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LLAA  PPOORRTTAADDAA
Obrim aquest exemplar amb una
fotografia de la marxa de les obres
de la Biblioteca Central Comarcal.
Tant els treballs de consolidació de
l’antic escorxador, com els de la nova
estructura que connectarà amb
l’antic edifici, van prenent forma.

EEddiicciióó:: octubre del 2011
EEddiittaa:: Ajuntament de la Bisbal d’Empordà
CCoooorrddiinnaacciióó:: Àrea de Comunicació
TTiirraaddaa:: 4.250 exemplars
www.labisbal.cat
Dipòsit legal: Gi-209-2008

Fotos de portada: Lluís Bruguera-Cortada.

‘‘EEll  PPllaa  ddee  BBaarrrriiss  mmaarrxxaa  bbéé’’
TTeerrrriittoorrii  nnoo  pprreecciissaa  qquuaann  ppaaggaarràà  eellss  228844..000000  €€  aavvaannççaattss  ppeerr  ll’’AAjjuunnttaammeenntt  

El responsable de l’Oficina de Gestió del Programa de Barris de la Generalitat, Ramon Botey, va
dir, el 29 de setembre passat a la Bisbal, que ‘el Pla de Barris de la Bisbal marxa bé’ i que la
‘impressió que deixa és molt bona’. Botey ho va dir en la segona reunió del Comitè d’Avaluació
i Seguiment del Pla de Barris de la Bisbal, que es va fer a la sala de vidre del Mundial.

Ramon Botey va parlar de la possibilitat que
es puguin fer ajornaments del termini
d’execució de les obres per un període de fins
a tres anys gràcies a una modificació de la
normativa. També va explicar que aquesta
pròrroga no ha d’afectar els programes
sociolaborals, de participació i comunicació,
tot i que no va concretar si la modificació
normativa és imminent.

L’alcalde de la Bisbal, Lluís Sais, va fer la
presentació introductòria de l’estat del Pla de
Barris. En la seva intervenció, i referint-se a la
situació econòmica, Sais va demanar que es
concreti quan es pagaran els prop de
284.000€ que l’Ajuntament ja ha avançat,
que corresponen a les certificacions d’octubre
de 2010 (de la qual queden pendents
96.000€) i maig de 2011 (187.823,43€). 

L’alcalde de la Bisbal, Lluís Sais, davant el cap de l’Oficina de Gestió del Programa de Barris, del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, durant la presentació dels treballs fets el darrer
any a la Bisbal al Comitè d’Avaluació i Seguiment, el 29 de setembre passat. Foto: Lluís Bruguera.

La passera sobre el Daró. La nova passera sobre el riu Daró es va començar a muntar
a final del mes d’agost, tot i que les primeres feines de pilotatge i preparació de la llera per
aguantar l’estructura del pont es van fer abans. Les feines de soldar l’estructura i col·locar
la fusta s’han fet durant el mes de setembre. També s’ha treballat sobre la il·luminació i
acabats que han de permetre que sigui operativa aquesta tardor. Foto: Lluís Bruguera.



Benvolguts/benvolgudes,

Iniciem una nova legislatura que, sens dubte, ve marcada i condicionada per la situació econòmica global, a la qual
la nostra ciutat no és aliena.

En la meva intervenció del passat 11 juny, dia en què vaig prendre possessió novament del càrrec d’alcalde, vaig
posar de manifest que aquesta seria gairebé amb tota seguretat la legislatura més difícil i complicada per als
ajuntaments des de la restauració de la democràcia.

I val a dir que en aquests primers mesos així s’ha pogut constatar. Al mal endèmic del seu finançament insuficient,
hi hem hagut d’afegir decisions unilaterals d’administracions superiors (Govern de l’Estat i de la Generalitat) que
suposen encara més una disminució important dels ingressos dels ens locals.

Davant d’això, és evident que estem obligats a fer un exercici d’optimització i racionalització dels recursos de què
disposem i a prioritzar aquells serveis imprescindibles per al ciutadà, malgrat que algun d’ells no siguin d’obligatòria
prestació per part de l’Ajuntament.

I també caldrà reforçar les polítiques socials i de cohesió enfront de les grans inversions, perquè malauradament
cada vegada són més els ciutadans i ciutadanes que es troben en una situació de precarietat.

De tot això, en som conscients, però també és cert que el fet de governar en minoria farà que aquesta línia que
volem marcar necessiti el suport d’altres grups polítics per poder avançar.

I és aquí on esperem que la responsabilitat de tothom es posi de manifest, que s’aparquin els tacticismes i les
estratègies polítiques i que prevalguin els interessos de la ciutat i la ciutadania per davant dels interessos de
partit.

Les persones que fem política, ja sigui a petita o a gran escala, tenim l’obligació i la responsabilitat de generar la
confiança que, en alguns casos, i de forma merescuda, hem perdut davant el ciutadà. I només podrem assolir-ho
amb una actuació transparent, honesta i exemplar i demostrant rigor i bona gestió dels recursos públics.

Aquest és, sens dubte, un dels altres grans reptes que tenim per endavant i tant de bo demostrem ser capaços d’estar
a l’alçada de les circumstàncies.

Cordialment,

Lluís Sais i Puigdemont 
AAllccaallddee  
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. FONT: Elaboració pròpia.

ERC 11..221122 3333,,7777%% 66 1.277 31,08% 5 --6655 ++22,,6699  

PSC 11..110000 3300,,6655%% 66 1.495 36,38% 5 --339955 --55,,7733

CiU 662288 1177,,5500%% 33 751 18,28% 2 --112233 --00,,7788

ICV-EUiA 227711 77,,5555%% 11 376 9,15% 1 --110055 --11,,6600

PP 118855 55,,1155%% 11 115 2,8% - ++7700 ++22,,3355
Vots

comptats
33..666677 5533,,7766%% 4.147 62,71% --448800 --88,,9955

Abstencions 33..115544 4466,,2244%% 2.466 37,29% ++668888 ++88,,9955

Vots nuls 7788 22,,1133%% 38 0,92% ++4400 ++11,,2211
Vots en 
blanc 119933 55,,3388%% 95 2,31% ++9988 ++33,,0077

CCOOMMPPAARRAATTIIVVAA  DDEELLSS  RREESSUULLTTAATTSS  DDEE  LLEESS  EELLEEEECCIIOONNSS  MMUUNNIICCIIPPAALLSS  AA  LLAA  BBIISSBBAALL  DD’’EEMMPPOORRDDÀÀ  22000077  --  22001111
AANNYY  22001111                                                                      AANNYY  22000077                                                              VVAARRIIAACCIIÓÓ    

CCoonncceeppttee          VVoottss                      PPeerrcceennttaattggee      RReeggiiddoorrss          VVoottss                      PPeerrcceennttaattggee        RReeggiiddoorrss        VVoottss                      VVaarriiaacciióó  %%                      

ELECCIONS MUNICIPALS 2011: les eleccions del 22 de maig passat van donar com a resultat que la força més
votada va ser ERC (1.212 vots i sis regidors), seguida del PSC (1.100 vots i sis regidors), CiU (628 vots i tres
regidors), ICV-EUiA (271 vots i un regidor) i l’entrada per primera vegada del PP (185 vots i 1 regidor). ERC va
ser el partit que més va créixer en percentatge de vots (2,69 punts), seguit del PP (2,35 punts) respecte de les
anteriors eleccions municipals, mentre que PSC (-5,73), ICV-EUiA (-1,60) i CiU (-0,78) van baixar.

EERRCC  gguuaannyyaa  lleess  eelleecccciioonnss  mmuunniicciippaallss
LLlluuííss  SSaaiiss  PPuuiiggddeemmoonntt  ggoovveerrnnaarràà  eenn  mmiinnoorriiaa  ii  aannuunncciiaa  qquuee  nnoo  eess  ttoorrnnaarràà  aa  pprreesseennttaarr

El Ple de l’11 de juny del 2011 va votar com
a alcalde de la Bisbal d’Empordà Lluís Sais
Puigdemont, d’ERC. L’alcalde, en el seu
discurs d’investidura, va felicitar els
regidors  i va dir: ‘Encetem el govern amb
minoria però no tanquem cap porta.
Haurem de parlar amb tots els grups.
Segurament serà la legislatura més
complicada que hauran d’afrontar els
ajuntaments a causa de la situació de
finançament precari’.

Lluís Sais va dir que tenia dos reptes per a
la legislatura: aconseguir que la
participació ciutadana en les grans
decisions sigui ben present i tenir una
ciutat cohesionada. L’alcalde de la Bisbal
també va anunciar que és la darrera
vegada que es presenta, ja que quan hagi
completat aquesta legislatura haurà estat
vint anys en la política activa, primer com
a regidor a l’oposició i després com a

alcalde. Lluís Sais ha afegit que aquesta
legislatura segurament ‘s’hauran acabat
les grans inversions i caldrà centrar-se en
els serveis a les persones i en les polítiques
de promoció’. Tot i això, Sais va assegurar
que cal acabar la Biblioteca Central
Comarcal, el Terracotta Museu i ‘vetllar
perquè la Generalitat construeixi el Casal
Cívic i l’estació d’autobusos. ‘Això no vol
dir que l’Ajuntament no faci res, farem,
amb seny i responsabilitat’, i va assegurar
que no es pot prescindir del Geriàtric, de la
Seguretat Ciutadana i dels serveis a les
persones.

La portaveu de CiU, Núria Anglada, va dir
que ERC ha de buscar complicitats i va
afirmar que ‘ERC no ha estat capaç
d’arribar a cap acord ni amb el PSC ni amb
CiU’ i va parlar del pacte de govern de la
darrera legislatura com a pacte ‘caducat’ i
que ‘cal renovar’. 

El regidor del PSC, Òscar Aparicio, va dir
que l’empat a regidors amb ERC els dóna
una gran responsabilitat per un govern
fort a la Bisbal si es troba un projecte de
mínims comú i va lamentar que ERC
‘tanqués portes amb el nostre grup.
Aparicio va  afirmar que ‘caldrà un esforç
de diàleg de l’equip de govern’ i va
demanar que aquest diàleg es produeixi.
Va anunciar una oposició constructiva i
que estan disposats a ‘ajudar a qui ens ho
demani i a buscar complicitats’.

El regidor d’ICV-EUiA, Pere Teixidor, va dir
que aposta per la participació ciutadana i
la transparència i que es mostrarà ferm en
mantenir els serveis a les persones. 

El regidor del PP, Andrés Cano, va felicitar
l’alcalde i va anunciar una oposició
constructiva, un treball transparent i
honradesa.



ELECCIONS MUNICIPALS 2011: el nou Ajuntament passa de tenir tretze regidors a tenir-ne disset i de quatre
grups municipals a cinc. Els plens ordinaris se celebraran el darrer dimarts de cada mes.
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AAnnddrrééss  CCaannoo  ii  BBoonniilllloo
Regidor pel PP.

PPeerree  TTeeiixxiiddoorr  ii  HHeerrnnáánnddeezz
Regidor per ICV-EUiA.

XXaavviieerr  DDiillmméé  ii  VVeerrtt
Regidor per CiU.

XXaavviieerr  FFoonntt  ii  GGaallíí
Regidor per CiU.

NNúúrriiaa  AAnnggllaaddaa  ii  CCaassaammaajjoorr
Regidora per CiU.

CCaarrlleess  SSaannjjoosséé  ii  BBoosscchh
Regidor pel PSC.

AAllbbeerrtt  PPaacchheeccoo  ii  PPllaannaass
Regidor pel PSC.

JJoorrddii  GGaassuullll  ii  PPuujjooll
Regidor pel PSC.EEvvaa  BBaassssóó  ii  PPuuiigg

Regidora pel PSC.
MMaarrttaa  CCaarrooll  GGeerroonnèèss
Regidora pel PSC.

JJoosseepp  MMaarriiaa  GGoouu  ii  SSaallóó
Regidor per ERC.
Regidor de Joventut.
Delegació específica:
Festa Major.

VVííccttoorr  MMuurriiaannaa  ii  PPeeddrroossaa
Regidor per ERC.
Regidor d’Esports,
Educació i Cooperació.

GGeemmmmaa  PPaassccuuaall  ii  FFaabbrreellllaass
Regidora per ERC.
Regidora de Medi
Ambient, Habitatge,
Sanitat i Participació
Ciutadana.

ÀÀnnggeell  PPllaannaass  ii  SSaabbaatteerr
2n tinent d’alcalde.
Regidor per ERC.
Regidor de Promoció
Econòmica, Cultura,
Comunicació, TIC i
delegat del Pla de Barris.

CCaarrmmee  VVaallll  ii  CCllaarraa
1a tinent d’alcalde.
Regidora per ERC.
Regidora Hisenda i
Patrimoni; Administració
i Règim Interior; Gent
Gran i Serveis Socials.

ÒÒssccaarr  AAppaarriicciioo  ii  PPeeddrroossaa
Regidor pel PSC.

LLlluuííss  SSaaiiss  ii  PPuuiiggddeemmoonntt
AAllccaallddee
Regidor per ERC.
Regidor d’Urbanisme, Via
Pública, Atenció
Ciutadana i Seguretat
Ciutadana.

NNoouu  ccaarrttiippààss  mmuunniicciippaall
El nou govern està format pels sis regidors d’ERC, les delegacions dels quals
podreu veure en aquesta plana. A part de la Junta de Govern, presidida per
l’alcalde, i de les delegacions de cada regidor, trobareu la seva participació  en
òrgans col·legiats a www.labisbal.cat.
Cada grup municipal té un portaveu i un portaveu adjunt, que són: Carme Vall
i Àngel Planas per ERC; Òscar Aparicio i Albert Pacheco pel PSC; Núria Anglada
i Xavier Font, per CiU; Pere Teixidor per ICV-EUiA, i Andrés Cano pel PP.
Les retribucions dels regidors per assistència al Ple seran de 200 euros; per
assistència a la Junta de Govern, 200 euros; per assistència a la Comissió
Informativa, 40 euros, i per assistència a la Junta de Portaveus, 40 euros. El Ple
també va acordar una assignació fixa als grups municipals de 170 euros al mes
i de 52 euros al mes per cada regidor electe. La retribució de l’alcalde es va fixar
en 45.000 euros bruts anuals, als quals Lluís Sais va renunciar.



URBANISME: el 6 de maig passat l’Ajuntament de la Bisbal va adjudicar les obres de la tercera fase del nucli
antic a Construccions Matas, per un import de 657.541,19 euros. Les obres, que van començar la primera
setmana d’octubre, afecten la plaça de la Llibertat, la plaça Jacint Verdaguer i els carrers Germans Sitjar i la
Canonja. El preu de sortida de l’obra licitada era de 822.235 euros. L’Ajuntament es va reunir amb els veïns
per informar-los de l’inici de les obres, condicionades per la prospecció arqueològica prèvia.

CCoommeennççaa  llaa  IIIIII  FFaassee  ddeell  nnuuccllii  aannttiicc
EEllss  ttrreebbaallllss  aarrqquueeoollòòggiiccss  pprreevviiss  hhaauurraann  ddee  ddooccuummeennttaarr  lleess  ttrroobbaalllleess  aall  vvoollttaanntt  ddee  ll’’eessggllééssiiaa

La tercera fase de recuperació del nucli
antic connectarà per darrere l’església
amb les obres de la segona fase. Però
abans de començar les obres d’aquesta
tercera fase pròpiament, l’Ajuntament es
va reunir amb els veïns per tractar, d’una
banda, de les contribucions especials que
afecten aquesta obra i, de l’altra, per
explicar les implicacions que tindran les
prospeccions arqueològiques prèvies que
s’han de fer sobretot darrere l’Església.

Les obres han començat per la plaça
Jacint Verdaguer i pel carrer Germans
Sitjar i la connexió d’aquests dos carrers
amb el Pella i Forgas. Prèviament a l’inici
de l’obra pròpiament dita, l’empresa
subministradora d’aigua Sorea va
habilitar una canonada d’aigua
alternativa a la que va soterrada, ja que
amb l’inici de les obres quedarà
inutilitzada la conducció habitual.

Quant a la prospecció arqueològica,
s’actua abans de les obres de renovació
dels serveis per preservar el patrimoni
arqueològic afectat per aquesta III Fase. I

una de les incògnites és saber de quin patrimoni es
tracta i del temps d’intervenció que caldrà destinar-hi, ja

que el ritme de prospecció
arqueològica és més lent
que el ritme normal dels
treballs de rehabilitació
com ja es va poder veure en
les obres de la segona fase.
Les obres s’aturaran a
principi de desembre,
coincidint amb el pont
festiu, i es reiniciaran
passat Reis. L’empresa es va
comprometre en la reunió
informativa amb els veïns a
tenir almenys el formigó
posat a la zona de Jacint
Verdaguer i Germans Sitjar
abans de l’aturada
nadalenca.

Les obres d’aquesta III Fase
del nucli antic formen part
del projecte del Pla de
Barris que subvenciona en
un 50% la Generalitat i en
un 50% l’Ajuntament de la
Bisbal i que té un pressu-
post de 8.155.000 €. 

La zona d’actuació de la III Fase. Plànol: Àrea d’Urbanisme.

66 IINNFFOORRMMAATTIIUU
MMUUNNIICCIIPPAALL

PPllaaççaa  PPeerree  LLlloobbeerraass.. S’hi han posat arbres i sauló, els serveis, les voreres
i un nou enllumenat. A tocar del carrer Josep Irla s’hi ha fet una franja
enjardinada amb bancs, papereres i una nova font. Aquesta és la
primera de quatre zones verdes incloses al Pla Parcial de la Guardiola,
valorades en 130.000 euros i que paga l’Incasol. Foto: Lluís Bruguera.

UUrrbbaanniittzzaacciióó  ppuuiigg  ddee  SSaanntt  RRaammoonn.. Sorea va iniciar el mes de maig els
treballs del projecte de millora i soterrament dels serveis d’aigua
potable, enllumenat públic, línies de baixa tensió i telefonia de la
urbanització del puig de Sant Ramon, per un import de 1.517.509 €. Els
treballs tenen una durada prevista de catorze mesos. Foto: L. Bruguera.



Lluís Sais va anunciar en la inauguració
de l’exposició temporal que el Terracotta
Museu podria obrir les portes el 2012 i
que quan ho fes seria el segon més gran
de Catalunya. Les obres és previst que es
puguin començar a partir d’aquesta
tardor i, a l’exterior, la reforma de l’espai
permetrà reobrir una part del Museu a
l’aire lliure. A més, es canviarà la imatge
de l’entrada i la redacció del projecte
museogràfic es farà des del Museu.

En la primera i segona fase d’ampliació i
rehabilitació de l’edifici s’hi han invertit
886.208 €, dels quals la Diputació
n’hauria aportat 240.000 € (conveni de
col·laboració), el FEDER 316.000 € i els
330.208 € restants provenen de fons
propis de l’Ajuntament. L’octubre de
2009 es va iniciar la rehabilitació de les
dues xemeneies del Museu, amb un cost
de 141.613,34 € (IVA inclòs), la majoria
assumits per l’Ajuntament, i amb suports
econòmics de la Diputació de Girona
(13.400 €) i de l’entitat bancària Caixa
Laietana amb 40.000 €.

CULTURA: la tercera fase de Terracotta Museu, adjudicada el desembre passat i que té una subvenció de
550.000 euros dels fons FEDER, servirà per actuar en el recinte exterior i transformar l’accés, creant una
avantsala del Terracotta. El projecte museogràfic es farà des del mateix Museu i això representarà un estalvi
econòmic important. Aquest estiu el Terracotta Museu ha organitzat l’exposició temporal ‘Ceràmica i
Arquitectura. Els Coromina, Rafel Masó i la gènesi de la Gabarra’ que ha tingut molt bona acollida.

RReeccttaa  ffiinnaall  aall  TTeerrrraaccoottttaa  MMuusseeuu
LL’’eexxeeccuucciióó  ddee  llaa  tteerrcceerraa  ffaassee  ddee  rreehhaabbiilliittaacciióó  ii  ddeell  pprroojjeeccttee  mmuusseeooggrrààffiicc  eessttaann  eenn  mmaarrxxaa  

EEllss  ppoouuss  ddee  ggllaaçç  ddee  llaa  ffoonntt  ddee
ccaann  SSaalloommóó,,  ddeeccllaarraattss  BBCCIINN
La Generalitat va declarar els pous de glaç de la font
d’en Salomó -a la foto- bé cultural d’interès nacional
de zona d’interès etnològic, a final d’agost. Amb la
declaració -que inclou el molí d’en Frigola (Cruïlles,
Monells i Sant Sadurní de l’Heura), el molí del Mas
Xifra de Vall i el de Canyadella, la Vall de Bell-lloc
(Palamós), la rajoleria de can Frigola (Forallac), el
forn Gran de Fonteta (Forallac), la font Picant
(Madremanya), la mina Victoria Esperanza (Celrà), la
mina Niño Jesús (Celrà) i el sistema de regadiu de
can Vilallonga (Cassà de la Selva)-  les Gavarres es
converteixen en el primer Espai Natural Protegit
amb el reconeixement de ser una Zona d’Interès
Etnològic. Foto: Lluís Bruguera.
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''CCeerrààmmiiccaa  ii  AArrqquuiitteeccttuurraa..  EEllss  CCoorroommiinnaa,,  RRaaffaaeell  MMaassóó  ii  llaa  ggèènneessii  ddee  llaa  GGaabbaarrrraa''.. L’exposició, que
l’han visitat més d’un miler de persones, explicava el procés previ a la constitució de la
Gabarra i també els primers anys de l'empresa i com els protagonistes s'adonen de les
possibilitats de la ceràmica en el món de l'arquitectura i la construcció. La mostra la va
inaugurar l’alcalde de la Bisbal, Lluís Sais, el 4 de juny passat -a la imatge, flanquejat pel
conservador del Museu, Xavier Rocas, i l’anterior regidora de Cultura, Núria Anglada. La mostra
va tancar el 30 de setembre passat. Foto: Lluís Bruguera.
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L'alcalde de la Bisbal, Lluís Sais, va
afirmar que 'els expositors de la Fira van
manifestar un grau de satisfacció alt i per
a nosaltres el més important és que els
expositors hagin sortit satisfets. No es
tracta tant del nombre de visitants com
del volum de negoci que aquests poden
generar per a la Fira i per a la ciutat' va
remarcar Lluís Sais, que va afegir que 'els
expositors solen tancar en positiu la seva
participació en aquesta Fira'. 

Els expositors van valorar molt
positivament l'organització, la distribució
dels estands, els serveis que oferien i la

campanya publicitària. Igualment també
van tenir bona consideració les activitats
paral·leles. Les visites guiades
orga-nitzades, tant a l'exposició de
mobles antics de la Fundació Mascort al
castell palau com a la Fira, van ser tot un
èxit. 

La vicepresidenta del Govern, Joana
Ortega, va assegurar en la inauguració
que aquesta Fira és un reconeixement a
la feina del sector dels antiquaris i ha
destacat el dinamisme de la Bisbal i la
seva voluntat d’esdevenir capital de fires
i congressos del Baix Empordà. 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT: l'Ajuntament de la Bisbal ha valorat de
forma molt positiva la VIII Antic Empordà tot i haver disminuït el
nombre de visitants, fins a 9.000, respecte de l'anterior edició de l’any
2009, un 30% menys. La raó principal és que majoritàriament s'han
assolit les perspectives que els expositors tenien dipositades en la Fira.

VVIIIIII  FFiirraa  AAnnttiicc  EEmmppoorrddàà

BBoonnaa  aaccoolllliiddaa  ddee  lleess
JJoorrnnaaddeess  ddee  PPaattrriimmoonnii  
Les dues visites guiades que es van
orga-nitzar a la Bisbal amb motiu de les
Jornades Europees de Patrimoni d’aquest
setembre van tenir una molt bona
acollida. D’una banda, la visita al
magatzem del Terracotta Museu va tenir
més de 40 participants i la visita al
convent dels franciscans en va tenir 65, ja
que es van presentar 25 persones més de
les inscrites el mateix dia de la visita.  Els
participants van valorar poder visitar dos
indrets que solen estar tancats al públic.

PPrroommoocciióó  ddee  llaa  mmaarrccaa
CCeerrààmmiiccaa  ddee  llaa  BBiissbbaall  eenn
ccààmmppiinnggss  ddee  llaa  CCoossttaa  BBrraavvaa

L’Ajuntament de la Bisbal va promocionar
la ciutat com a capital de la ceràmica en
càmpings de la Costa Brava aquest estiu
en col·laboració amb el ceramista Josep
Torres i l’Associació de Comerciants de
l’Aigüeta. La campanya es va fer en
càmpings dels municipis de Castelló
d’Empúries, Sant Pere Pescador, Torroella
de Montgrí, Pals i Platja d’Aro. Als turistes
que van visitar la ciutat se’ls va donar un
obsequi a l’Oficina de Turisme, una
pastilla de pasta ceràmica de 500 grams,
proporcionada per Argiles Colades Trayter.

XXXXIIIIII  FFiirraa  ddee  BBrrooccaanntteerrss

La XXIII Fira de Brocanters va presentar en
aquesta edició més de trenta expositors.
La Fira es va dur a terme, com és habitual,
l’onze de setembre, al passeig Marimon
Asprer, de deu del matí a dues del migdia.

BREUS

‘‘DDee  CCuubbaa  aa  llaa  BBiissbbaall,,  eell  lllleeggaatt  ddeellss
iinnddiiaannss’’  

Les visites als obradors, les demostracions de torn, el
nou servei de lloguer de bicicletes i les visites guiades
relacionades amb el patrimoni dels indians -amb 277
inscrits- han estat els elements destacats de les
activitats d’estiu organitzades per l’Ajuntament.  El
regidor de Promoció Econòmica, Àngel Planas, va
presentar-ho a final de juny al sector de la restauració.
Les activitats es van recollir en un fullet que posava en
valor com a atractius turístics la ceràmica, el patrimoni
històric, el turisme actiu, les manifestacions culturals i el
comerç i la gastronomia. FOTO: Lluís Bruguera.

La vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, i l’alcalde de la Bisbal, Lluís Sais, en la inauguració
de la VIII Antic Empordà, conversant amb una de les expositores. Foto: Lluís Bruguera.



Els treballs per a la creació del Consell
d’Entitats es van iniciar a finals del 2010 i
a començaments d’aquest 2011 es van
començar a fer les primeres reunions
tècniques per engegar el procés participat
que haurà de dur a la creació del Consell
d’Entitats. El 9 de febrer passat es va fer la
primera reunió del Grup Promotor del
Consell d’Entitats, que és l’encarregat de
liderar aquest projecte, amb
l’assessorament de l’empresa Neópolis,
que n’és la redactora. Igualment, es va
constituir un grup tècnic de suport, per
recollir també aportacions de tècnics
municipals que tenen relació amb el món
de les entitats bisbalenques.

El procés participat ha consistit a fer
enquestes a totes les entitats de la Bisbal
que ho han volgut, s’han fet enquestes en
profunditat a persones coneixedores del
món associatiu bisbalenc i als
representants dels grups polítics, i s’han
dut a terme dos grups de treball amb
responsables de les entitats bisbalenques.

Amb tota la informació que s’ha recollit
durant aquest procés, un tècnic de
l’empresa Neópolis ha elaborat un
document de diagnosi que el Grup
Promotor ha validat. A principi d’octubre
s’ha presentat el primer esborrany de
reglament del Consell d’Entitats i tan bon
punt estigui validat pel Grup Promotor es
convocarà la primera reunió del Consell
d’Entitats. 

Paral·lelament, l’Ajuntament ha iniciat la

PARTICIPACIÓ CIUTADANA: l’any 2008 es va elaborar el Pla Director de Participació Ciutadana, que feia una
diagnosi de la participació al municipi i proposava accions de millora. Una de les propostes fetes per les
entitats i recollides pel Pla era la creació d’un Consell d’Entitats. Gràcies a una subvenció de la Generalitat i
al suport econòmic i tècnic de l’Ajuntament ha estat possible endegar el procés de creació del Consell
d’Entitats de la Bisbal, que ara és a la recta final i properament es convocarà per primera vegada.

EEll  CCoonnsseellll  dd’’EEnnttiittaattss  ss’’eennggeeggaa  aaqquueessttaa  ttaarrddoorr
LL’’AAjjuunnttaammeenntt  ppoossaa  ccaalleennddaarrii  aall  ddeesspplleeggaammeenntt  ddeell  PPllaa  DDiirreeccttoorr  ddee  PPaarrttiicciippaacciióó  CCiiuuttaaddaannaa

creació d’un registre únic, centralitzat i
informatitzat de les entitats, per facilitar
precisament la creació del Consell
d’Entitats. La creació del Registre
d’Entitats també és una de les propostes
que recull el Pla Director de Participació
Ciutadana.

CCaalleennddaarrii  ddeell  PPDDPPCC

La regidora de Participació Ciutadana,
Gemma Pascual, ha explicat que la
intenció de l’Ajuntament és posar data a
les propostes que recull el Pla Director de
Participació Ciutadana. Així, la creació del
Consell d’Entitats i del Registre d’Entitats
seran de les primeres propostes de dur-se
a terme del conjunt de gairebé 50 mesures
que contempla aquest Pla i que es
divideixen en quatre línies estratègiques
que inclouen l’organització interna de
l’Ajuntament, el sistema informatiu
municipal, les relacions amb els ciutadans
i les relacions amb el teixit associatiu.

El desplegament del Pla Integral de
Recuperació del Daró, que es va presentar
el març passat, recull propostes fetes per
ciutadans de la Bisbal i pels especialistes
que han intervingut en el projecte. El Pla
proposa accions relacionades amb el cabal
del riu, amb les zones inundables, amb
l’erosió provocada pels canvis en el perfil,
amb la condició de connector natural
sotmès a pressió humana, amb el
planejament urbanístic, amb la seva
capacitat de convertir-se en un actiu
transformador de la ciutat i amb aquelles
que tenen relació amb el patrimoni
cultural, els usos socials i la identitat.

DDeesspplleeggaammeenntt  ddeell  PPllaa  ddee  RReeccuuppeerraacciióó  IInntteeggrraall  ddeell  DDaarróó
SSeeggoonnaa  iinntteerrvveenncciióó  ppeerr  mmiilllloorraarr  lleess  ccoonnddiicciioonnss  aammbbiieennttaallss  aa  ppaarrttiirr  ddeell  ppoonntt  ddee  ll’’EEmmbbuutt

El Pla ha comptat amb la participació
ciutadana a l’hora de definir punts forts i
febles i a l’hora de fer propostes
d’actuació. Cadascuna de les 36 accions
que proposa conté el nivell de prioritat
que li van atorgar els ciutadans i el nivell
de prioritat que li han assignat els tècnics.

Alguna de les accions proposades en
aquest Pla ja s’han dut a terme, com la
millora de les condicions ambientals del
tram inicial del Daró al municipi, que es va
realitzar la tardor del 2010, amb un
pressupost de 48.000 euros. Aquesta acció
va ser valorada amb la màxima prioritat

tant pels ciutadans com pels tècnics que
intervenen en el Pla.

Precisament, aquesta tardor està prevista
una segona intervenció per millorar les
condicions ambientals del riu a partir del
pont de l’Embut dins el terme municipal,
amb un pressupost de 76.700 euros, una
part dels quals els paga la Diputació.

El PRI Daró és una iniciativa de
l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà que
té el suport de la Diputació de Girona i de
Catalunya Caixa sota la direcció tècnica de
GeoServei.

Una de les sessions de treball amb entitats
que es van fer al Mundial. FOTO: L. Bruguera.
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Una trentena de persones va seguir l’abril
passat la primera sessió amb monitor al
parc de salut de la zona esportiva de la
Bisbal. La fisioterapeuta va mostrar als
assistents com s’han d’utilitzar els
aparells que s’han instal·lat al parc de
salut. Els Parcs Urbans de Salut van
dirigits a persones adultes a partir de 16
anys. Els exercicis previstos tenen un
mínim impacte articular, estan pensats
per millorar la higiene postural, amb
moviments guiats i de fàcil execució per
evitar riscos i tenen una transferència
positiva a la vida diària.

Cada mes es programa una sessió amb
monitor a cadascun dels dos parcs que hi

ha a la Bisbal, a la zona esportiva i a Torre
Maria, i les dates les podeu consultar a
www.labisbal.cat. També les trobareu a
les pantalles del CAP, que, a més,
man-tindrà oberta la porta que dóna
accés als jardins de Torre Maria per
facilitar l’accés al parc de salut. 

Els tres itineraris de salut de la Bisbal ja
estan senyalitzats, connecten entre ells i
fan un, tres i cinc quilòmetres,
respectivament. Alguns divendres de
setembre i octubre un preparador físic ha
aconsellat els usuaris sobre com treure’n
profit. En podeu veure el recorregut, el
perfil d’alçades o us els podeu
descarregar al GPS a www.labisbal.cat

SALUT: l’Ajuntament de la Bisbal ha instal·lat dos nous parcs urbans de
salut a la ciutat, un als jardins de Torre Maria i un altre al costat del
pavelló d’esports. Els parcs formen part d’una acció conjunta amb
Dipsalut per millorar la salut de la gent adulta que es completa amb una
xarxa d’itineraris de salut, inaugurats aquest setembre.

PPaarrccss  ii  iittiinneerraarriiss  ddee  SSaalluutt

EEssttoorrnneellllss
L’Ajuntament de la Bisbal va haver
d’intervenir aquest mes d’agost per fer
fora del carrer Agustí Font, del passeig
Marimon Asprer i de l’aparcament del
camp de futbol vell un grup d’estornells.
Els estornells normalment envaeixen les
zones arbrades de les ciutats a la tardor
però aquesta vegada es tractava, segons
l’empresa encarregada de foragitar-los,
d’un grup d’estornells fixat a la zona i, per
tant, molt més complicat d’expulsar. Tot i
amb això, l’empresa va aconseguir fer-los
fora amb una intervenció d’una setmana. 

CCaarrttrróó  ccoommeerrcciiaall

L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà i el
Consell Comarcal del Baix Empordà van
fer aquest juliol una campanya a més de
200 comerços de la ciutat per reforçar el
servei de recollida de cartró comercial.
Aquest servei fa tres anys que es du a
terme i l'objecte de les visites ha estat
informar del servei als comerços de nova
obertura i reforçar l'ús del servei en
aquells ja que estaven en actiu.

NNeetteejjaa  ddee  rreeccss  sseemmiiuurrbbaannss

L’Ajuntament ha desbrossat la llera i ha
retirat els residus dels recs semiurbans del
Raig, del Madralet, del rec del Mig, del rec
del Madral i de part del rec del Molí. La
intervenció, amb una extensió de 4.250
metres, es fa cada any abans de l’inici de
la tardor per reduir el perill d'inundacions
en cas de pluges fortes. El cost de les
tasques dutes a terme per desbrossar
aquests recs ha estat de 6.508,76 €. 

BREUS

AArrrriibbeenn  eellss  pprriimmeerrss  ddeessffiibbrriill··llaaddoorrss  

L’Ajuntament de la Bisbal va rebre aquest mes de juny
dos desfibril·ladors dels vuit que tindrà la ciutat. Aquests
dos aparells es complementaran amb sis de fixos que
estaran instal·lats en diferents punts de la ciutat. El cap
de la Policia Local, Josep Cruz, va ser l’encarregat de
rebre els equips de mans del president en funcions de
Dipsalut, Josep Marigó. Actualment, tot i que els
dispositius actuen de forma totalment automàtica, una
part dels agents del cos ja ha rebut la formació per
utilitzar-los. Quan es lliurin els sis desfibril·ladors que
van instal·lats en punts fixos de la ciutat, tots els agents
de la Policia Local hauran rebut la formació per utilitzar
els equips. FOTO: Lluís Bruguera.

La monitora, al centre, aconsella dues usuàries com fer servir els aparells. FOTO: Lluís Bruguera.
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CCoommeennççaammeenntt  ddee  ccuurrss  
LLeess  eessccoolleess  ddee  llaa  BBiissbbaall  ii  ll’’iinnssttiittuutt  iinniicciieenn  lleess  aaccttiivviittaattss  aammbb  22..227766  aalluummnneess

EDUCACIÓ: la situació de crisi ha disparat la demanda de formació arreu i l’Aula d’Adults no n’ha estat una
excepció, sobretot pel que fa a les classes de preparació a les proves d’accés a grau superior, que han
registrat prou demanda com per organitzar un curs de tarda. La resta de propostes formatives, dirigides a
sectors variats dels ciutadans de la Bisbal, també han tingut una bona acollida i prova d’això en són les més
de 270 persones que s’hi han inscrit.

El nou curs a la Bisbal d’Empordà va
iniciar-se el 12 de setembre amb 2.276
alumnes. Les activitats extraescolars s’han
adaptat en diferent mesura als nous horaris
escolars, que han adoptat tots els centres
excepte l’escola Cor de Maria, que seguirà
fent l’horari que feia l’any anterior. El Tren
Petit acollirà 146 alumnes; el Joan de
Margarit, 450; l’escola Mas Clarà, 410; el Cor
de Maria, 250 i l’Institut de la Bisbal, 970
alumnes. Des de mitjan del mes de juliol la
Regidoria d’Educació ha registrat setze
alumnes nouvinguts, tres que corresponen a
l’ensenyament infantil, nou de primària i
quatre d’ESO, que procedeixen de la resta de
l’Estat, de Marroc, Equador, Hondures,
Gàmbia i Romania.

El Patronat Municipal d’Esports ha iniciat les
activitats d’aquest curs 2011-12 amb més de
200 inscrits, més de 100 nens i 100 adults,
respectivament. Les activitats del Patronat
Municipal d’Esports es reparteixen entre
l’escola esportiva de gimnàstica (65 inscrits),
l’escola preesportiva i multiesport (34
inscrits), l’escola de ballet (15 inscrits), les
activitats dirigides als adults (100 inscrits) i
les dirigides a la gent gran (16 inscrits).

La Unitat d’Escolarització Compartida de la
Bisbal d’Empordà ha iniciat aquest curs amb
la perspectiva de col·laborar amb diferents
àrees de l’Ajuntament per facilitar les

pràctiques dels alumnes. Els nou alumnes
faran pràctiques amb jardiners, lampistes,
paletes, al Terracotta Museu, a l’escola
l’Empordanet i a la Residència Geriàtrica.

LL’’eessccoollaa  ll’’EEmmppoorrddaanneett ha començat aquest curs en el seu nou emplaçament, a l’avinguda de
sant Francesc, amb 50 alumnes de P3, P4 i P5. La nova escola s’ha situat en uns terrenys de
més de 4.000 metres quadrats i consta de tres mòduls, amb una superfície de 120 metres
quadrats cadascun. El terreny cedit és prou gran com per poder ampliar l’espai destinat als
mòduls amb quatre nous elements. FOTO: Lluís Bruguera.

El curs de preparació a la prova d’accés a
grau superior (PACFGS) va iniciar-se el 19
de setembre amb 30 persones inscrites en
el grup del matí. En el grup de tarda hi
havia deu persones inscrites. Quant al
curs de preparació a la prova d’accés a la
universitat per a majors de 25 anys hi ha
deu inscrits per a la prova específica i deu
inscrits per a les assignatures comunes i
les específiques.

En el graduat escolar de secundària (GES)
i el curs de preparació a la prova d’accés a
grau mitjà (PACFGM) hi ha 12 persones
inscrites. De moment, s’ha ajornat.

UUnneess  227744  ppeerrssoonneess  ss’’iinnssccrriiuueenn  eenn  lleess  ddiivveerrsseess  pprrooppoosstteess  ffoorrmmaattiivveess
Hi ha 78 inscrits als cursos d’anglès
repartits entre elemental 1 (en dos grups),
elemental 2, preintermedi i intermedi. El
curs de francès de nivell A1 té vuit
persones inscrites. També s’han apuntat
vuit alumnes al curs de memòria.

S’han hagut d’anul·lar per falta d’inscrits el
curs de castellà i de fotografia digital.

Quant als cursos de francès organitzats
per Cultur Pro, de llengua i cultura
professional, hi ha 18 inscrits  i les classes
començaran el 24 d’octubre de 2011 i
finalitzaran el 21 març de 2012. 

Pel que fa a l’Itinerari d’Acollida
Lingüística (IAL), Càritas té 4 grups de
dotze alumnes i amb llista d’espera. Els
cursos d’alfabetització de l’Aula d’Adults
tenen actualment 74 inscrits i queden
places lliures per al nivel dos de la tarda.
El nombre d’inscrits a l’Oficina de Català
de la Bisbal és de 245  i quedaven algunes
places lliures als cursos bàsic i intermedi.

Finalment, hi ha 22 inscrits als cursos per
aprendre a buscar feina per Internet
destinats a joves de 16 a 30 anys que faci
menys de tres anys que viuen a Catalunya.
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Amb aquest lema, ERC va ser el passat 22 de
maig i per primera vegada a la Bisbal la llista
més votada en unes eleccions municipals. I
des d’aquí, volem aprofitar per donar les
gràcies una vegada més a tots aquells
ciutadans que ens vàreu fer confiança i
reiterar-vos a tots el nostre compromís de
treball per mi-llorar la nostra ciutat.

Perquè hem de seguir avançant amb els
projectes que tenim en marxa i que s’han
dissenyat aquests darrers 4 anys, com la
Biblioteca, Terracotta Museu, el Pla de
Barris, les obres al puig de Sant Ramon, el
Pla de Recuperació del Riu Daró, l’aprovació
del nou Pla Urbanístic de la ciutat, etc.
Actuacions que al llarg d’aquests anys hem
dotat de finançament per executar-les i que
han de contribuir a fer un pas endavant com
a ciutat.

I s’ha de seguir treballant per mantenir i
millorar la qualitat de vida dels bisbalencs,
amb una ciutat neta i endreçada, amb uns
serveis dignes i on els petits detalls tinguin
el mateix valor o importància que els grans.

Però també, i en uns moments complicats
com els que vivim, hem d’avançar cap una
ciutat més cohesionada socialment i
solidària, una ciutat respectuosa amb la
diversitat, on tothom amb esperit i voluntat
integradora s’hi senti còmode i partícip. 

Per tant, també hem de seguir avançant
amb un model més participatiu on en els
grans temes de ciutat, la ciutadania, a part
dels seus representants, tingui l’oportunitat
de fer sentir la seva veu i incidir amb les
decisions que es prenguin.

El sentiment de pertinença és imprescindible
per a la salut i vitalitat de la Bisbal i, malgrat
ja ser molt important a casa nostra, cal
reforçar-lo com empremta que ens
identifiqui arreu del país.

Aquests són els compromisos d’ERC per a
aquests 4 anys que hem iniciat governant en
solitari,  i tant de bo siguin compartits, tant
per la resta de grups polítics com per la
majoria de la ciutadania.

SSeegguuiimm
aavvaannççaanntt!!

El 22 de maig els ciutadans vam escollir els
representants municipals. El resultat, un
empat entre PSC i ERC, ens possibilitava la
formació de govern. La manca d’entesa dels
grups integrants del darrer govern, i la
negativa d’ERC a plantejar-se un pacte
d’esquerres, facilità l’apropament amb CiU.
Tot i la coincidència d’anàlisi i solucions de
la situació municipal, l’acord no fructificà
per manca de temps i pel pes històric de
l’alternança entre ambdós partits.
Conseqüència, el primer govern estarà en
minoria (6 regidors sobre 17) i ERC haurà
de buscar acords amb els grups de
l’oposició per gestionar la ciutat. En la
sessió constitutiva, el ja alcalde Sais va
renunciar al discurs que havia fet durant la
campanya electoral, afirmant que la
situació econòmica municipal era delicada
i només permetria acabar les obres ja
pressupostades, sense poder realitzar-ne de
noves en tot el mandat. 

Les primeres decisions en són una mostra.
Modificació del projecte del Museu,
rebaixant 1M€ (la quantia total que havia
d’aportar l’ajuntament) i posant en perill el
finançament i execució en deixar-ho tot a
les subvencions d’altres administracions
sense prèvia autorització. S’aproven els
comptes del patronat d’esports amb dèficit
per segon any consecutiu i amb un pèssim
servei. Es retalla la qualitat del servei de la
Llar d’Infants i Hospital Geriàtric.
S’acomiada l’arquitecta municipal i es
deixa vacant la plaça d’inspector d’obres,
tot i haver defensat que l’Àrea d’Urbanisme
no estava sobredotada; el primer acord del
nou Ple, les retribucions, fou el consensuat
pels grups de l’oposició, sensiblement
diferent al proposat per ERC. Mentrestant,
es malbaraten cabdals públics (450.000 €)
en obres absolutament prescindibles, com
la nova passera sobre el Daró, enfront
l’absència de projectes per a obres més
necessàries. 

Uns inicis decebedors, amb un govern sense
idees ni projecte, allunyat de la realitat
diària i mancat de la capacitat de diàleg i
consens que hauria de tenir en estar en
minoria. Malament comencem!

110000  ddiieess  ddee    ((ddeess))
ggoovveerrnn::  rreeccttiiffiiccaacciioonnss,,
rreennúúnncciieess  ii  rreettaallllaaddeess

Han passat els 100 dies des de la presa de
possessió del nou equip de govern
municipal i hem vist molt poca feina i una
certa paràlisi de l’activitat de l’Ajuntament.
El grup de CiU ja va posar de manifest el
dia de l’elecció de l’alcalde que el fet que
ERC assumís el govern en minoria no era
positiu. La Bisbal necessita un govern fort
que pugui afrontar els reptes del mandat,
que són molts. Aquesta situació no s’ha
donat pas per la voluntat de CiU. Des del
mateix dia de les eleccions, i davant els
resultats, vam dir que donaríem prioritat a
parlar amb el fins llavors soci de govern i
així ho vam fer. La resposta de l’altra part
però, no va ser l’esperada.

La situació el juliol de 2007 que va portar a
signar un determinat pacte de govern era
una; en el refet pacte de setembre de 2008,
una altra, i a partir del maig, una altra de
ben diferent. La nostra reflexió davant el
resultat electoral deixava clar que davant
un possible nou pacte les condicions
havien de ser diferents a les que es van
plantejar el 2007 o el 2008 i que hi havia
força coses a reconduir. Però ens vam
trobar amb un interlocutor amb poques
ganes d’arribar a cap acord. 

Vist això, el pacte amb el PSC podia ser
viable, hi va haver més voluntat real de
dialogar i certament no era impossible
arribar a un acord. Finalment, però, es va
optar per facilitar l’accés al govern a la
llista més votada. No oblidem que no
només era responsabilitat nostra tenir un
govern fort: un govern ERC-PSC també
hagués estat possible numèricament.

Ara al govern d’ERC li espera una tasca
complicada, l’aprovació dels pressupostos
de 2010 i 2011. No cal dir que hauran de
ser pressupostos de contenció, d’austeritat
i d’afinació al mil·límetre. Estarem vigilants.
Haurem de veure com es plantegen els
suports de l’oposició i quines són les
propostes que se’ns fan, però els regidors
d’ERC hauran de demostrar que poden
governar sols i que això és positiu per a la
ciutat. De moment, durant aquests primers
100 dies, no ho han demostrat.

AArrrriibbaa  ll’’hhoorraa  ddee
llaa  vveerriittaatt
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En l'anterior butlletí del març, entre els
escrits d'opinió dels grups polítics del
moment, només el nostre parlava que
estàvem en crisi. A més, per trobar
solucions, hi sumàvem necessàriament la
participació de la ciutadania. El moviment
del 15-M i l'increment de la gravetat de la
crisi ens dóna malauradamaent la raó en el
nostre diagnòstic. En aquest sentit, tenim
una proposta de modificació del
Reglament orgànic municipal (ROM), el
reglament dels plens municipals, per donar
veu i participació a les sesssions del Ple a
entitats o moviments socials que no són
partits polítics amb representació a
l'Ajuntament. Convidem a tothom a
participar-hi fent-hi les aportacions que
calgui.

Pel que fa als futurs pressupostos
municipals, preveiem que acabaran
desembocant en una política de tisorades,
de propostes d'acomiadaments de personal
i/o d'externalitzacions de serveis si no s'hi
posa fre. Cal prèviament asseure's i valorar
la situació de les finances municipals, cosa
que avui desconeixem, i traçar un pla de
viabilitat municipal on es puguin
consensuar les mesures necessàries per
redreçar la situació dels comptes i fer front
a la crisi. Un bon exemple proper és la
proposta del Comitè d'Empresa unificat,
d'iniciar la cerca de propostes conjuntes de
futur contra la crisi, dialogant obertament
i conjuntament amb tots els grups
municipals de l'oposició.

Apostem per generar més participació amb
la ciutadania, per fer-la sentir més
corresponsable amb les mesures a prendre
de cares al futur contra la crisi. 

Per altra banda, i això és una
responsabilitat de tots els grups
municipals, cal que prenguem consciència
que les mesures que caldrà adoptar per
sortir de la crisi no poden ser preses per un
sol grup sinó que cal obrir un procés
d'ampli consens entre tots els grups de
l'Ajuntament per tal que tothom se’n senti
partícip. 

PPrrooppoosstteess
ddaavvaanntt  llaa  ccrriissii

Primer de tot m'agradaria agrair el suport
dels ciutadans i ciutadanes, que ha fet
possible que el Partit Popular de Catalunya
tingui per fi representació a la nostra
ciutat. Dir que cada dia que passa, ens
trobem amb més ciutadans que
comparteixen la nostra manera de veure i
enfocar els problemes que, per desgràcia, a
causa de la crisi i d’una mala gestió de
l'antic equip de govern, estem patint els
ciutadans de la Bisbal.

Des d'abans de prendre possessió del nostre
càrrec a l'Ajuntament, formant part de
l'oposició, no hem deixat de treballar per
als interessos de la nostra ciutat, dels
ciutadans i ciutadanes i pel bé i el futur dels
nostres fills. En el poc temps que portem de
legislatura, ja hem intervingut amb èxit
fent de mitjancers en algun conflicte
d'alguns veïns que ens van demanar ajuda
perquè s’escoltessin les seves demandes.
Amb això vull també agrair al nostre
alcalde el seu bon tarannà escoltant la
nostra petició i acudint a aquesta reunió
amb els veïns, per entre tots buscar la
millor solució. I he de ser sincer. Si el
problema persisteix, és degut a la
Generalitat de Catalunya, encara que
també és cert que es podria haver fet més
pressió per part del nostre ajuntament.

Des de l'oposició, atendrem les demandes
que ens faci la ciutadania i segons sigui el
seu torn es transmetran per part del nostre
partit, el PPC, per garantir els interessos de
tots i cadascun dels ciutadans de la Bisbal.
Igualment, procurarem que s'informi
degudament de les respostes i decisions
preses per l'equip de govern i oposició.

Acabem de començar una nova legislatura
i queda molta feina per fer. Des del PPC
seguirem treballant i vetllant perquè tot es
faci el millor possible. Estem a disposició de
tots els ciutadans siguin o no afins al
nostre partit. Per acabar aquest primer
balanç, vull agrair la confiança i el suport
rebut, que cada dia és més, i això ens dóna
més força a tots. Moltes gràcies a tots els
ciutadans i seguirem treballant per a
vosaltres. A la vostra disposició. 

MMoollttaa  ffeeiinnaa  ppeerr
ffeerr

TTEELLÈÈFFOONNSS  DD’’IINNTTEERRÈÈSS

AJUNTAMENT 972 64 09 75
ÀREA DE CULTURA 972 64 25 93
ARXIU COMARCAL                 972 64 18 01
BIBLIOTECA 972 64 21 79
CAP                                     972 64 38 08
(Centre d’Assistència Primària)902 077 972

ESCOLES VELLES                    972 64 67 37                                             
(Educació, Joventut, Aula d’Adults)      
FORESTALS 972 64 20 61
MOSSOS D’ESQUADRA 088
OF. TURISME 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
OFICINA DE CATALÀ 972 64 34 90
TAXIS 972 41 41 49
TERRACOTTA MUSEU             972 64 20 67
TORRE MARIA                       972 64 68 06
(Comunicació, Medi Ambient, Oficina del Pla
de Barris i  i Promoció de la Ciutat)

CCAARRTTIIPPÀÀSS  MMUUNNIICCIIPPAALL

LLUÍS SAIS I PUIGDEMONT
Alcalde      
Urbanisme, Via Pública, Atenció Ciutadana i
Seguretat Ciutadana.
llsais@labisbal.cat 

CARME VALL  I CLARA
Regidora d’Hisenda i Patrimoni; Administració i
Règim Interior; Gent Gran i Serveis Socials.
cvall@labisbal.cat 

ÀNGEL PLANAS I SABATER
Cultura;  Promoció i  Desenvolupament Local;
Comunicació i Noves Tecnologies.
Delegació específica : Pla de Barris.
aplanas@labisbal.cat 

GEMMA PASCUAL I FABRELLAS
Regidora de Medi Ambient; Habitatge; Sanitat;
Participació Ciutadana.
gpascual@labisbal.cat 

VÍCTOR MURIANA I PEDROSA
Regidor d’Esports; Educació; Cooperació.
vmuriana@labisbal.cat

JOSEP M. GOU I SALÓ
Regidor de Joventut.
Delegació específica : Festa Major.
jgou@labisbal.cat 

WWEEBBSS  DD’’IINNTTEERRÈÈSS

wwwwww..llaabbiissbbaall..ccaatt
vviissiittllaabbiissbbaall..ccaatt
wwwwww..jjoovveessllaabbiissbbaall..bbllooggssppoott..ccoomm//
ppaarrllaannttllaabbiissbbaall..bbllooggssppoott..ccoomm//
wwwwww..ffiirraaddeecciirrcc..oorrgg//
wwwwww..aannttiicceemmppoorrddaa..ccoomm//
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- DDeess  ddee  qquuaann  ssoouu  vvoolluunnttààrriiaa??
- Fa 11 anys que col·laboro amb el
ge-riàtric, des que em vaig jubilar i ara en
tinc 77, o sigui que fa onze anys.
- CCoomm  vvaauu  aarrrriibbaarr  aa  sseerr  vvoolluunnttààrriiaa??  
- Quan em vaig jubilar volia fer alguna
cosa per al poble, però no sabia què fer. Al
final vaig decidir que podia ajudar cosint
aquí, al geriàtric. I aquí estic amb la Roser,
que viu aquí i que ajuda plegant roba com
si la planxés.
--  QQuuaanntteess  hhoorreess  hhii  ddeeddiiqquueeuu??
- Vinc cada dimecres. Però m’enduc la
feina a casa, aquí no l’acabo. Arreglo coses
que cal arreglar per al geriàtric i arreglo
coses que em demanen els interns. Aquí hi
tinc feina per a tota la vida. No me’n canso
pas de cosir.
--  HHii  hhaa  aallttrreess  vvoolluunnttaarriiss??
- De tant en tant. Per la Festa Major van
venir voluntàries per anar al concert de La
Principal de la Bisbal i per anar a missa els
diumenges. També esta bé quan vénen de
visita i que vinguin voluntaris que
sàpiguen el que es fan, així poden ajudar
els interns. 

IImmppuullss  aall  CClluubb  ddee  llaa  FFeeiinnaa  

Durant el període de març a desembre del 2010 s’hi
van inscriure 469 persones i es van fer 1.370 visites
individuals de seguiment. En els sis primers mesos  de
l’any 2011 hi ha hagut 246 persones inscrites i s’han
fet 1.246 visites de seguiment. La majoria d’usuaris
(43%) pertanyen a la franja d’edat d’entre 30 i 45 anys.
Cal destacar que l’any 2011 hi ha un increment
d’usuaris atesos en aquesta franja, que se situa en el
53% del total.  Resulta important destacar el grup de
joves (franja d’entre els 16 i els 29 anys) que
representa un 33% dels usuaris.  De les accions que es
duen a terme, entre abril i maig de 2011 es va
impartir dos cursos de formació genèrica de prevenció
de riscos laborals dirigits a persones aturades del
sector de la construcció. Aquest curs, que van seguir
50 persones, permet tramitar la Targeta Professional
de la Construcció. També s’ha creat l’espai
d’autoconsulta, amb cinc ordinadors on es poden
buscar ofertes de treball amb el suport d’una tècnica.

‘Aquí hi tinc feina per a tota la vida’

RROOSSAA  PPAASSCCUUAALL..  VVoolluunnttààrriiaa  aa  llaa  RReessiiddèènncciiaa  GGeerriiààttrriiccaa  ZZooiilloo  FFeelliiuu.. Fa onze anys que és voluntària al geriàtric
de la Bisbal. De petita va aprendre a cosir i amb divuit anys va anar a Barcelona a aprendre ‘corte’. Amb molt
d’esforç va anar a la Llotja a aprendre dibuix. Així va ser com es va dedidar a dibuixar la ceràmica. Va ser la
primera persona que va anar a dibuixar plats i olles a can Puigdemont. També cosia i ensenyava a cosir a les
noies sortint d’estudi i recorda que els turistes els feien fotos en el cosidor, que donava al carrer.

SSeettmmaannaa  ddee  llaa  mmoobbiilliittaatt  ssoosstteenniibbllee  ii  sseegguurraa..  La Policia Local ha fet sessions
d’educació viària a les escoles -a la foto, la que es va fer al Joan de Margarit
(27/09). Es van inaugurar dels itineraris de salut amb un preparador físic
(23/11) i hi havia previst un itinerari per conèixer la història geològica de la
Bisbal (24/11, suspès a causa de la pluja). Foto: Lluís Bruguera.  

La voluntària Rosa Pascual, asseguda davant de la màquina de cosir que té instal·lada a la
bugaderia de la Residència Geriàtrica Zoilo Feliu. Foto: Lluís Bruguera.

VVoolleeuu  ffeerr--vvooss  vvoolluunnttaarriiss?? Si voleu col·laborar amb la Residència Geriàtrica de
la Bisbal només cal que us poseu en contacte amb la M. Àngels al 972 30 09 92 o al
661 684 848. Ella us explicarà com fer-vos voluntaris de Creu Roja per col·laborar amb
la feina que vosaltres sapigueu fer al geriàtric, amb la tranquil·litat de formar part d’una
associació legalment constituïda i amb els avantatges que això comporta. També us
podeu adreçar al geriàtric i allà us n’informaran. 
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ACTES DIVERSOS 

JJoorrnnaaddeess  eedduuccaacciióó  vviiaall.. L'Ajuntament va organitzar el maig
passat unes jornades d'educació vial per als escolars de nou i deu
anys. La Policia Local va muntar un circuit amb escenaris de trànsit
real quan se circula en bicicleta. Foto: Lluís Bruguera 

EEssttiiuu  JJoovvee.. L’Ajuntament ha valorat molt positivament l’Estiu
Jove 2011 organitzat per les regidories d’Educació i de Joventut pel
bon resultat dels nous espais utilitzats i pel fet que s’ha assolit un
rècord de participació, amb 940 persones. Foto: Educació-Joventut.

BBiissbbaall  SSttrreeeett  FFeessttiivvaall.. Més 200 persones van participar a la
primera edició del Bisbal Street Festival. Liderat per Ungravity i
amb el suport de les àrees de Joventut i Educació de l'Ajuntament
va tenir participació de públic divers en diferents esports de carrer
com BMX, skate, inline i scooter.  Foto: Educació i Joventut.

CCaammiinnaaddaa  nnooccttuurrnnaa.. La 13a Caminada Nocturna per les
Gavarres, organitzada per l’associació juvenil ESPOC, va aplegar
1.200 persones i va batre el rècord de participants. El nombre
d’inscrits l’any passat va ser de 900 persones i aquest any s’ha
incrementat un 33%. Foto: Espoc.

FFiirraa  ddee  CCiirrcc.. L’edició d’aquest 2011 de la Fira de Circ va
aconseguir un nou èxit de públic i de qualitat dels espectacles
programats. Es van estrenar dos nous espais escènics, al carrer
Pella i Forgas -a la foto- i al camp dels Capellans i es va constatar
una major afluència de públic el primer dia. Foto: Lluís Bruguera.

DDiivveennddrreess,,  aa  llaa  BBiissbbaall El programa de TV3, Divendres, va ser a
la Bisbal, des d’on van fer diverses connexions en directe, per
parlar de la ceràmica, la gastronomia, la música i expressions i
paraules genuïnament bisbalenques. Màrius Serra i Espartac Peran
van iniciar la setmana trencant el càntir.  Foto: Lluís Bruguera.



Amb el suport de

FFeessttaa  MMaajjoorr..  CCeerrccaavviillaa..  Per a l’inici oficial de la Festa Major, els
Geganters van preparar un pregó musical, amb Albert Such, i el
trencament del càntir va anar a càrrec d’alguns membres de la cobla
La Bisbal Jove. Foto: Lluís Bruguera. 

FFeessttaa  MMaajjoorr..  VVoollttoouurr--aaddaa.. Una de les novetats d’aquesta Festa Major
ha estat la Voltour-ada o baixada de carretons. Una vintena d’equips van
construir el seu propi vehicle i van fer un parell de baixades a alta velocitat
al circuit que havien preparat els Voltors i que va tenir molt bona acollida
amb una nombrosa assistència . Foto: Lluís Bruguera.

FFeessttaa  MMaajjoorr..  TTrroonnaaddaa.. Un dels moments més espectaculars de la Festa
Major va ser la Tronada que es va fer al llit del Daró entre el pont Vell i el
pont Nou, just abans de començar la Promenade du Dragon. Va ser un
moment breu però molt intens que va congregar centenars de persones al
voltant del riu. Foto: Lluís Bruguera.

PPiillaarr  CCoolloommeerr  CCoorrnneellllàà  aarrrriibbaa  aallss  110000  aannyyss..  L’alcalde, Lluís Sais,
i la regidora de Gent Gran, Carme Vall, van felicitar el 8 d’agost passat
Pilar Colomer Cornellà -asseguda al costat de l’alcalde- amb motiu del
seu centenari i la van obsequiar amb un ram de flors. Foto: L. B.

CCaarrtteellll  ttuurrííssttiicc  aa  ll’’eennttrraaddaa  ddee  llaa  BBiissbbaall..  L’Ajuntament ha
instal·lat aquest cartell turístic a l’entrada de la ciutat a petició del
Consell d’Iniciatives Econòmiques. Així es vol donar més informació i
més visibilitat a l’oferta de la Bisbal d’Empordà. Foto: Lluís Bruguera.

FFeessttaa  MMaajjoorr..  CCeerrccaavviillaa..  El temps va respectar força la Festa Major
d’aquest 2011 però el dia de la Cercavila d’inici va caure un plugim que
va fer encara més espectacular el foc. Això es va veure especialment a
la plaça Major. Foto: Lluís Bruguera.


