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Destaquem

LA FERMA APOSTA PER LA CULTURA SEGURA EN TEMPS DE 
COVID-19 A LA BISBAL

La pandèmia va fent el seu camí i es continuen assenyalant 
els esdeveniments culturals com a focus de contagi de Covid-19. I 
és que són molts els qui han optat per suspendre totes les activitats 
culturals. Però en el cas de la Bisbal d’Empordà s’ha apostat per 
adaptar l’agenda de manera exitosa durant tot l’estiu. 

Per posar alguns exemples de propostes, des del desconfina-
ment s’ha celebrat el Festival Internacional del Terracotta Museu, la 
Festa Major, la Fira Indilletres, la Fira de Circ al Carrer, el Festival 
Mirell, de xerrades i projeccions de documentals musicals, i la Te-
rracotta Biennal. I l’èxit de les propostes culturals bisbalenques no 
ha estat només d’assistència de públic, sinó per manera com s’han 
desenvolupat seguint rigorosament totes les mesures sanitàries co-
rresponents, amb control d’aforament, ús de mascaretes i distan-
ciament social. I, sobretot, que no s’hi ha detectat mai cap rebrot.

Si bé hi ha qui persisteix a estigmatitzar el sector cultural, 
l’aposta de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà per fer que la 
cultura sigui un dels pilars de l’acció municipal segueix essent 
ben ferma. No és casual que el Govern de la Generalitat de Ca-
talunya l’hagi declarat bé essencial. En temps de COVID-19, la 
vida continua i la Bisbal ha demostrat que es pot adaptar la cul-
tura en comptes de suspendre-la.

APROVADES INICIALMENT LES ORDENANCES FISCALS DE 
L’ANY 2021, AMB ELS VOTS DE L’EQUIP DE GOVERN

Al Ple Municipal d’aquest dimarts 29 de setembre es va fer 
l’aprovació inicial de les Ordenances Fiscals del 2021, aprovades 
amb els vots a favor de l’equip de govern: poden consultar-se en 
línia al web municipal. «Les Ordenances aprovades inicialment 

són un exercici de realitat: tal com ens havíem compromès, vam 
presentar-les amb els estudis de costos corresponents», va expli-
car l’alcalde Enric Marquès. «Aquestes anàlisis de costos són el que 
permeten determinar si cal augmentar, mantenir o disminuir les 
tarifes i justificar-ho davant de la intervenció», va afegir.

En aquest sentit, si bé l’estudi recomana incrementar la taxa 
de recollida d’escombraries un 7,5 %, l’equip de govern ha optat 
per ajustar-la al màxim possible apujant-la només un 5,5 %. «Som 
conscients que el servei de recollida d’escombraries té un cost con-
siderable, i que toca treballar per implementar la recollida selectiva 
porta a porta, però, ara per ara, els costos són els que són, s’ha ajus-
tat al màxim possible», va argumentar Enric Marquès.

Un dels altres canvis destacats és la zona blava i zona verda 
del municipi. «El servei no es pot prestar de manera adequada des 
del consistori i es licitarà perquè el gestioni una empresa externa i 
el posi al dia: això no vol dir que es privatitzi, només es delega», va 
explicar l’alcalde. Atès el corresponent estudi de costos, per tal de 
donar resposta a la ciutadania que no té aparcament i vol aparcar el 
seu cotxe a prop del domicili, s’ha optat per ampliar la zona verda: 
«Amb l’increment de la zona verda es dona resposta a la ciutadania 
que necessita aparcar a prop de casa seva, i la inicialment aprovada 
quota de 60 euros anuals només representa 17 cèntims diaris per 
la zona verda», va argumentar.

Pel que fa la zona blava, si bé fins ara la ciutadania que 
paga l’impost de circulació a la Bisbal d’Empordà tenia una hora 
d’aparcament gratuït al dia al municipi, ara sempre es disposarà 
d’un 20 % de descompte. «La zona blava s’ha d’entendre com un 
aparcament temporal i cal remarcar que l’autèntic canvi de model 
no és recaptatori, sinó que vol afavorir la mobilitat i la sostenibili-
tat», va explicar Enric Marquès.
Acord per modificar per les Ordenances Fiscals per la crisi de 
la COVID-19

Al Ple Municipal del setembre també es van aprovar pro-
visionalment algunes modificacions a les Ordenances Fiscals 2020 
motivades per la crisi de la COVID-19. L’acord incorpora algunes 
bonificacions, com la del 15 % de la taxa de recollida, transport 
i tractament de residus municipals als locals comercials i de res-
tauració (que s’aplicarà a tots els locals que han hagut de cessar 
temporalment l’activitat per no ser considerada essencial). També 
contempla que no es cobrin les taxes d’ocupació de via pública amb 
taules i cadires durant el segon trimestre de 2020.
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ENRIC MARQUÈS SERRA (ERC)

Alcalde. Reg. d’Urbanisme, Habitatge,

Via Pública i Serveis, i Promoció i 

Desenvolupament Local

CARME VALL CLARA (ERC)

1a tinent alcalde. Reg. d’Hisenda, 

Patrimoni, Administració i Règim 

Intern, i Gent Gran

CARLES PUIG MADRENAS (CUP)

2n tinent alcalde. Reg. de Cultura, Par-

ticipació, Transparència i Terracotta 

Museu (delegació compartida)

MAITE BRAVO RODRÍGUEZ (ECG)

3a tinent alcalde. Reg. d’Acció Social 

i Ciutadania, Cooperació i Habitatge 

(adjunta d’Alcaldia)

DAVID MONT-ROS AMETLLER (ERC)

Reg. de Seguretat Ciutadana i d’Esports 

(delegació compartida)

LAIA TORROELLA FIGUERAS (ERC)

Reg. d’Ensenyament i Terracotta 

Museu (delegació compartida)

CLÀUDIA DRINCEANU (ERC)

Reg. de Salut i Medi Ambient (delega-

ció compartida)

XÈNIA SALA PARETA (ERC)

Reg. de Joventut, Igualtat i Comunicació

ALBA SOLÉS COLL (CUP)

Reg. de Medi Ambient i Gent Gran (adjunta)

PERE MARUNY COMAS (CUP)

Reg. d’Esports i Promoció i Desenvolu-

pament Local (adjunt d’Alcaldia)

Informatiu municipal - Octubre 2020 //  Disseny i maquetació: Ajuntament // Coordinació: Àrea de Comunicació // Tirada: 4.400 exemplars // www.labisbal.cat  Dipòsit Legal: Gi-209-2008 

Cartipàs municipal



ACTUACIONS DE MILLORA A UNA DESENA DE VORERES DE LA 
BISBAL D’EMPORDÀ

’L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà va fer un estudi 
per determinar quins eren els punts del municipi en els quals 
les voreres es trobaven en més mal estat. Va ser així com es van 
determinar una desena d’emplaçaments dividits en dues fases 
per decidir quines actuacions de millora de voreres bisbalenques 
eren més urgents. La fase 1 (valorada 40.151,84 euros) inclou 
reformes a les voreres de la plaça de la Sardana, al carrer Mar-
tí Barrera (davant del Departament d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca), al carrer Sant Sebastià, el carrer Santa Llúcia i les voreres 
del parc infantil del mateix carrer Santa Llúcia. D’altra banda, la 
fase 2 (de 34.301 euros), inclou actuacions al carrer Rec del Molí, 
al carrer Martí Barrera (entre el carrer del Convent i el carrer 
Sant Josep), el carrer Onze de Setembre, el carrer Bonaventura 
Casadevall i el carrer Cardenal Vidal i Barraquer. Fer millores en 
voreres va ser una de les propostes guanyadores als Pressupostos 
Participatius que es van celebrar el passat any 2019. 

LES OBRES DE LA NOVA ESTACIÓ D’AUTOBUSOS AVANCEN A 
BON RITME

Les obres de la nova estació d’autobusos segueixen el seu 
curs i la previsió segueix essent que finalitzin el desembre vinent. 
Actualment s’estan ultimant detalls per a la finalització dels ser-
veis afectats i de les connexions de servei corresponents. També 
s’ha enllestit l’asfaltat de l’entrada i de la sortida de l’estació, així 
com l’estructura metàl·lica de l’edifici i la vorada de les andanes, 
alhora que s’ha completat la urbanització de les voreres. Va ser al 
juny passat quan van iniciar-se els treballs previs de l’obra d’una 

nova estació d’autobusos a la Bisbal d’Empordà, que compta 
amb una inversió d’1.000.000 d’euros a càrrec del Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. La 
instal·lació se situarà a la carretera GI-664, a l’alçada del carrer del 
Doctor Robert, a prop del CAP Doctora Casaponsa de la Bisbal 

d’Empordà. L’objectiu de l’actuació és dotar la Bisbal d’Empordà 
d’unes instal·lacions adients per a la parada i l’estacionament del 
transport públic col·lectiu per carretera, així com facilitar espais 
i serveis que garanteixin la comoditat i el confort dels viatgers 
en les esperes.

NOVA INCORPORACIÓ A LA FLOTA DE VEHICLES DELS SERVEIS 
DE NETEJA MUNICIPALS: UNA FURGONETA PER ACCEDIR ALS 
CARRERONS MÉS ESTRETS

L’Àrea de Serveis i Via Pública de l’Ajuntament ha incre-
mentat la seva flota de 
vehicles per efectuar la 
neteja municipal amb 
l’adquisició d’una nova 
camioneta. El vehicle 
és una furgoneta Pia-
ggio New Porter Mul-
titech que servirà per 
accedir als carrerons 
més estrets del muni-
cipi, on els camions 
no poden entrar. Pràc-
tica, compacta i amb 
capacitat de càrrega, la 
camioneta ha tingut un cost de prop de 18.000 euros. 

RECTA FINAL PER ACABAR LES OBRES DE DESDOBLAMENT 
DELS COL·LECTORS EN ALTA DEL SISTEMA DE SANEJAMENT DE 
LA BISBAL D’EMPORDÀ

Les obres 
del desdoblament 
dels col·lectors en 
alta del sistema 
de sanejament de 
la Bisbal, que van 
arrencar el pas-
sat 27 de juliol 
després d’un llarg 
periple, avancen a bon ritme i es preveu que finalitzin durant la 
primera quinzena de novembre. El col·lector consta de dos trams: 
el primer tram, de 150 metres de longitud, situat entre la connexió 
amb el pou existent aigües avall del pont Vell i el rec del Raig amb 
una canonada de 500 mm de diàmetre nominal, ja s’ha finalitzat. 
El segon tram, de 500 metres de longitud i de 400 mm de diàmetre 
nominal, va des de la connexió del Raig fins al pont sobre el Daró 
que connecta el carrer d’en Vinyoles amb l’avinguda Josep Tarra-
dellas i, en el moment de redactar aquesta notícia, restava menys 
d’un centenar metres de muntatge de la canonada. La canalització 
discorre sempre pel marge dret de la llera del riu i s’ha tingut es-
pecial cura de protegir amb rocalla els trams més susceptibles de 
ser erosionats per la força de l’aigua que porta el Daró (murs de les 
edificacions i terrenys adjacents d’aquest marge dret). Les obres 
tenen un cost de 596.983,92 euros.

Via Pública i Urbanisme
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VALORACIÓ MOLT POSITIVA DE LA PRIMERA EDICIÓ DE LA 
TERRACOTTA BIENNAL, TOT I LES CIRCUMSTÀNCIES ADVERSES

Les noves mesures establertes per la Generalitat de 
Catalunya per tal controlar els brots de Covid-19 no van im-
pedir que la primera edició de la Terracotta Biennal, malgrat 
l’adaptació i les circumstàncies difícils, tingués una valoració 
molt positiva. Les noves mesures per a la prevenció del coro-
navirus especificaven la suspensió de fires comercials i no es 
va poder celebrar l’espai expositor fira mercat i exposició d’un 
total de 34 artesans ceramistes, molts d’ells procedents del sud 
de França, ja que la Biennal forma part d’un projecte europeu 
transfronterer. Tot i això, segons ha informat l’organització, 
l’esdeveniment va poder salvar-se amb la màxima dignitat i 
satisfactòriament, ateses les circumstàncies. 

«La bona oferta de programació vinculada a la cerà-
mica 3D ha donat els seus fruits i ha servit per teixir si-
nergies entre els professionals assistents», va explicar Joan 
Raventós, vicepresident de l’Associació de Ceramistes i 
responsable de la programació 3D del Terracotta Biennal. 
«Malgrat les circumstàncies adverses s’ha respirat molt bon 
ambient i en fem una valoració molt positiva», va afegir. 
El públic assistent procedia, majoritàriament, de les co-
marques gironines i de Barcelona, i bona part pertanyia al 
sector professional: arquitectes, ceramistes i dissenyadors.

I és que tots els actes programats van omplir tot 
l’aforament que la situació actual sanitària permetia. Com 
que la carpa que havia de servir per l’espai expositor va 
quedar buida, les ponències i demostracions van traslladar-
s’hi, per tal de poder acollir el màxim nombre de persones. 
Ara bé, el gran reclam va ser la visualització dels diversos 
models d’impressores de ceràmica 3D a ple funcionament, 
especialment la Wasp i la Potter3D. 

Terracotta Biennal ha arribat com una acció dis-
senyada dins el projecte COOP’ART, del qual forma part 
l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà i el Terracotta Mu-
seu, juntament amb altres 12 socis i que s’emmarca dins 
el programa europeu POCTEFA de cooperació territorial. 
Aquesta acció té el suport de l’Associació de Ceramistes i 
de l’Escola de Ceràmica de la Bisbal. El projecte ha sigut 
cofinançat al 65 % pel Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Es-
panya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020).

SATISFACCIÓ PER ‘LA BISBAL EN TOTS ELS SENTITS’, LA 
CAMPANYA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DE VISIT LA BISBAL

‘La Bisbal en tots els sentits’ és l’eslògan de la cam-
panya engegada aquest estiu passat per Visit La Bisbal per 
tal de promoure el turisme al municipi. La crisi sanitària 
de la Covid-19 ha afectat profundament el sector turístic, i 
era de preveure una temporada d’estiu atípica per la baixa 
previsió del turisme internacional a les principals destina-
cions turístiques. 

La Bisbal, situa-
da a la destinació Em-
pordà i Costa Brava, és 
una població que acull 
visitants captius de la 
Costa Brava gràcies a 
l’oferta d’artesania vin-
culada a la ceràmica, 
al mercat setmanal i 
al patrimoni, princi-
palment situat al nucli 
antic. Per tal impulsar el sector després de la crisi del corona-
virus, seguint les directrius del Consell d’Iniciatives Econò-
miques, el consistori va engegar una campanya per atraure 
el sector turístic captiu a la regió i de proximitat (turisme na-
cional). La iniciativa ha donat els seus fruits i més de 50.000 
persones ja han visualitzat el vídeo promocional, alhora que 
la marca Visit la Bisbal ha arribat a prop de 200.000 persones 
usuàries en diversos formats i suports utilitzats.

ÀMPLIA OFERTA BISBALENCA DE RESTAURANTS, BARS I 
ESTABLIMENTS QUE FAN MENJAR I BEURE PER EMPORTAR 
I/O REPARTIR A DOMICILI

La situació epidemiològica de Catalunya ha fet adop-
tar mesures especials de contenció de l’activitat laboral i so-
cial i en matèria de salut pública per aturar la transmissió 
del virus de la Covid-19 i protegir la salut de la població 
del territori. Un dels sectors més afectats és, sens dubte, el 
de la restauració i l’hostaleria, que ha hagut de suspendre 
l’activitat amb la única permissió de lliurament a domicili 
o recollida a l’establiment. 

En aquest sentit, fruit d’un treball col·lectiu de bars i 
restaurants de la Bisbal d’Empordà, s’ha fet una agrupació 
per fer front comú a la crisi sanitària. Si bé ja van treba-
llar plegats durant la primera onada de coronavirus, ara el 
col·lectiu torna a brindar un catàleg amb totes les propostes 
de menjar per emportar, que es va renovant setmana a set-
mana. Es pot consultar l’oferta bisbalenca, juntament amb 
la dels establiments que ha facilitat la Unió de Comerciants 
de la Bisbal d’Empordà, al web i xarxes municipals. En el 
cas que algun establiment bisbalenc també vulgui constar-
hi, pot posar-se en contacte amb l’Àrea de Comunicació del 
consistori al correu electrònic comunicacio@labisbal.cat.  

 Promoció i Desenvolupament Econòmic



LES REHABILITACIÓ DEL TERRACOTTA MUSEU, ENTRE ELS 
PROJECTES FINALISTES DELS PREMIS D’ARQUITECTURA DE 
LES COMARQUES DE GIRONA 2020

La rehabilitació del Terracotta Museu de la Bis-
bal d’Empordà és un dels projectes seleccionats pel jurat 
dels  Premis d’Arquitectura de les Comarques de Giro-
na 2020, que   n’ha escollit un total de 22   dels 57 que 
es van presentar a la 23a edició dels guardons, orga-
nitzats des del 1997 per la Demarcació de Girona del 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC). L’actuació 
a l’equipament bisbalenc, duta a terme per Escribà-Na-
dal arquitectes, és una de la dotzena de propostes que 
pertanyen a la categoria Arquitectures, que inclou les 
intervencions arquitectòniques d’edificis de nova planta, 
reformes i/o rehabilitacions d’edificis existents. 

El jurat ha estat format per tres arquitectes: la 
barcelonina Maria Rubert 
de Ventós, com a presidenta, 
i la novaiorquesa Eileen Joy 
Liebman i la lisboeta Marta 
Sequeira com a vocals. Els 
premiats de totes les cate-
gories es donaran a conèixer 
el divendres 27 de novem-
bre en un acte que es podrà 
seguir a través del web dels 
guardons, on hi haurà ha-
bilitat un accés al canal de 
Youtube de la Demarcació 
de Girona del COAC. Fo
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OFICINA DE CATALÀ

COMENCEN ELS CURSOS DE CATALÀ DE L’ITINERARI 
D’ACOLLIDA LINGÜÍSTICA 

La situació sanitària del país va obligar a acabar el 
curs 2019-20 de manera precipitada. Des de llavors, l’Àrea 
d’Ensenyament, el Consorci per a la Normalització Lingüísti-
ca i Càritas han estat treballant per poder fer una àmplia oferta 
formativa que s’adapti a les exigències del moment que vivim. 

Per raons òbvies, l’oferta de cursos presencials s’ha 
vist reduïda, ja que per poder complir la normativa exigida 
per garantir la seguretat de l’alumnat el nombre d’inscrits per 
curs ha de ser menor. Tot i així, el TALC de Càritas ha obert 
5 grups, amb 35 alumnes en total; l’Àrea d’Ensenyament ofe-
reix 4 grups d’alfabetització, amb uns 40 alumnes, i el CPNL 
ha iniciat quatre cursos de català presencials, de nivells bàsic i 
elemental, amb una setantena d’alumnes.  

A més a més, el CPNL ha incrementat l’oferta en línia, 
ja que des d’aquest curs 2020-21 tots els nivells de català, des 
de l’inicial (A1) fins al superior (C2) es poden fer a distància. 

A la confluència de dos carrers, 
el de les Mesures i el de les Donzelles, 
hi ha la volta de la Mel, amb un arc 
obert a la plaça Major. Antigament 
era un espai format per dos arcs molt 
baixos, destinat a les pageses que ve-

nien mel al mercat dels divendres. Al segle XVIII es van 
enderrocar per formar la volta com la veiem avui perquè 
hi poguessin passar més fàcilment les processons. És 
una atrevida volta d’aresta a la catalana, és a dir, bastida 
amb maons col·locats de pla.

L’Apunt Històric d’en 
Jordi Frigola i Arpa



ELS GEGANTS PERSES DE LA BISBAL CONTINUEN EL PROCÉS 
DE RESTAURACIÓ AL TALLER AVALL DE REUS

Va ser el gener passat 
quan els Gegants Perses de la 
Bisbal d’Empordà van viatjar 
fins al Taller Avall de Reus per 
tal de sotmetre’s a una profun-
da restauració que els torni al 
seu estat original tot garantint-
ne la conservació. Malaurada-
ment, com tants d’altres projec-
tes, la Covid-19 ha afectat tot el 
procés fent que s’endarrereixi 

més del previst. Si bé s’espera tenir la major part del procés de 
restauració enllestit a finals d’aquest any i poder presentar-los 
en societat l’any vinent (quan les situació sanitària ho perme-
ti), els avenços obtinguts a dia d’avui són ben notables.

D’una banda, s’han  retirat les fins a quatre capes de po-
licromia que amb els anys s’havien anat aplicant a sobre les fi-
gures, fins a trobar, sortosament, la policromia i forma original, 
tant del cos com dels accessoris, que ara es podrà recuperar. 

D’altra banda, també es va descobrir que la gegantessa, 
anys enrere, havia patit una forta caiguda: encara conserva-
va una esquerda important just a la part de darrere del cap, 
oculta per la perruca que llueix. Amb els pas dels anys, per tal 
de mantenir les dues meitats que formen el cap unides, s’hi 
van afegir tot tipus de materials com fustes o guix. Això va fer 
augmentar el pes i que patissin desperfectes, ja que s’hi van 
haver de clavar claus per acabar de consolidar-los. Per tal de 
mantenir la subjecció però substituint aquests materials que 
malmetien l’estructura original, s’hi han afegit trossos de teixit 
neutre amb cola d’origen orgànic natural i compatible amb els 
materials orgànics amb què estan elaborats els caps.

Finalment, també s’està en procés de fer una rèplica 
de la perruca de la gegantessa i del bigoti del gegant. Serà a la 
mateixa casa de Barcelona on es va elaborar la perruca de la 
Fesolera.

L’EXCEPCIONAL FESTA MAJOR DE LA BISBAL VA RECAPTAR 
MÉS DE 10.300 EUROS QUE ES DESTINARAN A PROJECTES 
SOCIALS LOCALS
 Del 13 al 18 d’agost passat la Bisbal d’Empordà va 
celebrar la seva Festa Major més excepcional, enguany en 
una situació d’especial complexitat a causa de la COVID-19. 
Malgrat tot -i amb l’impuls, com sempre, de les entitats bis-
balenques-, el municipi va gaudir d’una celebració especial, 
mantenint les mesures sanitàries corresponents. I no no-
més això:  les activitats organitzades també van servir per 
recaptar un total de 10.306,13 euros que ara aniran destinats 
a parts iguals a tres projectes socials municipals diferents. 
Així ho van decidir prèviament a la Festa Major les mateixes 
entitats bisbalenques: tots els ingressos recollits arran de les 
activitats que configuraven la programació de la celebració i 

que tenien un preu de 2 euros per persona anirien destinats 
projectes socials de la Bisbal d’Empordà.
Cal fer esment, també, de la col·laboració dels comerços del 
municipi, que van vendre les entrades per a cadascun dels 
actes. I és que la Festa Major de la Bisbal més excepcional, 
malgrat la situació d’especial complexitat, va acabar desen-
volupant-se exitosament fruit de les sinergies entre les enti-
tats, els comerços, el públic i el consistori. Un cop compta-

bilitzada la recaptació d’ingressos, començarà a destinar-se, 
a parts iguals, a tres projectes socials del municipi: al Servei 
d’Aliments de Càritas la Bisbal, per tal de donar cobertura 
d’alimentació fresca i productes d’higiene personal de pri-
mera necessitat; a l’Associació de Veïnes i Veïns del Barri 
del Convent, per seguir desenvolupament activitats d’àmbit 
comunitari i consolidar del Local Social com a punt de tro-
bada, i a l’Àrea de Gent Gran, per potenciar l’atenció a les 
persones grans del municipi en situació de fragilitat.

ELS ESPECTACLES DE LES NITS DEL BARRI DEL CONVENT, 
AJORNATS PER LA COVID-19, ES REPRENEN AL TEATRE MUNDIAL
 Com tantes altres propostes culturals, el cicle de Nits 
del Barri del Convent va haver d’ajornar-se per la COVID-19 
quan havia de celebrar-se com es feia normalment: de maig a 
juliol, entre el Convent dels Franciscans i la Piscina Municipal. 
La recuperada programació es trasllada al Teatre Mundial i 
tindrà lloc durant quatre divendres d’aquest novembre i des-
embre. La proposta, organitzada per l’Associació de Veïnes i 
Veïns del barri del Convent, malgrat l’excepcional reubicació 
d’enguany, va néixer amb l’objectiu de dinamitzar aquesta zona 
del municipi i descentralitzar l’activitat cultural bisbalenca.

Al Teatre Mundial el cicle de les Nits del Barri del Con-
vent tornarà a oferir espectacles de tota tipologia: humor, con-
tes, còmic i màgia. El tret de sortida serà el divendres 6 de 
novembre amb Home (work in progress) de Cris-is: un espec-
tacle que posa el drama al servei de la comèdia i que promet 
ser trepidant, emocionant, hilarant i, també, ple de tendresa. 
A més, també inclourà Supermàgic, de Fèlix Brunet, el 13 de 
novembre; L’art de triar carxofes (homenatge a la padrina Ma-
rieta), de Jordi Palet i Puig, el 20 de novembre, i culminarà 
amb L’atracció de la Cia. La Intrépida, el dijous 4 de desembre.

L’entrada de cada un dels espectacles ubicats al Teatre 
Mundial tindrà el preu de 3 euros i començaran a les 21 h, ex-
cepte la cloenda, que arrencarà a les 19 h: per a més informa-
ció es poden consultar tots els detalls a través del web del cicle. 

CULTURA



LA RECOLLIDA SELECTIVA DELS RESIDUS MUNICIPALS 
A LA BISBAL D’EMPORDÀ

A la Bisbal, amb prou feines se separa el 40 % dels re-
sidus municipals generats, i això significa que molta gent no 
recicla i aboca tots els residus que genera al contenidor de 
rebuig (contenidor de color gris), en lloc de classificar-los i 
dipositar-los correctament als contenidors corresponents. 
Aquesta xifra encara seria molt més baixa (20 %) si no es tin-
guessin en compte els residus aportats a la Deixalleria per la 
ciutadania.

Els habitants de la Bisbal generen cada any més de 
5.600 tones de residus distribuïts de la següent manera: 3.200 
tones dipositades als contenidors de rebuig, 1.000 tones dipo-
sitades als contenidors de recollida selectiva i 1.400 tones lliu-
rades a la Deixalleria. El  75 %  són residus dipositats als 420 
contenidors distribuïts per la via pública i el 25 % restant són 
els residus lliurats a la Deixalleria. Cada ciutadà de la Bisbal 
genera, de mitjana, 1,4 kg de residus al dia (dins la mitjana ca-
talana). L’evolució amb els anys de les fraccions de residus re-
ciclats assenyala que cada vegada s’utilitza més la Deixalleria, 
mentre que la recollida selectiva amb els contenidors de carrer 
està molt estancada. D’altra banda, la deposició dels residus 
en el contenidors de rebuig ha disminuït menys de l’esperat en 
els darrers anys. Es llencen al contenidor gris massa residus, el 
60 % dels que es produeixen, quan en realitat només tindria la 
consideració de rebuig el 18 %. 

A Catalunya, l’objectiu és reduir la generació de residus 
un 15 % i aconseguir que la recollida selectiva sigui del 60 % 
(recordem que a la Bisbal estem als voltants del 40 %). I és 
que el model actual de 5 tipus de contenidors a la via públi-
ca és un sistema anònim que depèn de la voluntat i el grau 
de conscienciació dels ciutadans i això té el topall del 40 %. 
L’experiència d’altres municipis demostra que l’únic sistema 
que garanteix complir els objectius de recollida selectiva és 
la implantació de la recollida selectiva porta a porta: un mo-
del obligatori que deixa de ser anònim i que, per tant, permet 
identificar qui no separa els residus que genera. 

La implantació d’aquest model exigirà un canvi 
d’hàbits important per a moltes llars: caldrà guardar els resi-

dus a casa fins al dia de recollida i s’estarà subjecte a un horari 
de lliurament més estricte. Però, a canvi, es recuperarà espai 
públic i estarà més net (es retiraran tots els contenidors de la 
via pública). No hi haurà males olors i no caldrà un servei de 
neteja ni manteniment dels contenidors.

UNA NOVA ORDENANÇA DE TINENÇA I CONTROL D’ANIMALS 
A LA BISBAL D’EMPORDÀ

L’Ordenança municipal vigent de control i tinença 
d’animals de la Bisbal d’Empordà data de l’any 2000 i ja 
ha quedat obsoleta. La creixent sensibilitat social envers la 
protecció i la defensa dels éssers vius ha suscitat els darrers 
anys una intensa activitat normativa internacional, euro-
pea, estatal i catalana. I és que els drets dels animals s’han 
de complementar necessàriament amb els deures dels seus 
propietaris, tant en relació amb els mateixos animals, com 
amb el conjunt de la ciutadania i de l’entorn urbà. La nova 
Ordenança municipal, que entrarà en vigor enguany, té 
l’objectiu d’adequar-se a la legislació vigent, a les neces-
sitats actuals d’avançar cap a la protecció i benestar dels 
animals i a garantir una tinença responsable. Regularà els 
aspectes relacionats amb les condicions de manteniment 
dels animals, la seva higiene, així com la salut pública i les 
mesures que afecten la tranquil·litat i seguretat de les per-
sones. I, sobretot, incidirà de forma molt estricta a evitar 
l’abandonament dels animals de companyia.

La tinença responsable d’animals de companyia con-
sisteix a tenir-los degudament identificats amb un microxip 
implantat pel veterinari i censats a l’Ajuntament; portar-los 
periòdicament al veterinari; atendre les seves necessitats 
higienicosanitàries, desparasitar-los i alimentar-los co-
rrectament; permetre’ls fer exercici diàriament; preservar 
l’entorn urbà, recollir-ne les deposicions, i no abandonar-
los mai. Cal mantenir-los d’acord amb les normes de la 
bona convivència, evitant comportaments incívics que pu-
guin resultar molestos per a la resta de la ciutadania. 

Cal fer esment es-
pecial a la tinença de gos-
sos potencialment peri-
llosos. La normativa i els 
requeriments necessaris 
són molt més estrictes. 
Per poder conduir un 
gos potencialment perillós s’ha de sol·licitar a l’Ajuntament 
una autorització municipal i, entre altres apartats, s’exigeix 
ser major d’edat, disposar d’una assegurança de responsabi-
litat civil per danys a tercers, un certificat de capacitat física 
i aptitud psicològica i no haver estat condemnat per delictes 
d’homicidi, lesions o tortures, o contra la llibertat o la in-
tegritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, ni haver 
estat condemnat per delictes d’associació amb alguna banda 
armada o narcotràfic, i no tenir sancions per infraccions en 
matèria de tinença d’animals potencialment perillosos.

 Medi Ambient i Salut



LA POSITIVA VALORACIÓ DELS CASALS D’ESTIU MUNICIPALS 
D’AQUEST ESTIU A LA BISBAL D’EMPORDÀ

Les àrees d’Esports, Ensenyament i Joventut de 
l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà van treballar conjun-
tament per gestionar les activitats de lleure educatiu a la Bis-
bal que s’han dut a terme durant l’etapa de vacances esco-
lars d’estiu. L’oferta d’enguany ha estat un casal de lleure a 
l’Escola Mas Clarà, un casal de lleure esportiu a l’Escola Joan 
de Margarit i un casal d’art i natura a l’Escola Empordanet. 
En total, s’han gestionat un total de 173 inscripcions el mes 

de juliol i una cinquantena per 
a la primera quinzena d’agost. 
El cost total de les activitats ha 
sigut de 92.616,37 euros, men-
tre que els ingressos han estat 
de 42.161,09 euros, inclosos 
els 12.451,26 euros d’ajuts a les 
famílies. I és que enguany, des 
de l’Àrea d’Acció Social i Ciu-
tadania, s’ha gestionat una con-
vocatòria d’ajuts a les activitats 

d’estiu amb l’objectiu de garantir la igualtat d’oportunitats en 
la participació a les propostes de lleure educatiu. A més, du-
rant el juliol també es va dur a terme la formació de premo-
nitores i premonitors Forma’t a l’edifici municipal d’Escoles 
Velles amb les places esgotades i un total de 30 participants, 
els quals han tingut un ajut de 30 euros per a la inscripció de 
l’activitat.

L’organització de totes les activitats van seguir en tot 
moment la normativa sanitària vigent establerta per la Ge-
neralitat de Catalunya, com els grups de convivència d’un 
màxim de 10 infants/adolescents i la incorporació a les ru-
tines de les mesures de protecció, d’higiene i de desinfecció. 
Tal com demostra l’enquesta feta a les famílies d’infants i jo-
vent participant, la valoració de les activitats és molt positiva. 
Des del consistori es vol agrair a les famílies la confiança en 
les propostes de lleure educatiu municipal tot i la incertesa de 
la situació sanitària.

L’ESPAI JOVE, AMB UNA ÀMPLIA OFERTA D’ACTIVITATS, PER 
SEGUIR ESSENT UN REFERENT PER AL JOVENT BISBALENC

L’Espai Jove de la Bisbal, ubicat a les Escoles Velles, ha 
encetat el curs, novament, amb una àmplia i diferenciada 
programació d’activitats. Així, aquest primer trimestre ofe-
reix quatre propostes cada setmana: els dilluns, activitats es-
portives; els dimarts, informàtica i aula d’estudi; els dimecres, 
espai lliure, i els dijous, espai creatiu. Seguint sempre les me-
sures sanitàries que la situació sanitària actual requereix, els 
grups són de 10 persones i s’haurà d’escollir prèviament quin 
dia o dies es vol assistir a l’Espai Jove, d’aquesta manera es 
respecten els grups estables. Es preveu que el centre també 
ofereixi d’altres propostes, com ara tallers de diferents te-

màtiques dirigits per professionals externs, tenint en compte 
els interessos i les demandes del jovent participant.

El centre vol seguir essent un referent per al jovent bis-
balenc i treballar per continuar donant resposta a les seves 
inquietuds, demandes i propostes. Per participar-hi és obli-
gatori inscriure’s i fer la declaració responsable. Es pot seguir 
tota l’actualitat de l’Espai Jove de la Bisbal d’Empordà a tra-
vés del seu perfil d’Instagram: @espaijove_bisbal. 

DOS TALLERS PER SEGUIR TREBALLANT LA FEMINITAT A 
LA BISBAL D’EMPORDÀ

L’Àrea d’Igualtat de l’Ajuntament de la Bisbal 
d’Empordà i el Servei d’Igualtat i Atenció a les Dones de la 
Bisbal d’Empordà, amb la col·laboració del SIAD del Consell 
Comarcal del Baix Empordà i de l’Institut Català de les Dones 
i el finançament del Pacto de Estado contra la Violencia, han 
programat per setè any consecutiu un conjunt d’activitats per 
treballar la feminitat. I és que el projecte ‘Treballant la Femi-
nitat 2020’ continua amb un objectiu clar: arribar a la igualtat 
entre dones i homes, respectar les diferències i tornar a donar 
valor a allò que és femení. És per això que ja de fa set anys que 
es programen diferents activitats per donar visibilitat a la fe-
minitat i per oferir espais on les dones puguin desenvolupar 
diverses activitats que les ajudin a sentir-se millor amb elles 
mateixes i compartir-ho amb altres dones.

Així, enguany s’han programat dos tallers, que s’han ha-
gut d’ajornar una setmana per ajustar-se a la normativa esta-
blerta per la Generalitat de Catalunya per controlar el contagi 
de la COVID-19. El taller ‘Aprenent a surfejar per onades de 
la vida’, que vol donar eines per a la gestió del canvi i la in-
certesa d’una forma amable, saludable i conscient es farà en 
tres sessions de 19 a 21 h, els dies 29 d’octubre i 5 i12 de nov-
embre. D’altra banda, el taller ‘Ioga per a dones’ es farà en el 
mateix horari els dies 19 i 26 de novembre i 3 de desembre. 
Els tallers són gratuïts, però les places són limitades i cal fer 
inscripció prèvia. Es faran a les dependències de les Escoles 
Velles (c. de l’1 d’Octubre de 2017, 16-24), tot i que si no es 
poden fer presencialment s’oferiran de manera virtual. 

Igualtat

JOVENTUT



EL CFGM DE TERRISSERIA DE L’INS TAMBÉ S’OFEREIX EN 
FORMAT DE BATXICICLE, JUNTAMENT AMB LA TITULACIÓ DE 
BATXILLERAT D’ARTS 

Batxillerat més flexible i més opcions d’FP. Són algu-
nes de les mesures empreses pel Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya per fer atractius els estudis 
i evitar l’abandonament escolar. Així, el curs 2020-2021 ha 
continuat ampliant l’oferta d’ensenyaments postobligatoris i 
ha seguit flexibilitzant la manera de combinar plans d’estudis. 
Una de les ofertes més atractives ha estat la que permet com-
binar batxillerat amb altres ensenyaments: en tres anys es pot 
aconseguir la doble titulació. El cas de l’INS la Bisbal és únic 
i pioner a Catalunya: enguany el Cicle de Grau Mitjà d’Arts 
Plàstiques i Disseny de Terrisseria també s’ofereix en format 
de BatxiCicle i, així, també permet cursar el Batxillerat d’Arts. 

Aquest format im-
partit a la Bisbal d’Empordà 
vol donar resposta a aque-
lles persones interessades 
en les matèries artístiques 
que ajuden a desenvolupar 
la sensibilitat, l’expressió i 
la creativitat. Ofereix una 
formació de qualitat que 
garanteix l’adquisició de les 
competències artístiques 
dels futurs professionals 

del sector. En aquest sentit, l’adquisició dels coneixements 
es desenvoluparà a partir de l’experiència teoricopràctica a 
l’aula, als tallers i a les empreses. La formació en centres de 
treball es farà en una sola fase de pràctiques: es podran fer a 
estudis o tallers de ceràmica, alhora que es podrà optar a fer 
una estada a l’estranger amb una beca Erasmus.

LA DIPUTACIÓ DE GIRONA ATORGA UNA SUBVENCIÓ A L’ESCOLA 
EMPORDANET PER ADQUIRIR RECURSOS PER A L’ENSENYAMENT 
EN LÍNIA

La Diputació de Girona va obrir una convocatòria 
de subvencions per al finançament d’accions de suport 
als centres de màxima complexitat que havien patit les 
conseqüències de la crisi derivada de la COVID-19. A la 
Bisbal d’Empordà hi ha l’Escola Empordanet, que és cen-
tre de màxima complexitat i, l’Àrea d’Ensenyament de 

l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà va fer la tramitació i 
així va fer va poder acollir-se als ajuts. 

Concretament, l’import concedit al centre educatiu 
bisbalenc és de 1.906 euros. Aquesta subvenció, tal com es 
va acordar, ha permès adquirir 6 dispositius digitals que ja 
s’estan utilitzant per al seguiment de l’ensenyament en línia.

L’ESCOLA DE MÚSICA I L’ESCOLA D’ARTS PLÀSTIQUES HAN 
ESTRENAT UN CURS FARCIT DE NOVETATS

L’Escola Municipal de Música Conrad Saló i l’Escola 
Municipal d’Arts Plàstiques han iniciat el curs 2020-21 en 
plena forma i amb moltes novetats. Adaptant-se a la nor-
mativa sanitària per evitar el risc de contagi de COVID-19, 
s’ha engegat el nou curs amb un total de 115 inscripcions 
a l’Escola Municipal de Música i més d’una cinquantena a 
l’Escola d’Arts Plàstiques.

D’una banda, l’Escola Municipal de Música estre-
na pla d’estudis amb un nou projecte educatiu que busca 
adaptar-se a les necessitats del present i apropar-se a tota 
la ciutadania. Aquest nou projecte obre el centre cap a un 
model globalitzador, participatiu i amb una mirada social. 
L’objectiu principal és posar la música al servei de la ciuta-
dania de totes les edats, partint de la premissa que tothom 
pot fer música. I és que el nou pla d’estudis es fonamenta 
en la pedagogia de grup i en la mirada social, mantenint 
i potenciant el tret identitari de l’Escola: la cobla i els seus 
instruments propis. L’objectiu és que el model de la Cobla 
Conrad Saló segueixi essent un referent educatiu de país. 

D’altra banda, l’Escola d’Arts Plàstiques també ha 
ampliat l’oferta i, per primer cop, i amb la complicitat de 
l’Associació de Ceramistes, s’han programat cursos de cerà-
mica i torn. Aquests cursos els porta a terme una ceramista 
professional bisbalenca i es duen a terme a l’aula del Terra-
cotta Museu del Batxicicle de Ceràmica. Pel que fa als cur-
sos de dibuix, pintura i escultura s’han traslladat a l’Aula 1 
de les Escoles Velles i s’ofereixen cursos per a totes les edats 
en quatre horaris diferents. 

Es pot consultar més informació contactant amb 
l’Àrea d’Ensenyament al telèfon 972 646 737 o al correu 
electrònic ensenyament@labisbal.cat.

ENSENYAMENT



GUIA GRÀFICA AMB TOTS ELS RECURSOS D’ATENCIÓ A LA 
CIUTADANIA DE LA BISBAL

A l’inici de la pandèmia de la COVID-19, l’Àrea d’Acció 
Social i Ciutadania de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà 
va coordinar la confecció d’una infografia que, encara ara, 
serveix de guia per accedir a tots els recursos d’atenció a 
la ciutadania, així com els serveis bàsics que estan en fun-
cionament i a plena disposició de tota la població durant 
la situació d’emergència sanitària. La majoria dels serveis 
representats a la infografia ja estaven actius habitualment, 
però, ateses les circumstàncies actuals, també es van adap-
tar les vies de contacte o es van ampliar les prestacions que 
ofereien. D’altra banda, la guia també inclou diversos re-
cursos que s’han activat expressament arran de la situació 
d’excepcionalitat. La publicació es va escriure en diferents 
idiomes (en castellà, àrab, anglès i francès) i es va distribuir 
als comerços de referència a més d’encara estar disponible 
en línia al web municipal per a tota la població.

Cal destacar el servei d’acompanyament a les persones 
grans. Si bé d’una banda es va establir un recurs d’atenció i 
seguiment telefònic a persones d’edat avançada en situació 
de fragilitat, de l’altra, a través d’un grup de voluntaris i 
voluntàries, es va oferir suport en la gestió de la compra de 
productes de primera necessitat i de productes de farmàcia.

EL NOU PUNT DE SERVEI D’INTERMEDIACIÓ EN HABITATGE A 
LA BISBAL D’EMPORDÀ

L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà i el Departament 
d’Habitatge de l’Àrea de Cooperació Local de la Diputació 
de Girona van obrir el passat 22 de setembre un nou punt 
del servei d’intermediació en l’àmbit de l’habitatge a la 
Bisbal. Aquest nou servei suposa poder donar cobertura a 
aquells ciutadans que tenen risc de perdre el seu habitatge 
habitual: ofereix informació, assessorament i intermedia-
ció a les persones que tinguin dificultats per assumir els 
deutes relacionats amb el seu habitatge principal.

La Diputació, a través del Departament d’Habitatge, 
dona suport als municipis de les comarques gironines i 
altres ens públics en matèria d’habitatge mitjançant asses-
sorament tècnic, atorgament de subvencions, organitza-
ció de formació i edició de material propi. El nou servei 
d’intermediació a la Bisbal suposa una ampliació de la co-
bertura que s’ofereix en el marc del Pla de Serveis. El ser-
vei d’intermediació es materialitza en un assessorament 
que porten a terme advocats contractats pel Departament 
d’Habitatge a persones en risc de perdre el seu habitatge 
principal. Els lletrats prestaran el servei de manera pre-
sencial a l’Ajuntament Vell (carrer de les Mesures, 17), els 
dimarts de les 9 a les 14 hores. Per rebre aquest servei, cal-
drà sol·licitar cita prèvia al telèfon 672 189 893 o al correu 
electrònic sih.labisbal@ddgi.cat.

RETORN DELS AJUTS ALS PREUS DELS CASALS D’ESTIU FETS 
EN INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

Amb l’objectiu de garantir la participació d’infants i 
joves a les activitats de lleure educatiu i esportives orga-
nitzades durant els mesos d’estiu a la ciutat, l’Àrea d’Acció 
Social i Ciutadania va impulsar una convocatòria de suport 
econòmic a les famílies per així garantir la possibilitat que 
els menors poguessin acollir-se als diferents casals i cam-
pus de la població. Al llarg de la convocatòria es van ges-
tionar 85 sol·licituds, 81 de les quals es van resoldre favora-
blement. A més de l’ajut econòmic, en alguns casos es va fer 
seguiment social i educatiu a través de la figura d’una edu-
cadora social. A més, també es va vincular a les activitats 
d’estiu una disposició econòmica destinada a la cobertura 
alimentària d’infants i joves: en total, des de l’Àrea d’Acció 
Social i Ciutadania es van assumir 564 menús.

PROPOSTES DE SERVEIS D’ÀMBIT COMUNITARI QUE 
S’IMPULSARAN AQUESTA TARDOR A LA BISBAL

Hi ha diverses propostes de serveis d’àmbit comu-
nitari que l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania preveu im-
pulsar durant aquesta tardor. D’una banda, el taller 
d’acompanyament a l’estudi al barri del Covent: un espai 
per acompanyar a l’estudi dirigit a infants i joves de cicle 
superior i primer cicle de secundària, vinculat al sector 
sud de la ciutat. D’altra banda, també cal fer esment del 
projecte ‘Tertúlies a les escoles’: un espai de trobada ubi-
cat als centres escolars de la ciutat on es treballen aspectes 
en relació amb la comunicació família escola, millora de 
la competència lingüística, treball entorn a la reducció 
de l’escletxa digital i vinculació amb activitats de ciutat. 
Finalment, també s’impulsarà un espai de connexió per 
a aquelles persones que necessitin fer algun tràmit admi-
nistratiu i tingui dificultats de connexió o de possibilitat 
d’ús d’un dispositiu: des de l’Ajuntament Vell, s’oferirà un 
acompanyament per facilitar la tramitació.

ACCIÓ SOCIAL I Ciutadania



LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ DE LA 
BISBAL D’EMPORDÀ APROVADA AL DARRER PLE MUNICIPAL

Al Ple Municipal del 29 de setembre es va fer 
l’aprovació definitiva de la modificació puntual de 
l’Ordenança de circulació de la Bisbal. Va ser aprovada per 
majoria absoluta amb els vots de l’equip de govern (ERC, 
CUP i ECG), PSC-CP i TxLB, amb les abstencions de 
CxLB-JxCAT. El document aprovat consta de dos annexos i 
pot consultar-se l’acord complet a través del web municipal.

El primer annex recull la regulació dels serveis de 
control i gestió de trànsit mitjançant sistemes de registra-
dors òptics intel·ligents i la identificació automàtica de ve-
hicles, amb motiu de la càmera instal·lada al carrer Ample 
que ja ha entrat en funcionament. És a partir d’aquesta 
aprovació que es defineix el sistema de control d’accés per 
reconeixement de matrícules, la localització dels punts de 
control i els carrers afectats, el concepte d’autorització de 
pas, els tipus d’autorització, els requisits que cal concórrer 
per a la seva obtenció, l’acreditació dels vehicles autoritzats, 
les infraccions i les sancions i la seva resolució.  

L’altre annex aprovat fa esment a la reglamentació 
de la circulació de bicicletes, tricicles, monopatins i vehi-
cles similars, així com els vehicles de mobilitat personal 
i altres cicles de motor, juntament amb els vehicles per a 
persones amb mobilitat reduïda.

Seguretat Ciutadana

REFORÇ DE L’ATENCIÓ A LES PERSONES GRANS DEL 
MUNICIPI EN SITUACIÓ DE FRAGILITAT

Una de les actuacions prioritàries que s’han refor-
çat dins l’àmbit municipal arran de la pandèmia de la CO-
VID-19 ha estat l’atenció a les persones grans en situació de 
fragilitat, persones d’edat avançada en les quals es detecta 
vulnerabilitat en les dimensions física, funcional, psíquica 
o social i que aquesta situació les fa més propenses a pre-
sentar efectes adversos de salut. Concretament es va esta-
blir un acompanyament per a les gestions de compra i de 
farmàcia vinculat a un grup de voluntaris i voluntàries i 
també un seguiment i acompanyament  telefònic gestionat 
per l’entitat Creu Roja. En aquest sentit, l’aportació econò-
mica vinculada a la Festa Major passada (que s’ha detallat 
a la pàgina de Cultura) es destinarà a l’establiment de grups 
de treball neurocognitiu amb persones grans en situació de 
fragilitat amb l’objectiu de mantenir i reforçar l’autonomia. 
A més, també s’establirà un estudi que permeti tenir una 
diagnosi de la situació de les persones grans al municipi, 
per així establir les principals línies de treball a desenvo-
lupar. Totes les tasques vinculades es faran en coordinació 
amb tots els agents i serveis que treballen amb persones 
d’edat avançada al municipi.

EL REPTE ORGANITZATIU I PROFESSIONAL QUE GENERA 
LA PANDÈMIA A LA RESIDÈNCIA GERIÀTRICA MUNICIPAL 
ZOILO FELIU

És un fet: la pandèmia està constituint un gran rep-
te organitzatiu i professional per a la Residència Gerià-
trica Municipal Zoilo Feliu. En aquest sentit, es treballa 
per donar resposta a les necessitats de les persones grans 
que s’hi atenen i alhora continuar evitant la propagació 
del virus dins el centre, adaptant el centre a l’evolució de 
la pandèmica i a les noves mesures que va dictaminant el 
Departament de Salut i el Servei Català de la Salut.

En aquests moments, els esforços de l’equip profes-
sional del centre estan centrats a anar recuperant activi-
tats, la interacció i els vincles entre els residents i les seves 
persones properes. Alhora,  però, cal no abaixar la guàr-
dia i continuar maximitzant les mesures de prevenció i 
seguretat amb l’objectiu de seguir preservant la seguretat 
de la persona gran, dels seus familiars, de l’entorn i dels 
professionals.

Per tal de recuperar aquelles activitats de relació 
social i millora del benestar emocional, tot respectant la 
normativa sanitària, s’han elaborat nous protocols perquè 
aquesta tardor les persones grans residents puguin gaudir 
dels serveis de perruqueria i podòleg, de la musicoteràpia 
presencial, la teràpia assistida amb animals, l’atenció es-
piritual i de l’intercanvi intergeneracional amb els volun-
taris de Càritas i de l’ESO professionalitzadora de l’INS 
de la Bisbal. En aquest sentit, la donació de les pantalles 

tàctils de la passada primavera, gràcies a la iniciativa de 
la Penya Blaugrana de Monells i la col·laboració de les en-
titats i persones anònimes de la ciutat, tindran una nova 
utilitat (a més de les que ja se li donen, com és la comuni-
cació amb les famílies per videotrucada o tallers de psico-
estimulació).També s’està treballant per recuperar, en un 
espai alternatiu segur, part dels tallers del servei de centre 
de dia que va quedar tancat el mes de març i que encara 
no pot reobrir.

L’equip de la residència vol agrair la confiança i la 
col·laboració de familiars i amistats, durant tots aquests 
mesos de restricció de les visites a la residència, malgrat el  
patiment que aquesta mesura ha provocat. La responsabi-
litat de tota la ciutat enfront el coronavirus fa possible que 
les persones més vulnerables de la ciutat puguin tornar a 
gaudir dels seus i del seu entorn.

gent gran



EL PROJECTE FUTBOLNET DE LA FUNDACIÓ BARÇA COMENÇA 
UN NOU CURS A LA BISBAL D’EMPORDÀ

El passat 20 d’octubre va començar el nou curs del 
projecte  FutbolNet  a la Bisbal d’Empordà, que durarà 
fins al maig i enguany es farà a les instal·lacions esporti-
ves de l’Escola Mas Clarà. La iniciativa, que porten a ter-
me conjuntament la  Fundació Barça, l’Àrea d’Esports de 
l’Ajuntament de la Bisbal i la Diputació de Girona, vol ser-

vir per treballar valors 
a través de l’esport i 
la inclusió social amb 
l’objectiu de fomentar 
la cohesió i la verte-
bració local. I és que la 
metodologia FutbolNet 
pretén millorar la qua-
litat de vida de joves i 
infants que hi partici-
pen a través d’elements 
claus com la diversió, 
l’activitat física, la iden-
titat, el compromís amb 
l’entorn i valors com 
esforç, respecte, treball 
en equip o humilitat.

El programa FutbolNet està destinat a nens i nenes 
de 6è a 4t d’ESO i és una activitat completament gratuïta. 
Enguany es farà els dimarts i els dijous de les 17.30 a les 
19.30 h i el programa té capacitat per a 60 alumnes par-
ticipants, de 6è de primària a 4t d’ESO. En aquest curs 
l’alumnat va dividit en grups de 30 per dia, que, alhora, va 
dividits en 3 subgrups d’uns 10 alumnes cadascun, i mo-
nitorats per dos educadors/es i un coordinador/a del pro-
jecte.

L’alumnat que estigui interessat a participar-hi es 
pot inscriure per correu electrònic a esports@labisbal.cat 
o bé presencialment el mateix dia de l’activitat a la pista 
esportiva del Mas Clarà. Al web municipal es pot trobar la 
documentació que requereix la inscripció. Es pot obtenir 
més informació contactant amb l’Àrea d’Esports al telèfon 
617 562 615, al correu electrònic esports@labisbal.cat o di-
rectament a les oficines del Pavelló d’Esports, de dilluns a 
divendres de 9 a 14 h.

EL BISBAL BÀSQUET DEBUTARÀ A LA LLIGA EBA CONTRA EL 
CLUB BÀSQUET GRANOLLERS

Després que s’hagin acordat ajornar les primeres 
jornades de la competició per la situació sanitària derivada 
de la COVID-19, el Sol Gironès Bisbal Bàsquet debutarà a 

la Lliga EBA el proper dissabte 7 de novembre. Els bisba-
lencs debutaran com a equip visitant contra el Club Bàs-
quet Granollers.

El Bisbal Bàsquet va aprofitar la reestructuració ge-
nerada per situació derivada de la COVID-19 per assumir 
una de les places vacants a la Lliga EBA. L’equip bisbalenc 
es va afegir al Quart, canviant la Copa Catalunya per la 
Lliga EBA, fent un pas més en el creixement d’un dels clubs 
més actius, esportivament i socialment, del bàsquet gironí i 
català. El bàsquet gironí, doncs, aquesta temporada comp-
ta amb dos equips a Lliga EBA, la quarta categoria estatal.

REDUCCIÓ DEL NOMBRE D’INFANTS INSCRITS A ALGUNES 
ACTIVITATS ESPORTIVES D’HIVERN DE LA BISBAL 

El curs d’activitats esportives d’hivern organitzades 
per l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà 
va arrencar el passat 28 de setembre. Si bé, d’una banda, les 
propostes per adults van arrencar a bon ritme i amb nor-
malitat, algunes de les activitats esportives destinades a in-
fants han tingut menys inscripcions de les que s’esperaven, 
possiblement, a causa de la COVID-19.

El catàleg d’enguany inclou propostes esportives per 
a infants que es faran als centres educatius bisbalencs i al 
Pavelló d’Esports: reptes motrius de tots els nivells, inicia-
ció d’habilitats gimnàstiques, judo o gimnàstica rítmica, 
entre d’altres. A les Escoles Velles, al Pavelló d’Esports i, 
enguany també en línia, es fan activitats esportives per per-
sones adultes, com gimnàs, pilates, dansa conscient, ioga o 
spinning. 

Enguany no hi ha servei de recollida i se segueixen 
totes les mesures de protocol sanitari establertes pel PRO-
CICAT. Les activitats esportives municipals d’hivern són 
organitzades per l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà amb 
la col·laboració de la Diputació de Girona. Es pot consultar 
més informació contactant amb l’Àrea d’Esports del con-
sistori: per telèfon 972 64 21 98, per whatsaap  al 617 56 26 
15, o al correu electrònic esports@labisbal.cat.

ESPORTS



L’AJUNTAMENT DE LA BISBAL OBRE UN NOU CANAL DE 
COMUNICACIÓ DIGITAL A TRAVÉS DE TELEGRAM

L’Àrea de Comunicació de l’Ajuntament de la Bisbal 
ha obert un canal propi a la plataforma de missatgeria ins-
tantània Telegram. La xarxa vol esdevenir una via de comu-
nicació directa addicional entre l’administració local i la ciu-
tadania, que el consistori ha posat en marxa recentment. La 
informació que s’hi difon s’adreça principalment als veïns i 
veïnes del municipi i pretén ser un espai informatiu.

Així, les persones usuàries que segueixin aquest ca-
nal municipal rebran periòdicament als seus telèfons mòbils 
continguts d’interès local, informació de servei públic, com 
ara les notes de premsa que es poden trobar al web munici-
pal o avisos d’última hora que la població hagi de conèixer, 
a més del contingut que es pugui anar penjant via xarxes 
socials.

El canal ‘Ajuntament de la Bisbal’ ja està actiu des del 
març passat i es pot trobar mitjançant una cerca a l’eina gra-
tuïta Telegram. El canal se suma a d’altres iniciatives de mi-
llora de la comunicació municipal online i offline que s’han 
impulsat els darrers anys. Entre aquestes eines cal destacar 
el perfil municipal a Instagram, aquest butlletí trimestral o 
l’aplicació mòbil municipal.

PROP DE 200 PERSONES JA UTILITZEN L’APLICACIÓ MÒBIL 
GRATUÏTA PER INFORMAR DE L’ACTUALITAT BISBALENCA

Ara fa poc més d’un any que ja es pot descarregar 
l’aplicació municipal i gratuïta de l’Ajuntament de la Bisbal 
d’Empordà. L’app és de fàcil ús i té utilitats d’allò més diver-
ses: permet consultar notícies d’interès municipal, l’agenda 
d’activitats bisbalenques, enviar incidències municipals 
amb fotografies, rebre avisos i notificacions municipals, se-

guir rutes i itineraris del municipi, un canal de línia direc-
ta amb l’Ajuntament i les seves diverses àrees consistorials, 
consultar la meteorologia o connectar amb la ràdio muni-
cipal (quan torni a reactivar les emissions), entre d’altres. 
A dia d’avui ja hi ha prop de 200 bisbalencs i bisbalenques 
que han descarregat l’app municipal i en fan ús. En aquesta 
línia, ja s’han gestionat prop de 300 incidències municipals 
recollides a través de l’aplicació.

Les persones usuàries cal que tinguin present que, 
per tal d’agilitzar la gestió de les incidències enviades, s’han 
de fer arribar a l’Àrea corresponent. D’altra banda, s’ha de 
tenir en compte que, si el que es reclama és una actuació 
imminent, sempre serà més directa una trucada telefòni-
ca a on correspongui. L’aplicació, dissenyada per l’empresa 
Perception Technologies S.L, està disponible a App Store i 
a Google Play.

RÀDIO BISBAL BUSCA VOLUNTÀRIES I VOLUNTARIS PER 
RELLANÇAR L’EMISSORA MUNICIPAL

Ja han finalitzat els treballs a les noves instal·lacions 
de Ràdio Bisbal a la planta superior de renovat edifici de 
l’Ajuntament Vell i properament es reprendrà l’activitat ra-
diofònica municipal amb nova graella de programació. Si 
bé les emissions continuen en fase de proves, l’Àrea de Co-
municació de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà fa un 
crida a persones voluntàries que vulguin col·laborar en el 
rellançament de l’emissora.

En aquest sentit, es pot participar en l’àmbit tècnic, 
proposant un programa radiofònic o bé alguna secció. Les 
persones interessades poden enviar un correu electrònic 
a  comunicacio@labisbal.cat. La previsió era que durant 
l’octubre es convoqués una assemblea amb els voluntaris 
i voluntàries i que s’anessin efectuant les formacions co-
rresponents per poder fer ús de l’equipament. Ara bé, el 
terminis previstos, com a tants d’altres sectors, han estat 
demorats per la pandèmia de la COVID-19 i s’espera poder 
reprendre el rellançament de seguida que la situació sani-
tària ho permeti.

COMUNICACIÓ



Seguim! Taxes, impostos i solidaritat Resiliència

És difícil escriure i adreçar-nos a 
vosaltres sense mencionar la crisi sanitària 
que vivim. Hem hagut de prendre mesures 
que no esperàvem, individuals, col·lectives 
i com a Ajuntament. La responsabilitat, la 
solidaritat i l’aposta per avançar han estat 
en l’ordre del dia i l’agraïment a qui ho ha 
fet possible és llarg.  

La nostra ciutat aglutina diferents 
cultures, tradicions i maneres de fer. Tots 
hem hagut d’adaptar el nostre dia a dia i 
hem de deixar de mirar-nos amb recel. 
La situació és difícil per a tothom i per a 
alguns especialment. La nostra funció és 
estar al vostre servei, fer una ciutat millor: 
hi estem treballant i necessitem que us hi 
sumeu. Demostrem-nos capaços de treba-
llar conjuntament en aspectes bàsics com 
mantenir net el nostre entorn, implicar els 
infants en el teixit social i associatiu o po-
sar en valor el comerç local. 

La Bisbal no s’ha aturat i nosal-
tres hem intentat ser-hi sempre, oberts 
a vosaltres. Si algunes decisions costen 
d’entendre, us les expliquem. Pareu-nos 
pel carrer, busqueu-nos en els actes. Ens 
hi trobareu. 

La incertesa no ens pot frenar. 
La Bisbal té projectes i els canvis s’han 
d’afrontar. Ens enorgulleix el carrer Am-
ple, l’Ajuntament Vell o el Terracotta 
Museu. I volem que també ho facin la Bi-
blioteca, el Pavelló, la Piscina, les Escoles 
Velles... Hem actualitzat l’Ordenança de 
tinença d’animals i la de circulació, do-
nant resposta a noves necessitats. Es tracta 
d’anar avançant pas a pas. 

Hi som i hi serem. A vegades amb 
encert; d’altres, aprenent dels errors. Però 
anant plegats i amb la voluntat de fer-ho 
millor cada dia.  

Hi ha dues maneres d’afrontar les 
crisis econòmiques com la que estem vi-
vint, ara degut a la COVID-19: la dels par-
tits de la dreta consisteix a dir que s’han 
d’abaixar impostos i taxes, en nom de la 
llibertat individual. Les esquerres, en can-
vi, sostenim que és amb la contribució del 
conjunt de la societat que podem redistri-
buir la riquesa perquè els més necessitats 
rebin l’ajuda i atenció que mereixen; per 
no deixar ningú enrere, a la societat.

L’oposició en bloc de la Bisbal 
aposta per la primera opció. Critiquen 
l’augment de taxes municipals de serveis 
escandalosament deficitaris com el de les 
escombraries, argumentant que aquest 
any, precisament per la COVID-19, no 
s’hauria de fer.

La postura de l’oposició, si bé 
busca el fàcil aplaudiment de l’argument 
populista, és absolutament insolidària. 
Afavoreix aquells que no han patit gens 
els efectes de la COVID-19 i que alhora 
no volen contribuir a ajudar les persones 
que sí han quedat veritablement tocades. 
Com els professionals de la política que ho 
proposen, vividors perpetus amb sous de 
classe alta pagats pel conjunt de la ciuta-
dania. Uns salaris que, passi el que passi, 
epidèmies incloses, s’han garantit de tenir 
ben assegurats.

Un ajuntament sense ingressos no 
pot ajudar els ciutadans. Sense ingressos 
no hi ha beques, ni ajudes al comerç o a la 
cultura. El resultat seria una societat més 
desigual i insolidària, on aquells que més 
tenen es despreocupen dels més necessi-
tats. És aquesta la Bisbal que vol l’oposició? 
Des de la CUP ho tenim clar.

Ens toca viure un temps convuls i 
excepcional.

Avui som més fràgils que fa un 
any. La població vulnerable, més vulne-
rable que mai: infants, gent gran, dones, 
irregulars en terra de ningú... Treballadors 
temporals, autònoms i empresaris al límit 
de la seva resistència, pèrdua de llocs de 
feina, precarietat, incertesa, emergència 
climàtica...

Aquesta és una catarsi que ens 
obliga a revisar les nostres prioritats. Ens 
mostra que sols, aïllats, no ens en sorti-
rem i ens empeny a girar la mirada cap a 
la col·lectivitat, cap a la sensibilitat social 
i  cap un horitzó molt diferent d’aquell al 
que ens han portat les polítiques neolibe-
rals i la dictadura del benefici privat per 
sobre del bé comú.

No ens cansarem mai d’agrair el 
vot de la ciutadania que ha permès a En 
Comú Guanyem la Bisbal treballar des del 
govern municipal, juntament amb ERC 
i CUP, portant a la pràctica polítiques 
actives, cercant  solucions i generant es-
tructures municipals que contribueixin a 
l’enfortiment col·lectiu del nostre poble.

És aquesta una feina discreta, 
transversal, enfocada a allò públic: la res 
publica, la mare de totes les REPÚBLI-
QUES.

Per fer front a l’actual crisi sistè-
mica que la COVID-19 ha cronificat, a 
primera línia  estarem, estem i hem estat 
les PERSONES que treballem al servei de 
TOTA la societat: sanitàries, educadores, 
empresàries, treballadores, activistes so-
cials, polítics de proximitat i moltes ciuta-
danes anònimes que, colze a colze, lluitem 
cada dia per fer de la Bisbal un exemple de 
resiliència, solidaritat i talent col·lectiu al 
servei de la nostra petita gran comunitat.

Opinió



És l’economia Volem congelació de les taxes municipals ERC+CUP+ECG = més impostos

En les darreres eleccions municipals 
ja vàrem advertir que un nou govern d’ERC, 
CUP i En Comú, a la ciutat, suposaria un 
increment dels impostos municipals, com 
desgraciadament s’ha pogut constatar. Han 
incrementat un 5,5 % la taxa de recollida 
d’escombraries, continuen sense reduir el 10 
% de increment de l’IBI, fet pel govern del 
PP, han incrementat el preu de la zona blava 
i han establert una taxa per a la zona verda, 
aprovada recentment.

En les darreres eleccions municipals, 
la Bisbal decidia el model econòmic de la 
ciutat i no pas el que molts partits polítics 
municipals manifestaven: que el vot servia 
per arribar a la independència per mitjà dels 
governs municipals.

Els darrers 4 anys de govern mu-
nicipal ja feien preveure aquesta situació i 
aquests 18 mesos de legislatura ho han con-
firmat. Les despeses corrents, especialment 
les de personal, continuen incrementant-
se, arribant de nou a superar els sis milions 
d’euros, com l’any 2011. Això torna a provo-
car que no es pugui invertir en obres a la ciu-
tat i que incrementin els impostos, tal com us 
dèiem en primer lloc.

Aquest increment dels impostos és 
més greu en la situació actual, de pandèmia, 
perquè en el darrer any el nombre d’aturats 
de la ciutat ha augmentat en 200 persones; hi 
ha ja un total de 800 aturats que representen 
el 17 % de la població activa. En relació amb 
això, cal remarcar que en aquestes ordenances 
no es té en compte cap bonificació ni subven-
ció, quan en la majoria de municipis sí n’hi 
ha, per tal de fer front als resultats negatius de 
la pandèmia. Afegim-hi que encara no sabem 
si el 2021 haurem superat els devastadors 
efectes negatius que ha tingut la COVID-19 
en l’economia municipal, en què gran part de 
la població activa es dedica al sector serveis.

En definitiva, tenim un govern sense 
cap sensibilitat social que ha fiat la seva sort 
al tema nacional.

Acabem l’octubre del 2020, estem a 
l’últim trimestre de l’any, un any que es-
tarà marcat a les nostres vides per un vi-
rus que per a molta gent ha sigut maleït: 
la COVID-19.

La COVID-19 des del mes de març 
marca el dia a dia de l’Ajuntament, va con-
finar la nostra ciutat, molts negocis i em-
prenedors van haver de tancar, gent amb 
ERTO i, encara a dia d’avui, molts arrosse-
guen la problemàtica de la feina que s’ha 
vist alterada.

Tots els grups municipals vam 
aprovar unes ajudes extraordinàries per al 
sector comercial, que ara es contradiuen 
amb el que es vol aprovar en les ordenan-
ces fiscals de l’any vinent: impliquen un 
augment del rebut d’escombraries, una 
pujada del 5,5 % i encara els hem de donar 
les gràcies ja que, segons l’estudi de costos, 
hauria de ser del 7,4 %.

Què esperem els bisbalencs a dir 
QUE NO TOCA? Nosaltres ho direm!!

Fa anys que volem municipalitzar 
serveis com l’aigua i s’estava estudiant el 
tema del tanatori, i ara un servei munici-
pal com és la zona blava el volen externa-
litzar. Aquest equip de govern es torna a 
contradir. Això comporta una puja de les 
tarifes de la zona blava, perquè cap empre-
sa optaria a la licitació amb unes tarifes 
tan baixes com les que tenim a dia d’avui i 
l’hora gratuïta.

Cal que el municipi faci la inversió 
per tal de modernitzar les màquines i ofe-
rir un servei com cal al ciutadà.

A l’octubre incrementen les orde-
nances fiscals. Encara esperem que s’abaixi 
l’IBI un 10 %, increment que el senyor 
Montoro va apujar per la cara (LRSAL) i 
que aquest equip de govern no ha tingut la 
voluntat de treure. Des de l’any 2014 fem 
al·legacions perquè l’equip de govern ho 
tingui present. Fins a dia d’avui, res de res.

NO ANEM BÉ.

Des de TOTS x LA BISBAL conside-
rem un disbarat els increments previstos a 
les ordenances fiscals per al 2021, que l’equip 
de govern ERC-CUP-ECG va aprovar en el 
Ple de setembre. Tenim un govern que viu 
d’esquenes a la realitat de la gent de la Bisbal, 
molta de la qual està patint o viu amb incer-
tesa el futur més immediat, un govern que 
improvisa i que necessita augmentar impos-
tos per continuar gastant amb excés.

Per a nosaltres, calia congelar les or-
denances (com han fet molts ajuntaments), 
donar més facilitats per fraccionar paga-
ments i retornar el 10 % de l’IBI incrementat 
per Montoro el 2014. Entenem que cobrar  
un 10 % més d’IBI del que tocaria només 
serveix perquè es continuï fent créixer la 
despesa de personal amb noves contrac-
tacions d’alt cost. Per exemple, la del mes 
d’agost passat d’una nova TAC de Secretaria 
(advocada), que costarà uns 50.000 €/any. 

Considerem que el rebut 
d’escombraries s’apujarà un 5,5 % de forma 
injustificada, mentre que també lamen-
tem els increments en les tarifes del centre 
de dia del geriàtric o del menjador de la 
llar d’infants. Les tarifes de la zona blava 
s’incrementaran entre un 60 % i un 100 %. 
L’import de les multes creix un 60 %. La 
zona verda deixarà de ser gratuïta i s’hauran 
de pagar 60 €/any per poder-hi aparcar o 
treure un tiquet a un preu que duplica el 
de la zona blava. Tot aquest augment es fa 
només perquè el govern “d’esquerres” pugui 
donar el servei a una empresa privada. 

Recordem que la zona verda es va 
crear per compensar els veïns que tenen 
zona blava davant de casa: calia buscar un 
espai proper i gratuït per aparcar, especial-
ment les persones que no es podien perme-
tre un garatge. Ara aquestes persones seran 
les més castigades per un govern que es diu 
“d’esquerres”, però prioritza l’aparcament per 
a la gent que pot pagar més. 
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