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Butlletí

IMPLANTAcIó DE L’ADMINISTRAcIó ELEcTRòNIcA A 
L’AJUNTAMENT DE LA BISBAL

S’estan ultimant detalls per implantar l’administració elec-
trònica a l’Ajuntament de la Bisbal. Aquest desenvolupa-
ment suposa, per una banda, la creació d’un model de tre-
ball pel consistori basat en el model e-SET de l’AOC, i per 
una altra, dotar d’un sistema d’informació per a la gestió 
dels procediments administratius que contempli el cicle 
complet de la gestió administrativa dels expedients, que 
permeti la simplificació i optimització del processos admi-
nistratius, basat en el model e-SET, de l’Ajuntament.

L’Ajuntament de la Bisbal es troba immers en el procés 
d’implantació de l’administració electrònica. Des d’aquest 
març i en els propers mesos s’anirà desenvolupant nous 
serveis telemàtics i en línia amb l’objectiu d’oferir els ser-
veis a la ciutadania d’una manera més eficaç i ràpida amb 
la simplificació i reducció administrativa i documental a 
l’hora de fer tràmits. L’administració electrònica és el mo-
del d’Administració pública basada en l’ús de les tecno-
logies de la informació i la comunicació que, combinats 
amb els canvis organitzatius i jurídics necessaris, permet 
millorar l’eficiència interna, les relacions entre adminis-
tracions i amb la ciutadania, ja siguin particulars, empre-
ses i organitzacions. 

En aquest sentit, el consistori ha anat fent molts canvis per 
adaptar-se a les noves necessitats i, de fet, s’està intensifi-
cant el treball del personal per tal d’implementar en breu 
l’administració electrònica. La posada en marxa serà pau-
latina i, malgrat ja s’ha fet el tret de sortida, el seu desple-
gament es farà al llarg dels propers mesos. La implantació 
de l’administració electrònica suposarà una reorganització 
administrativa i una millora dels serveis públics. 

«L’administració electrònica vol facilitar i millorar la rela-
ció entre el ciutadà i l’administració fent de les tecnologies 
actuals», va explicar el regidor de l’Àrea d’Informàtica i 
Noves Tecnologies, Josep Maria 
Castells. «Pel que fa als beneficis 
concrets que suposarà la seva 
posada en marxa la ciutadania 
podrà accedir als tràmits mu-
nicipals 24 hores els 7 dies de 
la setmana», va afegir Castells 
destacant que suposarà que els 
tràmits siguin més simples, rà-
pids i es puguin fer des de casa.
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Espai reservat per a la llibertat d’expressió: dibuixa la teva pròpia vinyeta!



Alcaldia , policia local i hisenda

TRAcTAMENT ANTILLIScANT A LES vORERES DEL PONT NOU 
PER EvITAR LES RELLIScADES

Va ser una de les propostes més votades al procés partici-
patiu que la Bisbal va viure el desembre del 2016: va obtenir un 
total de 251 vots (la tercera més votada). I avui ja està esdevenint 
una realitat: amb l’objectiu de millorar la seguretat de les vore-
res i, al mateix temps, evitar relliscades i caigudes dels vianants, 
aquests dies s’està aplicant un tractament antilliscant en les vo-
reres de l’anomenat pont Nou de la Bisbal, el que va des de les 
Voltes fins al passeig Marimon Asprer. 

LES vÍcTIMES EN AccIDENTS DE TRÀNSIT A LA BISBAL ES 
vAN REDUIR UN 30% L’ANy 2017

Segons el darrer informe d’accidentalitat desenvolupat 
per la Policia Local de la Bisbal d’Empordà, l’any passat hi va 
haver un total de 59 accidents de trànsit al municipi. Aquests van 
generar un total de 16 víctimes, dues de les quals van ser greus.

Segons fonts policials, aquests resultats evidencien l’èxit 
de les mesures que s’han anat implementant per tal de reduir la 
sinistralitat a la població. I és que, malgrat que l’any 2017 els ac-
cidents s’han incrementat un 11%, el més significatiu és que s’ha 
registrat una reducció de víctimes d’un 30%. Ja es pot consultar 
el document a través del web municipal.

AcABAMENT DELS NOUS AccESSOS AL cEMENTIRI DE LA BISBAL

El consistori va endegar un procés d’ampliació del ce-
mentiri municipal per tal d’adequar-lo a les necessitats actuals i 
futures del municipi. En aquest sentit, el vigent planejament ur-
banístic ja va preveure l’ampliació de les instal·lacions de l’actual 
cementiri i l’Ajuntament en va adquirir la propietat. 

Per tal de donar servei a les noves instal·lacions previs-
tes, s’han estat efectuant les obres de formació dels nous ac-
cessos consistents, d’una banda, en el desviament del tram del 
camí existent que passa per la part posterior del cementiri i, de 
l’altra, en la prolongació del camí principal d’accés al cementiri 
fins als nous serveis que s’hi preveuen. Les obres s’han acabat re-
centment amb el soterrament de les línies elèctriques aèries que 
travessaven els terrenys de l’ampliació de l’àrea d’equipaments. 
Pendents de la liquidació final de l’obra, l’import de l’adjudicació 
va ser de 111.000 €.

L’actuació es fa per trams i té un cost aproximat de 4.000€. 
Consisteix en el sanejament a fons del paviment i en l’aplicació 
d’un tractament líquid d’última generació que impedeix que el 
terra sigui relliscós per un termini aproximat de quatre anys. 
Cal tenir present que eren d’allò més notòries les queixes que 
s’havien rebut per part de la ciutadania referent al lliscament 
d’aquest terreny.



CULTURA

NEIx INDILLETRES: LA FIRA DEL 
LLIBRE DE LA BISBAL D’EMPORDÀ

Fa uns mesos que un grup de 
veïns de la Bisbal d’Empordà, amb el 
suport de l’Ajuntament, treballa en 
l’organització de la que serà la prime-
ra fira de llibres empordanesa. Bateja-
da com a Indilletres, la fira neix amb 
la idea de promoure la lectura i donar 
visibilitat a les editorials catalanes in-
dependents i als autors, d’aquí i de fora, 
que editen. També hi participaran les 
llibreries de la Bisbal que ho desitgin. 

Indilletres es crea amb la volun-
tat de tenir continuïtat i enguany se ce-
lebrarà els dies 2 i 3 de juny a la plaça 
del Castell de la Bisbal. Durant tot el 
cap de setmana s’organitzaran taules 
rodones, conferències, debats, presen-
tacions de llibres i concerts. A més a 
més, es farà un incís especial al 1r Pre-
mi Empordà Novel·la, que s’haurà fet 
públic per Sant Jordi. 

La fira del llibre de la Bisbal 
Empordà dedicarà cada any un espai a 
una de les nombroses cultures estran-
geres que hi ha representades al país: 
el primer any la cultura convidada serà 
la romanesa. A més, Indilletres també 
dedicarà un espai d’especial atenció 
a la cultura popular, sovint absent de 
premis i reconeixements. I és que la 
iniciativa vol fer-se ressò de l’empenta 
que la cultura popular ha suposat tant 
per al país com per a la ciutat.

Els interessats a participar en 
la primera edició de la fira Indilletres 
poden omplir aquest formulari. Per a 
més informació cal adreçar-se a l’Àrea 
de Cultura de l’Ajuntament de la Bisbal 
d’Empordà a través del correu ‘indille-
tres@gmail.com’.    

cONSULTA cIUTADANA PER BATEJAR 
LA NOvA BIBLIOTEcA DE LA BISBAL

Maria Aurèlia Capmany? Ma-
ria Mercè Marçal? O Montserrat Roig? 
Quin nom hauria de tenir la nova 
Biblioteca del número 28 del carrer 
Agustí Font de la Bisbal d’Empordà? 
El consistori va convocar la comissió 
bisbalenca de nomenclàtor per tal 
que proposés diversos noms i aquest 
tres van ser els finalistes. Aquest grup, 
format per ciutadans diversos i repre-
sentants dels grups polítics vetlla per 
la paritat a través del projecte Noms 
de Dones als carrers de la Bisbal, im-
pulsat pel Grup de Dones local.

Totes tres propostes fan re-
ferència a destacades novel·listes, 
poetesses, assagistes i/o dramatur-
gues que, a més a més, tingueren un 
notori paper en l’activisme feminis-
ta, cultural i antifranquista. Quina 
donarà nom finalment a la flamant 
Biblioteca municipal de la Bisbal ubi-
cada a l’antic escorxador? La darrera 
paraula la tindran les bisbalenques i 
els bisbalencs.

I és que, durant el proper 
mes, s’endegarà una consulta popu-
lar oberta a tota la ciutadania per tal 
que tothom hi digui la seva. Es farà a 
través de la plataforma de participa-
ció ciutadana Civicit contractada per 
l’Àrea de Participació de l’Ajuntament. 

L’eina busca prendre decisions con-
sensuades consultant totes les bisba-
lenques i bisbalencs i ja s’ha estrenat 
recentment pel procés participatiu 
que encara viu la Bisbal.

JUBILAcIó DE NúRIA vILÀ DE LA 
BIBLIOTEcA DE LA BISBAL

Després de prop d’una trente-
na d’anys de dedicació a la Biblioteca 
municipal de la Bisbal, Núria Vilà s’ha 
jubilat aquest mes de març. En aquest 
sentit, l’Ajuntament de la Bisbal va 
adreçar-li una carta d’agraïment per 
la seva implicació en la feina i en 
la institució, per tots aquests anys 
de servei públic a la ciutat, que han 
anat més enllà de l’estrictament exi-
git. «Desitgem que els bons moments 
conviscuts, l’estima i respecte dels 
teus companys t’acompanyin sempre i 
que gaudeixis plenament de la jubila-
ció, acompanyada dels teus», senten-
ciava la carta signada pel regidor de 
Cultura, Carles Puig.

 cIutAt cuLtuRAL
BISBAL
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PRESENTAcIó DEL cATÀLEG ‘DE vILÀ cLARA A vILÀ-cLARA. 
FAMÍLIA DE cERAMISTES’ AL TERRAcOTTA MUSEU

El passat diumenge 25 de febrer el Terracotta Museu 
va acollir la presentació del catàleg De Vilà Clara a Vilà-
Clara. Família de Ceramistes. La jornada va començar a 
les 12h amb una visita guiada a l’exposició de la mà dels 
germans Vilà-Clara i després es va fer la presentació del ca-
tàleg, de la mà de l’investigador i ceramòleg Emili Sempere. 

L’exposició De Vilà Clara a Vilà-Clara. Família de 
ceramistes del Terracotta Museu és una retrospectiva del 
treball realitzat a l’obrador bisbalenc Vilà Clara Ceramistes. 
Es va inaugurar el passat 17 de desembre i es pot visitar fins 
el 5 d’abril.

El taller dels Vilà Clara, i els dos personatges ho-
menatjats en aquest mostra, Josep Vilà Clara i Josep Vilà-
Clara Garriga, pare i fill, representen per a la ceràmica de 
la Bisbal dos figures transcendents en la història moderna 
de la ceràmica de la ciutat i, per extensió, de tot Catalun-
ya. Dos treballadors de la ceràmica que, moguts per una 
vocació extraordinària, incansable al llarg dels seus anys 
d’ofici, han mostrat sempre un elevat sentit d’exigència i de 
reivindicació per la professió que ha ajudat a fer créixer i 
dignificar l’actual ceràmica de la Bisbal. Donar a conèixer 
aquests dos protagonistes, sens dubte, ajuda a dignificar 
l’ofici i, de retruc, la ceràmica de la Bisbal.

cultura

ANNA cLEMONT, LA NOvA BIBLIOTEcÀRIA DE LA BISBAL
Biblioteca nova, bibliotecària nova. La nova Biblio-

teca ubicada a l’antic escorxador de la Bisbal (c/Agustí 
Font, 28) que va obrir les seves portes el desembre passat 
ja és una realitat i el seu dia a dia és d’allò més efervescent. 
Tot i això, la seva activitat no seria igual sense la incorpo-
ració de la nova bibliotecària. I és que, 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 una bibliotecària (fins ara només hi havia per-
sonal auxiliar administratiu). Això va fer que el personal 
adscrit passés de dues a tres persones. 

Ara bé, qui és la nova bibliotecària de la Bisbal? Qui 
portarà la batuta del flamant equipament es diu Anna 
Clermont (Girona, 1981) i és bisbalenca des de fa 10 anys. 
L’Anna és llicenciada en Història de l’Art per l’UdG i en 

Documentació per la UB, a més de postgraduada en Gestió 
de la Innovació i el Coneixement el les organitzacions a la 
UOC. Després d’una enriquidora experiència a la Biblio-
teca Municipal Iu Bohigas de Salt, l’Anna ha començat a 
dirigir la nova Biblioteca bisbalenca, on ha dissenyat un 
pla estratègic (2018-2020) que pretén convertir-la en un 
referent proper al ciutadà i en un 
agent actiu de la cultura local.

«Una biblioteca ha de ser 
un espai de relació i sociabilitat, 
un model d’inclusió social i un 
lloc on la informació i les tecno-
logies hi tinguin un paper des-
tacat»,  declara Anna Clermont 
en el que, sens dubte, és tota una 
declaració d’intencions.

TERRACOTA MUSEU

INSTAL·LAcIó D’UN vIDRE PROTEcTOR PER LA 
TINA DEL cASTELL PALAU DE LA BISBAL

En el marc del Pla de Barris, s’ha instal·lat un vi-
dre per tal de protegir la tina del Castell Palau de la Bis-
bal. Cal tenir present que l’ús original de la sala era el 
d’estable, però aquesta funció va canviar el segle XVIII 
quan la sala va ser destinada a les tasques pròpies de 
l’elaboració de vi. I vet aquí que, amb les excavacions ar-
queològiques realitzades l’any 1993, es van trobar les ti-
nes i el bací, amb data setcentista. Més tard, durant segle 
XIX, es va fer un nou ús d’aquest espai.

PLA DE BARRIS



Promoció i Desenvolupament Local

EN MARxA LES OBRES DE REFORMA PER 
DONAR NOUS USOS A L’ANTIc AJUNTA-
MENT DE LA BISBAL

Des del febrer passat, ja han 
arrencat les obres de reforma de l’antic 
ajuntament de la Bisbal per tal donar 
noves utilitats a l’edifici. I és que la re-
habilitació ha d’acabar el juny vinent 
per tal que formi part del Pla de Barris 
que estableix la llei 2/2004 i el conve-
ni de col·laboració entre l’Ajuntament 
i la Generalitat de Catalunya. Aquest 
acord té l’objectiu de recuperar el nucli 
antic del municipi, a partir de la millo-
ra mediambiental, urbanística i social. 
Així, es finançarà el 50% del cost de re-
habilitació de l’antic ajuntament (una 
obra valorada en 946.775€).

El juny passat la Bisbal 
d’Empordà va viure un debat participa-
tiu en el qual els bisbalencs podien de-
batre quins usos hauria de tenir l’antic 
ajuntament. Cal tenir present que, tal 
com estableix el conveni, hi havia al-
guns usos obligats a l’edifici: un centre 
obert de menors i aules de formació 
homologades. D’entre totes les propos-
tes debatudes, cal recordar que es va 
decidir ubicar-hi Ràdio Bisbal, un espai 
coworking i dependències municipals.    

ARTESANA 2018: DOS DIES DEDIcATS A 
L’ARTESANIA A LA BISBAL D’EMPORDÀ

Ceramistes, sabaters, cistellers, 
espardenyers, perfumistes, joiers, mi-
niaturistes, teixidors, marroquiners 
o artistes florals. Són alguns dels ofi-
cis tradicionals que es podran trobar 
a la Fira Artesana 2018 de la Bisbal 
d’Empordà els propers 30 i 31 de març. 
Organitzada per l’Àrea de Promoció i 
Desenvolupament Local del consistori, 
la fira serà durant tot el dia (de 10h a 
20h) al passeig Marimon Asprer. 

Els assistents hi podran tro-
bar una àmplia gamma de productes 
exposats exclusivament per una qua-
rantena artesans.  I és que és un dels 
condicionants per a participar-hi: ser 
un artesà no alimentari de Catalunya 
que disposi de carnet d’artesà, a més 
d’empresaris i artesans ceramistes de 

la Bisbal d’Empordà. L’Ajuntament de 
la Bisbal organitza la quarta edició de 
la fira Artesana, que, un any més, tor-
narà a comptar amb la participació 
d’artesans d’arreu de Catalunya, a més 
d’incorporar activitats complemen-
tàries com les demostracions participa-
tives d’oficis artesans i tallers infantils. 

DOS MILERS DE PERSONES vAN ASSIS-
TIR AL SALó DE LA FORMAcIó, OcUPA-
cIó I EMPRESA 2018 DE LA BISBAL

El Saló de la Formació, Ocupa-
ció i Empresa 2018 va tancar la seva 
cinquena edició el 2 de març -per 
primera vegada la Bisbal d’Empordà- 
amb un gran èxit de participació 
d’assistents, tant estudiants com de-
mandants de feina: el volum de parti-
cipants va enfilar-se fins els 2.000. Una 
altra dada que cal tenir present són les 
400 ofertes de feina que s’oferien i les 
40 empreses que hi assistien. I és que, 
sense anar més lluny, es van arribar a 
fer més de 800 entrevistes, destacant 
els sectors de personal de supermer-
cats, de neteja i operaris. 

També es poder constar la di-
ficultat per trobar personal pel sector 
de la restauració: auxiliars de cambrer 
i auxiliars de cuina. Es van recollir 
més d’un miler de currículums i a 
través de la borsa es continuen gestio-
nant ofertes vacants per tal de posar 
en contacte treballadors i empreses 
que s’hi hagin inscrit.

La iniciativa del Saló, organitzat 
pel Consell Comarcal del Baix Empor-
dà i l’Ajuntament de la Bisbal, vol ser 
útil a tots els qui volen formar-se, als 
qui busquin feina, als qui vulguin tre-
ballar a l’estranger, posar en marxa el 
seu negoci, reactivar la seva empresa, 
entre molts altres aspectes. Es preveu 

que d’aquí dos anys es torni a celebrar 
a la Bisbal d’Empordà. 

LA BISBAL PARTIcIPARÀ EN UN 
PROGRAMA EUROPEU DE FOMENT DE LA 
cERÀMIcA I L’ARTESANIA

L’Ajuntament de la Bisbal i el 
Terracotta Museu participaran en el 
POCTEFA després de rebre la resolu-
ció definitiva en què es valida el pro-
jecte presentat anomenat COOP’ART. 
POCTEFA (programa INTERREC 
V-A Espanya-França-Andorra) és un 
programa europeu de cooperació te-
rritorial creat per a fomentar el des-
envolupament sostenible del territori 
transfronterer entre aquests tres paï-
sos: es cofinancen projectes de coo-
peració transfronterera dissenyats i 
gestionats per actors d’ambdós costats 
dels Pirineus.

El Terracotta Museu i 
l’Ajuntament de la Bisbal són dos dels 
14 socis del projecte COOP’ART, dels 
quals set són francesos. El projecte 
global del COOP’ART puja a un total 
de 1.810.677€, dels quals el programa 
POCTEFA en subvenciona el 65%. En 
aquest sentit, l’Ajuntament de la Bisbal 
pot disposar de 414.766€ com a despe-
ses elegibles, i 102.500€ el Patronat del 
Terracotta Museu. Això comportarà 
un finançament europeu de 269.598€ 
per l’Ajuntament i de 66.625€ pel Pa-
tronat del Terracotta Museu.

Paral·lelament, el projecte tam-
bé preveu unes accions a nivell local, 
que en el cas de la Bisbal, permetran 
finançar part de les obres dels exteriors 
del Terracotta, fer un estudi sobre mo-
dels europeus de fires de ceràmica per 
tal de realitzar una nova proposta de 
fira de la ceràmica a la Bisbal de ca-
res al 2020 i dissenyar un estand de la 
marca Ceràmica de la Bisbal. Pel que fa 
al Terracotta Museu, amb el suport de 
l’Associació de Ceramistes i de l’Escola 
de Ceràmica, preveu adequar determi-
nats espais de l‘equipament, reformar 
l’espai de botiga com a punt d’inici 
d’una Ruta de la Ceràmica i de difusió 
del projecte, entre altres. 



TRAcTAMENT DE MILLORA DELS PLÀTANS DEL PASSEIG 
El passeig Marimon Asprer destaca per la seva ar-

breda que alberga 94 exemplars de plàtan d’ombra (Plata-
nus x acerifolia), amb una alineació doble que ressegueix 
la llera del riu Daró.  Són arbres centenaris i els més vells 
daten de l’any 1880. Actualment, els plàtans del Passeig te-
nen un tronc de 7 m, on s’hi troba la creu; l’alçària total dels 
arbres pot arribar fins els 17-18 m. El perímetre mitjà del 
plàtans, mesurat a 130 cm del terra, és de 269 cm, equiva-
lent a uns 86 cm de diàmetre. 

Amb el pas dels anys s’ha fet palès un decandiment 
progressiu d’aquests plàtans i, per això, l’any passat es va 
encarregar a un tècnic especialista, en arbrat urbà, un es-
tudi de l’estat fitosanitari dels arbres del Passeig. L’informe 
final de l’estudi posa de manifest  que un  60% dels plàtans 
del Passeig presenten una manca de vitalitat i un estat de 
decadència en diferents graus causat per diversos factors 
que actuen de forma sinèrgica: l’edat avançada dels ar-
bres, les podes a brocada del passat, l’elevada compactació 
del sòl, el canvi climàtic  i l’existència de diversos fongs i 
d’insectes patògens.

Aquests arbres van ser podats severament el 1972, 
però ja havien estat brocats anteriorment  de forma molt 
més dràstica (possiblement el 1930-40). Tots ells tenen la 
creu en una mateixa alçada de tronc (7 metres): aquests 
talls han evolucionat en el temps fins a desenvolupar grans 
cavitats, amb atacs de fongs xilòfags que originen proces-
sos de descomposició i podridura de fusta molt importants.

Així, l’informe recomana seguir un Pla d’Actuació, 
adoptant un seguit de mesures correctores (bé preventives, 
pal·liatives i/o curatives) per ajudar a recuperar la vitalitat 
dels arbres, per reduir el risc de fractura i prevenir danys 
futurs de major gravetat. Una d’elles, és una mesura inno-
vadora per a la revitalització dels plàtans del Passeig, que 
s’ha dut a terme enguany. Ha consistit en injectar en el sòl 
del passeig -a una profunditat de fins a 1m- aire compri-

mit per generar galeries de ventilació, conjuntament amb 
sorres, substàncies bioestimulants, fertilitzants o hidrogels. 
Aquesta tècnica permet millorar el sòl útil per l’arbre, po-
tenciant així el desenvolupament del seu sistema radicular.

NOU ENLLUMENAT A LA PISTA POLIESPORTIvA I A LA SALA DE 
GIMNÀS

Seguint els criteris del PAES de la Bisbal d’Empordà 
(Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible) de  millora de 
l’eficiència energètica i reducció de l’emissió de ga-
sos d’efecte hivernacle de les instal·lacions municipals, 
l’Ajuntament de la Bisbal ha substituït  els antics projectors 
de la pista poliesportiva municipal. Eren unes làmpades de 
descàrrega de vapor de mercuri amb halogenurs metàl·lics, 
que han estat canviats per nous llums de tecnologia LED: 
molt més eficients. 

Així els llums han quedat substituïts per 32 llums 
LED-170W que donen un nivell d’il·luminació de 500 Lx 
a la pista poliesportiva. A 
la sala de gimnàs també 
s’ha optat per substituir 
14 projectors VMh 250W 
per 14 llums LED de 
75W. Amb aquests nous 
llums LED es podrà as-
solir el nivell de 500 Lx 
quan sigui necessari per 
realitzar les competi-
cions de ping-pong. 

El cost total de 
l’obra és de 29.699,45€ 
(IVA inclòs), subven-
cionada en un 20% per 
la Diputació de Girona 
dins el marc dels ajuts del 
Pla a l’Acció de 2017.

MEDI AMBIENT



Joventut  i  igualtat

REOBERTURA DE L’ESPAI JOvE DE LA BISBAL
Després d’una aturada temporal per qüestions admi-

nistratives, aquest any l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de 
la Bisbal ha reobert l’Espai Jove. El centre vol seguir essent 
un referent pel jovent bisbalenc i treballar per continuar do-
nant resposta a les seves inquietuds, demandes i propostes.

El tret de sortida va ser ahir al Local Social del Barri 
del Convent on uns 7 joves van participar a diversos jocs i 
tallers. Si bé dilluns l’activitat es trasllada al local de la Talaia, 
de dimarts a dijous, es desenvoluparà a l’emplaçament de les 
Escoles Velles.

Amb dues educadores dinamitzant el centre i un gra-
pat d’activitats gratuïtes, l’Espai Jove de la Bisbal està dedicat 
al jovent d’entre 12 i 17 anys de dilluns a dijous, de 17h a 20h. 
Els divendres el centre no obrirà les seves portes, ja que les 
educadores es dediquen a fer dinamització de carrer amb els 
joves bisbalencs.

Es preveu que els dimarts sigui la tarda més dedicada 
a l’aula d’estudis i a la sala d’ordinadors, però les activitats 
que s’hi facin aniran canviant. «La filosofia de l’Espai Jove és 
adaptar-se a les preferències del jovent i anar evolucionant 
en funció del que vulguin», ha declarat la regidora de Joven-
tut, Maria Roure.

L’Espai Jove es va consolidar notòriament durant l’any 
passat i, al llarg d’aquest període d’inactivitat, les demandes 
del jovent bisbalenc ha posat de manifest la necessitat i impor-
tància del centre juvenil.  Per tal de seguir promovent l’Espai 
Jove, periòdicament les educadores visiten l’Institut de la Bis-
bal per explicar què és l’Espai Jove i el seu funcionament.

PROP D’UNES 250 PERSONES ASSISTEIxEN A LA 
MANIFESTAcIó FEMINISTA DE LA BISBAL

Unes 250 persones es van manifestar el passat 8 de 
març pels carrer de la Bisbal d’Empordà en motiu del Dia 
Internacional de les Dones Treballadores. El tret de sortida 
va ser a les 18h a la plaça de l’Ajuntament i la concentració va 
fer un recorregut pel nucli urbà del municipi.

Durant tota la jornada de vaga, a la qual el ma-
teix consistori s’havia adherit, es van fer activitats per 
rebutjar qualsevol discriminació cap a les dones, contra 
l’assetjament sexual i també per denunciar l’escletxa sala-
rial entre els dos sexes. 

Com a apunt crític, des de l’Ajuntament de la Bisbal, 
es van lamentar algunes conductes incíviques (i minori-
tàries) que es van generar durant la jornada.

LA cOMISSIó cONTRA LES AGRESSIONS SExISTES 
ALS ESPAIS D’OcI DE LA BISBAL PREPARA UN PROTOcOL 
D’AcTUAcIó

Amb l’impuls de l’Àrea d’Igualtat de l’Ajuntament de 
la Bisbal i amb el suport del Grup de Dones, la comissió 
contra les agressions sexistes als espais d’oci de la Bisbal ja 
s’ha posat en marxa. Amb el lema ‘No és no’, la iniciativa 
vol seguir posant accent en la necessitat de treballar per 
erradicar el masclisme i les violències sexuals.

En les darreres reunions -obertes a tothom- a les Es-
coles Velles es va dissenyar un protocol d’actuació en cas 
de violència sexista als espais d’oci. «La voluntat és implicar 
el màxim de gent possible a la comissió per tal de poder 
revertir i apoderar», va declarar Maria Roure, regidora de 
l’Àrea d’igualtat de l’Ajuntament.

També es va fer especial incís en temes de formació, 
informació i sensibilització per a les entitats bisbalenques 
que organitzen activitats. I és que es va destacar la impor-
tància de fer partícips a les entitats, que són les que hi seran 
presents al dia a dia.

Un dels puntals de la comissió és fer l’anomenat Punt 
Violeta: un estand informatiu que s’instal·laria als actes 
d’oci bisbalenc i on s’informaria pedagògicament de com 
fer front a una agressió sexista i de quin protocol cal seguir 
en qualsevol assetjament. Es va estrenar el passat 17 de fe-
brer, a la Festa de Carnaval organitzada per Els Voltors, a la 

qual hi va actuar el grup Txarango. La comissió també pre-
veu crear plafons informatius, establir contactes amb la Po-
licia Municipal de la Bisbal i els Mossos d’Esquadra, i anar 
als centres educatius de la Bisbal per tal de fer-se conèixer. 

En els últims anys s’ha aconseguit posar en les 
agendes públiques i polítiques les violències masclistes 
en l’àmbit privat, però cal remarcar que aquestes també 
es manifesten, en múltiples formes, a l’àmbit públic, als 
espais d’oci, laborals, etc. I, en aquest sentit, amb la cam-
panya es volen fer visibles i denunciar les violències que 
tenen lloc en els espais públics, sovint en uns contextos 
d’oci on la informalitat sembla justificar de forma gairebé 
automàtica la profusió i la normalització d’actituds mas-
clistes i LGTBIfòbiques.



EL MUSEU DE MATEMÀTIQUES S’INSTAL·LA A LA BISBAL 
Serà des del 12 d’abril i fins el 9 de juny: el Museu de 

Matemàtiques de Catalunya, (MMACA) desembarca a la 
Bisbal per instal·lar-hi la seva exposició itinerant. I és que, 
des del 2006,  el MMACA treballa per apropar les mate-
màtiques a les persones i a la realitat, mostrant sempre els 
seus aspectes lúdics, estètics i sorprenents. A la Bisbal la 
mostra s’ubicarà a la sala d’exposicions del Castell Palau i 
serà oberta a tots els públics. 

La inauguració oficial tindrà lloc al Castell Palau 
de la Bisbal el dia 12 d’abril de 2018, a partir de les 19h. 
L’entrada a la mostra serà gratuïta i cal que els grups facin 
reserva prèvia. També es duran a terme activitats paral·leles, 
com una formació adreçada a tots els mestres i professors 
d’arreu de la comarca, i dues conferències que se celebra-
ran al Teatre El Mundial: Les matemàtiques a la màgia i 
viceversa, el 13 d’abril (20h), i Geometria amb bombolles 
de sabó el 20 d’abril (20h). 

cONcURS FEM MATEMÀTIQUES A LA BISBAL 
El concurs Fem Matemàtiques - adreçat a alumnes 

de 6é de primària i de 1r i 2n d’ESO- és una activitat-con-
curs que se celebra a tot Catalunya des de l’any 1993, or-
ganitzada per la Federació d’Entitats per a l’Ensenyament 
de les Matemàtiques a Catalunya (FEEMCAT). Dividit en 
3 fases, la primera es treballa a les aules de tots els cen-
tres educatius catalans, en grups de quatre alumnes. Els 
alumnes seleccionats per aquest treball participen a la fase 
provincial, la segona. Aquesta consisteix en una prova in-
dividual: i els alumnes que treguin les millors puntuacions, 
són els que participaran a la Final de Catalunya, la quarta 
i darrera fase.

Enguany, la segona fase del concurs es durà a terme 
a la Bisbal, el proper 14 d’abril de 2018. La jornada es des-
envoluparà amb la realització de la prova individual, una 
gimcana matemàtica pel municipi i l’entrega de premis fi-
nal al Teatre El Mundial. 

PROP D’UN MILER D’ALUMNES PARTIcIPEN EN LA cER-
cAvILA DE LES EScOLES DE LA BISBAL

El dimarts 13 de febrer, els carrers de la Bisbal van 
acollir la cercavila escolar de Carnestoltes amb prop d’un 
miler d’alumnes de tots els centres escolars del municipi: 
Les Escoles Joan de Margarit, Mas Clarà, Empordanet i 
Cor de Maria i la Llar d’Infants Municipal El Tren Petit. La 
cercavila va començar a les 10h del matí i va recórrer els 
carrers del casc antic fins a la Plaça del Castell, on l’acte va 
culminar amb un espectacle d’animació infantil. La jorna-
da ser possible gràcies a la complicitat i el treball conjunt 
de totes les escoles, les AMPA, l’Àrea d’Ensenyament, la 
brigada, la policia local i els voluntaris de protecció civil. 

Aquesta cercavila es va recuperar l’any passat, amb 

motiu del 50è aniversari de l’Escola Joan de Margarit. 
Aquest any, però, el treball conjunt de les AMPA, els cen-
tres educatius i l’ajuntament, ha comportat que una acti-

vitat de lleure i diversió que ha fet possible que tres gene-
racions puguin compartir un mateix record, serveixi per 
visualitzar un nou objectiu, comú per a tots els integrants 
de la comunitat educativa de la Bisbal:  la necessitat del 
treball conjunt, de la interacció entre tots els centres, tant 
de primària com de secundària, per fer de l’educació una 
eina més de ciutat i un referent conjunt, independentment 
del centre escolar dels alumnes. Un repte important –i, ben 
sovint, complex- però indispensable per teixir ciutat. La 
Bisbal: una ciutat educadora.

RESUM DE LES AcTUAcIONS ALS cENTRES EDUcATIUS EN 
RELAcIó AL PRESSUPOST DEL 2017

Durant el 2017, les actuacions de l’Àrea 
d’Ensenyament en matèria de subministrament, manteni-
ment i inversió als centres educatius del municipi ha estat 
la següent: 15.846,58€ a l’Escola Mas Clarà, 18.987,01€ a 
l’Escola Joan de Margarit,  48.978,50€ a l’Escola Empor-
danet, 25.731,63€ a les Escoles Velles,  13.201,45€  a la Llar 
d’infants el Tren Petit i 3.633,26€ als Serveis Educatius.  
Aquestes actuacions s’han completat, en la majoria dels 
casos, amb l’ajut dels treballs desenvolupats per la brigada 
municipal als diversos centres, que han ascendit a un total 
de 30.000,00€.

Pel que fa a l’institut, l’import de les actuacions puja 
un total de 80.674,69€, i inclou els treballs d’adequació 
d’espais i subministrament de maquinària per al CFGM de 
Terrisseria al Terracotta Museu,  i el contracte de serveis 
del professorat de taller. 

A més, es va avinent que aquests mes de febrer de 
2018 s’han iniciat les obres de la 1a fase d’adequació de 
l’edifici dels Serveis Educatius, amb una previsió de despe-
sa de 70.000,00€.

Es pot consultar el detall d’aquestes actuacions a la 
pàgina de l’Àrea ’Ensenyament, al web de l’Ajuntament. 

ENSENYAMENT



ACCIÓ SOCIAL I CIUDADANIA

ULTIMANT DETALLS PER 
cONSENSUAR EL PLA LOcAL D’AccIó 
SOcIAL DE LA BISBAL

Si el desembre passat es va ce-
lebrar la 2a jornada participativa en 
el marc de la redacció del PLAS (Pla 
Local d’Acció Social), actualment 
s’està treballant en desenvolupar-ne 
un esborrany que generi consens amb 
l’oposició política, entitats i ciutadania.

L’Àrea d’Acció Social i Ciuta-
dania de l’Ajuntament de la Bisbal 
preveu que el PLAS estableixi quines 
accions i propostes caldrà prioritzar 
amb l’objectiu de generar xarxes so-
cials, millorar la convivència i enfortir 
la cohesió social i facilitar la igualtat 
d’oportunitats de bisbalenques i bis-
balencs. Per tal que les línies estratè-
giques del PLAS siguin àmpliament 
compartides, des de l’octubre es va 
posar en marxa un procés participa-
tiu per garantir la màxima implicació 
de les entitats i la ciutadania i establir 
mecanismes de retorn. Es preveu que 
el tancament i la presentació del Pla 
sigui durant els propers mesos.

DINAMITZAcIó cOMUNITÀRIA 
PER cOhESIONAR LA BISBAL

Prenent de referència les con-
clusions de la diagnosi de convivència 
i interculturalitat realitzada l’any 2016. 
Amb aquesta premisa l’Àrea d’Acció 
Social i Ciutadania de l’Ajuntament de 
la Bisbal ha encarregat a la Fundació 
SER.GI un projecte de dinamització 
comunitària al municipi. L’estudi posa 
de manifest les dificultats que hi ha 
per interculturalitzar els diversos es-
pais de trobada del poble, les seves as-
sociacions, el dia a dia amb les dificul-

tats que això comporta a nivell de la 
possibilitat de construir una societat 
cohesionada. Aquestes dificultats fan 
que molt sovint no hi hagi convivèn-
cia, sinó coexistència entre els veïns 
dels barris.

La pràctica de la dinamització 
comunitària impulsa relacions posi-
tives entre els agents de la comunitat 
amb l’objectiu de facilitar la millora de 
les condicions de vida i contribuir a 
enfortir la cohesió social entorn a te-
mes d’inclusió, equitat i convivència. 
Un  dels  objectius d’aquesta metodo-
logia és  promoure  xarxes  ciutadanes  
i  fomentar  la  cooperació  entre  enti-
tats,  serveis públics i veïnes i veïns del  
barri, incorporant la  diversitat  i  la 
interculturalitat com a eix transversal.

Una de les primeres activitats 
que s’han dut a terme en el marc del 
projecte de dinamització comunitària 
és una activitat d’acompanyament 
a l’estudi al Barri del Convent. 
L’objectiu: donar cobertura en el su-
port i l’acompanyament acadèmic, so-
cial i personal als infants i joves que 
presenten situació de vulnerabilitat i 
són residents al barri. A més, el taller 
vol prioritzar la perspectiva comuni-
tària en el desplegament del projecte 
fomentant la participació de veïnes i 
veïns, donant valor als espais comuns 
del barri i enxarxant les propostes 
i activitats ja existents. La proposta 
compta amb la col·laboració de vo-
luntaris i voluntàries que aporten la 
seva experiència. L’activitat es realitza 
al Local Social del Barri del Convent i 
en col·laboració a l’Associació de Veï-
nes i Veïns del Barri.

POSADA A PUNT DEL LOcAL 
SOcIAL DE LA TALAIA DE LA BISBAL

L’Associació de Veïnes i Veïns 
del Barri del Convent de la Bisbal ja 
ha ultimat els treballs de condiciona-
ment al Local Social de la Talaia. Se-
gons fonts del col·lectiu ha calgut un 
any de feina per finalitzar la prepara-
ció dels tres espais cedits que inclou el 
local, per tal de poder-hi desenvolu-
par activitats socials de tota mena. 

A aquesta posada a punt cal afe-
gir-hi el grapat d’activitats que ja fa un 
any que van duent a terme: propostes 
tan diverses com tallers d’informàtica, 
sessions de yoga o punt de lectura. 
A més, sense anar més lluny aquest 
dilluns hi aniran representants del 
nou Espai Jove de la Bisbal, dimarts 
hi aniran nens i nenes del 6è curs de 
primària que necessitin reforç per 
afrontar l’ESO l’any vinent. Dimecres 
i dijous es continuarà mb els tallers 
de costura oberts a tothom. Des de 
l’associació bisbalenca s’ha volgut fer 
un agraïment especial a l’Àrea d’Acció 
Social i Ciutadania i a l’Àrea de Joven-
tut del consistori «per comprendre la 
necessitat de poder fer servir un espai 
com aquest pel que faci falta».

I és que feia temps que el 
col·lectiu de veïnes i veïns del Barri 
del Convent treballava per fer front 
a la mancança d’un espai on desen-
volupar-se socialment i cultural a la 
zona sud de la Bisbal. Un cop aconse-
guit l’espai, l’objectiu era que tothom 
pugui utilitzar-lo com a sèu pròpia: 
que entitats, col·lectius i associacions 
interessades puguin utilitzar l’espai i 
gestionar-lo. 



gent gran

EL GERIÀTRIc ZOILO FELIU ESTRENA MENJADOR
La reubicació del gimnàs a la sala polivalent del 

centre va deixar una sala buida a la Residència geriàtrica 
municipal Zoilo Feliu. Això ha permès habilitar-hi un nou 
menjador que es va posar en funcionament a principis de 
març. 

És un espai més confortable i acollidor per a les per-
sones grans que necessiten més ajuda per a l’alimentació. 
A més, també s’ha distribuït l’espai de la sala de televisió, 
visites i lectura.

MILLORA DE LES cALDERES DE LA RESIDÈNcIA ZOILO FELIU
Refer les calderes del geriàtric va ser la segona pro-

posta més votada al procés participatiu que va viure la Bis-
bal d’Empordà el passat 2016. Concretament, va obtenir 
un total de 288 vots. 

Era una actuació necessària des de fa temps i es pre-
veu que estigui finalitzada properament. Segons es va pre-
veure inicialment l’obra tindria un cost de 30.000 € i per-
metria una millora en l’eficiència energètica.

LA RESIDÈNcIA ZOILO FELIU TAMBé cELEBRA EL cARNESTOLTES
El passat 21 de febrer la Residència geriàtrica municipal Zoilo Feliu va celebrar el seu propi Carnestoltes. Si bé en-

guany la temàtica era lliure, va haver-hi un grup de persones grans que va decidir disfressar-se escollint ells mateixos la seva 
pròpia disfressa.

Cal fer menció també que bona part de les disfresses i la decoració utilitzada enguany van ser elaborades per les 
persones grans que participen al taller de costura del centre. Des del centre es vol fer un agraïment a la participació de 
totes les persones implicades que van fer possible el Carnestoltes 2018 i així poder fer passar una jornada d’allò més di-
vertida als participants.



EsPORTS La Bisbal, Ciutat Esportiva

LES 2ES JORNADES ESPORTIvES MUNIcIPALS

Voleibol, funky, esgrima, jocs cooperatius, bitlles 
catalanes i, fins i tot, una coreografia grupal de funky de 
cloenda. 15 i 16 de març: un total de 250 alumnes de 5è i 6è 
de primària dels centres educatius del municipi han parti-
cipat a les 2es Jornades Esportives Municipals de la Bisbal 
d’Empordà amb l’activitat esportiva Multiesports. Les activi-
tats d’aquestes jornades han estat organitzades des de l’Àrea 
d’Esports de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, i amb la 
col·laboració del Consell Esportiu del Baix Empordà.

148 cORREDORS vAN PARTIcIPAR A LA Iv cURSA DE 
SANT SILvESTRE DE LA BISBAL 

Enguany, i després d’un any sense fer-se, s’ha tor-
nat a celebrar la tradicional Cursa de Sant Silvestre a la 
Bisbal Empordà, amb el suport de l’Àrea d’Esports de 
l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà. Un total de 148 
corredores i corredors van tancar el 2017 amb la IV edi-
ció de la carrera el passat diumenge 31 de desembre. El 
Consell Esportiu del Baix Empordà va voler donar les 
gràcies a tots els participants, col·laboradors, voluntaris 
i organitzadors que ho van fer possible.

LA BISBAL PARTIcIPA A L’ESTUDI SOBRE LA SALUT DEL 
cOR A GIRONA

Amb l’objectiu d’analitzar quins són els factors que aug-
menten el risc de patir malalties del cor i quins factors 

ens protegeixen, al maig es va posar en marxa un estu-
di liderat per l’Institut Universitari d’Investigació en 
Atenció Primària, l’Institut d’Investigació Biomèdica 
de Girona Dr. Josep Trueta i l’Institut Hospital del Mar 
d’Investigacions Mèdiques (IMIM) de Barcelona. Es pre-
veu que l’estudi duri al menys un any: sis equips sanita-
ris de l’Estudi REGICOR (REgistre GIroní del COR) van 
examinant uns 8.000 participants de les comarques giro-
nines. I la Bisbal d’Empordà hi és ben present a través 
d’una dependència cedida al Pavelló d’esports.

“En aquesta ocasió examinarem els hàbits dietètics i 
d’activitat física, però també mesurarem l’elasticitat arte-
rial i recollirem mostres de sang per a estudiar els factors 
genètics que determinen que algunes persones tinguin 
més risc o estiguin més protegides de patir malalties del 
cor”, va explicar el Dr. Jaume Marrugat. L’estudi ha estat 
aprovat pels Comitès d’Ètica en Investigació Clínica co-
rresponents i la metodologia que utilitza està basada en 
les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut, 
que permet comparar els resultats amb els d’estudis rea-
litzats a desenes d’altres zones de tot el món que també 
l’utilitzen. 
L’exploració, que dura aproximadament una hora, con-
sisteix en la realització de la mesura de la tensió arterial, 
pes, talla, índex turmell-braç i elasticitat arterial, i en una 
extracció de sang. Aquesta extracció servirà, per una ban-
da, per mesurar els greixos de la sang (colesterol) i el seu 
estat d’oxidació i, per l’altra, per extraure una mica d’ADN 
(material genètic contingut a les cèl·lules blanques de la 
sang). Per últim, es passaran unes enquestes sobre acti-
vitat física, dieta, consum de tabac, capacitat cognitiva i 
antecedents de malalties.

BALANç SATISFAcTORI DEL PIN 2017 DE LA BISBAL

El Parc Infantil de Nadal va tornar a omplir de 
diversió pels infants les tardes nadalenques, del 27 al 30 
de desembre, al Pavelló Firal i a la pista del Mas Clarà. I, 
un any més, la valoració que en fa el consistori és d’allò 
més satisfactòria. Si bé cal tenir present que el darrer dia 
l’assistència de visitants va ser notòriament més minsa, 
l’Ajuntament es mostra satisfet tant dels horaris de tardes 
com de la ubicació. 

I és que en aquest sentit, ha resultat d’allò més encer-
tat situar les activitats amb ponis a la pista del Mas Clarà. 
Això permet que l’avinguda no hagi de tallar el trànsit i re-
presenta una millora destacable.

També es va fer un balanç positiu de les empreses 
contractades, així com dels monitors, la sonorització i el 
servei d’ambulància. Un dels plats forts que cal destacar és 
l’èxit de la visita del Carter Reial el darrer dia i la Crispeta-
da gratuïta per a tots els infants. 



comunicació  i  informàtica

DEL 3 AL 8 D’ABRIL LA BISBAL vOTARÀ LES PROPOSTES 
DEL PROcéS PARTIcIPATIU 2018

La recollida de propostes va finalitzar el passat 25 de 
febrer amb un balanç notòriament satisfactori: es van fer un 
total de 63 propostes pel procés participatiu que està vivint 
La Bisbal d’Empordà per decidir en què cal invertir 95.000€ 
dels pressupostos municipals del 2018. Va ser a partir de lla-
vors quan es va encetar el període de validació tècnica per 
tal de seleccionar les propostes viables que finalment seran 
objecte de votació popular. Així, properament es publicarà 
la llista definitiva i s’encetarà un nou període: el de debat i 
priorització.

En aquest sentit cal tenir present que la culminació 
serà una sessió general de debat i priorització al Teatre Mun-
dial el proper 23 de març (també es podrà opinar en línia a 
través de la plataforma de participació Civiciti). I, finalment, 
el 28 de març es publicarà la llista definitiva amb les 15 pro-
postes finalistes. 

I serà el 3 d’abril quan arrencarà el període de votació 
presencial a l’edifici del consistori municipal i una mesa de vo-
tació formada per voluntaris. Enguany, però, també es podrà 
votar en línia a través de la plataforma de participació Civiti.

La Bisbal d’Empordà continua així amb el procés par-
ticipatiu per tal que els ciutadans del municipi decideixin en 
què cal invertir una part dels pressupostos municipals. Tal com 
ja es va fer l’any passat, serà un procediment que vol facilitar 
la incidència dels ciutadans en projectes públics. Així doncs, a 
través d’aquest exercici de democràcia participativa, els ciuta-
dans tindran veu i vot per escollir on destinar –i com repartir- 
els 95.000€ que el consistori atorgarà al pressupost participatiu. 
Les propostes escollides enguany aniran vinculades a la partida 
d’inversions dels pressupostos municipals del 2018.

Cal tenir present que la partida destinada a la parti-
cipació enguany serà notòriament superior que l’any passat, 
quan el consistori hi va destinar 50.000€ i bisbalenques i bis-

balencs van decidir invertir-ho en revisar les voreres, refer les 
calderes del geriàtric i una actuació per evitar que el pavi-
ment del Pont Nou patini (obres que ja s’estan duent a terme 
o estan en procés de fer-ho). Va haver-hi un total de 699 vots 
(698 de vàlids i un de nul), i el percentatge de participació va 
ser d’un 7,95% del cens total, de 8.790 ciutadans.

El procés participatiu torna a venir motivat per l’equip 
de govern de l’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà amb la fi-
nalitat de definir els projectes que es podran escollir. L’objectiu 
final de la participació ciutadana segueix essent la implicació 
i la corresponsabilització de tots els agents en la construcció 
compartida d’allò públic.

EL cIM DEcIDIRÀ EN QUÈ cAL INvERTIR 5.000€ DEL 
PRESSUPOST MUNIcIPAL DEL 2018

Introduir els més menuts en els processos participa-
tius, comprendre les diferents sensibilitats i acostumar-los 
al debat respectuós i plural. Amb aquest rerefons peda-
gògic i amb l’objectiu d’escoltar i efectuar les seves propos-
tes, l’Ajuntament de la Bisbal ha decidit destinar 5.000€ del 
procés participatiu per invertir en el que esculli el Consell 
d’Infants Municipal de la Bisbal (CIM).

El Consell d’Infants de la Bisbal d’Empordà (CIM) 
és un òrgan de participació de les nenes i els nens de 6è de 
primària de la ciutat. Un espai on poden exercir, com a ciu-
tadans que són, el seu dret a reflexionar, expressar la seva opi-
nió, debatre, prendre decisions i elevar al Plenari Municipal 
les seves propostes, amb la finalitat de contribuir a millorar 
la seva ciutat.

L’AJUNTAMENT DE LA BISBAL ADQUIREIx UN EQUIP DE 
SO PER A AMPLIFIcAcIONS DE PETIT FORMAT

Feia temps que era una inversió pendent del consisto-
ri. I és que cada vegada que calia fer algun acte públic, com 
una xerrada o una actuació musical de petit format, sempre 
s’havia de llogar un equip de so. Era de calaix, doncs, que in-
vertir en un bon equip de so seria d’allò més aprofitable. I ha 
estat aquest febrer quan l’Ajuntament de la Bisbal s’ha decidit 
a adquirir un equip de so format que ha tingut un cost de 
1.983,46€ (IVA no inclòs). 

Aquest quadre pintat a l’oli per l’artista barceloní Joan Colom re-
presenta la casa Ponach, dita de la Palmera, i el raval de Sant Jau-

me, un dels indrets bisbalencs més apreciats per pintors, dibuixants i aquarel·listes. 
El seu autor el va regalar l’any 1933 al batlle Pere Lloberas, que presidia el primer consis-

tori municipal de la II República, per ser destinat al projectat Museu i Pinacoteca de la 
Bisbal que volia organitzar el govern local. Avui és col·locat en una sala de l’Ajuntament.

L’Apunt Històric d’en 
Jordi Frigola i Arpa



Un pressupost per seguir avançant Des dels municipis, impulsem la República Construint un país des del municipalisme

Arriba aquest butlletí amb el 
Pressupost de l’Ajuntament ja apro-
vat inicialment, i també amb una sèrie 
d’inversions que comencen a tenir el seu 
recorregut

Les obres de millora dels accessos 
al cementiri municipal ja s’han finalitzat. 
Per altra banda, s’han iniciat les obres 
de reforma de l’antic Ajuntament, s’han 
aprovat els projectes d’arranjament del 
carrer Paral·lel i de millora de les xarxes 
pluvials del carrer del Pedró, i s’estan a 
punt d’adjudicar les obres dels exteriors 
i resta d’edificis del Terracotta Museu  i 
d’adequació del Teatre Mundial

Enguany, la previsió d’inversió 
és de més de 1,8 milions d’euros. Des-
taquem la inversió en vies i espais pú-
blics amb 460 mil euros, conscients de 
la necessitat de fer un esforç davant 
les múltiples mancances que tenim en 
aquest sentit,  i la inversió destinada a 
la millora d’equipaments municipals i 
instal·lacions esportives  amb 415 mil 
euros, que entre altres actuacions con-
templarà la renovació de la gespa artifi-
cial del Camp de Futbol i la remodelació 
dels vestidors del Pavelló d’Esports

Molt rellevant és també la inver-
sió en més de 300 mil euros en la mi-
llora de les instal·lacions i la xarxa de 
subministrament d’aigua a la nostra ciu-
tat. Finalment, no podem tampoc deixar 
d’esmentar la previsió de 100 mil euros 
que es destinaran als projectes que la 
ciutadania ens indiqui a través del me-
canisme dels pressupostos participatius, 
que ja l’any passat es varen impulsar

La gran majoria d’aquestes inver-
sions, independentment de la seva ur-
gència i necessitat, responen a l’interès 
de  beneficiar al conjunt més ampli de 
la ciutadania.

Seguim!

En plena envestida del Règim del 
155 i la consegüent reculada en l’estratègia 
trencadora dels partits majoritaris de 
l’independentisme, des de la CUP bisba-
lenca volem reafirmar-nos en la validesa 
de la desobediència com a arma política 
fonamental per enfrontar un règim auto-
ritari com l’espanyol i aconseguir la nostra 
llibertat col·lectiva. Ho avala el fet que el 
poble de Catalunya mai havia arribat tan 
lluny en la seva aspiració sobiranista com 
quan aquesta desobediència es va fer efec-
tiva el passat 1 d’octubre. 

També sabem que els veritables 
canvis venen de baix, de les persones, i 
que és des dels pobles i ciutats des d’on 
hem de fer-nos forts. D’aquí la impor-
tància del municipalisme com a eina 
d’empoderament popular des d’on vestir la 
República.

Els retrocessos en drets i llibertats 
fonamentals que està duent a terme l’estat 
autoritari espanyol no han de fer-nos 
arronsar. Seguim fent poble per construir 
República, continuem implicant-nos en el 
nostre dia a dia, en l’elaboració dels nos-
tres pressupostos, en la recuperació de 
serveis bàsics per tal que tornin a ser pro-
pietat de tots i totes, lluitem, construïm. 
Aquesta és la vertadera República, la que 
ningú ens podrà prendre. No esperem que 
vingui ningú a construir-la per nosaltres. 

Des dels municipis, des de La 
Bisbal, construïm-nos el nostre propi 
futur, més lliure, més digne. Autorita-
risme o República. Continua estant a les 
nostres mans.   

Un país s’articula segons els drets 
i deures a través dels que gestiona la seva 
diversitat.Si aquests, permeten donar res-
posta als nous reptes socials construint un 
marc de cooperació per al bé comú, la jus-
tícia social i la igualtat d’oportunitats en 
l’accés a les necessitats bàsiques d’educació, 
sanitat, alimentació, haurà triomfat; si no 
és així, és un país fracassat.

La situació política actual, ens de-
mostra que les estructures «democràti-
ques» s’han pervertit, començant per la 
separació de “poders”, i acabant per les 
polítiques anti-persones que patim.

A ICV-EUiA, des de sempre hem 
tingut vocació municipalista, sempre hem 
trobat l’objecte de l’acció política-social en 
tot allò que compartim i que ens iguala: el 
bé comú. 

Per això defensem el municipalis-
me: perquè el municipi és l’estructura ad-
minstrativa més propera a la ciutadania, 
des d’on les persones poden resoldre els 
problemes reals i des d’ón es poden trobar 
les millores que calen realitzar-se.

El municipi és l’espai on les perso-
nes poden participar directament, assen-
yalant les mancances i necessitats que es 
manifesten a la seva vida quotidiana.

Davant la necessitat de superar 
aquest vell paradigma maniqueu de les 
esquerres i les dretes, que ja ha quedat 
obsolet, la nostra reivindicació és la reva-
lorització de les persones com a centre de 
l’acció política; aportant solucions a més 
de dir «així NO», trobant alternatives po-
lítiques i socials que permetin la presa de 
decisions plurals i ètiques des de l’àmbit 
mès proper i realista: el nostre municipi.

Opinió



Conseqüències futures de decisions presents Hipotequen el futur de la Bisbal Pressupost 2018

En el pressupost aprovat ini-
cialment per l’exercici 2018 continua 
l’increment desmesurat de la despesa 
corrent.

En els tres darrers anys, el capí-
tol de personal s’ha incrementat de 4. 
950.000 euros de l’any 2015 als 5.715. 673 
de l’any 2018; 765.000 euros en 3 anys, i 
tornem a estar entre els 10 ajuntaments 
de Catalunya.

Les despeses corrents s’han in-
crementat dels 3.213.000 de l’any 2015 
a 4.739.779,89 actuals: increment de 
1.500.000.

La conseqüència és que l’Ajuntament 
nomes pot aportar 9.000 euros de recursos 
propis sobre una inversió de 2.000.000, 
mentre que el nostra govern generava mig 
milió d’euros anuals. En la Legislatura 2011 
a 2015 vàrem demanar zero (0) euros de 
préstec, i rebaixar l’endeutament dels 10,5 
milions als 5,5. Aquesta legislatura ja han 
demanat més de de 4 milions d’euros en 
préstec, tots a començar a pagar la pro-
pera legislatura. Per aquest any 2018 en 
demanen 1.550.000 euros més.

Però a hores d’ara no es té ga-
rantit del retorn d’aquests préstecs. En 
l‘actualitat ja paguem 1 milió d’euros anuals 
en amortitzacions, quantia que hauria 
d’incrementar-se en més de 450.000 eu-
ros anuals per poder fer-ne front a tots els 
préstecs demanats aquesta legislatura, i per 
tant, els 2.500 euros d’estalvi pressupostari, 
son totalment insuficients.

Portem tres anys preguntant al 
govern com es pensa assumir aquest in-
crement de cost d’amortització de prés-
tecs. Continuem esperant resposta.

En el pressupost d’enguany se’ns 
presenten unes inversions per valor de 
1.837,167,04 €, de les quals només dues, 
amb un valor de 2.500,00 € una i 6.500,00 
€ l’altra, es pagaran amb ingressos propis 
de l’Ajuntament. En d’altres es preveuen 
algunes subvencions d’altres administra-
cions per pagar-les parcialment. El gruix 
de les inversions, però, amb  un import 
total de 1.544.456,65 €, es pretén pagar 
mitjançant operacions de préstec.

A 31 de desembre de 2016 es de-
vien 4.638.000,68 € en préstecs. L’any 
2017 es va formalitzar un nou préstec de 
2.738.543,00 €, incrementant el deute de 
31 de desembre del 2016 en un 59%, i 
devent a finals del 2017, 6.447.948,95 €. I 
aquest any es preveu aquest nou préstec, 
que suposa un increment del 24% en re-
lació al deute a 31 de desembre de 2017 i 
que a finals del 2018 suposarà que es degui 
als bancs 6.926.352,59 €.

En dos anys, s’haurà passat de deure 
4.638.000,68 € a deure 6.926.352,59 €. En 
dos anys haurem incrementat el deute en 
quasi un 50%, i sort que aquests dos anys 
haurem amortitzat quasi 2.000.000,00 €. 

No qüestionem les inversions fetes 
ni les previstes per aquest 2018, però sí la 
gestió i la previsió de l’equip de govern, 
perquè no és capaç de fer inversió amb els 
ingressos que obté i, a més, hipoteca el fu-
tur de la Bisbal ja que serà pràcticament 
impossible poder demanar un nou préstec 
fins al 2022 o 2023 i, per tant, limitarà les 
inversions que es puguin fer en els propers 
quatre o cinc anys.

Sense sorpreses, el govern de ERC-
CUP-ICV ha aprovat inicialment un pres-
supost seguint la línia a la que ens tenen 
acostumats. Augment del capítol de per-
sonal, que des que governen ha agumen-
tat 700.000 euros sense tenir en compte 
les contractacions de treballadors a partir 
dels contractes amb empreses. Cal dir que 
els informes tècnics són desfavorables. 

Si el 2017 es concertava un crèdit 
bancari de 2.700.000 euros, aquest any en 
preveuen un de nou de 1.500.000 euros. 
Davant d’aquest fet el Sr. Alcalde, de for-
ma recurrent, ho justifica dient que tots 
els ajuntaments ho fan. Potser sí que és 
així, però si ens comparem, fem-ho amb 
tot. Mirem el nivell d’ingressos d’aquests 
ajuntaments, les despeses....El que està 
clar i hem dit multitud de vegades, és que 
si no són capaços de generar més ingres-
sos han d’ajustar les despeses. Doncs ni 
una cosa ni l’altra, els mateixos ingressos, 
més despesa i més deute. 

Una demanda que hem fet ara i 
quan es va aprovar les ordenances, és que 
el pressupost contempli partides on que-
di ben clar quin és el cost de les bonifica-
cions que s’apliquen tant en taxes com en 
preu públics, i per tant, diners que es dei-
xen d’ingressar. Doncs malgrat les adver-
tències dels tècnics i de ser d’obligat com-
pliment, continuen fent cas omís. No hi ha 
manera de saber quina és la quantitat del 
pressupost que es destina a aquestes bo-
nificacions. Després de 3 anys d’ignorar-
ho,només pot ser perquè no els interessa 
que els ciutadans sàpiguen com es gestio-
nesn els seus diners. 

GRUPS POLÍTICS



AGENDA DE LA BISBAL

13
ABR di

ve
nd

re
s

Les matemàtiques a la màgia i viceversa 
conferència Sergio Belmonte. 20h mundial

14
ABR di

ss
ab

te Fem matemàtiques
concurs. mundial

21
ABR di

ss
ab

te Festa de Sant Jordi dels Dracs
23h Pavelló Firal

11
ABR di

me
cr

es Parlem de llibres.“Quan arriba la pe-
nombra” de Jaume cabré. 20:30h Biblioteca

10
ABR

di
ma

rts Presentació Festival Ítaca
11h castell

30
MAR di

ve
nd

re
s

Docs Barcelona del Mes: Thank you for 
the rain de Julia Dahr. 20h mundial

30
MAR di

ve
nd

re
s

Docs Barcelona del Mes: Thank you for 
the rain de Julia Dahr. 20h mundial

25
MAR di

um
en

ge Joventuts Musicals
conjunt Atria. 19h mundial

23
MAR di

ve
nd

re
s

Propostes pressupost participatiu
Sessió de debat. 19h mundial

06
ABR di

ve
nd

re
s

Art i rebelia’, carles Fontserè
Entrevista amb el cartellista. 20h mundial

01
ABR di

um
en

ge concert: Javier Ortiz
19h mundial

01
ABR di

um
en

ge concert: Javier Ortiz
19h mundial

12
ABR

di
jou

s

Experiències matemàtiques
Inauguració exposició. 19h castell

di
ve

nd
re

s

Geometria amb bombolles de sabó
conferència Anton Aubanell 20h mundial

20
ABR

15
ABR di

um
en

ge Musical ‘A bit of Broadway’ 
19h mundial

20
ABR di

ve
nd

re
s

Lliurament premis Jocs Florals: 
Exposició al vestíbul 19h. mundial

24
MAR di

ss
ab

te Donació de sang
 De 10 a 14h i de 16 a 20.30h. mundial

contacontes
Rondant pel món  - Gra de Sorra. 12h Biblioteca

café amb vers
carrers del poble. 16:30h


