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cOMPTE ENRERE PER OBRIR LA BIBLIOTEcA A L’ANTIc 
EScORxADOR A FINALS DE NOvEMBRE
Ara sí: s’acosta el moment tan esperat per la Bisbal. 
L’Ajuntament preveu que la biblioteca local obri les 
portes a la nova ubicació de l’antic escorxador (c/
Agustí Font, 28) el proper 1 de desembre. El nou 
espai s’estrenarà amb una tarda i vespre d’activitats 
que inclouran una actuació de Mazoni i la presenta-
ció del llibre Roba estesa, de David Vila.

I és que al voltant del 20 de setembre es van acabar 
les obres d’adequació de l’entorn de l’edifici. Aquesta 
actuació, prevista com una millora en el contracte 
de construcció de la Biblioteca Central Comarcal, 
haurà inclòs l’enderroc de les edificacions de l’antic 
parc de bombers, a més de desbrossar, anivellar i 
aplicar una base de sauló. 
Quant a la instal·lació de l’antic escorxador, tot ja 
està disposat perquè aculli el material de la biblio-
teca, ubicada al costat de l’edifici del Mundial. Cal 
tenir present que, amb el trasllat a l’antic escorxa-
dor, la biblioteca de la Bisbal doblarà l’espai de què 
actualment disposa. 
Aquestes darreres setmanes d’actuacions s’estan uti-
litzant per reforçar la tanca perimetral, i s’instal·larà 
una bústia de recollida de llibres. També es preveu 
incorporar un espai amb gespa al pati de l’entrada. 

Informàticament, hi haurà més ordinadors disponibles per als 
usuaris. Un dels propòsits del consistori és apostar per fomentar i 
reforçar la secció infantil i juvenil de la biblioteca.
Respecte al trasllat del material d’un equipament a l’altre, la biblio-
teca romandrà tancada durant dues setmanes, a partir del dilluns 
20 de novembre (només es manté actiu un punt de lectura de dia-
ris i el servei de retorn de llibres).  L’espai que ocupava fins ara el 
servei passarà a acollir les dependències de l’Àrea de Cultura, que 
actualment es troben a la part superior. Alhora, les dependències 
actuals de Cultura passaran a l’Escola de Música, que podrà am-
pliar les aules de música.
A més de l’ampliació de l’espai bibliotecari, la posada en marxa de 
la nova ubicació de la biblioteca bisbalenca permetrà incrementar-
ne el personal. De fet, paral·lelament als treballs d’adequació de 

l’entorn i del trasllat del material, l’Ajuntament de la 
Bisbal va endegar un procés selectiu per contractar 
un bibliotecari, la qual cosa farà que el personal ads-
crit a aquesta àrea passi de dues a tres persones. 
Actualment, només hi ha dues persones que treba-
llen a la Biblioteca de la Bisbal. Això provoca que du-
rant el mes d’agost romangui tancada. «La voluntat 
de l’Àrea de Cultura és que la Biblioteca estigui oberta 
tot l’any i això serà possible amb la incorporació del 
nou bibliotecari», ha declarat el regidor de Cultura, 
Carles Puig.
Ara bé, quin nom tindrà la nova biblioteca? El con-
sistori preveu convocar la comissió bisbalenca de 
nomenclàtor per tal que proposi diversos noms. Cal 
tenir present que aquest grup està format per ciuta-
dans diversos i representants dels grups polítics. Ja ho 
sentirem a dir!
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L’Ajuntament reformarà els pisos dels mestres



APROvAT EL PLANEJAMENT PER A LA NOvA ESTAcIó 
D’AUTOBUSOS DE LA BISBAL

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, presidi-
da pel director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, 
Agustí Serra, va aprovar el passat 5 d’octubre el Pla especial urba-
nístic que permetrà la construcció de la nova estació d’autobusos 
de la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà). L’estació se situarà a la 
carretera de Cruïlles (GI-664), entre l’avinguda Josep Tarrade-
llas i el carrer de l’Aigüeta, dos dels principals eixos viaris del 
municipi. 

El Pla ordena el nou equipament, tenint en compte tant 
els requisits d’operativitat propis de l’estació com el seu encaix 
a la ciutat consolidada. Així, garanteix les dotacions necessàries 
per a la maniobra, l’estacionament i l’accessibilitat de fins a quatre 
autobusos. També preveu les instal·lacions bàsiques per als usua-
ris, com espais d’espera protegits i un mòdul de serveis higiènics.

Alcaldia , policia local i hisenda

20.000 PERSONES ES MANIFESTEN cONTRA LA REPRESSIó 
POLIcIAL A LA BISBAL

La Bisbal d’Empordà va viure el passat dimarts 3 d’octubre 
la mobilització més important de la seva història. Coincidint 
amb l’aturada de país, unes 20.000 persones van respondre a la 
convocatòria de Taula per la Democràcia i es van concentrar a 
les 18 h  davant de l’Ajuntament de la Bisbal. L’objectiu: denun-
ciar la repressió policial que es va viure a Catalunya de la mà dels 
cossos de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional durant la celebra-
ció del referèndum de l’1 d’octubre. 

L’acte, que es convocava a totes les places de les capitals 
de comarca del país, va seguir amb un recorregut per portar flors 
a tots els col·legis electorals del municipi durant el referèndum 
del passat 1 d’octubre. El recorregut va ser el següent: Castell, Bi-
blioteca, Mas Clarà, Escoles Velles, Camp dels Capellans, Sitges 
i, finalment, s’acabà a la mateixa plaça del consistori.

La xifra d’assistents devia girar al voltant de 20 milers se-
gons dades oficials dels Mossos d’Esquadra i la Policia Local. I és 
que el seguiment de l’aturada de país va ser massiu i, a la Bisbal, 
pràcticament absolut i completament transversal. Des del mateix 
consistori a les escoles del municipi, passant per entitats espor-
tives, comerciants, pagesos o bombers: tots ells es van adherir a 
una jornada de protesta històrica que va transcórrer en absoluta 
normalitat i sense cap incident.

L’ALcALDE, LLUÍS SAIS, cOMPAREIx DAvANT DEL FIScAL PER 
DONAR SUPORT AL REFERÈNDUM

L’alcalde de la Bisbal d’Empordà, Lluís Sais Puigdemont, 
va comparèixer el passat 21 de setembre davant de la Fiscalia 
Provincial de Girona per haver donat suport al referèndum de l’1 
d’octubre. Sais es va acollir al dret de no declarar. 

La jornada de suport a l’alcalde va arrencar a les 8.20 h 
davant de l’Ajuntament, on es van trobar prop d’un centenar de 
persones per donar-li suport. A les 8.30 h va anar ben acom-
panyat cap a la Fiscalia Provincial de Girona en un autobús or-
ganitzat per Esquerra Republicana de la Bisbal d’Empordà. A la 
sortida de l’Audiència de Girona també el van rebre prop d’un 
centenar de ciutadans i polítics per tal de donar-li suport amb 
crits de «votarem!».



CULTURA

NEIx EL PREMI EMPORDÀ DE 
NOvEL·LA A LA BISBAL

L’agost passat es va publicar al 
Butlletí Oficial de la Província de Gi-
rona i així es va obrir la convocatòria 
per a la concessió del I Premi Empordà 
de Novel·la, dotat amb 2.000 euros. El 
termini límit per presentar-s’hi és fins 
al dia 5 de gener de 2018 i ja es poden 
consultar les bases a través del web del 
consistori. Les obres que hi optin han 
de ser rigorosament inèdites i escrites 
en català (amb una extensió mínima 
de 200 pàgines).

La iniciativa neix de la mà de 
l’editorial Edicions ºF 451 i de l’Àrea 
de Cultura de l’Ajuntament de la 
Bisbal d’Empordà amb la voluntat 

d’incentivar la participació tant de 
talents emergents, com d’escriptors 
en actiu. Jordi Imaz, responsable de 
l’editorial i impulsor del projecte, vo-
lia cobrir aquest buit de concursos 
literaris a la comarca, ja que trobava 
necessari potenciar i facilitar l’aparició 
de nous escriptors.

ELS GUANyADORS DEL cONcURS DE 
FOTOGRAFIA DE FESTA MAJOR 
DE LA BISBAL 2017

Un any més, el Con-
curs de Fotografia de Festa 
Major de la Bisbal d’Empordà 
va rebre una allau de fotogra-
fies participants. En total, s’hi 
van presentar 101 fotografies 
de l’ampli ventall d’activitats 
que va oferir la Festa Major 
d’enguany. L’Agrupació Foto-
gràfica BisEnfoc va deliberar i 
va emetre el veredicte.

El Premi Col·lecció 
(format per tres fotos i dotat 
amb 299 €) va obtenir-lo Enric 
Estarlí amb el “Carona – Cara 

– Careta”. El 1r premi (150 €), el 
va guanyar Martin Bertranini 

amb l’obra “Correfoc la Bisbal”. El 2n 
premi (100 €) va ser per a la fotografia 

“La Bisbal foto 3” d’Osorio Jp. I el 3r 
i 4t premis, ambdós dotats amb 60 €, 
van obtenir-lo “MGL0178” d’Alonso 
Espejo i “Escupir foc” de Josep M. 
Fontanet, respectivament. 

El 12 d’octubre es va fer el lliu-
rament de premis i es va inaugurar 
l’exposició de fotos del concurs al Cas-
tell Palau de la Bisbal d’Empordà. La 
mostra es va poder visitar fins al di-
mecres 1 de novembre. 

ES BUSQUEN vOLUNTARIS PER A LA 
cAvALcADA DE REIS 2018 DE LA BISBAL

La Comissió de la Cavalcada 
de Reis de la Bisbal fa una crida a bis-
balencs i bisbalenques per participar 
i organitzar la Cavalcada de Reis, el 5 
de gener de 2018. Ja fa anys que la Co-
missió lamenta la falta de participants, 
sobretot per a l’organització logística 
prèvia a la desfilada.

Els voluntaris poden contactar 
amb l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament 
a través del telèfon 972 64 25 93 o al 
correu electrònic cultura1@labisbal.cat.

 cIutAt cuLtuRAL
BISBAL
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Podeu descarregar les bases a www.labisbal.cat

Organitza:

Edicions °F 451

Més informació a:
Ajuntament de la Bisbal d’Empordà - Àrea de Cultura

Edifici Teatre Mundial
Passeig Marimón Asprer, 10
La Bisbal d’Empordà
Tlf. 972 642 593
cultura@labisbal.cat

PREMI
EMPORDÀ

NOVEL·LA
DE
Oberta la convocatòria.
Termini fins les 24 h del 5 de gener de 2018



ExPOSIcIó PER A LA vIII cUITA ALS FORNS DE RAJOLER DE LES 
GAvARRES ORGANITZADA PEL TERRAcOTTA MUSEU

El Terracotta Museu va preparar l’exposició “De ra-
joles, rajolers i rajoleries”, que es va poder veure a la rajo-
leria del Mas Frigola de Sant Climent de Peralta durant la 
VIII Cuita als Forns de Rajoler de les Gavarres, els dies 20, 
21 i 22 d’octubre. 

Aquesta mostra sobre l’ofici de rajoler, dissenyada 
expressament per a aquest esdeveniment, va oferir una vi-
sió general del que ha significat la rajoleria, gràcies a la qual 
es pot copsar la importància que ha tingut aquesta activitat 
i la seva producció al país. L’exposició mostrava eines com 
els motlles, els picadors i els allisadors i algunes de les pe-
ces més representatives de l’ofici.

EL TERRAcOTTA MUSEU AcULL EL cIcLE DE TERRISSE-
RIA A LES SEvES INSTAL·LAcIONS

Des del curs passat, el Departament d’Ensenyament, 
en col·laboració amb l’Ajuntament i l’Associació de Cera-
mistes de la Bisbal, organitza a l’Institut de la Bisbal un ci-
cle formatiu de grau mitjà de Terrisseria (tècnic d’arts plàs-
tiques i disseny en terrisseria). La durada d’aquest cicle és 
de 1.600 hores repartides en dos cursos, de les quals 1.485 

hores es fan al centre educatiu (INS la Bisbal), en empre-
ses ceramistes associades a l’Associació de Ceramistes de la 
Bisbal i, enguany, també al Terracotta Museu, que passarà 
a ser un dels espais claus de la formació dels futurs cera-
mistes bisbalencs. 

El trasllat d’aquest cicle al Terracotta Museu ha supo-
sat habilitar dues sales fins avui dedicades a tallers de recep-
ció i restauració de peces i adequar les seves instal·lacions 
als nous usos. També s’ha adquirit l’utillatge necessari per 
poder realitzar les pràctiques (forn, torns, tornetes, galete-
ra, depuradora...).

EL cATALÀ NEcESSITA vOLUNTARIS
La millor manera d’aprendre una llengua és fer-la 

servir. Les persones nascudes fora de Catalunya que estan 
aprenent català tenen una dificultat extra: el costum de 
canviar de llengua quan es veu que l’interlocutor té un altre 
color de pell o va vestit d’una manera diferent a la pròpia. 
Per això, a part de demanar insistentment que s’eviti aquest 
canvi sempre que els interlocutors es puguin entendre, es 
busquen persones que vulguin participar en el Voluntariat 
per la llengua.

El Voluntariat per la llengua, un programa de la Di-
recció General  de Política Lingüística i del Consorci  per 
a la Normalització Lingüística, posa en contacte una per-
sona que parla habitualment català amb una altra que en 
té coneixements bàsics i que vol fer un pas endavant per 
parlar-lo amb normalitat. El compromís de la parella lin-
güística és conversar en català una hora a la setmana du-
rant 10 setmanes, a l’hora i al lloc que vulgui.

Ara mateix falten quatre persones voluntàries per 
poder atendre totes les sol·licituds. L’Oficina de Català de 
la Bisbal fa una crida a participar al programa!

terracotta museu

cultura

LA BISBAL cELEBRA LA FESTA MAJOR DE TARDOR 
La darrera Festa Major va deixar els bisbalencs amb 

ganes de celebració, i el dissabte 21 d’octubre va arribar 
l’hora de saldar el deute pendent.  Com bé recordaran els 
bisbalencs, a causa dels atemptats de Barcelona i de Cam-
brils, la Generalitat va decretar tres dies de dol oficial a tot 
Catalunya. Com que l’anunci inicialment també comporta-
va la suspensió dels actes lúdics previstos a tots els munici-
pis catalans, enguany es va haver de cancel·lar el darrer dia 

de Festa Major de la Bisbal d’Empordà: el passat 18 d’agost.
La Festa Major de Tardor va concentrar totes les ac-

tivitats el dissabte 21 d’octubre i durà tot el dia. La cele-
bració, coordinada per l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament, 
comptà amb la col·laboració d’entitats bisbalenques, que 
van poder recuperar part dels actes que van haver de ser 
anul·lats l’agost passat. Així hi va haver una nova sessió del 
cicle Contacontes Oriol Canals amb ‘Una cabreta no tan 
boja’, a càrrec de Tirita Clown; un vermut musical orga-
nitzat per Indivendres i La Moguda, amb les actuacions de 
Medusa Box i Los Retrovisores; una cercavila amb les àli-
gues de Torroella de Montgrí i la Bisbal i el Correfoc Xiqui. 
Cal tenir present que als actes del 21 d’octubre s’hi afegirien 
dues activitats que, per raons de calendari, no es van po-
der encabir en la mateixa data: el concert ‘Serenata.cat’ de 
La Principal de la Bisbal (14/10) i la ‘Nit d’havaneres’ amb 
Port Bo i Peix Fregit, que es farà al desembre.



Promoció i Desenvolupament Local

UN MILER DE PERSONES PARTIcIPEN 
A LES DEMOSTRAcIONS DE TORN PER 
PROMOURE LA MARcA ‘cERÀMIcA DE LA 
BISBAL’

Un total de 999 persones van 
participar al taller de torn durant 
l’estiu als diferents punts d’activitat 
(un 15% menys que l’any passat). Cal 
afegir que majoritàriament la nacio-
nalitat dels participants va ser la cata-
lana (65%) i posteriorment l’espanyola 
(12%), seguida de la francesa (9%). La 
resta de participants eren holandesos, 
belgues, alemanys i anglesos. Val a dir 
que la major part dels participants van 
ser menors d’edat. 

Per cinquè any consecutiu, a 
l’estiu, l’Àrea de Promoció i Desen-
volupament va organitzar demostra-
cions de torn per tal de promoure i 
dinamitzar la marca Ceràmica de la 
Bisbal entre els visitants de diferents 
destinacions turístiques del Baix Em-
pordà. Aquesta activitat es va des-
envolupar a Palafrugell, Peratallada, 
Pals, Begur i Platja d’Aro, a més de la 
Bisbal mateix.

L’ÀREA DE PROMOcIó I DESENvO-
LUPAMENT ORGANITZA DOS cURSOS 
GRATUïTS

Aquest darrer trimestre del 
2017 l’Àrea de Promoció i Desenvolu-
pament del consistori, amb la vincula-
ció del Pla de Barris, ha organitzat dos 
cursos gratuïts. El primer va anar de-
dicat a la millora de l’atenció al client, 
es va impartir durant l’octubre. El se-
gon, impartit per la Unió d’Empresaris 
de la Construcció, va ser de prevenció 
de riscos laborals a la construcció. 

EI! EMPORDÀ FOMENTA L’OcUPAcIó 
DELS ESPAIS INDUSTRIALS DE LA BIS-
BAL I RODALIES

Els municipis de la Bisbal 
d’Empordà i rodalies van iniciar el 
projecte conjunt Espais Industrials 
Ei! Empordà, per fomentar l’ocupació 
dels espais industrials disponibles a 
la zona de la Bisbal i rodalies. Es van 
inventariar més d’una cinquantena 
d’antigues naus de fabricació de cerà-
mica i 35 hectàrees de sòl industrial 
repartides en els vuit polígons inclo-

sos dins d’aquests cinc municipis. Tot 
el sòl i sis de les naus singulars estan 
a disposició d’empresaris i emprene-
dors que vulguin instal·lar-hi els seus 
negocis. 

Per les característiques de les 
naus i dels polígons, s’adrecen prin-
cipalment a professionals que bus-
quin la qualitat de vida que garanteix 
aquesta zona de l’Empordà, situa-
da entre la Costa Brava i Girona, en 
un entorn inigualable, amb tots els 
serveis, i enclavament estratègic en 
l’àmbit nacional, estatal i europeu. Ei! 
Empordà ofereix també als interessats 
un servei d’acompanyament i suport 
a l’empresa i a l’emprenedoria, i per-
sonal qualificat per treballar a través 
d’un servei de borsa de treball. Es pot 
consultar més informació al web es-
paisindustrialsemporda.com.

LA BISBAL ES POSA A PUNT AMB EL PROGRAMA 
‘TREBALL ALS BARRIS’

Durant aquest 2017 la Bisbal ha tornat a tenir, grà-
cies al programa Treball als Barris, finançat íntegrament 
pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Ministerio de Em-
pleo;, un seguit de persones realitzant serveis complemen-
taris i d’interès social en benefici tant de la ciutadania com 
de la ciutat, i molt especialment a la zona del nucli antic i la 
zona d’afectació del Pla de Barris. El programa Treball als 
Barris s’executa des de l’any 2010, i es preveu que el proper 
any 2018 es torni dur a terme. Enguany, un total de nou 
treballadors s’han pogut incorporar a aquest programa i 
han desenvolupat diferents programes laborals amb fina-
litats molts diverses. Aquests treballs han sigut: Servei de 
Mediació Ambiental, Servei d’Atenció a la Pobresa Ener-
gètica, Promoció de l’Artesania, Promoció Turística i Man-
teniment del Nucli Antic.

FINALITZA EL SERvEI D’ATENcIó A LA POBRESA ENERGÈTIcA 
A LA BISBAL

En l’àmbit del Pla d’acció d’energia sostenible (PAES) 
de la Bisbal d’Empordà, l’Ajuntament ha disposat, fins 
a mitjans de l’octubre passat, d’un agent energètic dedi-

cat a informar i assessorar la ciutadania i el petit comerç 
amb l’objectiu de reduir la facturació de  la llum, l’aigua i 
el gas, fent  un ús més eficient de l’energia i millorant el 
medi ambient amb la reducció de les emissions de CO2 i 
estalvi d’aigua. Segons les estadístiques recollides, el perfil 
de la ciutadania que ha utilitzat el servei ha estat majori-
tàriament gent gran, famílies amb baix poder adquisitiu, 
persones aturades i famílies d’immigrants. La majoria de 
les persones ateses no entenien el contingut de les factures 
i solien acumular impagaments.

UNA MEDIADORA DE cONFLIcTES AMBIENTALS A LA BISBAL
La Bisbal ha disposat d’una mediadora de conflictes 

ambientals que ha intervingut en afers tan diversos com la 
detecció de problemàtiques de convivència ciutadana pro-
vocats per la tinença d’animals de companyia, les queixes 
per colònies de gats de carrer descontrolades, les molèsties 
per plagues d’animals en zona urbana i també pels mals 
hàbits d’alguns ciutadans i comerços a l’hora de dipositar 
els residus per ser recollits. A més, però, també ha recollit 
opinions sobre les campanyes de conscienciació, ha analit-
zat conflictes i ha mediat entre els agents implicats per tal 
de proposar solucions satisfactòries.

PLA DE BARRIS



TROBADA D’AFIcIONATS I PROFESSIONALS DE LA 
METEOROLOGIA A LA BISBAL

El passat 21 d’octubre la Bisbal d’Empordà va aco-
llir la X Trobada d’Amics i Aficionats a la Meteorologia. 
Durant la jornada, els assistents van poder gaudir d’una 
demostració de torn i ceràmica a càrrec de Jaume Rulduà, 
una visita guiada per conèixer el municipi i, finalment, un 
dinar al restaurant El Teatret amb una prolongada sobre-
taula. La trobada va ser organitzada pel bisbalenc Marc 
Vilà i va comptar amb un total de 35 assistents, entre els 
quals es trobava el mediàtic meteoròleg Eloi Cordomí.

Els assistents a l’esdeveniment, bé per afició o per pro-
fessió, han anat creant un fort vincle d’amistat a partir de 
les diverses trobades anuals que s’han anat organitzant. La 
iniciativa va sorgir a través d’un blog de meteorologia creat 
per TV3 amb el nom ‘El temps amb nom i cognoms’. Mal-
grat que la secció web ja no existeix, els responsables han 
anat prosseguint amb la tradicional trobada a diversos te-
rritoris de Catalunya, coincidint amb les poblacions dels 
aficionats. Segons han comunicat els organitzadors, l’any 
vinent la reunió se celebrarà a Gelida. 

cONTROLS SOBRE LES PERSONES PROPIETÀRIES DE GOS-
SOS POTENcIALMENT PERILLOSOS A LA BISBAL

A l’hora d’adquirir un gos cal tenir present una sè-
rie de d’obligacions envers l’animal i la ciutadania. Tam-
bé cal ser conscients que qualsevol 
gos pot arribar a mossegar, però 
que existeixen algunes races de 
gossos considerades potencialment 
perilloses (per la legislació vigent) 
ateses les seves característiques físi-
ques: akita inu, bullmastiff, dòber-
man, dog argentí, dog de Bordeus, 
fila brasiler, mastí napolità, pit bull 
terrier, gos de presa canari, rottwei-
ler, Staffordshire bullterrier, terrier 
de Staffordshire americà i tosa ja-
ponès (tosa inu).

Així, per posseir o portar un gos d’aquestes races 
cal disposar d’una autorització municipal que s’ha de 
sol·licitar a l’Ajuntament. Per obtenir-la, calen una sèrie 
de requisits: ser major de 18 anys, aportar el certificat 
d’estar lliure d’antecedents penals, aportar el certificat de 
capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença i/o 
conducció de gossos potencialment perillosos i disposar 
d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, per 
danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253 
€. A més, cal disposar d’aquesta autorització municipal 
(independentment  de la raça) si el gos ha tingut algun 
episodi d’agressió a persones o a altres gossos, i si el gos 
ha estat ensinistrat per a l’atac i la defensa.

Aquest any l’Ajuntament ha obert 31 expedients 
sancionadors a diferents propietaris de gossos poten-
cialment perillosos per no disposar de l’autorització mu-
nicipal pertinent o perquè han incomplert algun precep-
te de la normativa vigent sobre la tinença i conducció 
d’aquest tipus de gossos.

 
cESSIó TEMPORAL D’UN vEhIcLE ELÈcTRIc A L’AJUNTAMENT 
DE LA BISBAL

El Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient 
de les Comarques de Girona (CILMA) va signar un conve-
ni de col·laboració amb l’empresa Nissan i la Diputació de 
Girona per a la promoció conjunta del vehicle elèctric. Dins 
aquest acord i en el marc del Pla d’Acció per a l’Energia Sos-
tenible (PAES), l’Ajuntament  va disposar gratuïtament d’un 
vehicle 100% elèctric, del model Nissan LEAF, des del 18 de 
setembre fins al 5 d’octubre. Aquest vehicle es va recollir al 
concessionari Camps Motor de Vulpellac. 

Durant aquest temps, personal municipal va poder 
comprovar el plaer de conduir un vehicle totalment elèc-
tric, del qual sorprèn la senzillesa de la conducció, el silenci 
del motor i l’apaivagament de l’agressivitat al volant. Tam-
bé cal destacar el reclam més important: l’estalvi econòmic 
i el benefici mediambiental.

MEDI AMBIENT



Joventut  i  igualtat

UN BUc D’ASSAIG A DISPOSIcIó DE TOTS ELS 
MúSIcS DE LA BISBAL I RODALIES

Si la Bisbal és una ciutat farcida de músics, no po-
dia faltar-hi un local municipal on els diversos grups hi 
poguessin assajar. Des del 2011 es va habilitar un mòdul 
prefabricat, per tal d’acollir totes aquelles bandes de la 
Bisbal i rodalies que volguessin fer-ne ús. Malaurada-
ment, avui en dia no se’n treu tot el profit que es podria.

La sala està insonoritzada i té l’acústica adequada 
per poder-hi fer assajos professionals. Està equipada amb 
el backline necessari i bàsic: dos amplificadors de guitarra, 
un de baix, una bateria elèctrica i un equip de veus, amb 
els corresponents altaveus, micròfons i complements. 

El buc d’assaig, ubicat al pati de les Escoles Velles, 
està obert de dilluns a diumenge, de 9 h a 21 h. Cal fer 
inscripció prèvia a l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de 
la Bisbal i cada sessió d’1 hora i mitja val 5 €. Ara bé, si la 
banda reserva 4 hores i mitja de cop en diversos dies, la 
reserva té el preu de 12 €. 

Per això, des de fa quatre anys s’ofereix una pro-
gramació destinada a donar visibilitat a la feminitat i 
a oferir espais on les dones puguin desenvolupar di-
ferents activitats que les ajudin a sentir-se millor amb 
elles mateixes i a compartir-ho amb altres dones.

En aquest sentit, enguany s’han programat tres 
tallers diferents (dos dels quals es faran dues vegades), 
entre el 13 i el 22 de novembre. I seran de temàtiques 
tan diverses com ‘Eines per tenir cura del cos i la ment’, 
‘Ioga per a dones’ o ‘Mandales’. Es pot consultar la pro-
gramació completa a través del web municipal. Els ta-
llers es faran a les dependències de les Escoles Velles i 
seran gratuïts, però les places són limitades i caldrà fer 
inscripció prèvia.

JORDI SERRADELL I DESPIT, GUANyADORS DE LA 
MOSTRA DE GRUPS JOvES DE L’EScENA BISBALENcA 2017

D’acord amb el veredicte del jurat, de totes les propos-
tes presentades, el cantautor bisbalenc Jordi Serradell va obte-
nir el 2n premi (valorat en 100 €). Els principals guanyadors 
de l’edició d’enguany, els empordanesos Despit,  van obtenir el 
1r premi de la Mostra (valorat en 200 €). Ambdues propos-
tes obrien la primera nit de l’escenari de barraques de la Festa 
Major de la Bisbal. Tancaven la nit els bisbalencs La Puça, que 
van presentar el seu nou àlbum L’any de la Picor (U98 Music, 
2017).

Un any més, la Mostra de Grups Joves de l’Escena Bis-
balenca va buscar joves de menys de 30 anys (60% dels com-
ponents del grup) interessats en actuar en directe i inaugurar 
l’escenari de barraques de la Festa Major de la Bisbal. Enguany 
hi podien participar solistes o grups que no estiguessin com-
promesos amb cap discogràfica: si tenien algun treball publi-
cat, havia de ser autoeditat.

TREBALLANT LA FEMINITAT A LA BISBAL
El Servei d’Igualtat i Atenció a les Dones de la Bis-

bal d’Empordà, amb la col·laboració del SIAD del Consell 
Comarcal del Baix Empordà i l’Institut Català de les Do-
nes, ha programat per quart any consecutiu un conjunt 
d’activitats per treballar la feminitat. I és que, per arribar 
a la igualtat entre dones i homes, cal respectar les diferèn-
cies i tornar a donar valor a allò que és femení. 



L’AJUNTAMENT REFORMARÀ ELS PISOS DELS MESTRES 
DE LA BISBAL

L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà ha decidit ini-
ciar les obres de conservació de l’edifici d’equipaments co-
negut com els pisos dels mestres, situat al carrer del Morró 
i construït el 1968. La primera fase de la rehabilitació tin-
drà un cost d’uns 69.000 € i consistirà a actuar a la teulada 
i també a la façana principal, per passar a un projecte més 
ampli que englobaria tota l’estructura.

Aquest edifici ha tingut un ús continuat al llarg de 
gairebé 50 anys, però es dona el cas que no s’hi ha fet un 
manteniment preventiu. Paral·lelament, hi ha hagut pro-
blemes derivats del mal ús de les plantes superiors i, ara, 
presenta un grau de deteriorament important, sobretot a 
la façana. La planta baixa s’ha anat conservant millor que 
la resta, però, en canvi, és poc funcional perquè mai no va 
estar projectada per a un ús diferent del d’habitatge.

Actualment, l’edifici acull el Centre de Recursos Pe-
dagògics del Baix Empordà (CRPBE), que ocupa els quatre 
habitatges de la planta baixa, que conserven gairebé intacta 
la distribució interior, i, en una altra planta i a mode provi-
sional, Ràdio Bisbal. Les principals modificacions que s’hi 
han fet han estat les estrictament necessàries per permetre 
la circulació interior entre tots quatre apartaments.

ELS ALUMNES DE LA UEc cOMENcEN UN cURS FARcIT 
D’AcTIvITATS

Els alumnes de la UEC (Unitat d’Escolarització 
Compartida) de la Bisbal d’Empordà han engegat el curs 
a bon ritme. I és que durant l’octubre van poder gaudir 
d’una classe molt especial en què els professors de l’Escola 
Municipal de Música Conrad Saló els van ensenyar com es 

crea una cançó i van poder provar diversos instruments 
musicals. 

Durant aquest primer trimestre també han visitat 
un taller de ceràmica, han fet un taller de torn al Museu 
Terracota amb els alumnes del Cicle Formatiu de Terrissa 
de l’Institut de la Bisbal, i s’han tret el títol de manipulador 
d’aliments i de riscos laborals. 

La Residència Geriàtrica Municipal Zoilo Feliu i 
el menjador escolar de l’Escola Joan de Margarit també 
col·laboren amb la UEC, ja que els alumnes hi aniran a fer 
pràctiques durant tot el curs.

FINALITZEN LES OBRES DE cONSTRUccIó DE LA 
PISTA POLIESPORTIvA DE L’EScOLA EMPORDANET 

La pista poliesportiva de l’Escola Empordanet de la 
Bisbal d’Empordà ja s’ha enllestit. Si bé es va començar a 
construir l’agost passat, les obres es van reprendre el setem-
bre per tal d’ultimar detalls i instal·lar-hi el tancat. Les cis-
telles de bàsquet i altres complements esportius acabaran 
de completar l’equipament durant els propers dies.

Així, tal com es preveia, s’ha construït una entrada 
des de l’escola i una altra des de l’exterior. A les tardes, fora 
de l’horari escolar, la pista romandrà disponible a l’ús pú-
blic i s’hi instal·laran lluminàries per tal que se’n pugui fer 
ús fins al vespre.

cONvENI DE cOL·LABORAcIó ENTRE LA 
GENERALITAT I L’AJUNTAMENT DE LA BISBAL PER AL PLA

EDUcATIU D’ENTORN
La consellera d’Ensenyament, Cla-

ra Ponsatí i Obiols, i l’alcalde de la Bisbal, 
Lluís Sais, van signar un conveni per tal de 
cooperar a través del Pla educatiu d’entorn. 
L’objectiu és el foment de la llengua catalana i  
la millora de l’èxit educatiu per a tot l’alumnat 
en totes les dimensions: personal, acadèmi-
ca, social i laboral. Així mateix, també es vol 
afavorir la convivència, la cohesió social i la 
creació i el manteniment d’una xarxa educa-
tiva que doni una resposta global, integral i 
més eficaç als reptes educatius. 

ENSENYAMENT



ACCIÓ SOCIAL I CIUDADANIA

UN PROcéS PARTIcIPATIU PER 
cONFEccIONAR EL PLA LOcAL D’AccIó 
SOcIAL DE LA BISBAL

Des de l’Àrea d’Acció Social i 
Ciutadania del consistori  s’està tre-
ballant per a l’elaboració de Pla local 
d’acció social de la Bisbal. Aquest 
emmarcarà les accions i propostes 
de treball que caldrà prioritzar amb 
l’objectiu de generar xarxes socials, 
millorar la convivència i la cohesió so-
cial i facilitar la igualtat d’oportunitats 
de bisbalenques i bisbalencs.

Tenint en compte la comple-
xitat dels problemes socials i les di-
verses necessitats, el Pla pretén ser 
abordat des d’una visió àmplia i con-

junta. Per això vol fer-se d’una forma 
participativa, tot generant un debat a 
través del qual es puguin veure tots 
els agents del territori i implicar una 
àmplia diversitat de col·lectius.

A l’octubre es van endegar un 
seguit d’entrevistes a entitats locals 
amb la voluntat d’explicar el procés 
i la voluntat consistorial d’apoderar 
les entitats en matèria d’acció social i 
ciutadana. La meta serà conèixer les 
seves necessitats, inquietuds i possi-
bilitats, per tal d’aconseguir fer xarxa 
entre totes elles. I és que es van es-
collir les entitats amb la voluntat de 
reflectir la heterogeneïtat i diversitat 
associativa del municipi. 

Un cop ja finalitzat aquest pri-
mer tram, es va convidar una trente-
na d’agents i entitats a participar en 
dues jornades de treball. La primera 
va ser l’11 de novembre, al voltant de 
les diverses dinàmiques de treball en 
xarxa i cooperació. La segona, ober-
ta a tota la ciutadania –i cabdal–, se 
celebrarà el dissabte 2 de desembre: a 
partir d’una conferència inaugural al 
voltant de la responsabilitat social de 
les entitats, es faran tallers sectorials 
simultanis per tal d’extreure’n pro-
postes de treball que responguin a les 
necessitats pròpies i comunitàries. Es 
preveu que el tancament i entrega del 
Pla sigui a principis del 2018.

vEïNS DE cUEvAS BAJAS 
vISITEN LA BISBAL D’EMPORDÀ

Una expedició provinent del 
municipi malagueny de Cuevas Ba-
jas va visitar el passat diumenge 3 
de setembre la Bisbal. I és que, arran 
del miler de ‘cueveños’ que van emi-
grar al municipi a la segona meitat 
del segle XX, es van afavorir diversos 
intercanvis culturals des de la dècada 
dels noranta. Això va desembocar en 
l’agermanament aprovat el maig de 
2013.

Els visitants van ser rebuts a 
l’Ajuntament i van visitar el Castell pa-
lau, el Terracotta Museu i la plaça que 
rebrà el nom de la població andalusa.



gent gran

REcONEIxEMENT I AGRAïMENT ALS vOLUNTARIS DE LA 
RESIDÈNcIA GERIÀTRIcA DE LA BISBAL

Cada 5 de desembre se celebra el Dia Internacional del Vo-
luntariat per reconèixer el compromís de les persones voluntàries. 
Des de la Residència Geriàtrica Municipal Zoilo Feliu volen aprofitar 
l’ocasió per agrair de forma molt especial a tots els voluntaris i vo-
luntàries la important tasca que fan regalant el seu temps i aportant 
calidesa a les persones grans del centre.

Els voluntaris són: Dani Muñoz, Marisa Amador, Roser Com-
paña, Núria Ballart, Odette Cerro, Consuelo Rodríguez, Demba i 
Manuel Fernández Triquero. 

 També volen donar les gràcies a institucions com l’Institut Cor 
de Maria, Creu Roja Palafrugell, Càritas Diocesana, Convent dels 
Franciscans (Joseph Richard, Javier Ribelles i Julio Enrique Nuñez), 
Agrupament Escolta les Gavarres i la Parròquia (Carmen Mir, Magda 
Solés, Assumpció Farreny i Lluïsa Bertran). A tots ells: gràcies!

FINALITZEN LES OBRES DE MILLORA DEL GERIÀTRIc ZOILO FELIU
Ja  ha  finalitzat la sectorització amb fusteria  i que permetran 

millorar l’entorn de la Residència. Gràcies a aquestes reformes, a la 
sala polivalent s’obté un espai per un gimnàs, sala de tallers i una sala 
d’estar i, alhora, fa accessible els aparells per a l’activitat física per a les 
persones grans i acompanyants. A més, es millora la imatge d’accés 
a l’interior del centre, ja que aquest espai queda prop de la recepció 
de la Residència.L’antic espai del gimnàs es reconvertirà en menjador 
en un futur pròxim. 

L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà i l’Obra Social “la Caixa” 
van signar un conveni el juny passat amb la finalitat de col·laborar 
en les obres de millora a la Residència Geriàtrica Municipal per un 
import total de 6.000 €. 

ExcURSIó A L’EScALA DELS RESIDENTS 
DEL GERIÀTRIc ZOILO FELIU

El passat 21 de setembre va ser el Dia 
Mundial de l’Alzheimer i la Residència Ge-
riàtrica Municipal Zoilo Feliu va comme-
morar-ho amb una sortida a l’Escala. Les 
persones grans del centre, acompanyades 
dels treballadors, voluntaris de la Creu Roja 
i familiars, van sortir de la Bisbal de bon 
matí en dos autocars. Un cop van arribar a 
l’Escala van fer una caminada pel passeig de 
Riells, tot gaudint d’un dia formidable. Tot 
seguit, el grup va anar a dinar al restaurant 
Mig Meló. Després de l’àpat, al mateix res-
taurant, van gaudir del concert i el ball, amb 
el músic Eloy del Castillo.

Des del centre municipal, es vol agrair 
la col·laboració de tots els qui van fer possi-
ble l’excursió. 



EsPORTS

La Bisbal, Ciutat Esportiva

AcTUAcIONS DE MILLORA DE LES 
INSTAL·LAcIONS D’AIGUA FREDA I cALENTA DE LA 
ZONA ESPORTIvA

S’han dut a terme obres de millora de les 
instal·lacions d’aigua freda i calenta de la zona es-
portiva del Camp de Futbol i el Pavelló d’Esports 
de la Bisbal. Concretament, s’han dut a terme 
instal·lacions de filtres a l’entrada, substitució de 
vàlvules barrejadores gastades, eliminació de tubs 
vells i instal·lació d’aparells de dutxa que permeten 
que l’usuari ajusti la temperatura de l’aigua. 

Aquestes actuacions milloren el confort de l’usuari, 
asseguren que no hi hagi variacions no desitjades 
de la temperatura de l’aigua de les dutxes i, a més 
a més, ajuden a prevenir la legionel·losi. Aquestes 
obres han estat cofinançades per la Diputació de 
Girona i l’Ajuntament de la Bisbal.

NOU cURS D’AcTIvITATS D’hIvERN AL 
PAvELLó MUNIcIPAL D’ESPORTS DE LA BISBAL 

Activitats esportives per a infants, com 
preesportiva i multiesport, gimnàstica rítmica, 
funky o judo. I activitats dirigides per a adults, 
com pilates, ioga, zumba, fitness o spinning. El 
nou curs d’activitats d’hivern al Pavelló Munici-
pal d’Esports de la Bisbal va arrencar el setembre 
passat i es pot consultar tota la programació a tra-
vés del web municipal.

Les inscripcions es poden fer de 9 a 14 h al 
Pavelló Municipal d’Esports de la Bisbal, a tra-
vés del telèfon 972 64 21 98 o al correu electrò-
nic esports@labisbal.cat.

MARc GASOL vA PRESENTAR LA III JR. NBA 
LEAGUE A LA BISBAL D’EMPORDÀ

La Bisbal d’Empordà va acollir la 3a lliga 
Jr. NBA a Catalunya. L’acte inaugural va tenir lloc 
20 de setembre al Teatre Mundial, quan el jugador 
català dels Memphis Grizzlies, Marc Gasol, va fer 
el sorteig davant els representants dels 30 equips 
participants.

La lliga promocional Jr. NBA, coorganitza-
da pel CE Bisbal Bàsquet i la FEB (Federación Es-
pañola de Baloncesto), també va passar per altres 
ciutats com Madrid, Logronyo, Sevilla i Saragossa. 
El tret de sortida va ser el dissabte 23 de setembre, 
en sis pistes simultànies de minibàsquet. La com-
petició s’allargarà fins al desembre, quan també es 
farà un acte de cloenda.



UNA PLATAFORMA DE PARTIcIPAcIó cIUTADANA PER ALS 
BISBALENcS

L’Àrea de Participació de l’Ajuntament de la Bisbal ha con-
tractat una plataforma de participació ciutadana per tal de pren-
dre decisions consensuades consultant totes les bisbalenques i 
bisbalencs. Serà la primera vegada que s’utilitza aquesta innova-
dora eina participativa a la Bisbal. Recentment es va arribar a un 
acord amb l’empresa Civiciti per tal d’adquirir aquest servei. La 
nova plataforma es posarà en marxa properament i el consisto-
ri preveu utilitzar-la freqüentment en tot tipus de qüestions de 
consulta ciutadana.

 L’Àrea de Comunicació de l’Ajuntament de la Bisbal 
lamenta el retard en la publicació d’aquest butlletí trimes-
tral. El context social i polític d’aquestes darreres setmanes 
i el ritme frenètic dels successos que viu el país ha estat la 
principal causa d’endarreriment dels engranatges que con-
formen l’edició d’aquesta publicació municipal.

 El titular de l’escrit del grup polític Compromís x 
la Bisbal del darrer butlletí va ser erroni, fruit d’una des-
coordinació entre l’Àrea de Comunicació i l’equip que  
dissenya aquesta publicació. El titular correcte era: “Al 
Govern: dutxeu-vos a la zona esportiva!” Aquest títol es 
va poder incloure a l’edició en línia, però no es va arribar 
a temps d’esmenar-ho en l’edició impresa.

Fe d’errades

comunicació  i  informàtica

L’ÀREA DE cULTURA DE L’AJUNTAMENT DE LA 
BISBAL ESTRENARÀ UN NOU  wEB  

L’Àrea de Comunicació del consistori està ul-
timant detalls per endegar un web cultural molt més 
actualitzat i amb una dinàmica agenda de ciutat. El 
nou portal forma part de l’estratègia comunicativa 
del consistori per potenciar la difusió de les activi-
tats que es porten a terme des del servei municipal.

Espectacles, exposicions, cursos, concerts, fi-
res i qualsevol tipus d’activitat en què col·labori el 
consistori. El nou web, que continuarà essent gestio-
nat per l’Àrea de Cultura, ofereix informació detalla-
da sobre totes les activitats de la Bisbal.

Una de les principals novetats del nou portal 
cultural serà l’opció de comprar entrades en línia de 
les activitats pertinents i, a la vegada, poder escollir 
la localitat on seure al Teatre Mundial. El nou web és 
fruit d’un acord del consistori amb l’empresa Eventis, 
que treballa coordinadament amb la plataforma de 
venda d’entrades Koobin.

EL ‘SÍ’ GUANyA A LA BISBAL AMB EL 96,1 PER 
cENT DE vOTS I UN 53 PER cENT DE PARTIcIPAcIó

La jornada electoral de l’1 d’octubre va finalit-
zar a la Bisbal amb una gran congregació de gent a la 
plaça del Castell. Els bisbalencs van poder seguir els 
resultats de l’escrutini a través d’una gran pantalla de 
projecció, per gentilesa de les empreses locals de so 
i llum: Sona i FEC.

Així, el ‘sí’ va guanyar el referèndum 
d’autodeterminació a la Bisbal d’Empordà. En la 
consulta hi van participar 3.709 persones, al voltant 
del 53 per cent del cens electoral. L’escrutini de les 
paperetes va donar com a resultat que 3.564 votants, 
un 96,1 per cent del total, es van decantar pel ‘sí’. El 
‘no’ va tenir 88 suports, un 2,4 per cent. Els vots en 
blanc van ser 38 i els nuls, 17.

Per tal de vetllar per seguretat de persones i propietats, durant el període de do-
mini napoleònic, l’any 1810, el batlle de la Bisbal va fer instal·lar uns fanals d’oli, 
per il·luminar els carrers, dits “revérbere”, com aquest encara es conserva al carrer de la Riera. 

Pere Lloberas els esmentava l’any 1959: «[...] amb el seu per-
fil vuitcentista són un bell històric i decoratiu».

L’Apunt Històric d’en 
Jordi Frigola i Arpa

·

·



FEM REPÚBLICA Benvinguda, biblioteca! Dinamitzem la participació – Actualizem el Rom!

El que hem viscut aquestes da-
rreres setmanes segur que quedarà de 
forma permanent en la nostra memòria 
col·lectiva. 

Les ocupacions de diferents con-
selleries amb detencions d’alts càrrecs i 
funcionaris a finals de setembre, el re-
ferèndum de l’1 d’octubre —que com a 
bisbalencs ens hem de sentir orgullosos 
de la implicació i autoorganització de 
tants i tants ciutadans per fer-lo possi-
ble—, però sense oblidar les terribles i 
esgarrifoses imatges de la brutalitat dels 
cossos policials espanyols. Amb poste-
rioritat vàrem viure el dia 3 l’aturada 
general, una manifestació mai vista a 
la Bisbal amb més de 20.000 persones, i 
darrerament  hem viscut la injustificable 
detenció dels Jordis, la proclamació de 
la República, així com l’atemptat contra 
les nostres institucions amb l’aplicació 
de l’article 155 i les detencions de bona 
part del Govern i l’exili de l’altra.

Doncs bé, i ara què? Doncs ara, 
i malgrat les eleccions del 21-D les hagi 
convocat de forma il·legítima l’Estat es-
panyol, toca guanyar-nos la República. 
I això només ho farem si les forces in-
dependentistes guanyem aquestes elec-
cions tant en vots com en escons. 

I no serà fàcil. I la tasca dels 
convençuts serà la de convèncer totes 
aquelles persones del nostre entorn que 
puguin estar indecisos, que la millor 
manera de construir el futur dels seus és 
amb la implementació i consolidació de 
la República Catalana. I per poder fer-
ho hem de ser molts més dels que som 
ara. Quants més vots, més legítima i més 
forta naixerà la República

Per tant, som-hi!

Tots sabem que un dels principals 
problemes de la Bisbal els darrers anys 
és el tema de la nova biblioteca. Per a la 
CUP era, i és, una qüestió primordial, fins 
al punt que quan vàrem signar el pacte de 
govern amb ERC i Iniciativa per Catalun-
ya l’assumpte de la biblioteca fou una de les 
nostres principals demandes. Sabíem que 
el litigi judicial podria allargar-se anys, i 
no estàvem disposades a seguir sense una 
biblioteca com mereix la Bisbal massa gai-
re temps més. Per això vam demanar que 
es busqués una nova ubicació, encara que 
fos provisional. Vàrem proposar l’antic es-
corxador com a espai per fer-la i tot l’equip 
de govern s’hi va avenir.

Avui, la nova biblioteca ja és una 
realitat. Abans no s’acabi l’any, els bisba-
lencs i bisbalenques hem de poder es-
trenar un equipament essencial que ens 
mereixem. L’interior ja està acabat, falten 
algunes obres a l’exterior de l’escorxador 
i ja està en marxa el concurs públic per 
contractar el personal necessari. Aviat es 
començarà el trasllat dels llibres i material 
de l’antiga biblioteca, als quals se sumarà 
un important volum de llibres gràcies a 
una subvenció concedida entre la Genera-
litat i la Diputació per valor d’uns 20.000 
€ per potenciar la secció infantil i juvenil 
de la biblioteca.

La Bisbal tindrà, per fi, l’equipament 
de cultura que tots i totes ens mereixem. 
Tard, és cert. Ja fa anys que un equipament 
tan essencial hauria d’estar en marxa. Però 
és hora de mirar endavant. Benvinguda, 
biblioteca!

Tots volem esmerçar-nos per tal 
d’aconseguir la millor manera d’afavorir 
la màxima participació dels ciutadans en 
la gestió del municipi.  Malauradament 
però, aquestes bones intencions topen 
sovint amb les complexes i feixugues nor-
matives i reglaments redactats en temps 
en que es volia apartar deliberadament 
als ciutadans de la participació en els afers 
públics. Els polítics actuals, farcits de bo-
nes intencions, caiem en la temptació d’ 
importar i/o instal·lar models  forans que 
ens semblen exitosos, i que un cop aplicats 
a la nostra realitat ens acaben frustrant.

Caldria tornar a reflexionar des de 
la pròpia arrel, i analitzar els motius  de 
perquè els nostres ciutadans no acaben 
participant de la solució dels seus propis 
problemes, alhora que cal estudiar com 
regulem l’accés a l’informació, i com vehi-
culem la participació directa.

El ROM (Reglament Orgànic Mu-
nicipal) que regula tots aquests aspectes, 
és un autèntic repel·lent a la participació 
ciutadana.  A La Bisbal ja fa 6 anys que es 
va aprovar per unanimitat, a instàncies del 
Grup Municipal d’ICV-EUiA, una pro-
posta de canvi que dorm en el limbe. Cal 
que recuperem la moció aprovada i que 
posem fil a l’agulla per canviar l’anquilosat 
ROM i tota la caduca normativa que se’n  
deriva, per aconseguir que l’activitat i la 
participació municipal deixi de ser un de-
sert i esdevingui un canal fluid i profitós 
per tots els ciutadans. Això farà, més que 
mai, que els pressupostos participatius es-
devinguin una eina eficaç i no un conjunt 
de cartes als reis, sense cap transcendència 
pràctica real.

Opinió



Rauxa i seny, o el moment de la política CxLB amb la REPÚBLICA Zona verda a la Bisbal

Com a conseqüència de la gra-
vetat del moment polític no dedicarem 
l’article a temes municipals com la deriva 
econòmica amb increment desmesurat de 
despeses, dels préstecs sol·licitats o del pe-
ríode mig de pagament, o l’aprovació ini-
cial d’unes ordenances fiscals socialment 
injustes, als quals dedicarem un butlletí 
de grup.

La radicalitat en els posicio-
naments dels governs i la incapacitat 
d’asseure’s a dialogar i negociar va portar 
a una repressió violenta i injustificable el 
dia 1 d’octubre. Posteriorment, la declara-
ció unilateral d’independència, l’aplicació 
de l’article 155 de la Constitució o la presó 
preventiva dels líders de les entitats socials 
i de part del govern de la Generalitat, no 
han fet més que tensar la societat, sense 
que a hores d’ara es vegi una solució.

En l’actual moment polític del país, 
deplorem que un conflicte estrictament 
polític sembli condemnat a tenir una res-
posta únicament judicial per una banda, 
i a accions unilaterals que, tot i tenir un 
suport ciutadà, no ho és amb percentatge 
suficient com per legitimar-les. Cal resol-
dre el conflicte amb diàleg i sense posicio-
naments prefixats i inamovibles.

El grup municipal d’independents 
per la Bisbal- PSC mostrem el nostre re-
buig a totes les vulneracions de drets que 
s’han produït en els darrers mesos. Creiem 
que el país necessita sortir d’aquest con-
flicte amb plena consciència que els cata-
lans i catalanes hem decidit lliurement el 
futur de Catalunya,

Ara un cop passada la rauxa, ha de 
prevaler el seny. Ara és el moment de la 
POLÍTICA, en majúscules.

Qüestions estrictament municipals, 
n’hi hauria per parlar en aquest butlletí, 
com la gestió de la Festa Major (pregó...), 
el retard en l’obertura de la biblioteca, el 
retard en les obres del carrer Paral·lel o en 
les instal·lacions esportives, etc.

Però amb la situació actual nacio-
nal, el 8 de novembre, volem manifestar 
que CxLB reconeix la República de Cata-
lunya declarada el passat dia 27 d’octubre 
i que s’oposa a l’aplicació de l’article 155 
de la Constitució per part del govern es-
panyol en considerar que és una aplicació 
anticonstitucional i en contra de l’Estatut 
d’Autonomia. A més, condemnen la priva-
ció de llibertat d’en Jordi Cuixart, en Jordi 
Sánchez, el vicepresident i consellers de 
la Generalitat de Catalunya que estan in-
justament empresonats. I donem suport 
al president Puigdemont i als consellers 
exiliats que segueixen treballant per inter-
nacionalitzar la causa catalana. TOT EL 
NOSTRE SUPORT A TOTS!!!!

Els regidors de CxLB vam ratificar, 
en el Ple de 7 de setembre, el Decret dic-
tat per l’alcalde de suport al referèndum i 
de compliment de la Llei del referèndum 
aprovada al Parlament i vam acompanyar 
l’alcalde, donant-li suport, en la seva decla-
ració davant la Fiscalia pel fet d’haver sig-
nat aquest Decret. El 24 d’octubre també 
vam donar suport a les mocions per aturar 
l’article 155 i per demanar la llibertat dels 
Jordis. 

CxLB, des del primer moment, ha 
donat suport al procés, a la democràcia, 
al referèndum i a la constitució de la Re-
pública; oferint col·laboració i participant 
en els nombrosos actes, concentracions i 
manifestacions realitzades, donant suport 
a cadascuna d’ells. I seguirem fent-ho!

Llibertat presos polítics! Benvingu-
da República!

La Bisbal disposa de diferents zo-
nes d’aparcament regulat, zona blava, ver-
da i vermella. Concretament, la finalitat de 
la zona verda és la de facilitar l’aparcament 
a aquelles persones residents en àrees on 
hi ha manca d’aparcament privat, com pot 
ser la del nucli antic, o perquè estan in-
closes en una àrea on predomina la zona 
blava. 

Fins aquí res a dir. Ara bé, l’equip 
de govern decideix ampliar-la a la part del 
carrer del Pont que va des de l’encreuament 
de l’Amor Filial fins a la part del carrer que 
baixa al riu Daró i, el més sorprenent, és 
que es dona distintiu a veïns que no com-
pleixen cap dels criteris que fins ara do-
naven dret a ser-ne usuari, fet que crea 
situacions de greuge comparatiu entre 
residents d’un mateix sector de la ciutat.

Preguntada la raó, la resposta va 
ser que s’havia detectat que era una zona 
de risc per als vianants i s’havia decidit 
restringir d’aquesta manera. Curiosa la 
resposta. Si es detecten llocs amb suposats 
riscos per als vianants, no seria més lògic 
treure l’aparcament i fer-los exclusivament 
de vianants, amb pas restringit als vehicles 
dels veïns que hagin d’accedir als edificis? 

Posats a fer, com pensen solucio-
nar el problema que es troben els veïns 
dels carrers que no tenen ni zona blava, ni 
verda i que són receptors dels vehicles els 
propietaris dels quals els deixen aparcats 
durant gran part del dia per anar treballar, 
cosa que, per tant, fa del tot impossible 
trobar un forat on deixar el cotxe als que 
hi viuen?

Potser s’haurien de plantejar fer 
un estudi de mobilitat i no anar fent pe-
daços. I  estaria bé que recuperessin el que 
va començar a treballar l’anterior equip 
de govern per tal de trobar camins segurs 
cap als centres escolars, projecte que de-
vien deixar endreçat en un calaix i allà s’ha 
quedat.

GRUPS POLÍTICS



AGENDA DE NADAL

25
DES

di
llu

ns Ball de Nadal
Dracs de la Bisbal. 23h Pavelló Firal

23
DES di

ss
ab

te Els Pastorets
Repetició 7 i 13 gener. 18h mundial

Quina Els Dracs
18:30h Pavelló Firal

10
DES di

um
en

ge Quina Atlètic Bisbalenc
18h Pavelló Firal

17
DES di

um
en

ge Fira Dolça
tot el matí. Plaça del castell

01
GEN

di
llu

ns Quina Bisbal Bàsquet
Pavelló Firal

08
DES di

ve
nd

re
s

concert de Nadal
yes the Music! 19h mundial

03
DES di

um
en

ge Havaneres
Peix Fregit i Port Bo. 18h mundial

25
NOv di

ss
ab

te Dia Intern. contra la Violència de Gènere

Manifest & dansa aèria. 19h Pl. castell

Festa Exòtica. Itaca Band, Orquestra Di-

versiones i Dj Marsal ventura. 19h Pl. castell

02
DES di

ss
ab

te NovembertFest 2017
concert Motets de Bach 2017.  Pl. castell

26
NOv di

um
en

ge Pirates, bruixots i altres bitxos
Familiar. cia.PepLópez&Afonix. 12h mundial

09
DES di

ss
ab

te teatre de Nadal (trampolí)
19h mundial

Quina Oncolliga
18h Pavelló Firal

di
ma

rts carter reial 18h torre maria
+ Dia 3 gener: 18h Plaça major.

02
GEN

di
ve

nd
re

s

cavalcada de Reis
18h

05
GEN

di
me

cr
es Pin de Nadal

Fins al 30 Des. Pavelló Firal
27
DES


