4. Diagnosi dels aspectes de sostenibilitat social

4.1.

Estructura demogràfica de la Bisbal

El quart municipi del Baix Empordà en nombre d’habitants
La Bisbal d’Empordà té una població de dret de 8.606 habitants (Padró Municipal de novembre
de 2001), essent el quart municipi de la comarca en nombre de població, darrera de Sant Feliu
de Guíxols, Palamós i Palafrugell. Des de 1975 fins a l’actualitat la població del municipi s’ha
incrementat un 14,3 %.
La major part de la població viu al nucli urbà. Així, dels 8.606 habitants de la Bisbal, 8.516
viuen al nucli urbà, 61 a Castell d’Empordà i 29 a Sant Pol.
Evolució de la població de la Bisbal d’Empordà. Anys 1970-2001
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Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya (2001), i padró municipal (2001) .

Augment del 15 % de la població durant l’estiu
La Bisbal d’Empordà presenta una certa població estacional. Durant els mesos de juliol i agost
la població del municipi s’incrementa gairebé en un 15 %. D’altra banda, segons dades de
l’Institut d’Estadística de Catalunya de l’any 1998, a la Bisbal hi havia 833 persones que vivien
a la Bisbal tot i no ser-ne residents, mentre que 681 persones residents a la Bisbal vivien fora
del municipi. Per tant segons aquestes dades l’increment de població de la Bisbal d’Empordà se
situa en 152 persones, que cal sumar a les empadronades. Percentualment, aquests valors es
troben molt allunyats dels que presenten els principals municipis turístics del Baix Empordà, tal i
com es mostra a la taula següent.
Document II: Diagnosi Ambiental
Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de la Bisbal d’Empordà

65

Percentatge de població estacional respecte al global de població dels principals municipis del
Baix Empordà. 1998
Municipi
Bisbal d’Empordà
Cassà de la Selva
Llagostera
Sta. Coloma de Farnés
Castell – Platja d’Aro
Palafrugell
Palamós
St. Feliu de Guíxols
Torroella de Montgrí

% població estacional
1,8
-0,8
-0,02
2,7
152,2
23,7
22,6
21,7
81,3

Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya (2001)

Tendència a l’envelliment de la població
Segons dades del padró municipal del 2001, gairebé el 20 % de la població de la Bisbal té 65
anys o més. Aquest percentatge és lleugerament superior a la mitjana comarcal i del conjunt de
Catalunya. Aquesta situació planteja d’una banda la necessitat d’incrementar els recursos
adreçats a les persones de major edat, i de l’altre potenciar les polítiques adreçades als sectors
de població més joves.
Estructura de la població. Anys 1991 i 2001
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Un creixement poblacional sostingut gràcies a la població immigrada
Des de 1995, la taxa de creixement vegetatiu
és negativa, tot i que la població ha crescut
en més de 600 habitants.
Tradicionalment el Baix Empordà ha estat
una comarca amb una important població
immigrada d’origen estranger. L’any 1996 un
5,6 % de la població comarcal era nascuda a
l’estranger, mentre que aquest percentatge
en l’àmbit català era només del 2,8 %. Pel
que fa a la Bisbal d’Empordà, fins principis de
la dècada dels noranta presentava un
percentatge de població nascuda a
l’estranger molt baix, però en l’actualitat
aquesta situació ha canviat substancialment. Així, mentre que a l’any 1996 només el 2,5 % de
la població era nascuda a l’estranger en l’actualitat aquest percentatge és del 13,7 %.
En síntesi la immigració a la Bisbal es caracteritza per:
-

La immigració econòmica representa el 92 % del total
La distribució per sexes de la població immigrada és molt similar, excepte quan es
tracta de persones procedents de Marroc en què el 65 % són homes i el 35 %
dones.
El 81 % de la població immigrada té entre 0 i 40 anys, fet que suposa un
rejoveniment de l’estructura de la població del municipi.
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4.2. L’habitatge
A la Bisbal hi ha uns 3.700 habitatges
El parc d’habitatges de la Bisbal d’Empordà compta amb unes 3.700 unitats. En general es
tracta d’un parc força antic, doncs el 17 % dels habitatges són anteriors a l’any 1930 i més del
10 % tenen més de 100 anys.
En relació al parc comarcal, els habitatges de la Bisbal presenten unes característiques similars,
tant per la seva superfície (en ambdós casos són habitatges d’entre 70 i 100 m2) com pel seu
estat de conservació.
Superfície útil dels habitatges de la Bisbal, Baix Empordà i Catalunya. 1991
Superfície útil
Fins a 49 m2
De 50 a 69 m2
De 70 a 99 m2
De 100 a 119 m2
De 120 a 149 m2
De 150 m2 i més

La Bisbal (%) Baix Empordà (%)
0,5
2,8
7,9
13,1
48,6
45,3
16,4
14,5
11,6
10,7
15,0
13,6

Catalunya (%)
5,5
25,4
46,1
10,8
6,1
6,1

Font: Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 2001 . (pendent d’actualització 2002)

Tot i la certa antiguitat del parc d’habitatges del municipi, el seu estat de conservació és força
bo. Així, a l’any 1990, el 94 % dels habitatges presentaven un bon estat de conservació, xifra
un punt per sobre de la mitjana comarcal.

Una sisena part de l’habitatge es troba desocupat
A l’any 1991 un 73 % dels habitatges eren habitatge principal, un 7 % segona residència i un
20 % es trobava desocupat. Actualment la quantitat d’habitatge buit se situa entorn del 14 – 16
%, tot i que aquest valor es podrà confirmar amb
més exactitud en l’actual revisió del cens
d’habitatges del municipi.
Des de tots els punts de vista, és important la
reducció del percentatge d’habitatge buit, tot i que
en ocasions resulta molt difícil degut a la manca de
recursos econòmics per a la seva rehabilitació, el
mal estat de conservació (especialment al nucli
històric), les reticències del propietari a llogar-lo,
etc. Tanmateix és important prioritzar les polítiques
de rehabilitació i recuperació del parc d’habitatges.
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El preu de l’habitatge de la Bisbal és força competitiu
El preu dels habitatges de la Bisbal d’Empordà és considerablement inferior al dels municipis del
seu entorn (Palamós, Palafrugell, St. Feliu de Guíxols, etc.), i molt inferior al preu mitjà del
conjunt de Catalunya. A més, en els darrers 3 anys l’increment de preu de l’habitatge s’ha situat
en un 16 %, mentre que a la demarcació de Girona ha estat del 23,4% i al conjunt de
Catalunya ha superat el 28%.
Aquesta situació pot afavorir el creixement de la Bisbal, d’aquí la importància de planificar de
manera ordenada el territori, segons un model urbà cohesionat i equilibrat.

Prop del 12 % dels habitatges construïts en els darrers 10 anys són de protecció social
Entre 1992 i l’any 2000 a la Bisbal es varen construir uns 510 habitatges. D’aquests, un total
de 57 habitatges eren de protecció oficial, és a dir prop de l’11,7 % dels habitatges construïts.
La major part dels habitatges de protecció oficial corresponen a la promoció d’un edifici de 36
habitatges ubicats a l’Av. Josep Irla. Actualment s’estan construint 52 habitatges nous de
protecció oficial.
Per continuar oferint una oferta d’habitatges adequada a les necessitats de tothom (població
amb rendes baixes: joves, immigrants, llars unipersonals, etc.), és important continuar
sol·licitant la construcció d’habitatges de protecció oficial, i oferir facilitats pel lloguer d’habitatge
buit a preus assequibles.

Baixa implantació d’habitatges bioclimàtics i sostenibles
A banda de concebre l’habitatge des del punt de vista de la seva habitabilitat, amb unes
condicions tècniques i sanitàries adequades, cal tendir i fomentar les formes de construcció
més sostenibles i ambientalment correctes. En aquest moment, la pràctica totalitat de
l’habitatge nou del municipi no incorpora aquests criteris en l’edificació.
En la nova construcció que es realitza a la Bisbal d’Empordà, cal fomentar les formes de
construcció energèticament eficients i la utilització de materials de baix impacte ambiental.
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4.3.

Salut i protecció social

Centralització dels serveis sanitaris
La Regió Sanitària de Girona es divideix en 7
sectors i un total de 36 àrees bàsiques de
salut (ABS). Les ABS compten amb els
Equips d’Atenció Primària (EAP), compostos
per un conjunt de professionals sanitaris i no
sanitaris que desenvolupen i dirigeixen les
seves activitats de salut al conjunt de la
població servida.
La Bisbal d’Empordà compta amb una ABS
que centralitza l’atenció primària sanitària del
propi municipi, així com de nou municipis
més del seu voltant.
Actualment la coordinació entre els professionals de l’ABS i l’Ajuntament és bona, tot i que
potser caldria que aquesta relació estigués convenientment institucionalitzada.

Proximitat als serveis sanitaris especialitzats
L’assistència especialitzada inclou tot un seguit de recursos i centres sanitaris. La Bisbal
d’Empordà, tot i no disposar de centres d’atenció sanitària especialitzada, compta amb tot i un
seguit de recursos ubicats geogràficament en municipis força propers. Així el desplaçament per
carretera cap a l’Hospital de referència (Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta) és
d’uns 25’ , mentre que l’Hospital de Palamós es troba a poc més de 15‘ de la Bisbal.

Quatre farmàcies per a una població de 8.600 habitants
Actualment a la Bisbal d’Empordà hi ha quatre farmàcies, és a dir una farmàcia per cada 2.100
habitants, essent aquest un valor similar al del conjunt de Catalunya.
Cal destacar que la major part de la població disposa d’una farmàcia a menys 500 metres de
distància. Únicament algun tram del C/ de l’Aigüeta, de la urbanització del sector nord del
municipi i alguns habitatges del sector sud del nucli urbà (prop de la carretera de Calonge)
queden fora d’aquest radi de proximitat.

70

Document II: Diagnosi Ambiental
Auditoria municipal i Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de la Bisbal d’Empordà

Zones del nucli urbà ubicades a menys de 500 m d’una farmàcia

Font: Elaboració pròpia

La Bisbal disposa d’un Equip Bàsic d’Atenció Social Primària (EBASP)
Els serveis socials d’atenció primària són el punt d’accés immediat i el graó del sistema de
serveis socials més proper al ciutadà i dels seus ambients familiars i socials. Aquest servei
s’adreça amb caràcter general a tota la població, i en especial a aquells individus, famílies,
grups o col·lectius, que per situacions determinades, es troben en dificultats amb elles mateixes
o amb el seu entorn social i/o familiar.
A nivell d’organització, els serveis socials de la Bisbal d’Empordà depenen del Departament de
Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Empordà i de l’Ajuntament de la Bisbal
d’Empordà. Actualment compten amb un equip segons el que marca la Llei de Serveis Socials,
és a dir: dos treballadors socials, dues educadores socials i dues treballadores familiars.
Aquest equip atén la població de la Bisbal d’Empordà i la dels municipis de Corçà, Cruïlles Monells - Sant Sadurní, Foixà, Forallac, Palau-Sator, Parlavà, La Pera, Rupià, Ullastret i
Ultramort.

L’atenció individual i familiar va atendre a prop del 20 % de la població
A l’any 2001 els serveis socials de la Bisbal varen atendre a 2.315 persones, és a dir al 15,96
% de la població del sector. D’aquestes, 1.673 persones eren de la Bisbal, xifra que representa
el 19,44 % del conjunt de la població, essent aquest, un percentatge força elevat.
Per edats, s’observa que entre 0 i 20 anys el nombre de nens i nenes atesos és molt similar. A
partir d’aquestes edats, la població femenina és normalment qui s’adreça a l’EBASP, sobretot
com a representants de la família. És a dir, són les dones que fan la demanda d’atenció,
malgrat no sempre són les persones objectiu d’aquesta atenció, sinó un dels membres de la
família, o molt sovint el conjunt de la família.
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Bona percepció de la qualitat dels serveis socials
En general, existeix una percepció bona de la qualitat dels serveis socials del municipi, així com
un gran encert en els diferents programes específics portats a terme:
§
§
§

Àrea d’atenció a la família
o Àrea de violència domèstica
o Acolliment d’immigrants
Servei d’ajuda a domicili
Programa d’atenció a les demències

Malgrat això, resulta millorable l’actual sistema de coordinació i sobretot transversalitat entre el
Consell Comarcal del Baix Empordà i l’Ajuntament de la Bisbal per un costat, i entre els
diferents departaments que integren ambdues administracions per l’altre. Aquest fet, permetria
establir unes línies generals d’actuació més consensuades, afavoriria el treball de base i
evidentment milloraria el treball social dins del municipi.
Caldria també fer una revisió de la coordinació amb els equips d'atenció a la infància i
l'adolescència (EAIA) i els sistemes de traspàs de la casuística, a fi de buscar els punts de
millora entre les pautes donades pel Departament d’Infància de la Generalitat i el Departament
de Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Empordà.

La salut, la inadaptació, les dificultats econòmiques i els problemes escolars els
principals motius d’atenció social
El 41 % de les persones que acudeixen a serveis socials de la Bisbal ho fan per problemàtiques
de tipus social, personal o familiar. Dins d’aquestes sobresurten les dificultats de relacions
familiars, l’aïllament físic (sobretot en persones grans) i la manca d’autonomia personal per
resoldre conflictes. D’altra banda, el 23 % dels casos atesos es relacionen amb dificultats de
caràcter escolar, essent predominant les dificultats d’aprenentatge i la inadaptació escolar.
Finalment, l’àmbit de la salut representa el 21 % dels casos atesos, i principalment es
relacionen amb l’existència de malalties físiques, psíquiques i/o sensorials.
La distribució de la població amb un major risc d’exclusió social dins de la trama urbana es
concentra (sobretot en el cas dels joves) en determinades zones del nucli històric i al sector sud
del nucli urbà.

Una cinquena part de les persones ateses són immigrants
A l’any 2000, un 20 % dels més de 2000 casos atesos pels serveis socials, eren població
immigrada. D’aquests, un 75 % procedien del Marroc i un 15 % de Gàmbia. Bona part
d’aquesta atenció ha estat preventiva, orientativa i informativa. Les demandes més freqüents
d’aquest col·lectiu són de caràcter econòmic (demandes de prestacions), escolar (orientació en
l’escolarització) i de tipus jurídic.
Tanmateix, cal valorar positivament que cada cop més, tenen en la seva arribada parents, amics
o mediadors, que ajuden en gran mesura a facilitar la seva inserció.
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D’altra banda, també resulta important l’obertura d’una oficina d’acollida, gestionada
conjuntament per l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, ASDIQA i Creu Roja que atén
bàsicament a població immigrada. Aquest servei està finançat per l’Ajuntament de la Bisbal.
També hi ha una aula d’alfabetització per a dones immigrants (dos dies a la setmana) dirigida
per voluntaris i amb dependència de Càrites, que a més té servei de rober, aliments, entre
altres.
Des de l’any 2001, la Bisbal d’Empordà disposa d’un Pla d’Acció Municipal per a l’Acollida i
integració de Nouvinguts. Aquest pla presenta diferents propostes / projectes d’intervenció,
molts dels quals encara s’han d’implantar o desenvolupar.
En un futur seria bo continuar aplicant les actuacions previstes en el Pla d’acció municipal, i així
continuar amb el desplegament de programes globals dirigits a aquest sector de la població i
coordinats des de l’Ajuntament.

La salut mental, un problema que preocupa
Els casos de salut mental que es detecten al municipi s’han de derivar a Platja d’Aro en els
adults i al CEMIJ als d’infants. En ambdós recursos hi ha llistes d’espera, alhora que el
desplaçament obligat, fa que molts casos es perdin o bé resulti complicada la coordinació amb
els serveis socials d’atenció primària de la Bisbal.
D’altra banda, cada cop hi ha més casos de joves afectats per trastorns mentals derivats del
consum de tòxics en edats adolescents, casos on l’intervenció es realitza a través la Fundació
Teresa Ferrer amb seu a Palafrugell i a Girona.
La Residència geriàtrica municipal “Zoilo Feliu”, un bon recurs per a la gent gran
Tanmateix, la Bisbal disposa d’una bona dotació de recursos d’atenció a la gent gran amb una
molt bona cobertura per aquest sector de població. Un dels recursos més positius és el geriàtric
de titularitat municipal, que té 62 places, 32 d’elles concertades i amb 30 places de Centre de
Dia. Resulta positiu que alguns dels serveis que ofereix el geriàtric en puguin gaudir altres
persones que no estan permanentment ingressades, com ara el servei d’assistència a domicili,
el servei de bugaderia, el menjador i el centre de dia.
A la Residència geriàtrica es destina el 25% dels recursos municipals.
El Pla Integral de la Joventut, una bona eina a potenciar
Des de l’any 2000, la Bisbal d’Empordà compta amb un el Pla Integral de la Joventut 20012003. Aquest Pla Integral recull una anàlisi del sector juvenil, els recursos i elabora un
diagnòstic que permet fer propostes molt acurades, al mateix temps proposa tot un sistema
organitzatiu i de desplegament del Pla. El pressupost total per a la seva aplicació a l’any 2001
va ser de 92.856,37  (15.450.000 pessetes).
Cal continuar amb l’aplicació d’aquest pla integral, així com el procés d’autoavaluació i revisió
que es realitza anualment amb una representació del propi col·lectiu de joves.
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4.4. L’educació
Una correcta oferta educativa
A la Bisbal hi ha 5 centres d’educació que cobreixen les necessitats de la població des de 0 a
20 anys, amb una població escolaritzada de més de 1.800 alumnes (la majoria de la Bisbal),
dels quals més del 87 % ho fan en els 4 centres públics i la resta en un centre privat –
concertat.
Alumnes matriculats en centres de la Bisbal d’Empordà al sector públic i privat – concertat. Curs
1999/00
206

Secundària

614

Secundària obligatòria
462

Primària

237

Infantil (parvulari)

83
85

Infantil (llar d'infants)
0%
Públic

142

20%

40%

60%

80%

100%

Privat

Font: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 2001 . (pendent d’actualització 2002)

La major part de la població en edat escolar
estudia a la Bisbal. Així aproximadament el
40-50 % de la població d’entre 0 i 3 anys va
a la llar d’infants municipal, i a partir
d’aquesta edat gairebé el 100 % de la
població de la Bisbal estudia en centres del
propi municipi. Així mateix els centres
atrauen alumnes dels municipis veïns. Així a
l’IES la Bisbal el 32 % dels alumnes de
l’ESO, el 39 % de Batxillerat i el 67 % dels de
FP són de fora del municipi (Corçà, Cruïlles,
Vulpellac, Torroella de Montgrí, etc.)
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Un percentatge de fracàs escolar significatiu
Amb l’entrada en funcionament de l’ensenyament secundari obligatori resulta difícil valorar el
fracàs escolar de la població. No obstant això, és evident que existeix un percentatge de
l’alumnat que abandona o no acredita i que arriben a secundària i/o la finalitzen sense haver
assolit els aprenentatges instrumentals bàsics.
Segons dades de l’IES sobre el fracàs escolar, en els darrers 4 cursos el 70 % dels alumnes
acrediten, el 20 % dels alumnes acaben, però no acrediten i el 10 % dels alumnes no acaben.
Per tant, anualment hi ha uns 40 alumnes que bé no acrediten o bé abandonen els estudis.
Per paliar aquestes mancances, l’institut disposa d’una Unitat d’Escolarització Compartida,
subvencionada en 2/3 parts per l’Ajuntament, com a suport per afavorir la integració dels
alumnes a les aules i afavorir les habilitats prelaborals un cop finalitzin l’ESO. També cal
destacar l’existència de l’Escola Taller de Monells, com un recurs important pels alumnes que
finalitzen l’ESO sense acreditar o els que no finalitzen l’ESO.

Les instal·lacions de l’institut, un problema en vies de solució
Actualment l’IES de la Bisbal presenta limitacions d’espai, deficiències en les instal·lacions
elèctriques i aigua i una bona part de l’alumnat fa classes en barracons. Aquest fet, ha estat
motiu de múltiples queixes per part dels alumnes, l’AMPA i el propi Ajuntament.
Gràcies a aquestes reivindicacions el Departament d’Ensenyament ha decidit realitzar les
reformes en l’edifici antic de l’institut i la construcció d’un nou edifici annex (d’uns 1.800 m2 de
superfície). Aquest fet permetrà deixar l'edifici de l'antiga FP i en conjunt el centre disposarà de
55 aules. Aquestes obres finalment han començat el setembre del 2003.
Una vegada resolt el problema de les instal·lacions de l’Institut, caldria continuar les obres de
millora a l’escola Joan de Margarit.

Existència d’un Consell Escolar Municipal
A la Bisbal d’Empordà existeix un Consell Escolar Municipal format per polítics, professors i
pares/mares dels centres educatius del municipi que es reuneix trimestralment (3-4 vegades a
l’any). Cal que aquest esdevingui la principal eina de debat i treball sobre l’educació a la Bisbal
d’Empordà, per aquest motiu resulta important fixar uns objectius clars i realitzables i
quantificables anualment.

Continuar amb la formació d’adults
Segons el nivell d’instrucció actual (estudis cursats per a la població), el 78 % de la població
només disposa de l’EGB. Aquest percentatge és netament superior a la mitjana comarcal
(75,3%) i de Catalunya (67,5%), i s’incrementa fins al 90 % quan es tracta de la població
immigrada de la Bisbal.
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Des de ja fa uns anys, a la Bisbal hi ha l’Aula d’adults. En els darrers 6 anys l’aula d’adults ha
sofert un procés de renovació i canvi d’orientació que l’ha fet més popular entre la població,
amb una oferta que combina cursos d’oci i formació continuada. Es considera important
mantenir l’oferta actual de l’aula d’adults i potenciar les seves funcions en l’àmbit de la
formació continuada.
Població segons els nivells d’instrucció. 1996
Nivell d’instrucció
Primària incompleta
EGB 1ª etapa
EGB 2ª etapa
FP 1er grau
FP 2n grau
BUP i COU
Títol mitjà
Títol superior

La Bisbal (pob.
Immigrada)1
60,24
24,15
5,61
1,46
1,22
3,90
0,73
2,68

La Bisbal
14,75
47,43
15,75
5,59
2,53
7,36
3,42
3,17

Baix Empordà
14,14
41,23
19,93
5,35
3,13
8,64
4,18
3,39

Catalunya
15,97
35,68
15,88
6,29
4,41
10,02
5,21
4,80

Font: Web del l’Institut d’Estadística de Catalunya.2001

1

Correspon a dades de l’any 2000 extretes del Pla d’Acció Municipal per a l’acollida i integració dels
nouvinguts (2001).
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4.5.

Associacionisme i l’activitat cultural

Un conjunt d’associacions locals amb un potencial important
El nombre d’associacions existents a la Bisbal d’Empordà és força important. Actualment hi ha
unes 40 entitats culturals i 16 d’esportives. Tot i que una part molt important de l’activitat
cultural s’impulsa des de l’Ajuntament, les entitats del municipi també organitzen una gran
quantitat d’actes anualment. No obstant això, una part important del teixit associatiu realitza
activitats internes i fan molt poques activitats obertes a tota la població.
Tot i això, s’observen punts a millorar. D’una banda la relació entre l’Ajuntament i les entitats és
millorable. De l’altra, excepte en la Festa Major, es detecta una baixa coordinació entre entitats
pel que fa a la programació conjunta d’activitats a la Bisbal.
Fins avui a la Bisbal no existeix cap Consell d’Entitats Culturals, tot i que en diversos actes
populars hi participen diferents entitats (festa major, carnestoltes, etc.) i l’Àrea de Cultura de
l’Ajuntament actua com a coordinador. Pel que fa a les entitats esportives existeix el Patronat
Municipal d’Esports, que coordina i organitza diferents activitats esportives i cursos (d’aeròbic,
manteniment, tercera edat, gimnàstica rítmica i esportiva, funky, i esports com el bàsquet, el
futbol, el tennis taula o el patinatge).
La major part de les entitats no disposen de locals propis. Així actualment, només sis entitats
disposen de local i una més disposa d’un local cedit per l’Ajuntament. Per tant, resulta prioritari
per moltes entitats disposar d’un local adequat i condicionat per tal de desenvolupar la seva
activitat i que a més fomenti les relacions entre diferents entitats.

Importància de l’esport en el municipi
Dins del municipi hi ha 16 entitats esportives,
que desenvolupen i practiquen diferents
esports (futbol, bàsquet, tennis, tennis taula,
escacs, ciclisme, patinatge, etc.). Bona part
de les activitats esportives del municipi es
desenvolupen al camp municipal d’esports, al
pavelló municipal d’esport, a les piscines i en
els centres escolars.
D’altra banda, cal destacar l’existència del
Patronat Municipal d’Esports de la Bisbal, que
a banda de coordinar i organitzar algunes
activitats esportives també realitza cursos de
formació relacionats amb diferents esports.
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Necessitat d’augmentar els recursos destinats als mitjans de comunicació local
La Bisbal d’Empordà disposa de dos mitjans de comunicació local: la revista el Drac i la Ràdio
Bisbal que disposa d’una programació musical estable i a nivell d’infrastructures d’un estudi de
gravació i un de directe. Bona part de les hores d’emissió es realitza amb col·laboradors,
excepte els informatius diaris i del cap de setmana que el fan tècnics contractats.
Darrerament s’han obert nous canals d’informació entre l’Ajuntament i els ciutadans: una
pàgina web (www.labisbal.info) i la publicació d’educació ambiental “La Bisbal Verda”.
Properament sortirà al carrer un butlletí d’informació municipal.

Clares mancances en infrastructures culturals
Actualment les obres de l’edifici del
Mundial es troben en la darrera fase
de restauració i adequació. Aquest
equipament comptarà amb una sala
de cinema–teatre amb una capacitat
per a 540 persones, tot i que es podrà
compartimentar en 2 sales de menors
dimensions.
Segons l’enquesta ciutadana realitzada
en l’auditoria (2002), el grau de
satisfacció de l’oferta cultural i d’oci
era baix. Principalment es detectava
una oferta cultural pobre pels joves
(cinema, teatre, sales de ball, etc.). És
important que la inauguració del
Mundial permeti al municipi incrementar la seva oferta lúdica i cultural. En aquest sentit pot
resultar interessant la creació d’un ens que organitzi i coordini les activitats (amb la col·laboració
de les entitats i associacions) i a l’hora gestioni els diferents equipaments culturals de titularitat
municipal2.
Actualment dins de l’actual edifici del Mundial s’hi ubica la biblioteca municipal. Aquest
equipament, que hi és de manera provisional, presenta unes instal·lacions molt reduïdes i tant
pel nombre d'usuaris com pel fons documental existeix una clara limitació d’espai. En un futur
es preveu la seva reubicació.

2

En alguns municipis s’ha la gestió de les infrastructures culturals i les activitats que s’hi realitzen es fa
per mitjà d’un organisme autònom de caràcter administratiu instituït per l'Ajuntament i emparat per
l'article 85 de la Llei 7/1985 reguladora de bases de règim local, l'article 233 de la Llei 8/1987, de 5
d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, i títol sisè del Reglament d'obres, activitats i serveis dels
ens locals aprovats pel Decret 179/1995, de 13 de juny, del Govern de la Generalitat de Catalunya
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Assistència força baixa a diferents actes culturals
La participació ciutadana als actes culturals organitzats per l’Ajuntament, resulta força baixa tot i
que varia molt en funció de les activitats el tipus d’espectacle i les dates en què es realitzava.
Generalment s’observa una baixa assistència en aquells actes que resulten de pagament. Per
tant, aquesta situació actual, caldrà tenir-la molt present en el moment de posada en
funcionament del Mundial.

Continuar promovent el Terracota Museu
Ubicat al C/ Sis d’Octubre de la Bisbal d’Empordà s’hi troba un equipament cultural força
important: el Terracota Museu. Aquest equipament resta obert tots els dies entre els mesos de
maig a setembre. El museu s’emplaça en l’antiga fàbrica Terracota essent un dels edificis
d'arqueologia industrial més emblemàtics i singulars.
El museu acull una sala d'exposicions temporals, una sala de projeccions, un taller pedagògic i
les sales on s'exposa la col·lecció permanent (amb un fons de més de 6.000 peces).
Un important patrimoni arquitectònic
La Bisbal d’Empordà disposa d’un important patrimoni arquitectònic. Així segons fonts del
Departament de Cultura de la Generalitat, el municipi disposa de més d’una trentena d’edificis
o elements arquitectònics catalogats, concentrats fonamentalment al Carrer de l’Aigüeta, al
nucli històric i al nucli de Castell d’Empordà. D’entre els diferents elements catalogats destaca
el Castell de la Bisbal, l’Hospital, el Cinema Mundial, el Castell d’Empordà i l’Església de Sant
Pol.
Alguns d’aquests edificis catalogats estan pendents de rehabilitació (per exemple la Torre Maria
o el Pont Vell).
En un futur és important realitzar una actualització dels elements catalogats i realitzar
actuacions de rehabilitació i millora dels elements patrimonials. A l’hora, i aprofitant el potencial
turístic del municipi, resulta interessant millorar la difusió i oferta d’aquests elements com a
complement per atraure els turistes que visiten el municipi.
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4.6.

Diagnosi estratègica: punts forts i punts febles del municipi
Sostenibilitat Social
Punts forts – Oportunitats
POBLACIÓ

Punts febles – Àrees de millora
POBLACIÓ

4 L’arribada de població immigrada ha permès 4 Augment progressiu de l’índex d’envelliment.
compensar la taxa de creixement vegetatiu Gairebé el 20 % de la població té 65 anys o més
negatiu del municipi i minimitzar l’envelliment de
la població.
4 L’oficina d’acollida és una bona iniciativa per
ajudar a la gent immigrada que arriba a la Bisbal
d’Empordà
HABITATGE

HABITATGE

4 La Bisbal disposa d’un parc d’habitatges en 4 Aproximadament una sisena part del parc
un bon estat de conservació.
d’habitatges de la Bisbal es troba desocupat
4 El preu de l’habitatge nou és situa per sota 4 Quasi
nul·la
implantació
del de les principals poblacions del Baix Empordà. bioclimàtics al municipi

d’habitatges

4 En els 10 darrers anys s’ha construït 57
habitatges de protecció oficial i 96 són
actualment en fase de construcció, dels quals 59
són de promoció pública.
SANITAT

SANITAT

4 La Bisbal compta amb una ABS, que 4 La relació entre els professionals sanitaris i
centralitza l’atenció primària sanitària del municipi l’Ajuntament tot i ser bona, no es troba
i la seva àrea d’influència
formalitzada.
4 Proximitat a l’oferta d’atenció sanitària 4 Els casos de salut mental detectats al
especialitzada (Palamós, Palafrugell, Girona i municipi es deriven a Platja d’Aro, Girona i al
Platja d’Aro)
CEMIJ.
4 La major part de la població té una farmàcia a 4 Increment dels joves afectats per trastorns
menys de 500 metres
mentals derivats del consum de tòxics.
4 Existeix una percepció qualitativament bona
de la prestació de serveis socials al municipi
4 L’atenció individual i familiar dels serveis
socials de la Bisbal són utilitzats per un 20 % de
la població

4 La coordinació entre Consell Comarcal del
Baix Empordà i l’Ajuntament de la Bisbal resulta
millorable en el treball social.

4 La Bisbal disposa d’un Pla Integral de la
Joventut 2000-2003, que cal potenciar i donar-hi
continuïtat
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Sostenibilitat Social
Punts forts – Oportunitats

Punts febles – Àrees de millora

EDUCACIÓ

EDUCACIÓ

4 La Bisbal compta amb 5 centres educatius 4 La població de la Bisbal presenta un nivell
que cobreixen les necessitats educatives de la d’instrucció força baix, especialment la població
població des de 0 a 20 anys. La població escolar immigrada.
de la Bisbal supera els 1.800 alumnes
4 Cada any hi ha uns 30 – 40 alumnes que no
4 Elevat nivell de coneixement del català per acrediten o abandonen els estudis de l’IES.
part de la població
4 Tot i que actualment es troba en vies de
4 Al municipi hi ha una Unitat d’Escolarització solució, l’IES de la Bisbal presenta limitacions
Compartida i a Monells una Escola Taller
d’espai i mancances estructurals
CULTURA
4 La Bisbal compta amb prop
associacions culturals i 16 d’esportives.

CULTURA
de

40 4 La manca de locals és una de les principals
reclamacions de les entitats del municipi.

4 El Terracota Museu és el museu de terrissa i
ceràmica més important de Catalunya.
4 La finalització de les obres de l’edifici del
Mundial han de permetre incrementar l’oferta
cultural del municipi.

4 La biblioteca municipal, es troba en un local
provisional, i presenta unes dimensions i
característiques poc adequades.
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