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Benvolguts/des,

Arriba un nou any, un any que es preveu complicat amb una conjuntura econòmica global gens
engrescadora i, el que és més preocupant, sense precedents, fet que ha provocat  incertesa i inseguretat
alhora de preveure quan i com serà la seva resolució.

Malgrat tot, l’Ajuntament ha iniciat, en el darrer trimestre del 2008, un seguit d’actuacions urbanístiques
que han de tenir continuïtat aquest any 2009 i el 2010 que han de significar una millora qualitativa tant
a nivell de ciutat com de serveis prestats als ciutadans.

En primer lloc, s’estant duent a terme les obres d’ampliació i millora de l’accés al nucli de Castell
d’Empordà - 1a. fase - ( en procés de continuació en aquest moment, davant les mancances i deficièn-
cies detectades en el projecte aprovat  de forma definitiva el 2004), les d’adequació de l’entorn de Torre
Maria, així com les d’urbanització del vial d’accés i l’aparcament de la zona esportiva.

Tanmateix, en el decurs d’aquest primer trimestre s’han  d’iniciar les obres de la primera fase d’ordenació
i millora del nucli antic, la construcció del nou Arxiu Comarcal del Baix Empordà, la rehabilitació de les
dues xemeneies del Terracotta Museu, així com els projectes presentats per  a ser subvencionats pel Fons
Estatal d’Inversió Municipal, els vestidors del nou camp de futbol i el projecte d’ordenació i millora del
passeig Marimon Asprer i el carrer Agustí Font.

Amb posterioritat, entre finals d'any i principi del 2010 s'estaria en condicions d'iniciar les obres de la
darrera fase del Terracotta Museu, que acompanyades del projecte museogràfic permetrien la seva ober-
tura definitiva, la nova estació d'autobusos, així com la Biblioteca Central Comarcal i el Casal Cívic, ubi-
cats en l'antic escorxador i el solar annex.

Paral·lelament a totes aquestes actuacions, ens refermem amb el compromís  de realitzar el màxim esforç
possible en condicionar i millorar la via pública en tots els seus aspectes, conscients de que hi ha molta
feina a fer i de que molt probablement no arribarem a per tot ni satisfarem totes les necessitats.

I la realització de tots aquests projectes, més d’altres que aniran sorgint, és la nostra resposta a les
acusacions i difamacions continuades i permanents per part d’alguns, que després d’un any i mig encara
no han entès ni admès que una majoria democràtica va decidir que no continuessin al capdavant del
govern de la ciutat.

I podeu tenir per segur que ni jo ni l’equip de govern caurem en el parany d’entrar en rèpliques i contra-
rèpliques  que no condueixen a res positiu i que suposen una pèrdua absurda de temps, almenys pels que
tenim molta altra feina a fer.

Tant de bo, en el decurs d’aquest any, les millores de la ciutat vagin acompanyades d’una situació
global millor de la prevista per a tots els bisbalencs i bisbalenques i tinguem la salut i la feina que ens
permetin encarar i enfocar amb més optimisme tant els projectes col·lectius com els individuals.

Cordialment,

LLlluuííss  SSaaiiss  ii  PPuuiiggddeemmoonntt
Alcalde

Editorial

Opinió
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Opinió

La nova cavalcalda de Reis, bona feina feta
En aquest primer butlletí de l’any, després de deixar enrere les festes de Nadal i la recent
diada de Reis, vull parlar de la gran satisfacció que he sentit pel treball de la nova comissió
encarregada d’organitzar enguany la cavalcada de Reis i del seu resultat final.

Abans de res però, és de justícia reconèixer i donar les gràcies a l’anterior comissió que
durant molts anys va tirar endavant tant esperada diada i que sense la seva dedicació no
hagués estat possible que aquest any els Reis haguessin pogut sortir, ja que els vestits, les
carrosses i tot el material en general, han estat els mateixos que utilitzaven ells. És total-
ment comprensible que després de tant de temps es vulgui donar el relleu a gent nova, és
llei de vida. Això no havia de representar cap trencament traumàtic, tot al contrari, i mostra
d’això és que alguns dels membres de l’anterior comissió han participat activament aquest
any i no hi ha hagut cap problema a l’hora de traspassar la informació per tal de facilitar la
feina al màxim.

El mes de setembre, quan vaig tornar a fer-me càrrec de la regidoria de Cultura, un dels
temes amb el que ens vam haver de posar urgentment a treballar va ser començar a mobi-
litzar les entitats de la Bisbal per tal de demanar-los la col·laboració i la implicació en la orga-
nització de la cavalcada. És a partir de l’octubre que es pot parlar ja de la nova comissió que
formen membres dels Voltors, Puntaires, Fira de Circ, Espoc, Desastroup, Engresca’t,
l’Agrupament Escolta, més algunes persones a títol particular que havien format part de
l’anterior comissió i el mateix Ajuntament. Des de llavors hi ha hagut reunions gairebé set-
manalment i s’ha treballat contra rellotge per tenir-ho tot a punt el dia 5 de gener. Allò que
al principi feia molt de respecte, de mica en mica va anar agafant forma amb la il·lusió,
l’empenta, la imaginació i la capacitat de tots plegats d’engrescar altres persones d’àmbits i
edats ben diferents que han col·laborat sense dubtar-ho.

Els canvis en el recorregut i en la forma, el lliurament de caramels durant la desfilada,
l’adoració a l’església i totes les innovacions han estat molt ben rebudes pels assistents, tot
i les dificultats que hi va haver de visió en alguns punts i alguns temes a millorar. Cal dir que
ja s’ha fet una reunió de valoració en la qual es van prendre moltes notes que es tindran en
compte l’any vinent. 

Contemplar les cares de sorpresa, embadaliment i il·lusió dels nens en veure el Tres Reis
no té preu, compensa tot l’esforç i dedicació i segur que molts d’ells seran els membres de
la comitiva reial d’aquí uns anys.

Una vegada més s’ha demostrat que a la Bisbal hi ha persones disposades a treballar con-
juntament amb l’Ajuntament -que som tots-, gent disposada a donar part del seu temps en
benefici de tots sense esperar res a canvi. I quan tots anem en una mateixa direcció, es fa
bona feina i en surt beneficiada la ciutat i el conjunt de la seva gent.

Tots aquelles persones que hi han trobat a faltar alguna cosa o que vulguin aportar les seves
idees que no dubtin i s’afegeixin a l’equip de treball que es començarà a trobar a partir del
mes d’abril.

Bon Any 2009 i salut per a tothom!

Núria Anglada i Casamajor
1a Tinent d’Alcalde i Regidora de Cultura
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MMiilllloorraa  ddeell  PPaasssseeiigg  ii  eell  sseeuu  eennttoorrnn
LLaa  rreeoorrddeennaacciióó  ii  mmiilllloorraa  ddee  ll’’eennttoorrnn  ddeell  PPaasssseeiigg  ii  ddeell  ccaarrrreerr  AAgguussttíí  FFoonntt  ii  eellss  nnoouuss  vveessttiiddoorrss  ddee  llaa
zzoonnaa  eessppoorrttiivvaa  eess  ffaarraann  aammbb  ccààrrrreecc  aall  FFoonnss  dd’’IInnvveerrssiióó  MMuunniicciippaall

URBANISME: L'alacalde de la Bisbal d'Empordà, Lluís Sais, i el segon tinent d'alcalde, Xavier Dilmé, van fer
públics a mitjans de desembre els projectes que presentarà al Fons d'Inversió Municipal creat pel govern
estatal per pal·liar la situació de crisi econòmica. El primer projecte és el de reordenació i millora del passeig
Marimon Asprer i el carrer Agustí Font i el segon és el dels nous vestidors de la zona esportiva.

El primer projecte presentat és el de reor-
denació i millora del passeig Marimon
Asprer i el carrer Agustí Font. Segons
l’alcalde, aquesta actuació consistirà en
la continuació de la intervenció que en el
seu moment es dugué a terme al entorn
de l’equipament cultural “El Mundial”,
donant-li continuïtat en tot el seu recor-
regut i passant a ser de pas restringit,
prioritzant el pas de vianants. També es
compactarà amb sauló l’actual passeig
dotant-lo de la il·luminació i el mobiliari
urbà que li correspon, respectant l’ús
multifuncional que avui en dia té. 

Pel que fa referència al carrer Agustí Font
és farà al costat més proper al riu un
passeig pavimentat combinant-lo amb la
creació d’un carril-bici que connectarà
amb el de propera construcció en la nova
zona esportiva, resseguint la mota del
Daró.  Aquesta actuació es veurà comple-
mentada dins el pressupost del 2009 amb
la construcció d’una passera elevada que
permetrà tant la connexió entre els dos
passeigs, la connexió urbana, així com la
connexió entre “El Mundial” i la futura
Biblioteca Central Comarcal i el Casal
Cívic. 

El segon projecte que es presentarà és el
dels nous vestidors de la zona esportiva,
projecte ja aprovat  i que segons Sais la
seva inclusió dins el Fons permetrà
alliberar l’Ajuntament d’una aportació de
750.000 € que havia de fer en
l’esmentada obra mitjançant préstec. 

Finalment, Lluís Sais va destacar el fet
que ambdues actuacions repercuteixen
en benefici de la ciutat i per tant també
en la majoria de ciutadans i que aquest
havia estat un factor decisiu alhora
d’escollir-les. 

Quant a la proposta del PSC de destinar
aquests diners a la millora de les
urbanitzacions Puig de Sant Ramon i el
Bosquetet, l’acalde va manifestar que

UUrrbbaanniittzzaacciióó  ddee  llaa  zzoonnaa  eessppoorrttiivvaa
A l’esplanada del costat del camp de
futbol, on aparquen els vehicles que
volen accedir a les instal·lacions
esportives, cal condicionar-la i regular-
ne l’estacionament. Es preveu delimitar
l’espai destinat al trànsit viari i al tràn-
sit de bicicletes, per minimitzar la prob-
abilitat d’accidents. El carril bici es
definirà resseguint la mota Daró i es
farà amb paviment tou de manera que
s’integri amb el medi. Es preveu soterrar
la línia elèctrica que transcorre pel mig
de l’esplanada. Les torres de formigó

Imatge virtual de la zona que es reordena

que la suporten es troben dins la zona
d’aparcament. Entre el carrer del Mas
Clarà i el camp de futbol hi ha el
pavelló poliesportiu, el pavelló poliva-
lent i la pista de les escoles, que només
tenen sortida pel carrer del Mas Clarà.
Per això es considera imprescindible la
construcció d’un accés per als vianants
que pugui donar sortida d’aquests
recintes en cas d’urgència, i comunicar-
los amb la nova zona d’aparcament. Les
obres les du a terme l’empresa Servià
Cantó SA per 692.870,88 euros.

aquesta actuació també és prioritària
per l’equip de govern, però que forma
part de la renovació i  ampliació de la
concessió del servei d’abastament
d’aigua potable i del seu  paquet

d’inversions. Sais ha dit que les negocia-
cions van per bon camí i ha explicat que
el PSC  havia iniciat converses amb la
companyia l’any 2004 i, per tant, sabien
que aquesta actuació era motiu de nego-
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URBANISME: Torre Maria i el jardí que l’envolta prové d’una propietat senyorial de notable interès arquitectònic
construïda a principis del segle XX. S’ha anat convertint en un espai d’usos públics, amb el CAP a la façana pos-
terior del jardí, i aquest mateix any 2008 amb l’emplaçament a la Torre Maria de part del consistori. També es
va reordenar la zona nord i una nova parcel·la annexa al jardí va passar a formar part del conjunt.

UUnn  ppeettiitt  ppaarrcc  ppeerr  llaa  BBiissbbaall
LLaa  rreeoorrddeennaacciióó  ddeellss  jjaarrddiinnss  ddee  TToorrrree  MMaarriiaa  ppeerrmmeettrràà  oobbrriirr--llooss  aa  llaa  cciiuuttaatt

En passar a ser propietat municipal el ter-
reny annex a Torre Maria, l’Ajuntament ha
tingut la voluntat de convertint-lo en un
petit parc per la Bisbal. Les operacions
bàsiques a realitzar al Jardí de Torre Maria
són la construcció d’una tanca perimetral
que defineixi el nou espai del Jardí, con-
tinuació de la tanca original, que forma
part del patrimoni arquitectònic de la
Bisbal d’Empordà. També es volen ordenar
els espais interiors del Jardí i permetre
l’accés de qualsevol persona a les noves
dependències del consistori a la Torre
Maria i al Centre d’Assistència Primària de
la Bisbal a través del jardí alliberant les
zones de pas de barreres arquitectòniques. 

Finalment, es vol ordenar les instal·lacions
i serveis existents i oferir la infraestruc-
tura necessària per tal de permetre el
desenvolupament de les activitats que es
puguin realitzar al parc i a la Torre Maria.
L’ordenació té com a principal protago-
nista un nou espai lliure d’arbrat i
mobiliari, de forma circular, que ocupa
bona part del nou solar annexat i que
aprofita la força visual d’un xiprer monu-
mental de l’antic jardí per oferir un nou
lloc de centralitat i amb personalitat per
activitats a l’aire lliure. Paral·lelament,
s’han diferenciat les zones de pas de
vianants habitual i les zones de jardí.

Això afecta una superfície de reforma de
2.057 m². Les obres van començar el pas-
sat 9 de desembre i les du a terme
l’empresa Floret SL per un preu de
177.005,66 euros. El nou jardí té com a
límits perimetrals el CAP de la Bisbal a
l’oest, un parcel·la veïna en mitgera al
nord, l’antiga tanca de la casa senyorial al
carrer de l’Aigüeta a l’est i la resta de
façana est i tota la seva cara sud s’han de
tancar amb la nova tanca. Aquesta ha de
contenir un nou accés peatonal, un accés
rodat pel manteniment del parc I els
quadres i comptadors de les instal·lacions
del jardí i de la Torre Maria, però sobretot

no ha de dificultar les visuals del jardí des
de l’exterior, ja que el conjunt ofereix una
bella vista des de qualsevol punt des de on
es miri. 

Una altra voluntat del projecte és la
utilització de materials reciclats d’una
bona part dels elements de la
urbanització: els bancs i les papereres, el
paviment de cautxú de l’espai de jocs per
mainada, els senyals i també el sistema de
contenció de terres per crear desnivells a
la part nova del jardí, i una malla dura de
protecció de l’herba a les zones de pas de
vehicles municipals per manteniment del
jardí.

^Plànol de les actuacions previstes a Torre Maria

LL’’AAjjuunnttaammeenntt  cceeddeeiixx  uunn
tteerrrreennyy  aa  llaa  GGeenneerraalliittaatt  ppeerr
ffeerr--hhii  eell  nnoouu  CCaassaall  CCíívviicc

L’Ajuntament va aprovar en el darrer
Ple la cessió gratuïta del dret de super-
fície d’un terreny de 1.812 m2 arran de
l’acord amb el Departament de
Governació per a construir un Casal
Cívic a la Bisbal d’Empordà. El requisit
que demana la Generalitat és tenir el
dret de superfície i l’Ajuntament posa a
disposició un solar situat al carrer Mas
Clarà, 14, darrera l’antic Escorxador.  
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VIA PÚBLICA: L’Ajuntament ha aprovat inicialment l’Ordenança de convivència ciutadana i de la via pública
amb l’objectiu de disposar d’eines per actuar contra les conductes incíviques.  Es tracta d’una ordenança de
sentit comú que servirà per dotar l’Ajuntament d’eines per poder solucionar problemes reals, del dia a dia, que
provoquen queixes i molèsties a veïns i transeünts.

d'aquesta Ordenança, entre altres:
•A l’apartat de recollida d’escombraries, la
comissió de tres faltes lleus en sis mesos o
dues greus en el període d'un any.
•A l’apartat d’ocupació de via pública, la
comissió de dues faltes greus en el període
d'un any.
•No respectar els horaris establerts més
de tres vegades.
•Vendre articles o prestar serveis no rela-
cionats o que no tinguin cap nexe amb
l’activitat de l’establiment.
•Haver estat sancionat per tres (3) faltes
lleus o dues (2) faltes greus dins el període
d’una temporada. 

Podeu consultar l’Ordenança i fer les
vostres aportacions i suggeriments a
través de la pàgina web de l’Ajuntament
(www.labisbal.cat) i dirigint-vos al correu
electrònic info@labisbal.cat.

UUnnaa  vviiaa  ppeerr  oorrddeennaarr  llaa  ccoonnvviivvèènncciiaa
LL’’AAjjuunnttaammeenntt  eess  vvooll  ddoottaarr  dd’’uunnaa  OOrrddeennaannççaa  ppeerr  aaccttuuaarr  ccoonnttrraa  lleess  ccoonndduucctteess  iinnccíívviiqquueess

parats o en marxa.
•Dipositar a les papereres de la via públi-
ca bosses d'escombraries, caixes o
paquets anàlegs.
•Orinar, defecar, esputar o perbocar. 
•Abandonar les deixalles o residus a la
via pública, solars, torrents, rieres, etc. 
•Abocar terres o runes a la via pública,
solars, torrents, etc.
•Tenir els elements situats dins la super-
fície o espai d’ocupació de via pública en
mal estat, deteriorats i en falta de condi-
cions de seguretat o estètica. 
•Impedir el pas de vianants o veïns.
•La utilització d’altaveus, megàfons i
altres elements de caràcter acústic sense
autorització.
•La falta de manteniment i de la deguda
neteja de l’entorn. 

Per redactar l’Ordenança s’han consultat
les vigents en altres ajuntaments i s’ha
optat per un text que concreta allò que
ara no hi ha regulat i que remet en els
casos ja regulats a les corresponents
normes vigents. Un dels objectius és que
l’Ordenança es pugui aplicar i no quedi
guardada en un calaix. 

Des de l’Ajuntament es vol recordar que
aquesta Ordenança naixia d’un acord de
Ple d’abans de l’estiu, motivat per queixes
concretes de la ciutadania i per això s’ha
demanat que durant el període d’exposició
pública els ciutadans hi fessin al·legacions.
. 
CCoonndduucctteess  rreegguullaaddeess

Entre les conductes que es recullen en el
text hi ha la prohibició de la prostitució al
carrer i la regulació dels locals; el llança-
ment de coses a terra, com xiclets o pipes;
el tractament que s’ha de donar a plantes,
arbres i jardineres; l’ús prohibit de bici-
cletes i patins en zones comercials; la pro-
hibició d’orinar al carrer, tant persones
com animals domèstics; el dipòsit de
burilles enceses o bosses d’escombraries a
les papereres; el correcte manteniment
dels solars privats; el soroll, tant en vehi-
cles com en habitatges o a la via pública. 

L’Ordenança es divideix en 11 capítols i 65
articles, els darrers dels quals es dediquen
al règim sancionador. Les infraccions es
qualifiquen de lleus (sancions de 30 a 90
euros), greus ( de 90,01 a 250 euros) i molt
greus (de 250,01 a 900 euros). 

IInnffrraacccciioonnss  lllleeuuss

Algunes infraccions lleus són: 
•Llençar, abocar i dipositar o abandonar a
la via pública deixalles sòlides de petit for-
mat com els papers, embolcalls, burilles
apagades o similars.
•Netejar i espolsar catifes, estores i robes

en general des dels balcons, finestres, ter-
rats i portes.
•Regar les plantes col·locades a l'exterior
dels edificis si com a conseqüència
d'aquesta operació es produeixen vessa-
ments i escorrims sobre la via pública o
sobre els seus elements. En tot cas, el reg
s'haurà de fer entre les 22 h i les 7 h,
procurant evitar qualsevol molèstia als
ciutadans o a la comunitat en general.
•Dipositar bosses de deixalles fora dels
contenidors.
•Dipositar bosses de deixalles o residus
que continguin líquids.
•Dipositar les bosses després que s’hagi
efectuat la recollida.
•Desplaçar del seu lloc els contenidors.

IInnffrraacccciioonnss  mmoolltt  ggrreeuuss

Es consideraran infraccions molt greus

LLeess  iinnffrraacccciioonnss  ggrreeuuss
Pel que fa les infraccions greus, algunes
d’elles seran: 
•Qualsevol comportament que suposi un
mal ús o que generi embrutar o danyar la
via pública i els seus elements estruc-
turals.
•Llençar, abocar o dipositar: papers, ter-
res, enderrocs o deixalles de qualsevol
mena i abandonar animals morts, així
com dipositar escombraries en forma
diferent a la regulada en aquesta
Ordenança i en les altres normes i acords
municipals vigents.
•El llançament de puntes de cigars o de
cigarreta, o altres matèries enceses, a les
papereres. En tot cas s'hi hauran de
dipositar un cop apagades.
•El llançament a terra de qualsevol mena
de deixalla des dels vehicles, ja estiguin
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La Federació de Comerciants de la Bisbal
d’Empordà coorganitza amb l’Ajuntament
de la ciutat una nova edició de Firarebaixa
Empordà, una fira de rebaixes amb
vocació comarcal que se celebrarà els dies
24 i 25 de gener. La fira estarà situada al
pavelló firal i es preveu que hi hagi entre
trenta i quaranta expositors, tots del
comerç detallista i del sector serveis,
majoritàriament del ram de la roba i la
moda, el parament i els complement de la
llar i altres comerços que oferiran els seus
productes a preus interessants.
La fira, tot i que donarà prioritat als com-
erços de la Bisbal d’Empordà, també té
vocació d’arribar a la resta de la comarca i
és oberta a la participació de negocis
d’altres municipis empordanesos.

L’organització, a través d’una empresa
dinamitzadora de la fira, vol que aquest
sigui un esdeveniment que impliqui al
comerç de tota la comarca i les seves
associacions, per tal de garantir la màxima
participació i acceptació, tant entre els
comerciants com entre els visitants. Els

objectius d’aquesta edició són la consoli-
dació com a fira de referència a la comar-
ca, que perduri en el temps i que serveixi
com a precedent d’altres iniciatives que
ajudin a dinamitzar el comerç del Baix
Empordà. La proposta pretén unir el
comerç detallista tradicional del Baix
Empordà i consolidar aliances per tal de
dinamitzar el sector.

Els organitzadors consideren que amb
aquesta fira es generen oportunitats per
als expositors gràcies a la concentració, en
un espai tancat, d’una gran oferta comer-
cial, que amb les accions de promoció
adequades permet generar una gran
afluència de públic. En definitiva, es tracta
de generar vendes gràcies a l’oferta de
productes de temporada que encara hi ha
en estoc ja que el visitant que va a la fira
és receptiu i té la intenció de comprar.
També es vol fidelitzar els clients existents
i potenciar la imatge dels negocis.
L’organització està negociant la possibili-
tat que hi hagi servei de ludoteca i bar.

LL’’AAjjuunnttaammeenntt  eennccaarrrreeggaa
uunn  eessttuuddii  ppeerr  rreeffoorrmmuullaarr  ii
rreeaaccttiivvaarr  eell  CCoonnsseellll
dd’’IInniicciiaattiivveess  EEccoonnòòmmiiqquueess

Des de l’Àrea de Promoció de la Ciutat
es vol impulsar la reformulació de
l’antic  Consell d’Iniciatives
Econòmiques, actualment inactiu. Es
tracta d’un òrgan complementari de
l’organització municipal de partici-
pació ciutadana dels sectors comer-
cial, turístic, industrial i de serveis. Les
funcions d’aquest Consell eren princi-
palment consultives, d’informe,
d’estudi i de proposta d’accions amb
l’objectiu de promocionar la ciutat i
incentivar l’activitat econòmica.

La voluntat del govern municipal és
recuperar aquesta figura i dotar-la de
competències amb l’objectiu que
acabi sent el punt de trobada dels
sectors econòmics de la ciutat i on
s’articulin totes les polítiques de pro-
moció, públiques i privades.

La proposta de com hauria de fun-
cionar i s’hauria d’organitzar aquest
òrgan es farà a través d’un treball que
realitzaran alumnes de postgrau de
Participació i Comunicació de la
Universitat de Girona. Els redactors de
la proposta mantindran contactes
amb els empresaris de la població
amb l’objectiu de donar forma a la
nova proposta de Consell i establir
nous mecanismes i processos de par-
ticipació ciutadana d’una forma
estructurada i pactada per
l’establiment d’una formula legal de
constitució del Consell (o del nou
òrgan de participació que es proposi).

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT: La fira de les rebaixes Firarebaixa Empordà torna coorganitzada per la Federació
de Comerç i l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, els propers 24 i 25 de gener. D’altra banda, l’Ajuntament
ha encarregat un estudi per reformular i reactivar el Consell d’Iniciatives Econòmiques, un òrgan de partici-
pació ciutadana destinat als sectors comercials, turístic, industrial i de serveis.

‘‘TToott  ppeerr  ppoocc’’
FFiirraarreebbaaiixxaa  EEmmppoorrddàà  ttoorrnnaa  aammbb  vvooccaacciióó  ccoommaarrccaall  eell  2244  ii  2255  ddee  ggeenneerr  

Firarebaixa Empordà es farà al pavelló firal sota l’eslògan ‘Tot per poc’.
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MEDI AMBIENT: Els aspectes més prioritaris a atendre o a resoldre en relació al Daró són la depuradora
d’aigües (26,9%), la façana urbana del riu (23,1%), la xarxa de sanejament (15,4%), el cabal (15,4%), l’aqüífer
(11,5%), la urbanització del riu (3,8%) i la seva hidromorfologia (3,8%), segons els resultats del I Fòrum ciu-
tadà sobre la recuperació del Daró, i que es poden consultar a www.labisbal.cat.

RReeccuuppeerraarr  eell  rriiuu  pplleeggaattss
EEll  II  FFòòrruumm  cciiuuttaaddàà  ppeerr  aa  llaa  rreeccuuppeerraacciióó  ddeell  DDaarróó  jjaa  ddóónnaa  eellss  pprriimmeerrss  rreessuullttaattss

En opinió dels participants en aquest I
Fòrum la depuradora és el tema més
urgent a resoldre. Tot i que se’n valora el
servei, consideren que és insuficient, que
caldria ampliar-la. També s’ha considerat
que el col·lector està mal planificat, que hi
ha pèrdues i que no està ben dimensionat. 

El segon aspecte considerat és l’aspecte de
deixadesa de façanes i de l’interior
d’algunes cases que donen al riu, que no
s’han respectat ni volumetries, ni colors, ni
materials i que no hi ha estudis ni
rehabilitacions. Es considera que si es
milloressin les façanes, seria com un
aparador.

La xarxa de sanejament necessita una
millora, és antiga, no hi ha separació
d’aigües i pot haver-hi vessaments sense
tractar. Es va tocar el tema de les males
olors, la presència d’aigües negres i el fet
que es detecten pèrdues i filtracions.

Respecte del cabal del riu, d’una banda es
considera que és normal que sigui irregu-
lar perquè és un riu mediterrani però de
l’altra també es troba a faltar aigua prop
del nucli urbà. Tampoc es considera que
calgui fer actuacions de canals de desguàs
ni que es fes arribar aigua artificialment.

TTrreebbaallllss  ddee  ppooddaa  ii  ppllaannttaacciióó  ddee
nnoouu  aarrbbrraatt  aaqquueesstt  hhiivveerrnn

L’hivern és època de poda dels arbres
caducifolis i per això observareu el treball
dels equips municipals de jardineria tre-
ballant pels carrers i places  de la Bisbal.
Actualment tenim plantats 2.300 arbres
que pertanyen a una seixantena d’espècies
diferents. L’espècie dominant és el plàtan,
l’arbre que presideix el Passeig.

Per aquest any 2009 hi ha prevista la
plantació de 70 arbres (entre restitucions i

S’ha vist, en canvi, l’impacte estètic en el
cas d’absència d’aigua .

Es considera que la utilització d’aigua sub-
terrània és clarament excessiva i que la
qualitat és discutible a causa dels nitrats,
es treu més aigua de la capacitat que té
l’aqüífer i això és contraproduent. 

Quant a la urbanització, d’una banda hi ha
l’opinió que les zones que no s’han
urbanitzat s’haurien de conservar com
estan i que en el nou POUM s’hauria de

preservar el riu i la seva àrea d’influència
com a zona no urbanitzable, de vies
verdes, de passeig i d’espais verds. També
s’apunta que caldria preservar el meandre,
que caldria un pas al marge esquerre del
riu, un canvi en la il·luminació del passeig.

Finalment, es va dir que no cal canalitzar
el riu, que cal reconsiderar els marges de la
zona urbana, vigilar l’excessiva imperme-
abilització dels talussos, arranjar valorant
alçades, i es va dir que el llit i els marges
del riu presenten un aspecte molt deixat.

Una
trentena
de person-
es van par-
ticipar en
el I Fòrum
ciutadà per
al a recu-
peració del
riu Daró
que es va
fer al
Mundial el
passat 24
de novem-
bre.

L’Ajuntament
de la Bisbal
d’Empordà ha
desbrossat el
camí del
marge
esquerra del
Daró que
enllaça el
Pont Vell
amb el carrer
del puig d’en
Vidal amb la
finalitat de
recuperar
aquest camí
a favor de

vianants i ciclistes i contem-
plat dins el Pla de
Recuperació Integral del riu

noves plantacions) . En especial cal destacar
la nova zona arbrada del sector dels Jutjats
nous.
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA: El Pla Director de Participació Ciutadana (PDPC) de la Bisbal d’Empordà ha culminat
la fase de diagnòstic. Durant els darrers mesos l’equip dinamitzador del projecte (Neòpolis) ha estat treballant en
la recollida d’opinions i valoracions de polítics, tècnics, entitats i ciutadans a través de l’aplicació de diverses
metodologies d’investigació social i participatives.

El Pla Director de Participació Ciutadana
(PDPC) de la Bisbal d’Empordà ha culminat
la fase de diagnòstic. Durant els darrers
mesos l’equip dinamitzador del projecte
(Neòpolis. Consultoria Sociopolítica) ha
estat treballant en la recollida
d’informació i d’opinions i valoracions de
polítics, tècnics, entitats i ciutadans, a
través de l’aplicació de diverses metodolo-
gies d’investigació social i participatives
(tallers, entrevistes, dinàmiques de grup,
etc).

EEll  ppaall  ddee  ppaalllleerr  ddeell  pprroojjeeccttee

El procés d’elaboració del PDPC, subven-
cionat per la Direcció General de
Participació Ciutadana de la Generalitat de
Catalunya, ha servit per redactar un
document que, en definitiva, esdevé el pal
de paller del projecte. Aquest document
posa sobre la taula la situació actual de
l’Ajuntament respecte diferents àmbits
temàtics estretament relacionats amb la
promoció de la participació dels ciutadans
en els processos de disseny i
implementació de polítiques públiques
locals. Estem parlant de l’organització
interna municipal, el sistema informatiu
local, els espais, canals i possibilitats de
relació entre l’Ajuntament i els veïns i
veïnes de la Bisbal d’Empordà. Però també
inclou les principals característiques del
teixit associatiu i de les relacions que les
entitats mantenen amb l’Ajuntament. 

CCaapp  aa  oonn  vvoolleemm  aannaarr

Aquesta fotografia haurà de servir, a
partir d’ara, com a fonament per definir
cap on volem anar en termes de promoció
de la participació ciutadana. Per fer-ho, es
preveu iniciar en breu la segona fase del
procés que servirà per definir, a través de
la celebració de diferents tallers
participatius, un seguit de línies
estratègiques, criteris i propostes
d’actuació que serviran per planificar i

la Bisbal d’Empordà com a la majoria de
municipis del nostre àmbit territorial de
referència). Per tant, cal tenir clar que el
PDPC no pretén convertir d’un dia per
l’altre el nostre municipi en un model ideal
de gestió participada dels afers públics,
sinó posar les bases per iniciar un procés
de millora i canvi que, per ser eficient i no
frustrar expectatives, requereix tenir clar
que només avançarem si anem “a poc a
poc i amb bona lletra” i si assumim, tant
governants com governats, que ens hem
d’anar capacitant i habituant a noves
maneres de fer més relacionals i
adaptades a les necessitats i reptes que
ens dibuixa la societat actual. 

omplir de contingut integral la política
participativa municipal.
Queda clar, doncs, que el Pla Director de
Participació Ciutadana de la Bisbal
d’Empordà pretén esdevenir un
instrument intern de gestió de govern.

Tot i això, entenem que és imprescindible
visualitzar el procés de planificació
estratègica en el que estem treballant i
garantir, així, el dret que teniu els
ciutadans i ciutadanes de la Bisbal
d’Empordà a estar-ne informats. És per
això que mitjançant aquest article us
presentem una síntesi dels resultats
obtinguts fins el moment.

Noves maneres de fer política

En tot cas,  cal destacar que el Pla Director
de Participació Ciutadana s’elabora, tal i
com indiquen algunes recerques
especialitzades, en un context general
d’iniciació en aspectes relacionats amb la
participació ciutadana al món local (tant a

UUnnaa  cciiuuttaatt  mmééss  ppaarrttiicciippaattiivvaa
EEll  PPllaa  DDiirreeccttoorr  ddee  PPaarrttiicciippaacciióó  CCiiuuttaaddaannaa  hhaa  ccuullmmiinnaatt  llaa  ffaassee  ddee  ddiiaaggnnòòssttiicc

Una de les accions de participació ciutadana.



OFICINA DE CATALÀ: El 21 de novembre s’iniciava una nova edició del
“Voluntariat per la llengua” a la Bisbal, amb unes 70 persones originàries
de Rússia, Ucraïna, Marroc, Romania, Senegal, Perú, Gàmbia, Colòmbia,
Brasil, Bolívia, França, Equador, Hondures, Bèlgica, Costa Rica i Espanya. 

El passat 21 de novembre es va donar inici
a la nova edició del “Voluntariat per la
llengua” a la Bisbal en un acte al qual van
assistir molts dels membres de les noves
parelles lingüístiques que, a partir
d’aquest moment, es trobaran un cop a la
setmana per parlar català.

Des que el 2004 l’Oficina de Català del
Consorci per a la Normalització Lingüística
va començar aquest programa a la Bisbal,
el nombre de participants ha augmentat
progressivament, fins a arribar a les
setanta persones que hi participen en
aquesta edició. L’origen dels aprenents és
molt divers: Rússia, Ucraïna, Marroc,
Romania, Senegal, Perú, Gàmbia,
Colòmbia, Brasil, Bolívia, França, Equador,
Hondures, Bèlgica, Costa Rica i Espanya. 

A part de les trobades setmanals per con-
versar, l’Oficina de Català organitza
activitats paral·leles per als participants al
programa: una visita al Museu Dalí de
Figueres, juntament amb els voluntaris i
aprenents de tota la comarca; un taller de
ceràmica, i una xerrada. 

Ja des de l’edició anterior, el programa de
“Voluntariat per la llengua” compta amb la
col·laboració de diversos bars o cafeteries

VVoolluunnttaarriiss  ppeerr  llaa  lllleenngguuaa

JJoovveennttuutt

FFeessttaa  mmaajjoorr
Es van organitzar els concerts  de la
festa major amb l’actuació dels grups
bisbalencs Gruixuts, Gramophone
Allstars el dia 15  i els Deligthers i els
Strombers el dia 18.
Amb la col-laboració de L’ACAS (asso-
ciació comunitària antisida) amb la
qual s’ha signat un conveni es van
muntar taules preventives de salut a la
zona de barraques.

1111  ddee  sseetteemmbbrree
Es va celebrar la diada jove, es va fer un
concert al pavelló firal amb l’actuació
de Mazoni i els Deskarats.

IInniiccii  eessppaaii  jjoovvee
Coincidint amb el curs escolar, els
dimarts i dijous s’ofereix l’espai jove
per a nois i noies de 12 a 18 anys, on
s’hi porten a terme tallers i activitats
diverses. Els dimecres de 18:30 a
21:00 es fa cinema gratuït. A més de
totes aquestes activitats, es fan tallers
de hip-hop i capoeira per a joves i
adults. Per més informació: 972 64 67
37 (David).

EExxppoossiicciióó  aa  ttoottaa  PPaassttiillllaa
El mes d’octubre la Bisbal va acollir la
exposició a Tota Pastilla, que  té per
finalitat la prevenció i sensibilització de
la població sobre el consum i abús de
drogues i les seves conseqüències. Van
visitar l’exposició 718 alumnes de
diferents instituts de la comarca.
L’acollida de l’exposició forma part d’un
projecte global contemplat al Pla local
de joventut del municipi 2008/2011 per
treballar qüestions relacionades amb la
salut i la prevenció de les
drogodependències.

CCuurrss  ddee  ddiirreeccttoorrss
El 19 de desembre es va iniciar el curs
de directors d’activitats de lleure, que,
impartit per l’Escola l’Empordà, s’ha fet
en la modalitat intensiva aquest Nadal
al casal de joves de la Bisbal.

PPIINN
Els dies 27,28, 29 i 30 de desembre
l’Àrea de joventut i el Patronat
d’esports han organitzat el parc infantil
de nadal (PIN) al pavelló d’esports.
Entre les activitats que s’hi ha ofert hi
ha inflables, rocòdrom, tirolina, llits
elàstics, escalextic i tallers per als més
menuts.

de la Bisbal (Can Font, L’Escut, Mar de
Tasmània i el Passeig) que són punt de
trobada per a les parelles lingüístiques. 

També s’ha de fer esment de l’esforç de les
AMPA dels diversos centres educatius de la
Bisbal que fan difusió del programa entre
els pares de les escoles.

“Voluntariat per la llengua” és un projecte
de participació lingüística que té per
objectiu posar en contacte persones vol-
untàries que vulguin destinar un mínim de
10 hores a conversar en català amb
alumnes dels cursos de català que neces-
siten reforçar l’aprenentatge de la llengua
catalana o amb persones que no han assis-
tit a cap curs però que tenen un coneixe-
ment passiu del català i els cal practicar.
Amb aquesta iniciativa, a més de facilitar
als aprenents un interlocutor per poder
conversar en català, es vol incidir en els
hàbits lingüístics dels catalanoparlants
–que sovint s’adrecen en castellà als que
aprenen la nostra llengua– i consolidar la
idea que el català és la llengua d’acollida.

Si alguna persona està interessada a par-
ticipar en el “Voluntariat per la llengua”,
pot adreçar-se a l’Oficina de Català de la
Bisbal (labisbal@cpnl.cat o 972 64 34 90).

L’inici de la nova edició del ‘Voluntariat per la llengua’.
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CULTURA: Ara fa un any que s’ha posat en funcionament l’espai de la platea del Teatre Mundial que permet la rep-
resentació d’obres de teatre i concerts de mitjà i gran format amb unes condicions òptimes. D’aquesta manera es
va poder ampliar la programació que ja es feia de manera regular a l’espai de l’amfiteatre (cinema, concerts i espec-
tacles infantils) i es responia a la demanda de la ciutadania per gaudir d’un equipament d’aquestes característiques.

EEll  MMuunnddiiaall::  BBaallaannçç  ii  aaccttiivviittaattss  ddee  ffuuttuurr
AArraa  ffaa  uunn  aannyy  qquuee  ss’’hhaa  ppoossaatt  eenn  ffuunncciioonnaammeenntt  ll’’eessppaaii  ddee  llaa  ppllaatteeaa  ddeell  TTeeaattrree  MMuunnddiiaall

La posada en funcionament de la platea ha
estat una experiència gratificant i emocio-
nant, tot i que a vegades no s’han obtingut
els resultats desitjats. L’objectiu per aquest
2008 ha estat - a més de continuar amb les
sessions de cinema i concerts de petit for-
mat de Joventuts Musicals a l’amfiteatre-
programar obres de qualitat i audicions
musicals i concerts de gran format..
També ha permès consolidar la programació
de teatre infantil organitzat per Xarxa i pos-
sibilitarà reemprendre la realització dels
cicles Teatre i Música a les Escoles.       
Cal destacar i agrair la bona resposta del
públic en la majoria dels espectacles, tot i
que ens cal millorar la publicitat de les
activitats programades. 
Presentem la programació de teatre i de
música per al primer semestre de l’any 2009.

TTeeaattrree
11  ddee  ffeebbrreerr  ––  JJUUGGAANNTT  AA  MMOOLLIIÈÈRREE de Juan
Antonio Castro. Versió catalana i adaptació
en vers blanc de Josep Maria Vidal. 
Què pot sortir de barrejar en un mateix esce-
nari L'avar, El malalt imaginari, El burgès
gentilhome, La dona sàvia, Dorina, criadeta
picant i espavilada, El galanet ensucrat i el
'penques' més 'penques' de tots els
'penques', és a dir, l'Scapin?
Si la dramatúrgia la fa Josep Maria Vidal,
amb la seva agilitat conceptual i verbal,
sobre els textos de Molière; si la direcció va
a càrrec d'un mestre, director expert,
constant, rodamón, com és Esteve Polls, i si
els actors són autèntics especialistes del
gènere, el resultat és una comèdia plena de
situacions genials carregades de farsa que
ens faran passar una estona inoblidable. 
1155  ddee  mmaarrçç  ––  TTeeaattrree  aammaatteeuurr..  
Espectacle a confirmar
55  dd’’aabbrriill  ––  IITTIINNEERRAARRII  DDEE  PPAARRAAUULLEESS de diver-
sos autors. Direcció i interpretació :
Montserrat Carulla.
La reconeguda actriu Montserrat Carulla
ofereix aquesta lectura dramatitzada de
contes i poemes de la literatura catalana, i
algun de la literatura espanyola, triats per

ella mateixa. L'espectacle presenta la Carulla
més íntima, recitant uns textos que
despullen la naturalesa humana, amb un
denominador comú, la ironia de les lletres.
3311  ddee  mmaaiigg  ––  LLAA  RRUUÏÏNNAA de Jordi Casanovas
La ruïna és el dia en què ens quedarem sense
res. És la Silvia que confia en l'èxit del seu
nou projecte artístic. És el Toni que depèn de
la seva poc estimada feina per pagar una
vida conjunta amb la Silvia. És la Laura que
beu whisky per portar la contrària al seu
marit. És l'Abel que ha invertit en una
constructora. Si el sector immobiliari
s'ensorra, si el marit t'abandona, si la feina
s'acaba o el projecte es frustra, aquesta serà
la seva ruïna i també la nostra. Ha passat. És
avui. És La ruïna.

MMúússiiccss  ffaann  BBiissbbaall
2211  ddee  ffeebbrreerr  ––  MMAAZZOONNII..  EEuuffòòrriiaa  55  ––
EEssppeerraannççaa  00.. Músics: Jaume Pla, Jordi Rodé,
Miquel Sospedra, Aleix Bou, Toni Molina.
Presentació del nou disc que sortirà el
febrer amb una potent banda on hi coin-
cideixen dos bateries. La via més energètica i
directa per descobrir la música de Mazoni!
2288  ddee  mmaarrçç  ––  GGRRAAMMOOPPHHOONNEE  AALLLLSSTTAARRSS..  JJuusstt
ddeelliigghhttiinn’’......Músics: Genís Bou, Aleix Bou,

Sidru Palmada, Jordi Casadesus, Vic Moliner,
Andres Tosti i Eloi Escudé. El grup ofereix un
repertori dominat per les sonoritats que
fusionen ska i jazz , però interessant-se
també per estils com el boogaloo, el rock-
steady, el soul o la bossa nova. Presenten
composicions pròpies i arranjaments de
clàssics del jazz en clau ska-jazz. 
1188  dd’’aabbrriill  ––  SSAANNJJOOSSEEXX..  TTeemmppss  ii  rreelllloottggee
Músics: Carles Sanjosé, Miquel Sospedra,
Aleix Bou, Richie Álvarez, Jaume Pla i
Bàrbara Cabrera. Sanjosex va ser un dia “el
més prometedor que ha aparegut en la
requetenova cançó des d’Albert Pla”, segons
El Periódico. I dos discos després, ja sabem
que el pronòstic l’encertava. Músic inquiet i
narrador d’històries properes, és aclamat per
la crítica i té un bon nombre de seguidors
que viuen i canten les seves cançons.
2233  ddee  mmaaiigg  ––  TTAARRAANNNNÀÀ. Senyals de vida
Músics: Jordi Sánchez, David Sitges, Carles
Pedragosa, Sabina Witt, Ruth Barberan, 
Diego Pedragosa i Sisu Coromina. Un grup
de jazz tocant cançons o la recuperació de
l’esperit de  l’Ona Laietana. Liderats per Sisu
Coromines (Ex-Cheb Balowski) i amb
l’ expressiva veu de Sabina Witt que porten
l’empremta mediterrània a un nou horitzó. 

L’acte de lliurament dels premis Conrad Saló, al Teatre Mundial, el novembre passat.



ESPORTS: El passat mes de setembre va tenir lloc l’inici de la nova temporada esportiva a la nostra vila.
Enguany, el curs compta amb noves activitats i usuaris a les instal·lacions municipals, als quals se’ls dóna la
benvinguda. Igualment, desitgem als clubs esportius de la Bisbal una bona temporada i que puguin recollir
els millor resultats esportius un cop més.

BBoonn  iinniiccii  ddee  tteemmppoorraaddaa
EEll  nnoouu  ppaavviimmeenntt  ddeell  PPaavveellllóó  dd’’EEssppoorrttss  ddóónnaa  mmééss  vveerrssaattiilliittaatt  ii  qquuaalliittaatt  eenn  llaa  pprrààccttiiccaa  eessppoorrttiivvaa

En primer lloc, un cop finalitzat el primer
trimestre d’aquest curs 2008-09, volem
esmentar que les diferents activitats del
Patronat d’Esports han estat les següents:
1-Classes col·lectives: pilates, ioga,
gimnàstica suau i altres han tingut 110
usuaris.
A les activitats per a la tercera edat hi han
pres part 25 usuaris.
L’escola esportiva de gimnàstica ha   estat
seguida per 120 nens i nenes i l’escola
preesportiva, per 62 nens i nenes.
Finalment, la sala de musculació ha tingut
50 usuaris.
Així doncs, des del Patronat d’Esports
podem avaluar el principi de curs com un
bon començament de temporada.

CCaannvvii  ddee  ppaavviimmeenntt

En segon lloc, voldríem informar d’un
tema important que ha obert aquest
principi de temporada: el canvi de pavi-
ment de la pista del Pavelló d’Esports per
un material nou que donarà més
versatilitat i qualitat a l’hora de la pràcti-
ca esportiva.
El Pavelló d’Esports va ser inaugurat l’any
1984 i fins a la data d’avui continuava
essent el mateix, sense cap mena de canvi
significatiu. Calia, doncs, millorar les
condicions d’entrenament i, per tant, s’ha
cregut convenient utilitzar el LINOSPORT
(linòleum) per aconseguir una superfície
multifuncional.  Linosport és una gamma

de revestiments 100% naturals, altament
resistents al desgast, amb excel·lent resti-
tució d’energia, que augmenta el confort
de l’atleta i entrenadors, redueix el nivell
de sonorització del terra, optimitza
l’absorció de l’impacte per una pràctica
esportiva segura, perfecta, aconsegueix un
bon equilibri entre adherència i lliscament,
i, per altra banda, permet als esportistes
frenar en sec si és necessari.

JJooccss  EEssccoollaarrss  MMuunniicciippaallss

Per acabar, hem de fer referència a les
primeres jornades dels Jocs Escolars

Municipals 2008/09. Els passats 28 de
novembre i 12 de desembre els alumnes
de cinquè i sisè de primària de les tres
escoles municipals van gaudir d’unes
jornades de voleibol. 
Aquestes jornades va tenir dos objectius
principals: per una banda, la interrelació
de tots els nens i nenes de les diferents
escoles i, per l’altra, la pràctica i el
coneixement d’un esport que no es practi-
ca a la nostra vila. Les jornades va ser tot
un èxit i esperem que les properes dels
mesos de març i juny, dedicades a la pràc-
tica de l’handbol i l’atletisme, siguin igual
d’aprofitades.

El nou terra del Pavelló d’Esports.

NNoovvaa  gguuiiaa  dd’’aaccoolllliiddaa  eenn  ffoorrmmaatt  ddiiggiittaall
A partir del mes de desembre
l’Ajuntament disposa en la seva pàgina
web (www.labisbal.cat ) d’una guia
d’acollida digital. 
Creiem que disposar d’aquesta guia digital
és un recurs necessari i imprescindible
que ajuda i facilita l’acollida a tota per-

de qualsevol ordinador que tingui con-
nexió d’internet i es pot imprimir en for-
mat paper en qualsevol moment. 
La guia d’acollida de la Bisbal d’Empordà
es podrà llegir en diferents idiomes però
per definició, al costat, hi trobarem la guia
d’acollida en català. 

sona que arriba al municipi, com també, a
la població que ja hi viu. 
Hem observat que les guies d’acollida
digitals són més funcionals que les guies
en format paper, ja que es poden
actualitzar sense que hi hagi gran      difi-
cultat ni despesa, es poden consultar des
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BREUS 

VViissiittaa  nnoovvaa  eessccoollaa  ii  nnoouu  iinnssttiittuutt  
A finals del mes de novembre la Bisbal ha rebut la visita del
director dels Serveis Territorials d’Educació de Girona, junta-
ment amb l’arquitecte d’educació. Aquesta visita ha estat
deguda a la possible obertura, de cares al curs vinent, d’una
nova escola i d’un nou institut.

PPrroojjeecctteess  ddee  ssoolliiddaarriittaatt  ii  ccooooppeerraacciióó
La Comissió de Solidaritat i Cooperació es va reunir el passat
mes d’octubre per fer la selecció de projectes a subvencionar
per a l’any 2009, d’acord amb les bases establertes.
Tanmateix, s’han escollit els projectes del Fons Català de
Cooperació amb els quals col·laborar. Els projectes escollits es
poden trobar a www.labisbal.cat.

PPrreesseennttaacciióó  AAggeennddaa  LLllaattiinnooaammeerriiccaannaa
El passat 22 de novembre es va fer la presentació de l’Agenda
Llatinoamericana 2009 al teatre El Mundial, la qual va tenir
un important nombre d’assistents. La presentació va anar a
càrrec del ponent Jaume Soler. Tot seguit hi va haver
l’actuació musical de Júnior, un jove brasiler i, per finalitzar,
un pica-pica amb menjars del món.

IInnsseerrcciióó  llaabboorraall  ppeerr  aa  eexxttrraaccoommuunniittaarriiss
El Departament d’Acció Social i Ciutadania ha subvencionat el
projecte d’inserció laboral per a ciutadans extracomunitaris
que s’ha dut a terme des de l’octubre fins a final del 2008. El
projecte l’ha fet el Grup de Recerca i Actuació amb Minories
Culturals (GRAMC). L’Ajuntament va creure necessari aquest
projecte, ja que la Bisbal d’Empordà els últims anys està
essent una ciutat d’acollida de persones extracomunitàries. 

AAsssseessssoorraammeenntt  jjuurrííddiicc  ppeerr  aa  eexxttrraaccoommuunniittaarriiss  
L’Ajuntament de la Bisbal té la voluntat de seguir donant el
servei d’Assessorament Jurídic per a ciutadans extracomuni-
taris. La finalitat del servei és de proporcionar a les persones
estrangeres la màxima facilitat d’accés a tota la informació
que sigui posteriorment de suport i garantia d’un òptim
procés d’acollida i integració al nostre municipi. Aquest servei
està subvencionat des del Departament d’Acció Social i
Ciutadania i la seva execució la realitza el Grup de Recerca i
Actuació amb Minories Culturals (GRAMC). Aquest assessora-
ment es fa a l’edifici d’Escoles Velles amb una demanda
creixent d’usuaris.

CCaammppaannyyaa  ddee  rreeccoolllliiddaa  dd’’aalliimmeennttss
L’augment de famílies en
situació econòmica desfavori-
da, ha provocat una    sobre-
saturació tant dels serveis
socials municipals com de
Càritas.  Aquest fet es va pre-
sentar al Consell Escolar
Municipal i aquest mes de
desembre s’ha organitzat una
campanya de recollida
d’aliments als diferents cen-
tres educatius de la Bisbal que
han col·laborat desinteres-
sadament en la mateixa.
La quantitat d’aliments recollida ha estat de 650 Kgs., repar-
tits entre el CEIP Joan de Margarit, el CEIP Mas Clarà, l’ Escola
Cor de Maria i l’ IES La Bisbal.

LLaa  sseettmmaannaa  ddee  llaa  pprreevveenncciióó  ddee  rreessiidduuss
Del 22 al 30 de novembre de 2008 es va celebrar la setmana
europea de la prevenció  de residus. El 28 de novembre, les
àrees de Medi Ambient del Consell Comarcal del Baix
Empordà i  de l’Ajuntament van ser en una carpa del mercat
bisbalenc  on s’informava sobre la recollida selectiva, el com-
postatge casolà i s’obsequiava amb una bossa de ràfia per
facilitar el reciclatge.

CCoonnccuurrss  ddee  ppeesssseebbrreess  22000088
En el concurs de pessebres hi ha hagut 18 participants, entre
particulars, comerços i centres escolars. Hi havia tres cate-
goríes, el pessebre artístic, el popular i el d’aparador i es val-
orava la col·locació, la il·luminació i la presència de
l’anunciació, el naixement i els tres Reis. El resultat aquest:
- Pessebre artístic: Escola d’Ullastret
- Pessebre popular: Josep Matabosch Gispert
- Pessebre d’aparador: Manel Ferreres Vidal
El jurat el formaven Jordi Frigola, Tat Parés, Jordi Serra i Núria
Anglada.

AAnnttiicc  EEmmppoorrddàà
La Fira d’Antiguitats i Restauració, és previst que se celebri del
9 al 13 d’abril de 2009 al Pavelló firal de la Bisbal d’Empordà
ja que la ciutat és un centre aglutinador d’iniciatives empre-
sarials relacionades amb la restauració i venda d’antiguitats.
Conscients d’aquest fet, l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà
organitza per setena vegada Antic Empordà, amb la
col·laboració de la Cambra de Comerç de Palamós. És una
aposta municipal per promocionar aquest sector, amb una
forta implantació i importància a la ciutat. 
Antic Empordà celebrarà aquesta setena edició consolidada
com una de les fires monogràfiques més importants del sec-
tor de les antiguitats que es fan a Catalunya. Edició rera edi-
ció, Antic Empordà confirma l’interès que desperta entre els
professionals del sector. A més d’antiquaris i brocanters de la
Bisbal i rodalia, la fira comptarà amb expositors de Peralada,
les Escaules, Navata, Ventalló, i Palafrugell, entre d’altres.
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E l govern central, a finals de novembre, va aprovar la crea-
ció d’un Fons E statal d’Inversió L ocal, el conegut com a

fons Z apatero, destinat a finançar la realització d’obres urgents
de competència municipal, que a l’Ajuntament li pot suposar
una subvenció de gairebé 1.700.000 euros.

D es del PSC , atès que l’objectiu de l’esmentat Fons és la
implicació immediata del món local en la dinamització

de l’economia i la creació de llocs de treball,  vàrem considerar
que optar per les obres de reposició i millora dels serveis d’aigua
potable, d’enllumenat públic, xarxa de baixa tensió i telefonia
i la conseqüent reposició de voreres de les urbanitzacions del
Puig de Sant Ramon i el Bosquetet, que ja disposen de Projecte
redactat en l’anterior legislatura i d’indiscutible urgència, és
una oportunitat única per evitar que el conjunt de la ciutada-
nia les acabi pagant a través del rebut de l’aigua. L’Ajuntament
és responsable directe de les deficiències que pateixen aquestes
infraestructures de serveis, pel fet d’haver-les recepcionat sense
reserves, en el seu dia. 

L ’equip de govern, format per E RC  i C iU , a remolc i a corre-
cuita, manifestaren la seva prioritat per l’arranjament del

Passeig i la construcció dels nous vestuaris del camp de futbol.
En relació amb el primer, creiem que aquesta actuació exigeix

un procés de participació ciutadana sobre la base d’un concurs
previ d’idees, totalment renyit amb la urgència per acollir-se al
Fons. Pel que fa a la construcció dels nous vestidors, per més
d’un motiu, entenem que no compleix els requisits per acollir-
se al Fons, amb la qual cosa es podria perdre definitivament
aquesta important subvenció. Així ho defensarem en el P le en
el qual se sotmetin a debat aquestes propostes.

E n el darrer ple extraordinari,  l’equip de govern va desesti-
mar les al· legacions presentades pel nostre grup per tal que,

entre d’altres mesures, a les ordenances fiscals per al 2009 es
rebaixés el coeficient de l’impost de béns immobles, tal  com el
nostre govern va rebaixar ininterrompudament des del 0,950 el
2001 fins al 0,816 el 2007.Aquesta mesura serveix per evitar
que l’aplicació de la revisió cadastral, realitzada l’any 2002 i
diferida en deu anys, suposi un increment desproporcionat del
rebut a pagar. Amb aquesta negativa de l’equip de govern, els
ciutadans de la Bisbal patirem un increment aproximat del
10% de mitjana en l’esmentat impost. E s fàcil de comprovar,
compareu el rebut que hem pagat fa pocs mesos i sol· liciteu a
l’ajuntament quina quantia haureu de pagar el 2009. 

G rup municipal del PSC ,18-12-2008

En interès de la ciutadania

Balanç del primer any de legislatura

E ns trobem davant l’inici d’un nou any, que segons tots els indi-
cadors econòmics no ens portarà massa alegries a nivell inter-

nacional, però que si analitzem a nivell local ens permet ser força
optimistes. L a Bisbal de finals de 2009 serà molt diferent de la de
finals de 2008, tot un seguit de projectes claus per la nostra ciutat
es portaran a terme. 

L a relació és extensa, però com a projectes de ciutat podem des-
tacar els següents: l’acabament de les obres d’urbanització dels

jardins de T orre Maria. Aquesta obra permetrà dotar a la nostra
ciutat d’un nou espai públic que conjuntament amb la nova ofici-
na de turisme, situada a l’edifici de T orre Maria, serà una
excel·lent porta d’entrada a la Bisbal per a tots aquells i aquelles
que ens visitin. L’acabament de les obres d’urbanització de la zona
esportiva, que permetrà (conjuntament amb els nous vestidors)
donar resposta a una de les demandes més insistents de la gent que
treballa pel desenvolupament del futbol base a la Bisbal. L es obres
de millora dels carrers del nucli antic per aconseguir que el centre
històric de la nostra ciutat esdevingui un pol comercial de primer
ordre dins la comarca del Baix Empordà. L a continuació dels tre-
balls per a la recuperació integral del riu D aró, que entre d’altres
han de permetre posicionar la Bisbal i el seu entorn com un terri-
tori privilegiat des del punt de vista ambiental. L a construcció dels
vestidors de la zona esportiva i la remodelació del passeig
Marimon Asprer i carrer Agustí Font, aquests darrers gràcies al

Fons Estatal d’Inversion L ocal, són una oportunitat excepcional
per crear un eix cultural i comercial únic entre el carrer de
l’Aigüeta, l’aparcament de l’antic camp de futbol, el teatre el
Mundial, la nova biblioteca central comarcal, el casal cívic
(aquests dos de darrers situats a la zona de l’antic escorxador
municipal, que com és evident també es rehabilitarà) i el centre
històric de la ciutat. Per últim, aquest 2009 començaran els tre-
balls de redacció del nou Pla General d’O rdenació U rbana, eina
bàsica per a planificar la Bisbal del futur i una de les propostes
bàsiques d’ERC  a la Bisbal d’Empordà. 

Aquests són els grans projectes de ciutat, però no podem obviar
que al llarg d’aquest 2009 es prioritzaran les actuacions de

proximitat a la ciutadania i que tot això es farà amb planificació
i sentit de ciutat, mal pesi a alguns. U s podem assegurar que els
regidors que formem part del grup municipal d’ERC  a la Bisbal
d’Empordà, continuarem treballant amb la mateixa intensitat,
responsabilitat i compromís que el primer dia que van assolir res-
ponsabilitats de govern. F inalment, des del grup d’Esquerra
Republicana de Catalunya us volem desitjar un molt bon any
2009 i us podem assegurar que continuarem treballant per la nos-
tra ciutat malgrat les constants actuacions obstruccionistes de
l’oposició municipal, que massa sovint confon oposició amb posar
pals a la rodes a l’actual equip de govern de la nostra ciutat.
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L a Bisbal és una ciutat que durant anys va renunciar a la
disciplina viària i això havia de canviar. E ls conductors hem
d’entendre que pel nucli urbà no es pot córrer i que no es pot
aparcar en el primer lloc que ens sembli, que s’ha de respectar els
demés. Si aparquem sobre una vorera, estem perjudicant gent
gran, mainada i persones amb mobilitat reduïda que es veuen
obligats a baixar i posar en risc la seva seguretat. Sempre es diu
que ha estat un moment, que no es fa sovint, però potser no som
conscients del perjudici que causem a d’altres. No pot ser que a
la Bisbal fem coses que no faríem en una altra ciutat.

U n altre tema és la velocitat. H i ha carrers, des del carrer Sant
Josep fins al Paral·lel passant pel vial o la carretera de Calonge,
on els límits de velocitat no existeixen. U n Ajuntament
responsable ha de vetllar per solucionar aquestes problemàtiques;
el nostre ho està fent i les actuacions s’intensificaran durant el
2009. Ben aviat veurem augmentar el nombre de passos de
vianants elevats i també de bandes asfàltiques com la que es va
fer de prova fa uns mesos al Paral·lel.

Cal destacar que enguany es redactarà el Pla L ocal de
Seguretat V iària amb la col·laboració del Servei Català de
T rànsit de la Generalitat, entitat amb la que l’Ajuntament ha
signat fa poc un conveni per poder portar a terme campanyes de
pedagogia viària als centres d’ensenyament i continuarem fent

campanyes informatives adreçades als conductors. 

Però quan la pedagogia falla, ha d’arribar la sanció. Q ue
ningú s’equivoqui, no es tracta de posar més multes per recaptar
més. E l millor que podria passar és que no es recollís ni un euro
en multes perquè voldria dir que tothom és responsable amb el
seu vehicle.

D es de C iU  tenim com a prioritat que voreres, passos de via-
nants, guals, i zones de càrrega i descàrrega quedin buides de
cotxes i motos, així com que els vehicles circulin a les velocitats
adequades. Cal que la policia extremi la vigilància, instal·lar
més pilones i fer funcionar la grua, però sobretot el que cal és la
conscienciació de tots plegats, la col·laboració de tothom. Volem
ser un municipi com els demés, mínimament endreçat i on la
gent pugui circular a peu amb seguretat. No ens sembla que sigui
massa demanar.

Grup Municipal de Convergència i Unió (C iU )

La disciplina viària, una altra prioritat 

Reflexions per al 2009

D esprés d’un any ple d’incidències en el G overn munici-
pal, les expectatives que es generen no són gaire esperan-

çadores. U n dels detonants (el principal) de la crisi de govern
ha estat la necessària regularització de les condicions laborals
del personal de l’Ajuntament.  E sperem arribar a un bon port,
no només en millores salarials sinó també laborals i organit-
zatives per tal que les tramitacions dels ciutadans i ciutadanes
siguin el màxim d’eficients.  T ot un repte! 

L a relació G overn-O posició ve marcada per una forta con-
frontació originada diria jo per el poc diàleg.  U n exemple

recent el trobem en la gestió dels 1,7 milions dels anomenats
popularment “fons Z apatero”.  U na injecció extraordinària
d’aquesta magnitud que no venia prevista en el pressupost,  ha
de ser consensuada entre tots els G rups Municipals: els que
governen i els que no. É s un desig palpable entre la població
en aquests temes d’interés general.  E l nostre interés (  i  del de
la convocatòria de l’ajut esmentat) és que s’hagessin contem-
plat actuacions encaminades a l’eficàcia i eficiència energèti-
ques en alguns dels camps on l’Ajuntament hi té competència.
Amb aquestes actuacions les empreses de la Bisbal haguessin
tingut més oportunitats d’accedir a participar-hi,  ajudant
amb aquesta mesura a superar la crisi .  C al dir que les accions
com les que esmento encaminades a la reducció dels nivells de
gasos d’efecte hivernacle i en conseqüència contra el canvi cli-
màtic han estat recolzades en una declaració aprovada per

unanimitat de tots els grups municipals,  declaració que com
veiem acaba essent paper mullat.  

U n altre projecte recent ( i  no absent de polèmica) és
l’ordenança cívica que si bé és necessària en alguns

aspectes bàsics i demanada per un sector de la població,  aquest
G overn no ha estat capaç d’elaborar-la amb el consens de tots
els G rups Municipals.  Evidentment davant d’aquesta situació
és difícil donar suport a les accions de l’E quip de G overn
Municipal.  

P er altra banda, altre cop se’ns ha recordat que a la nostra
ciutat el teixit associatiu és molt ric i amb molta empen-

ta amb tot el seguit de programacions culturals i socials que
hem vist en aquestes festes.   U na altra cosa a destacar: l’esforç
que han fet alguns comerços de la ciutat a incorporar en la
seva activitat la reducció de les bosses de plàstic d’un sol ús per
bosses reutilitzables.  Aquest fet malauradament no ha estat
acompanyat pel G overn C atalà que ha tombat la iniciativa
que va presentar el G rup Parlamentari d’I C V-E U iA d’anar
més enllà i aplicar mesures serioses per reduir aquest produc-
te. 

E ls nostres desitjos per a la ciutat de la Bisbal de tenir un
govern municipal més dialogant i més innovador per a la

millora del benestar dels bisbalencs i bisbalenques.
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La làmpada de gas, avui electrificada, que hi ha a la sala de juntes de l’Ajuntament és la que abans
il·luminava la sala de sessions de l’antiga casa de la vila del carrer de les Mesures. Funcionava amb
un gasògen omplert de carbur i gasificat amb un gota a gota continu mentre durava el Ple.

JORDI FRIGOLA

Sabies que...?

Amb el suport de

Nom Càrrec    Àrees de responsabilitat Adreça electrònica

LLUÍS SAIS I PUIGDEMONT Alcalde      Hisenda, Planejament i Gestió Urbanística                    llsais@labisbal.cat 

NÚRIA ANGLADA I CASAMAJOR   Regidora   Cultura nanglada@labisbal.cat

XAVIER DILMÉ I VERT Regidor     Promoció. Via pública. Seguretat ciutadana      xavier.dilme@parlament.cat

CARME VALL I CLARA Regidora   Administració i Règim Intern, Gent Gran, Patrimoni         cvall@labisbal.cat 

ÀNGEL PLANAS I SABATER Regidor     Desenv. Local, Medi Ambient, Habitatge, Sanitat        aplanas@labisbal.cat 

JOSEP M. GOU I SALÓ Regidor     Esports, Joventut jgou@labisbal.cat 

NÚRIA FELIP I JACAS Regidora   Educació, Serveis Socials i Cooperació nfelip@labisbal.cat

CCAARRTTIIPPÀÀSS  MMUUNNIICCIIPPAALL

TTEELLÈÈFFOONNSS  DD’’IINNTTEERRÈÈSS

AJUNTAMENT 972 64 09 75

ÀREA DE CULTURA 972 64 25 93

ARXIU COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ                    972 64 18 01

BIBLIOTECA 972 64 21 79

CENTRE D’ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA (CAP)                  972 64 38 08 / 902 077 972

ESCOLES VELLES (Educació, Joventut, Aula d’Adults)  972 64 67 37                                                 

FORESTALS 972 64 20 61

MOSSOS D’ESQUADRA 972 64 18 85

OFICINA DE TURISME DE TORRE MARIA 972 64 55 00

PAVELLÓ D’ESPORTS 972 64 21 98

POLICIA LOCAL 972 64 02 92 

PUNT D’INFORMACIÓ TURÍSTICA AL CASTELL-PALAU 972 64 51 66

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA 972 64 01 10

SARFA 972 64 09 64

SERVEI DE CATALÀ 972 64 34 90

TAXIS 972 41 41 49

TERRACOTA MUSEU                                                972 64 20 67

TORRE MARIA (Medi Ambient i Promoció de la Ciutat)     972 64 68 06


