posar la cara, la veu i 
el nom, acompanyada del guitarrista Santi Careta i el bateria 
Oriol Roca; amb la col·laboració de la coral bisbalenca Cor 
Carreras Dagas.

PROJECTE ESKLETXA: EL NOU PUNT DE REFERÈNCIA A LA 
BISBAL AMB MIRADA INTEGRAL PER A L’ETAPA
ADOLESCENT I JUVENIL  

Amb el nou curs escolar, el setembre passat va 
arrencar el projecte Eskletxa a l’INS la Bisbal i al Cor 
de Maria. La proposta vol servir per integrar els ser-
veis que s’ofereixen al jovent des de l’Àrea de Joventut i 
Igualtat dins el centre educatiu bisbalenc, oferint espais 
d’assessorament en àmbits de cohesió social, educació, 
lleure, ocupació, habitatge, participació, cultura, oci i sa-
lut. Té l’objectiu d’arribar més a les persones joves i incidir 
de manera més directa, tant al seu desenvolupament com 
a les seves necessitats.

Concretant, Eskletxa vol esdevenir una figura refe-
rent pel jovent, fomentar la participació de persones jo-
ves al municipi, detectar necessitats reals per optimitzar 
recursos, formar part activament del dia a dia de l’INS 
la Bisbal i el Cor de Maria i, alhora, treballar de forma 
coordinada per a una atenció integral. Pel que fa al balanç, 
aquest primer trimestre del curs escolar l’Àrea de Joventut 
de l’Ajuntament ha rebut diversos missatges amb deman-
des, preocupacions i diverses visites de joves del municipi.



CONSTITUÏT EL NOU CONSELL D’INFANTS MUNICIPAL
El passat 17 de novembre es va constituir el nou 

Consell d’Infants Municipal d’aquest curs escolar 2022-23. 
Els nous regidors i regidores són Ona Maspoch (Medi Am-
bient), Anas Arbibi (Ensenyament), Aleix Rubio (Urbanis-
me i Via Pública), Martí Garriga (Transparència i Partici-
pació Ciutadana), Julia Botó (Esports i Salut), Nil Mallolis 
(Joventut i Igualtat), Francisco José Ajila (Promoció i Des-
envolupament Local), Alguer Geli (Comunicació i Noves 
tecnologies), Alexandra Cánovas (Seguretat Ciutadana), 
Berta Illamola (Gent Gran), Queralt Pont (Cultura), Mau-
ro Buxeres (Acció Social i Ciutadania), Aina Hornillos (So-
lidaritat i Cooperació i Habitatge). Les properes sessions 
del CIM se celebraran el 2 de març i el 18 de maig del 2023.

El Consell d’Infants de la Bisbal d’Empordà és un òr-
gan de participació de les nenes i els nens de 6è de primària 
de la ciutat: un espai on poden exercir, com a ciutadans/es que 
són, el seu dret a reflexionar, expressar la seva opinió, debatre, 
prendre decisions i elevar al Plenari Municipal les seves pro-
postes, amb la finalitat de contribuir a millorar la ciutat.

EN MARXA TOTS ELS SERVEIS DE L’ÀREA D’ENSENYAMENT DE 
L’AJUNTAMENT DE LA BISBAL

Com cada curs, l’Àrea d’Ensenyament de 
l’Ajuntament de la Bisbal ha posat en marxa tots els seus 
seveis: l’Escola Municipal d’Arts Plàstiques, L’Aula d’Adults 
i l’Escola Municipal de Música Conrad Saló. Si bé l’Escola 
Municipal d’Arts Plàstiques ha engegat el curs amb grups 
de dibuix, pintura i ceràmica per totes les edats, enguany 
compta amb un total de matrícules de 84 alumnes; l’Aula 
d’Adults, compta amb un total de 85 alumnes (diversos 
nivells d’anglès, de francès, d’alemany, i d’alfabetització en 
llengua catalana); mentre que l’Escola Municipal de Mú-
sica Conrad Saló, novament, ofereix un ampli ventall de 
formació música per a infants, joves i adults, dividit en 
4 programes diferents, amb un total de matrícules de 87 
alumnes (sensibilització i creativitat, formació bàsica, for-
mació avançada, adults, grups, instruments i sardanes. Per 
a més informació i descobrir-ne tots els detalls, es pot con-
tactar amb l’Àrea d’Ensenyament: 
ensenyament@labisbal.cat / 972 646 737.

14A EDICIÓ DEL PROJECTE ROSSINYOL DE LA BISBAL AMB SIS 
PARELLES PARTICIPANTS

Ja és en marxa la 14a edició del Projecte Rossinyol: 
el novembre passat es van constituir una sisena de parelles, 
formades per 6 mentors/es de la Universitat de Girona i 6 
mentorats/des de les escoles i Institut de la Bisbal. Cada 
escola bisbalenca ha escollit als alumnes que, per perfil, 
encaixessin millor amb el Projecte Rossinyol i aquest curs 
es compta amb un alumne de primària de l’Escola Cor de 
Maria, de l’Escola Joan de Margarit i de l’Escola Emporda-
net, així com 1 alumne de secundària del Cor de Maria i 2 
alumnes d’ESO de l’Institut de la Bisbal. Pel que fa al per-
fil de les persones mentores, hi ha estudiants d’Educació 
Social, Infermeria, Comunicació Cultural, Treball Social, 
Psicologia i Medicina.

El Projecte Rossinyol és un programa impulsat 
per la Universitat de Girona i l’Àrea d’Ensenyament de 
l’Ajuntament de la Bisbal. La iniciativa pretén que estu-
diants universitaris es converteixin, durant uns mesos, en 
persones mentores de nens i nenes d’origen estranger dels 
diferents centres educatius del municipi. L’objectiu és que 
l’alumnat d’origen estranger del municipi que té un po-
tencial acadèmic important, pugui realitzar un procés de 
creixement personal, integració social, cultural, educatiu i 
lingüístic, a través de l’acompanyament i la guia d’alumnes 
que, de forma voluntària, els poden obrir portes a un món 
que d’altra forma hi tindrien difícil accés.

ENSENYAMENT



darrerament amb l’objectiu renovar-se i modernitzar-se, 
oferint un servei de qualitat a la ciutadania amb un mo-
del de policia de proximitat. Es van atorgar felicitacions 
col·lectives, amb menció especial per la tasca desenvo-
lupada durant la pedregada del 30 d’agost i els dies pos-
teriors, al cos Mossos d’Esquadra de la Bisbal, Bombers, 
Policia Local de Palafrugell, Protecció Civil de la Bisbal, 
Protecció Civil de Palafrugell i a l’Àrea de Serveis i Via 
Pública de la Bisbal. Alhora, es van entregar diplomes a 
tots els cossos d’emergències amb qui col·labora la Poli-
cia Local (Vigilants de Forallac, ADF les Gavarres i Creu 
Roja), així com als agents del cos que han intervingut en 
actuacions meritòries, com violència de gènere o evitar 
casos d’autòlisi. També es va fer entrega d’una medalla un 
agent de la Policia Local de la Bisbal per haver complert 
una quinzena d’anys de servei al cos.

SIMULACRE D’ACCIDENT DE TRÀNSIT PER A LES ESCOLES 
BISBALENQUES AMB LA COL·LABORACIÓ DE TOTS 
ELS COSSOS D’EMERGÈNCIES

El passat 8 de novembre l’aparcament del camp 
de futbol vell de la Bisbal, a tocar del passeig Marimon 
Asprer, va acollir un simulacre d’accident de trànsit amb 
l’assistència de l’alumnat de les escoles bisbalenques. I és 
que l’objectiu de l’acte era fer conèixer la feina dels cossos 
d’emergència a l’alumnat de la Bisbal. L’acte ha estat possi-
ble gràcies a la participació de la Policia Local de la Bisbal, 
el cos dels Mossos d’Esquadra, el SEM, els Bombers, la 
Creu Roja i Protecció Civil de la Bisbal d’Empordà.

LA RESIDÈNCIA GERIÀTRICA ZOILO FELIU VA RECUPERANT 
L’ACTIVITAT EDUCATIVA, ASSOCIATIVA I DE VOLUNTARIAT

Si bé encara avui la Residència Geriàtrica Zoilo Feliu 
continua aplicant les mesures derivades de la pandèmia, gra-
dualment va recuperant l’activitat educativa, de voluntariat i 
col·laboracions amb entitats. Un exemple d’aquesta represa 
és el manteniment i millora del jardí de l’equipament, a cà-
rrec d’estudiants del CFGM de Jardineria. O bé el projecte 
‘Grans moments’ amb Càritas de la Bisbal amb el que joves 
juguen a jocs de taula amb la gent gran resident. O les ac-
tivitats de suport amb la Fundació Acollida i Esperança. O 
la col·laboració d’alumnes d’ESO de l’Institut en les sortides 
dels divendres de mercat. O l’activitat mensual que fan a la 
residència alumnes de l’Escola Cor de Maria.

NEIX LA CORAL DEL PUNT DE TROBADA DE GENT GRAN DE LA 
BISBAL AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE 
MÚSICA CONRAD SALÓ

Recentment, el Punt de Trobada de Gent Gran de la 
Bisbal ha encetat una nova proposta amb la col·laboració de 
l’Escola Municipal de Música Conrad Saló: la Coral del Punt 
de trobada de Gent Gran. La iniciativa sorgeix d’algunes de 
les persones participants. Es va fer la proposta al coordina-
dor pedagògic de l’Escola Municipal de Música i va ser d’allò 
més ben rebuda: el grup ha congeniat entre els mateixos in-
tegrants i la professora. Si bé el projecte ja ha engegat, segueix 
amb les portes obertes a persones grans que hi vulguin parti-
cipar: no cal tenir coneixements musicals, ni és necessari ha-
ver cantat abans en cap cor anteriorment. Només calen ganes 
de cantar i passar una bona estona amb companyia. L’activitat 
es fa cada dilluns de 15 a 16 h a les instal·lacions de l’Escola 
Municipal de Música Conrad Saló, al Teatre Mundial.

ELS AGRAÏMENTS PER LES ACTUACIONS DERIVADES DE 
LA PEDREGADA PROTAGONITZEN LA DIADA PATRONAL DE 
LA POLICIAL LOCAL DE LA BISBAL

El passat 22 d’octubre es va celebrar la Diada Patro-
nal de la Policia Local de la Bisbal al Teatre Mundial. L’acte 
va comptar amb l’assistència de l’alcalde de la Bisbal, Enric 
Marquès i diversos regidors del consistori i va servir per 
informar de les principals novetats que el cos ha sofert 

gent gran

SEGURETAT CIUDADANA



LA NOVA TEMPORADA DE LES ENTITATS ESPORTIVES
BISBALENQUES

Més de 10 entitats esportives fan possible que la ma-
jor part de les diferents modalitats esportives es puguin 
practicar a la Bisbal d’Empordà. Són associacions sense 
ànim de lucre que faciliten l’accés de la ciutadania a activi-
tats esportives i de lleure. En aquest sentit, la seva tasca de 
formació esportiva es complementa amb la tasca de relació 
i integració social com a element vertebrador de la convi-
vència a la ciutat. 

Cal destacar que el Bisbal Bàsquet està competint per 
4t any consecutiu a lliga EBA, la 4a lliga del bàsquet nacional. 
O que l’Atlètic Bisbalenc ha tornat aquest any a 2a Catalana. 
O que el Club Tennis Taula la Bisbal enguany competeix a 
2a Nacional. També cal fer esment de la feina del Club Patí 
Bisbalenc, que l’any passat va arribar a la final nacional dels 
Jocs Esportius de Catalunya: enguany intentaran repetir i 
millorar la posició. I el Club d’Escacs la Bisbal, que va guan-
yar el Campionat de Catalunya i el Campionat de Girona en 
la categoria de veterans majors de 50.

L’AJUNTAMENT SIGNA UN CONVENI AMB EL CENTRE ESPORTIU 
CLUB DE TENNIS LA BISBAL PER A LA UTILITZACIÓ DE 
LA PISCINA COBERTA

Poder oferir a tota la ciutadania bisbalenca la possi-
bilitat d’utilitzar les instal·lacions de la piscina coberta del 
centre esportiu Club de Tennis la Bisbal per tal de fomen-
tar l’esport, la salut i l’aprenentatge de la natació. Aquest és 
l’objectiu fonamental del conveni que es va signar l’octubre 
passat entre l’Ajuntament de la Bisbal i el Centre Esportiu 
Club de Tennis la Bisbal, de la mà de l’alcalde Enric Mar-
quès i el president de l’entitat, Xavier Ponsatí.

El conveni signat vol servir per tal que a nivell mu-
nicipal es pugui ampliar l’oferta esportiva de natació durant 
els mesos de setembre a juny, quan la Piscina Municipal ro-
man tancada al públic. Alhora, l’acord també es va signar a 
mode de retorn per la injecció de fons públics que ha rebut 

el club esportiu de la mà de la Diputació de Girona per a 
la construcció d’una nova piscina a les seves instal·lacions.

El conveni, amb una durada mínima de quatre anys 
i prorrogable a quatre més, és fruit de diverses converses 
i reunions que han permès arribar a la conclusió que la 
col·laboració entre ambdues parts és fonamental per fo-
mentar l’esport a la ciutadania de la Bisbal. Concretant, 
doncs, el Club Tennis de la Bisbal cedeix al consistori l’ús 
de dos carrils de la piscina gran en un horari concret i amb 
material complementari i l’ús de la piscina petita per tal 
que l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de la Bisbal pugui fer 
activitats dirigides a les instal·lacions.

EN MARXA LES ACTIVITATS ESPORTIVES D’HIVERN 
DE LA BISBAL D’EMPORDÀ

L’octubre passat va arrencar la temporada espor-
tiva  d’activitats esportives d’hivern organitzades per 
l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà. L’oferta d’enguany 
inclou propostes esportives que es fan a equipaments di-
versos, com a la Piscina del Club Tennis la Bisbal, a l’Escola 
Bressol El Tren Petit o al Pavelló d’Esports. Per als infants 
s’ofereix: multiesports, judo, activitat musical, psicomotri-
citat i natació. D’altra banda, per a adults es fan activitats 
esportives per a persones de la tercera edat, sala de fitness 
i musculació, activitats de manteniment, pilates, spinning, 
ioga i aguagym. Les activitats que s’ofereixen compten amb 
un bon nombre de persones inscrites i l’Àrea d’Esports del 
consistori fa una bona avaluació de l’arrencada del curs.

ESPORTS



LA NOVA TEMPORADA DE RÀDIO BISBAL: UNA GRAELLA 
CONFIGURADA PER UNA TRENTENA DE PROGRAMES

Ràdio Bisbal, que va tornar amb força la temporada 
passada, continua consolidant el model de ràdio munici-
pal amb nous programes, noves veus i noves propostes. 
L’octubre passat va encetar la nova temporada amb una 
graella farcida de novetats, configurada per una trentena 
de programes de temàtiques ben diverses. Si bé els mat-

ins entre setmana continuen arrencant amb el Supermatí 
(l’informatiu comarcal de Ràdio Capital i Ràdio Palafru-
gell), la nova programació aposta per reforçar les franges 
de tarda, farcides de propostes musicals (amb novetats 
com El Club del Country, que se suma als programes mu-
sicals Musimix, Aiguabarreig, Ruta 66 i Torna-la a tocar, 
Sam, Sona en català i Cocodril Club). Aquesta temporada 
també cal destacar la incorporació en col·laboració amb 
l’Institut de la Bisbal, la Residència Geriàtrica Municipal 
Zoilo Feliu i l’Oficina de Català de la Bisbal. Les novetats 
esmentades se sumen a la graella consolidada, configura-
da per programes com De tu a tu (del Trampolí); Deno-

minació d’Orígens, La Dansa de les Rabioses, Sons a cau 
d’orella, Sonats, Sota l’Ombra de l’Aranya, L’Hora del Pati, 
Farcell d’Històries, Tal com Raja o Fes ta Festa. 

Enguany l’informatiu municipal La Bisbal al dia 
s’emet els divendres al migdia, juntament amb El temps 
amb en Marc Vilà; un repàs setmanal de l’actualitat muni-
cipal bisbalenca, juntament amb la previsió meteorològi-
ca. De cara al cap de setmana, es fan reemissions de bona 
part dels programes. També té continuïtat la retransmis-
sió radiofònica dels Plens Municipals de l’Ajuntament de 
la Bisbal d’Empordà. A més, es continuen fent programes 
especials puntuals a fora de les instal·lacions de l’emissora 
(com a la darrera fira Indilletres, des del Pavelló Firal).

Quan no s’emeten programes es continua apostant 
per la radiofórmula amb denominació d’origen bisbalen-
ca: sempre hi sonen projectes musicals de la Bisbal i roda-
lies: de cançons pròpies o de versions, actuals o inactius. 
Les persones interessades a fer arribar la seva música amb 
denominació d’origen bisbalenca o a participar d’alguna 
manera o altra a l’activitat de l’emissora poden contactar-
hi a través del correu electrònic radio@labisbal.cat. Es pot 
escoltar l’emissora municipal a través del dial 107.4 FM o 
en línia al web radio.labisbal.cat.

L’AJUNTAMENT DE LA BISBAL, A TELEGRAM
Era l’any 2020 quan l’Àrea de Comunicació de 

l’Ajuntament de la Bisbal va obrir un canal propi a la 
plataforma de missatgeria instantània Telegram. Des de 
llavors la xarxa unidireccional ha esdevingut via de co-
municació directa addicional per tal que l’administració 
bisbalenca pugui fer arribar a la ciutadania bisbalenca in-
formació municipal d’interès. Si bé, ara per ara. el canal 
consistorial disposa de prop de dos centenars de segui-
dors/es, es vol aprofitar el butlletí  per informar-ne i fer-lo 
arribar a més gent. El canal ‘Ajuntament de la Bisbal’ es 
pot trobar mitjançant una cerca a l’aplicació gratuïta Te-
legram, o també a través de l’enllaç en línia t.me/la bisbal.

COMUNICACIÓ

L’Apunt Històric d’en Jordi Frigola i Arpa

L’Hospital de la Bisbal va ser fundat al segle XV 
pels esposos Pere de Torroella, cavaller, i Violant de Lle-
vià. Al segle XVIII es va bastir un edifici nou, a causa 
del creixement demogràfic de la població, del qual es 
conserva aquesta portalada de pedra d’estil barroc que 
conté l’escut de la vila.     



Fem balanç L’ajuntament que ens cal Activisme km 0

Arribem a final del mandat i ens cal 
fer balanç de la feina feta, valorar què hem 
tirat endavant i amb què ens hem encallat. 
Mirant enrere, han sigut quatre anys mar-
cats per episodis excepcionals. El temporal 
Glòria, la pandèmia de la COVID-19 o 
la pedregada del 30 d’agost, per exemple. 
I, des de l’Ajuntament, ens ha tocat fer-hi 
front mentre gestionàvem, també, el dia a 
dia. Tot i això, podem fer una llista llarga 
de grans canvis per a la Bisbal: l’adquisició 
de Can Formatger, que permetrà ampliar 
el ventall d’equipaments i donar més vida a 
la zona sud del municipi; la restauració del 
Castell Palau, amb un rentat de cara estètic 
i que, alhora, preserva el patrimoni his-
tòric; l’expropiació de la finca al carrer del 
Call per recuperar espai públic; o de l’illa 
del CAP per tal de poder-ne fer una futu-
ra ampliació. Hem executat les obres del 
carrer Ample i hem vist construir l’estació 
d’autobusos i el desdoblament del col·lector 
del Daró per part de la Generalitat. Som a 
punt d’iniciar les obres de reforma del Ca-
rrer Vinyoles, o la construcció del nou di-
pòsit del Puig Negre. I aviat començaran les 
obres dels vestidors del Pavelló d’Esports. 
O la recollida de residus porta a porta. 

Aquest mes aprovem els pressu-
postos del 2023, que augmenta un 11,5%. 
En comparació a d’altres municipis, es-
tem limitats per la capacitats d’ingressos 
i per unes despeses que augmenten per a 
tothom i també per a l’Ajuntament. Tot i 
això, són uns pressupostos que tenen molt 
present la vessant social, intentant preser-
var les aportacions cap al teixit associatiu i 
que ens han de permetre seguir treballant 
per a la Bisbal.

A finals d’any s’aprovarà el pres-
supost municipal pel 2023, que puja a 
prop de 18 milions d’euros. És un pressu-
post fet en temps difícils. A la sotragada 
que va significar la pandèmia de la CO-
VID-19 hi afegim ara la crisi sistèmica del 
model capitalista, que mostra símptomes 
d’esgotament en forma d’inflació galo-
pant. Amb el preu de l’energia disparat, 
moltes de les partides municipals que es 
tenien previstes per a fer accions des de 
les diferents àrees municipals s’han hagut 
de desviar per tal de poder fer front a les 
factures de llum o gas dels edificis munici-
pals, que en alguns casos s’han multiplicat 
per tres.

Amb tot, amb aquest nou pressu-
post  hem volgut mantenir intacte un dels 
eixos principals que venim desenvolupant 
aquestes dues legislatures en les que la 
CUP ha format part del govern munici-
pal: construir un ajuntament a l’alçada del 
que la Bisbal necessita, creant àrees noves 
i posant gent qualificada al capdavant. 
Això es tradueix en un augment significa-
tiu del capítol 1 del pressupost, destinat a 
les despeses de personal, un augment que 
tots els partits de l’oposició critiquen amb 
arguments calcats.

Les alternatives per rebaixar el ca-
pítol 1 només són dues: externalitzar ser-
veis -o àrees senceres- o bé, directament, 
eliminar aquests serveis. Amb el primer 
supòsit, el balanç per a les arques muni-
cipals és negatiu: sí que aconseguiríem 
rebaixar el capítol 1, però apujant consi-
derablement el capítol 2. I si és el segon 
supòsit el que pretén l’oposició, fora bo 
que aclarissin de quines àrees i serveis 
prescindirien en el cas que aconseguei-
xin arribar a governar. I és que bisbalencs 
i bisbalenques haurien de saber quina 
mena d’ajuntament mereixen i quina 
mena d’ajuntament tindran.

A l’horitzó s’albiren canvis profunds, 
a tots els nivells, que condicionaran les nos-
tres vides i les dels nostres fills i filles a curt 
i llarg termini. Canvis que ara mateix no 
podem imaginar, però que ja estan essent 
orquestrats globalment, sacrificant el poder 
d’allò més proper i enfortint macroestructu-
res que superen la dimensió humana. 

Únicament enfortint els lligams amb 
el territori, posant en valor les potencialitats 
productives dels nostres pobles, actuant des 
de la idiosincràsia i la microdiversitat del 
món local, podrem neutralitzar aquest nou 
“ordre” basat en el benefici i l’especulació. Si 
no fem res ens abocarem a una societat cada 
vegada més despersonalitzada i desproveïda 
del poder de l’acció individual i col·lectiva en 
què rau tota sobirania.

Parlar de sobirania energètica, ali-
mentària, política o social no es pot enten-
dre lluny del territori i les persones. S’ha 
d’actuar partint d’una identitat compartida, 
interrelacionada i interdependent. Cal una 
planificació i una acció corresponsable avui 
per tal que el futur que volem i ens merei-
xem sigui possible.  

Haurem de canviar el pas; protegir i 
reivindicar la nostra llibertat posant en acció 
la nostra intel·ligència col·lectiva, fent-nos 
conscients de la nostra força.

Com volem que sigui la nostra vida 
d’aquí a uns anys? Què estem fent tots i ca-
dascú de nosaltres per garantir una bona 
vida a les generacions d’avui i de demà ? 

Volem tenir el poder de decidir què 
mengem, amb quina energia escalfem i 
il·luminem les nostres llars, quins tipus de 
relacions volem establir entre nosaltres, com 
ens volem guanyar la vida, quins valors vo-
lem defensar...

Volem ser amos del nostre futur?
Doncs, el motor de la nostra força és 

l’activisme personal i col·lectiu des de l’àmbit 
del km 0. Unim les peces!

Opinió



L’escola són més que quatre parets, però 
han d’estar en condicions

FINAL D’ANY... A pagar!!!

La Bisbal té molts fronts oberts que 
el govern no ha sabut tancar: la gestió de 
l’aigua, la biblioteca, millorar l’ocupabilitat, 
la neteja i seguretat dels nostres carrers... 
Però no menys important és l’educació, en-
tesa, tant en l’estat de les instal·lacions de 
present com de futur i una política muni-
cipal de recursos educatius

Si bé és cert que a Catalunya hi ha 
encara 985 barracons, no és menys cert 
que la Bisbal és un cas únic perquè tots els 
centres educatius de primària i secundària 
pateixen greus mancances.  No cal que ex-
pliquem que 100 dies després de la pedre-
gada encara no s’han arranjat totalment les 
afectacions a la teulada, que encara afecta 
les hores lectives. Si bé és competència 
del Departament, no podem oblidar que 
l’Ajuntament podria i hauria d’haver fet les 
obres de forma immediata i subsidiària.

Però aquest aspecte no és únic. Les 
escoles i Institut de la ciutat presenten greus 
mancances d’espais, de rehabilitació i de 
manteniment, amb edificis en barracons o 
en immobles molt antics i amb deficiències 
estructurals i de conservació. L’Ajuntament 
que encapçalàvem l’any 2015 va aprovar 
un pla general que generava molts metres 
quadrats per a fer nous equipaments edu-
catius.. no és que no s’hagin fet, sinó que 
a hores d’ara encara no s’han cedit els te-
rrenys a la Generalitat, cosa que farà enda-
rrerir encara més la construcció.

Però en polítiques educatives es-
tem en la mateixa situació. Un exemple: la 
formació professional dual. L’Ajuntament 
no ha acollit cap alumne en formació 
dual al consistori, no aporta prospectors 
d’empreses, ni facilita la tasca de la inserció 
laboral. Per no dir que no som actius en ca-
sar oferta i demanda del municipi.

En definitiva, en educació, el go-
vern municipal també suspèn: en gestió i 
en planificació futura.

El 2022 ha estat un any difícil. 
Deixant de banda la situació que ens envol-
ta, l’agost passat va ser especialment tràgic a 
la Bisbal: vam patir nombrosos desperfec-
tes materials, danys quantiosos i una tràgi-
ca pèrdua. Voldríem donar el nostre suport 
a totes les persones afectades i esperem que 
es pugui tornar a la normalitat ben aviat. 

Aprofitem aquest espai per fer saber 
canvis al grup: l’actual regidora Eva Rovira 
passa a ser la nova portaveu, qui està sem-
pre a la vostra disposició.

Alhora, volem constatar un fet re-
llevant: des d’un temps ençà, la Bisbal es 
veu amb una certa carència de neteja. Si 
bé la brigada municipal fa una gran feina 
-que no és gens fàcil-, caldria fer una ana-
lítica exhaustiva per veure on no arribem 
i trobar-ne el motiu, així com maneres de 
potenciar aquest departament. Molts ciu-
tadans/es voldríem una Bisbal neta, en-
dreçada i també segura, on poder circular, 
passejar i gaudir. Som una ciutat prou gran 
perquè hi hagi diferents necessitats i cal un 
ordre. Donem les gràcies a la Policia Lo-
cal per la seva implicació en la nostra vila. 
Però, des de l’Ajuntament, cal continuar do-
tant la nostra policia dels mitjans humans i 
tècnics necessaris per tal que puguin fer la 
seva tasca diària.

Un altre dels temes que volem des-
tacar, són les al·legacions presentades 
sol·licitant la taxa d’increment del 0% en 
les ordenances fiscals pel proper exercici. 
Voldríem recordar que les ordenances mu-
nicipals hi són pel seu compliment i tota la 
ciutadania n’és responsable. Algunes mane-
res de contribuir—hi són deixar les escom-
braries en el lloc corresponent, recollir els 
excrements dels nostres animals, el civisme 
amb la circulació de vehicles en general... 
Us animem que entre tots aconseguim fer 
de la Bisbal el lloc que tots mereixem.

Us desitgem molt bones festes i feliç 
any nou!

És el missatge del tripartit que ens go-
verna, ERC, CUP i ECG. Un any més, impos-
tos i taxes tornen a pujar a la Bisbal com si les 
famílies no patissin cap crisis. Uns s’apugen 
per via directa i d’altres per via indirecta (es 
treuen bonificacions o es fa pagar per coses 
noves, com l’ús del Mundial per part de les 
escoles). Però el tripartit també ha creat un 
nou “impost”: les multes de trànsit. Exacta-
ment, 400.000€ d’ingressos per multes és la 
previsió per al 2023: rècord absolut. Penseu 
que la previsió de multes per tot el 2022 era 
de 165.000€ i el més d’octubre ja es portaven... 
¡¡¡ 360.000€ !!!I 

Uns impostos i taxes que paga 
tothom, també els més vulnerables, no hi ha 
cap mena de redistribució, paraula que tan 
poc es practica aquí. I les grans preguntes: 
s’apugen impostos per tenir una ciutat més 
neta? Ja ho veieu... S’apugen impostos per te-
nir carrers arreglats i carreteres transitables? 
Sense comentaris... Per millorar serveis a la 
gent gran, a la mainada o al jovent? Tampoc. 
Doncs per què s’apugen? Direu. Simplement 
per continuar engreixant la maquinària ad-
ministrativa de l’Ajuntament. 

Xifres. De 2019 ençà l’Ajuntament 
ha augmentat les despeses de personal en 
1.560.275,43€. La despesa de personal ja arri-
barà el 2023 als 7.245.949,23€. Més pregun-
tes: aquest increment de personal en 4 anys 
ha servit per dotar de més efectius a la briga-
da, als serveis de neteja, per millorar serveis 
a la gent gran? No, no i no. Més gent als des-
patxos, simplement. De tot l’increment, mitja 
dotzena de places per al geriàtric en 4 anys 
quan, per exemple, tindrem tres enginyers 
més dels que teníem, més advocats, tècnics 
comptables, més administratius de suport, 
etc. Una situació que és insostenible i només 
pot acabar amb una puja important de l’IBI, 
que tot apunta que es prepara per 2024, pri-
mer any del nou mandat. 

Això és el que tenim. Les xifres no 
menteixen. O es tolera (ja ens està bé?) o no-
més es pot canviar a les urnes el mes de maig. 
Per reflexionar-hi.

GRUPS POLÍTICS



Agenda d’activitats

DIA HORA ESPECTACLE LLOC ORGANITZA

de
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e

Foto portada i contraportada: Pere Mercader

ge
ne

r

26
dilluns

19 h Concert del Cor Carreras Dagas: Campanes al Cor Teatre Mundial Cor Carreras Dagas

25
diumenge

23.30 h Ball de Nadal amb Mashup Party Band + Calitjes + PD’s Pavelló Firal Els Dracs

28
dimecres

18:30 h Circ de Nadal: ‘OVVIO’ de Kolektiv Lapso Cirk Teatre Mundial Fira de Circ al Carrer de la Bisbal 
d’Empordà

05
dijous

18 h Cavalcada dels Reis d’Orient Carrers de la Bisbal Comissió de Reis de la Bisbal

Exposicions

Fins al 31.12.22 // Cuixart - Sala. Experiència mancomunada - Terracotta Museu
Fins al 05.01.23 // Quim Tor, 40 anys captant història - Castell palau. 
Visites guiades cada dijous a les 18 h. Inscripcions al tlf.  972 64 55 00 o turisme@labisbal.cat 
Fins al 15.01.23 // Arquitectura d’una amnèsia, de Martine Le Fur. - Terracotta Museu
Fins al 08.03.23 // Dones importants, de Montse Monné. - Vestíbul Teatre Mundial
Fins al. 23.04.23 // Orgull de terrisser - Terracotta Museu

03
dimarts

10 h a 14  
16 h a 18 h Plaça Major Federació del Comerç de la Bisbal 

d’EmpordàEl Campament Reial

07
dissabte

Pavelló Firal
Plaça Major
Teatre Mundial

Els Dracs
Els Dracs
Pastorets de la Bisbal

Quina gastronòmica dels Dracs 
Fi de Festa de Nadal amb concert i sorteig de paneres
Els Pastorets

17 h 
18 h
18 h

21
dimecres

17 h Taller de dibuix manga. Biblioteca Lluïsa Duran Biblioteca Lluïsa Duran 

23
divendres

17 h Concert de Fetus: presentació de ‘La Serra dels Perduts’ Teatre Mundial Bankrobber 

01
diumenge

18 h Quina del Bisbal Bàsquet Pavelló Firal Bisbal Bàsquet

04
dimecres

18 h Carter Reial Torre Maria Federació del Comerç de la Bisbal 
d’Empordà

24
dissabte

13:30 h Nadales amb el Cor Carreras Dagas Plaça Major Federació del Comerç de la Bisbal 
d’Empordà

08
dissabte

20 h Docs del mes: ‘Maija Isola’ Teatre Mundial Docs Barcelona

02
dilluns

18 h Plaça Major Federació del Comerç de la Bisbal 
d’EmpordàCarter Reial


