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Destaquem

700 ANYS DEL MERCAT DE LA BISBAL
Era el 21 de març de 1322 (1323, si es té en compte el còmput 

actual) quan el rei Jaume II va atorgar a la vila de la Bisbal el privi-
legi de celebració d’un mercat setmanal els divendres. Enguany fa 
700 anys d’aquell fet i, des de llavors, cada divendres el mercat de la 
Bisbal acull vora un centenar de parades i és un referent comarcal i 
turístic, així com un notori actiu econòmic municipal. Commemo-
rant l’atorgament històric del 700è aniversari, fins al març del 2023, 
l’Ajuntament, l’Arxiu Comarcal del Baix Empordà i la Federació del 
Comerç de la Bisbal han programat un ampli ventall d’actes.

L’atorgament del privilegi de celebració d’un mercat els 
divendres que va fer el rei Jaume II és un fet que s’emmarca en el 
context de la fi del comtat d’Empúries. Les contínues baralles terri-
torials entre el comtat i el rei (amb els seus súbdits, com el bisbe de 
Girona) ocorregudes a partir de 1303 van comportar, entre d’altres 
coses, la prohibició de celebrar el mercat de Monells el 1313. Un cop 
finalitzat el conflicte i en el marc de la reorganització del territori, 
el rei va decidir atorgar el privilegi de mercat a la Bisbal. Cal tenir 
en compte que la Bisbal era una vila amb importància econòmi-
ca per dos motius: perquè era la capital administrativa del Bisbat 
a l’Empordà i per l’activitat de la seva aljama jueva. El privilegi va 
ser demanat al rei pel bisbe de Girona, Pere de Rocabertí, que va 

atorgar llicència per celebrar un mercat setmanal els divendres i va 
concedir protecció a totes les persones que el concorrerien, durant 
la seva estada i en la seva anada i tornada.

Per tal de commemorar el naixement del mercat, des del 
març passat i fins al març del 2023, la Bisbal anirà acollint un 
ampli ventall de propostes, com la realització d’un mural artístic 
ceràmic representant esquemàticament el nucli antic amb relleu, 
que es col·locarà al portal de la Riera. També es farà una exposi-
ció de fotografies històriques del mercat que ha recuperat l’Arxiu 
Comarcal del Baix Empordà: si bé arrencarà a diversos establi-
ments associats a la Federació del Comerç de la Bisbal, després 
es traslladarà a l’emblemàtica avinguda les Voltes. Alhora, cal 
fer esment de campanyes com ‘La Bisbal a granel’: mitjançant 
bosses sostenibles que ofereixen diversos comerços bisbalencs 
s’incentiva la compra a granel al municipi. O la proposta ‘Cuina 
de mercat’, que ofereix una cinquantena de receptes de productes 
de proximitat i de temporada: cada divendres de mercat s’aniran 
publicant a les xarxes socials de la Federació del Comerç de la 
Bisbal propostes de cadascun dels diversos establiments bisba-
lencs associats a l’entitat que hi vulguin participar. I la proposta 
‘Cuinem al mercat’: establiments de restauració bisbalencs faran 
cuina en directe de receptes de productes de proximitat en pú-
blic. També es preveu oferir visites guiades turístiques i escolars 
específicament enfocades en l’històric mercat bisbalenc. A més 
a més, s’editarà un llibre commemoratiu del 700è aniversari del 
mercat de la Bisbal, que es presentarà el març de l’any vinent i 
que serà l’acte commemoratiu de cloenda d’aquesta efemèride.
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MILLORA DE L’ESPAI D’APARCAMENT I DE JOC CONTIGU A 
L’ESCOLA JOAN DE MARGARIT DE LA BISBAL

El maig passat van finalitzar les obres de millora de l’espai 
d’aparcament i de joc contigu a l’Escola Joan de Margarit de la 
Bisbal d’Empordà. Fins ara, la zona situada entre el centre educa-
tiu i el carrer del Morró era un espai d’aparcament amb un camí 
delimitat amb pilones de fusta al costat de  l’escola i, a prop, hi 
havia una zona sense ús específic a tocar de l’entrada de l’escola. 
Els treballs  han servit per millorar la zona d’aparcament i cons-
truir-hi un espai de joc amb un camp de futbol.Les obres van 
consistir a fer el corresponent moviment de terres i demolicions; 
drenatge amb excavacions de les zones; encintat i pavimentació 
de l’aparcament (amb un asfalt més sostenible que incorpora un 
6 % de residus de plàstic reutilitzats a la mescla bituminosa, de 
manera que redueix les emissions de CO₂), el camí de vianants 
i el camp de futbol; enllumenat de la zona d’aparcament i del 
camp de futbol, i senyalització i protecció dels espais. Han tingut 
un cost de 103.594,80 euros.  

LA RESTAURACIÓ DE LES FAÇANES DEL CASTELL PALAU DE 
LA BISBAL

El maig passat van cloure les obres de rehabilitació de la 
façana del Castell Palau de la Bisbal, que han durat gairebé un 
any. L’actuació ha consistit en la recuperació de. l’estat original de 
l’edifici: s’han eliminat líquens i herbes manualment, s’ha fet el sa-
nejament de carreus i junts afectats per exfoliacions i del material, 
s’han repicat i consolidat. Per netejar els elements escultòrics i no 
malmetre possibles inscripcions o pintures originals s’ha fet servir 
la tècnica de la neteja amb làser. El resultat dels treballs és d’allò 
més satisfactori i posa en valor un element essencial del patrimo-
ni bisbalenc: el Castell Palau, construït entre finals del segle XI i 
principis del XII. L’Ajuntament hi ha destinat 523.903,35 euros. 
L’obra ha comptat amb una subvenció de la Diputació de Girona 
de 150.000 euros i una altra del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya de 49.976 euros.

FIL A L’AGULLA PER A LA REORDENACIÓ DE L’ILLA INTERIOR 
ENTRE ELS CARRERS CALL I SANTA MARIA DEL PUIG

El setembre vinent arrenquen les obres d’enderroc d’una 
part important de l’edifici del número 4 del carrer del Call (ex-
propiat a les acaballes del 2019). Els treballs, amb un pressupost 
de 129.477,50 euros, permetran tornar a posar en relleu l’antic 
carreró que unia el carrer Sant Jaume amb el carrer Santa Maria 
del Puig, alhora que servirà per posteriorment urbanitzar el pati 

d’illa i així disposar una nova plaça pública en el nucli històric de 
la ciutat. Aquestes obres recuperaran per a la població uns racons 
històrics pràcticament desconeguts, ja que el carreró roman tancat 
des dels anys 30. D’altra banda, l’edificació que es conservarà tin-
drà tres plantes d’uns 115 m2 de superfície construïda cadascuna 
amb façana al carrer del Call. La voluntat consistorial és destinar la 
planta baixa a equipament municipal i les dues plantes superiors a 
dos habitatges per a ús social. 

Paral·lelament, durant aquest estiu (juliol i agost) tindran 
lloc les prospeccions arqueològiques a la zona. L’objectiu de la cam-
panya, doncs, és determinar el potencial arqueològic de l’indret, 
amb l’expectativa que hi apareguin restes medievals d’interès. Cal 
no oblidar que l’espai afectat se situa dins el nucli històric i, particu-
larment, molt a prop del carrer del Call. La presència dels jueus a la 
població està ben testimoniada documentalment des del segle XIII, 
amb una part important dels membres de la comunitat dedicant-se 
al negoci del préstec. Si hi ha troballes, l’aposta serà deixar-les al 
descobert, vinculades a un futur centre d’interpretació de tot el ba-
rri vell, als baixos de l’immoble. Si després de l’excavació conclouen 
que no hi ha vestigis importants, en canvi, es reconvertiria l’espai 
en una nova placeta, que també serviria d’accés a l’espai museïtzat. 

LLUM VERDA PER A L’AMPLIACIÓ DEL CAP DOCTORA 
CASAPONSA DE LA BISBAL

 La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona va 
aprovar definitivament el passat 8 de juny la modificació del pla-
nejament municipal de l’Ajuntament de Bisbal d’Empordà que 
permetrà ampliar el CAP més enllà del que ja es preveia. L’actual 
CAP té una superfície de 1.225 metres quadrats, distribuïts en 
tres plantes. El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) 
ja preveu una ampliació amb un solar adossat a la paret nord del 
centre, el que comportaria un increment de la superfície cons-
truïda en uns 900 metres quadrats. Tot i això, es necessitarien uns 
1.431 metres quadrats de sostre d’ampliació per satisfer les neces-
sitats actuals i futures del centre sanitari plantejades pel Servei 
Català de la Salut, inclòs l’espai per a vehicles.

Tenint en compte que l’actual emplaçament del CAP es 
considera adequat, la solució que impulsa l’Ajuntament és destinar 
a equipament públic tota l’illa delimitada pels carrers de Marcel 
Ralló, Frederica Montseny, l’Aigüeta, Pau Casals i Dr. Robert. Part 
de l’equipament serà per ampliar el CAP, amb un sostre màxim de 
2.250 metres quadrats, i la resta s’integrarà al conjunt de Torre Maria.

Urbanisme



NOVA ZONA D’ACOLLIDA D’AUTOCARAVANES A LA BISBAL 
L’Ajuntament de la Bisbal ha creat un petit equipament 

que servirà de zona d’acollida d’autocaravanes a l’aparcament 
del passeig Marimon Asprer. L’emplaçament s’ha establert te-
nint en compte l’ús ja habitual d’autocaravanistes d’estacionar 
en aquest pàrquing, així com per la facilitat d’estacionament, 
els lavabos existents, la il·luminació nocturna que genera 
sensació de seguretat, la disposició d’arbrat i un entorn prou 
agradable. L’actuació té importància des d’un vessant turístic, 
ja que té molta proximitat a les zones comercials i turístiques, 
la qual cosa facilitarà que els autocaravanistes puguin fer des-
pesa econòmica a la població. 

L’àrea ofereix un espai per a l’evacuació d’aigües gri-
ses i aigües negres i dos punts d’aigua, un per a la neteja del 
tanc del lavabo i un per omplir el tanc d’aigua potable del 
vehicle. Serà un servei gratuït, però caldrà anar a buscar una 
fitxa a l’Oficina de Turisme (Torre Maria) per poder fer-ne 
ús. Cal remarcar que no s’ha creat un espai d’acampada 
lliure, sinó un espai per a l’estacionament de les autocara-
vanes: un lloc d’acollida a la Bisbal on l’autocaravana pot 
romandre un màxim de 48 hores amb independència de 
la permanència o no de persones al seu interior, tant en 
horari diürn com nocturn. A dia d’avui el consistori està 
treballant en la corresponent ordenança reguladora del 
servei, que romandrà en exposició pública al web munici-
pal durant aquest juny.

LA BISBAL, LA PRIMERA WORLD CRAFT CITY DE L’EUROPA 
CONTINENTAL

La Bisbal és la primera World Craft City (ciutat artesa-
na) de l’Europa continental i la cinquena ciutat europea (les 
quatre restants estan ubicades en illes d’Escòcia, Anglaterra, 
Irlanda i Dinamarca) d’un total d’una cinquantena a tot el 
món.  Així ho va determinar el febrer passat la World Crafts 
Council Europe (WCC-E) després de la visita que una comiti-
va d’experts en artesania va fer a la ciutat l’octubre passat, arran 
de la sol·licitud presentada per l’Ajuntament. Que la Bisbal es-
devingui una World Craft City comporta un reconeixement 
internacional, inèdit fins al moment, que oficialitza la tradició 
històrica que sempre ha vinculat la Bisbal a la ceràmica i, per 
tant, a l’artesania. El WCC-Europe promou arreu d’Europa 
l’artesania i les arts caracteritzades pel seu disseny. Un dels 
seus objectius principals és treballar amb la xarxa de ciutats 
anomenades ‘Crafts Cities’ per desenvolupar iniciatives i, al 
mateix temps, analitzar els reptes de l’artesania europea.  

CAMPANYA D’ATRACCIÓ D’ARTESANS/ES A LA BISBAL D’EMPORDÀ
Coincidint amb el reconeixement internacional de la Bis-

bal com a Craft City, l’Ajuntament va engegar una campanya 
d’atracció d’artesans cap a la ciutat: ‘Ets artesà/ana? La Bisbal et 
busca, obre la teva botiga taller!’. Amb aquesta interpel·lació di-
recta a professionals de l’artesania, el consistori vol incrementar el 
nombre de botigues taller que es van instal·lant al municipi, oferint 
servei d’assessorament i una nova línia d’ajuts econòmics que se 
sumen a les bonificacions ja establertes en l’àmbit municipal: un 
dels punts forts de la campanya de captació és l’entorn bisbalenc i 
el context ideal que ofereix: un ecosistema ideal per desenvolupar 
l’activitat ceramista. 

El municipi atrau gran nombre de visitants i turistes que 
busquen veure, tocar i comprar artesania als seus carrers i comp-
ta amb un teixit industrial i comercial molt dinàmic. La Bisbal és 
un centre ceramista capdavanter amb més de quaranta empreses 
del sector operatives, incloent-hi les dels municipis veïns, i amb 
un eix comercial vinculat a la ceràmica que concentra vint boti-
gues especialitzades. I és en aquest eix on el consistori aposta per 
la instal·lació de noves botigues taller per poder oferir als visitants 
una experiència artesanal durant la compra de ceràmica de la 
Bisbal. Per tal de facilitar l’assessorament municipal a artesans i 
artesanes que vulguin establir-se a la Bisbal, s’ha publicat la guia 
de l’emprenedor, que ofereix una ajuda pas a pas a les persones 
interessades a obrir una botiga taller al municipi: a dia d’avui ja s’hi 
han interessat més de tres centenars de persones.

VISIT EMPORDANET PROPOSA ‘UNA MARATÓ D’EXPERIÈNCIES’
La Bisbal, Forallac, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de 

l’Heura, Corçà i Ullastret s’uneixen de nou per sumar i fer conèi-
xer un Empordanet que es pot recórrer a través d’experiències 
que ofereix la seva gent. La nova campanya turística, ‘Una mara-
tó d’experiències’, reforça la riquesa del territori on convergeixen 
tradició, passió i paisatge. Una quarantena d’establiments adherits 
ofereixen múltiples activitats de descoberta del territori:  tallers de 
ceràmica, visites a obradors, tasts, activitats i excursions de la mà 
de la gent que hi viu.

El tret de sortida de la campanya va servir per presentar 
l’horitzó del nou Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic i 
Ocupacional de la Bisbal, Forallac Cruïlles, Monells i Sant Sadur-
ní de l’Heura, Corçà i Ullastret (2023-2028). L’objectiu és proposar 
noves línies estratègiques d’actuació per continuar augmentant les 
oportunitats laborals i de desenvolupament empresarial mitjançant 
l’acció conjunta, aportant valor afegit a uns municipis amb paisatge 
espectacular i activitats amb gran potencial per crear sinergies. 

 Promoció i Desenvolupament LOCAL



constatat l’increment de noves sol·licituds de carnet de biblio-
teca després d’una visita escolar, alhora que molts alumnes han 
continuat seguit fent ús de l’equipament. En els darrers anys, 
l’equipament municipal ha anat ampliant l’oferta d’activitats a 
les nenes i nens de primària, amb qui es fan propostes adap-
tades a la seva edat i nivell lector, si bé totes les dinàmiques 
inclouen una estona de descoberta i lectura individual. 

Ara bé, com a novetat, aquest curs 2021-2022 la Biblio-
teca Lluïsa Duran ha preparat visites per a grups de joves, con-
cretament per als alumnes del CFGM de Jardineria, d’Admi-
nistració i del Batxillerat artístic. Els objectius: donar resposta 
a les cada vegada més complexes i específiques necessitats 
acadèmiques, com ara fer recerques bibliogràfiques eficients, i 
afavorir la lliure descoberta del fons de la Biblioteca. 

NOVA BIBLIOTECA I CENTRE DE DOCUMENTACIÓ 
ESPECIALITZAT EN CERÀMICA AL TERRACOTTA MUSEU

Recentment, s’han instal·lat al Terracotta Museu dos blocs 
d’armaris compactes procedents de l’antic Arxiu Comarcal del 
Baix Empordà, reutilitzant un mobiliari que estava en desús des 
del 2012, però que es troba en bon estat de conservació. Un dels 
dos compactes servirà per albergar el fons bibliogràfic i documen-
tal del Museu, que darrerament s’ha ampliat amb més de tres mil 
volums gràcies a l’adquisició de la biblioteca de la ceramista Maria 
Bofill –la família de la qual en va fer donació al Museu després del 
seu traspàs–, i de la biblioteca especialitzada del reconegut investi-
gador i ceramòleg Emili Sempere. És el primer pas per tal que en 
un futur aquest fons es pugui consultar a la nova biblioteca i centre 
de documentació del museu, un espai d’investigació especialitzat 
en ceràmica integrat en les mateixes dependències de l’equipament.

terracotta museu

HISTÒRIA AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE: EL NOU PROJECTE 
DE L’ARXIU COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ AMB LA
COL·LABORACIÓ DEL GRUP DE DONES DE LA BISBAL 

L’Arxiu Comarcal del Baix Empordà, amb el suport 
del Grup de Dones de la Bisbal, enguany engega un nou 
projecte: ‘Història amb perspectiva de gènere. L’objectiu: 
una activitat trimestral sobre la història de les dones o les 
dones a la història, de manera que es pugui estudiar la pre-
sència femenina en diferents moments històrics o desco-
brir vides de dones que han quedat amagades o menystin-
gudes. Aquestes activitats podran ser en diferents formats: 
xerrades, pel·lícules, documentals, lectures de llibres etc.

Així, enguany, s’han previst dues activitats (els dar-
rers trimestres de l’any). La primera serà una conferència 
introductòria a la Història amb perspectiva de gènere de la 
mà de la Dra. Elisa Varela, professora de la UdG i es farà a 
finals de setembre. La segona conferència serà la presenta-
ció del llibre La ciutat de les dames de Christine de Pisan, 
llibre escrit el 1405 i traduït al català per Mercè Otero el 
1990 i reeditat el febrer de 2022.

LA BIBLIOTECA LLUÏSA DURAN AMB ELS CENTRES EDUCATIUS
La Biblioteca Lluïsa Duran treballa a consciència en el 

disseny i desenvolupament de les visites escolars, perquè s’ha 

LA MOSTRA ‘PARANT TAULA’  TORNA A REIVINDICAR 
EL BINOMI ENTRE GASTRONOMIA I CERÀMICA

El passat 19 de març va tenir lloc el tret de sortida 
inaugural del ‘Parant Taula’ 2022 al Terracotta Museu amb 
prop de tres centenars de persones en un acte d’allò més 
exitós. Es tracta d’una mostra plenament consolidada on 
participen divuit productors de ceràmica de taula adherits 
a la marca Ceràmica de la Bisbal o que són membres de 
l’Associació de Ceramistes de la Bisbal. Com ja és habitual, 
el Terracotta Museu n’ha editat un catàleg, un nou volum 
de la seva col·lecció que es va presentar el 18 de maig apro-
fitant l’avinentesa del Dia Internacional dels Museus, i que 
es troba a la venda a la recepció de l’equipament. Tot i que 
inicialment estava programada fins al 26 de juny, el seu èxit 
ha propiciat que es prorrogui fins al 18 de setembre.

CULTURA



LA XXVII FIRA DE CIRC AL CARRER DE LA BISBAL D’EMPORDÀ 
RECUPERA PLACES I CARRERS REPLANTEJANT EL SEU FORMAT 

Del 15 al 17 de juliol arriba XXVII Fira de Circ al 
Carrer de la Bisbal d’Empordà. Després de dues edicions 
excepcionals arran del context pandèmic, torna a recupe-
rar places i carrers en la seva plenitud. Espais emblemàtics 
del festival com la plaça Major, el passeig Marimon Asprer 
o la plaça Jacint Verdaguer tornaran a omplir-se sense afo-
rament limitat. No obstant això, l’adaptació del format a 
la situació sanitària d’aquests darrers anys ha servit per 
tal que la Fira de Circ al Carrer de la Bisbal d’Empordà 
faci un replantejament i s’adeqüi als seus recursos humans 
i materials per tal d’esdevenir sostenible d’acord a la seva 
realitat. Així, enguany oferirà novament un ampli ventall 
d’espectacles gratuïts, alhora que en manté diversos de pa-
gament, tant a les tardes com a les nits, permetent que les 
propostes programades que ho requereixen puguin ser vi-
sualitzades en les condicions necessàries.

Clown, acrobàcies, malabars, trapezi, aeri, equili-
brisme, diàbolo, malabars,  perxa xinesa gestual, bàscula o 
baldufes són algunes de les disciplines artístiques que con-
formen la programació d’enguany. Un total de 27 compan-
yies amb 36 espectacles actuaran a la 27a edició de la Fira 
de Circ al Carrer de la Bisbal. Si bé l’eix programàtic gira al 
voltant del circ contemporani sense renunciar al de caràc-
ter més popular, l’organització continua fent una marcada 
aposta pel circ local, no pas per la impossibilitat d’acollir 
companyies internacionals, sinó per la gran qualitat del 
circ autòcton. 

A mode de reconeixement i homenatge de qui va 
ser molt més que una figura cabdal per a la Fira de Circ al 
Carrer de la Bisbal d’Empordà, l’entitat ha creat enguany 
el nou Premi del Públic Lola Casademont. Consistirà en 
una peça ceràmica de terrissa negra, creada per Didi He-
ras: el públic podrà decidir quin espectacle mereix el guar-
dó votant a través de butlletes i una urna ubicada al punt 
informatiu al vestíbul del Teatre Mundial, o bé a través de 
l’aplicació mòbil de la Fira de Circ al Carrer de la Bisbal.

EL FITM CELEBRA EL SEU 10È ANIVERSARI AMB EL SEU 
CARTELL MÉS ECLÈCTIC I BALLABLE

Un any més, els dimecres de juliol torna el cicle de 
concerts de la Bisbal d’Empordà. Consolidat als exteriors Te-
rracotta Museu i mantenint el vàlid acrònim fITM que l’ha 

acompanyat als Jardins de Torre Maria i al Teatre Mundial 
ben vàlid, el cartell del 10è aniversari del Festival Interna-
cional del Terracotta Museu serà d’allò més eclèctic amb 
propostes que van de la rumba a l’ska, passant pel rock, el 
pop, la cúmbia, el reggae o el punk. A més a més, recuperant 
les condicions d’abans de la pandèmia, les diverses varietats 
estilístiques també convidaran a ser concerts ballables en els 
quals el públic podrà decidir si vol romandre assegut a les 
seves cadires o bé ballar a peu d’escenari. I és que el cartell 
d’enguany desborda estils combinant artistes internacionals 
amb propostes de proximitat: New York Ska Jazz Ensemble, 
Mourn, Arrels de Gràcia o Inspira encapçalen la programa-
ció, que ve completada per Los Herederos de Petrona, Les 
Cruet, Yaunest, Espardenya Crew, PD Parals i l’habitual DJ 
Diego Armando. Un any més, cada dimecres de juliol, doble 
ració de concerts, servei de bar i sopars a la fresca, tornaran 
a omplir els exteriors del Terracotta Museu. 

El Festival Internacional del Terracotta Museu, que 
ja ha esdevingut una cita imprescindible de l’estiu a les co-
marques gironines, referma la seva aposta per programar els 
dimecres fent una apel·lació directa a la gent del territori i 
defugint dels caps de setmana farcits de propostes arreu de 
la comarca. Tal com ja es va fer l’any passat es poden adquirir 
entrades anticipades per a cada dimecres a 10 euros (a taqui-
lla en valen 12). Alhora s’ofereix un abonament de 32 euros 
per assistir-hi tots els dimecres. Ja estan disponibles al web 
del fITM: www.fitm.cat. 

TORNEN LES BARRAQUES DE LA FESTA MAJOR CARREGADES 
DE CONCERTS I DISCJÒQUEIS 

Després Després de dues celebracions adaptades a la 
situació sanitària de pandèmia, enguany la Bisbal viurà una 
Festa Major en tota la seva esplendor. Si bé properament ja 
se’n presentaran tots els detalls, un exemple d’aquest retorn 
a la normalitat és que aquest any tornaran a instal·lar-se ba-
rraques de diverses entitats bisbalenques i el corresponent 
al passeig Marimon Asprer. Ajuntament i entitats han tre-
ballat conjuntament per oferir una programació d’allò més 
diversa. La major part de les artistes que hi actuaran seran 
dones, amb noms com La Sra. Tomasa, Flamingo Tours, 
Aiala & El Tornado i La Salseta del Poble Sec. Cada dia 
l’activitat de l’escenari culminarà amb una sessió de música 
enllaunada de la mà de DJ, com Ivanote, Publlia Hilton, 
Dolça Music, Soul Ryna o Fatima Kahlo. 

CULTURA



SEGUIMENT I ESTUDI DEL MOSQUIT TIGRE A LA BISBAL 
D’EMPORDÀ

Durant l’any 2021, es va establir una col·laboració 
entre l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de la Bisbal 
d’Empordà i el Centre d’Estudis Avançats de Blanes per fer 
el seguiment anual del mosquit tigre al municipi. Els tècnics 
del projecte Mosquito Alert van instal·lar una trampa per 
capturar mosquits adults al jardí de Torre Maria, que ha per-
mès als professionals obtenir informació de les poblacions 
de mosquits més freqüents a la zona i poder estudiar-ne el 
cicle al llarg de l’any. La informació obtinguda de la tram-
pa es va complementar amb les observacions ciutadanes 
de mosquits, que poden reportar a través de l’aplicació per 
mòbil Mosquito Alert. L’app permet a qualsevol persona 
notificar, mitjançant una foto, la troballa d’un dels mosquits 
estudiats o d’un possible lloc de cria a l’espai públic. 

El mosquit tigre, què és originari del sud-est asiàtic, 
és una de les espècies més preocupants mundialment, ca-
paç de transmetre fins a 22 virus diferents, entre ells el den-
gue, el Zika o la chikungunya. L’espècie va arribar a la pro-
víncia de Girona vora l’any 2008 i ara es troba pràcticament 
distribuïda per tota la demarcació, ocupant tota mena 
d’hàbitats urbans i periurbans. És una mica més petit que 
el mosquit comú, de color negre viu i amb ratlles blanques 
al cap, tòrax i potes: acostuma a picar a l’aire lliure, durant 
el dia i principalment al capvespre, tot i que els hàbits estan 
canviant amb el pas del temps.

LA BISBAL ES PREPARA PER A LA IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA 
DE RECOLLIDA SELECTIVA PORTA A PORTA AMB MODEL DE 
GESTIÓ DIRECTA

Aquests darrers mesos el personal tècnic municipal 
ha estat visitant experiències a d’altres municipis catalans 
per tal d’aprendre casos d’èxit del sistema de recollida 
selectiva de residus porta a porta i, alhora, entendre les 
diferents casuístiques i possibles dificultats que aquests 
han tingut durant la implantació del model de forma efi-
cient i efectiva. La implantació del sistema de recollida 
selectiva de residus porta a porta a la Bisbal es farà per 
fases i s’anirà estenent progressivament per tot el muni-
cipi. Amb el model de gestió directa, els mitjans tècnics i 
humans els aporta el mateix Ajuntament.

La previsió és que la primera fase comenci al barri del 
Convent, a les urbanitzacions del Puig Sant Ramon i Sant 
Cristòfol i alguns altres carrers propers: carrer Nou, carrer 
del Pont i carrer del Pedró. En aquests sectors, actualment es 
fa la recollida de la fracció de rebuig a la porta de casa a cau-
sa a la baixa disponibilitat d’espai públic als carrers per a la 
instal·lació proporcionada d’àrees d’aportació de residus en 
quantitats suficients per a totes les fraccions i, per això, s’hi 
preveu el canvi prioritàriament. Seguidament, s’implantaria 
l’ampliació del nou model de recollida al nucli antic per tal 
de millorar la gestió dels residus a les activitats comercials 
i habitatges del centre. I, finalment, per últim, s’estendria el 
model a la totalitat del municipi, incorporant-hi els nuclis de 
Castell d’Empordà, Sant Pol i disseminats.

Per tal de fomentar la corresponsabilitat de la ges-
tió dels residus, conscienciació ambiental i d’incentivar les 
conductes sostenibles d’acord amb la prevenció,  es duran 
a terme diferents xerrades informatives i sessions per al re-
partiment dels cubells i altre material necessari per a la re-
collida porta a porta. La ciutadania disposarà d’un calendari 
on consultar quina fracció es podrà aportar cada dia de la 
setmana i els residus s’hauran de dipositar dins els cubells 
individuals per a cada domicili o comerç i deixar-los al ca-
rrer d’acord amb l’horari establert de recollida. Els comerços 
seguiran el calendari de recollida i es preveu l’opció de dis-
posar de recollides de reforç per a determinades fraccions. 
S’habilitaran, també, àrees d’emergència, perquè la ciutada-
nia, de forma limitada i en casos puntuals, pugui aportar-hi 
els residus quan no els sigui possible acollir-se al calendari 
de recollida porta a porta.

L’Ajuntament habilitarà un telèfon de contacte i un 
punt d’atenció ciutadana per a l’entrega puntual de material i 
resolució de dubtes que puguin sorgir amb la implantació del 
nou sistema. Des d’aquest punt, també es farà el seguiment i 
control de les incidències que es detectin durant el servei, així 
com la gestió de les sol·licituds de recollides de voluminosos. 
El model de recollida selectiva porta a porta es caracteritza 
per obtenir una millora substancial i immediata dels resul-
tats de separació per al reciclatge, augmentant la qualitat dels 
residus recollits i reduint la quantitat d’impropis, per evitar 
així que el destí dels residus sigui l’abocador i transformant 
aquests residus en recursos per poder produir nous materials. 

 Medi Ambient



ACTIVITATS DE SALUT, EMANCIPACIÓ I APODERAMENT A 
LES ESCOLES VELLES 

L’Àrea de Joventut i Igualtat de l’Ajuntament de la Bisbal 
d’Empordà, amb la col·laboració del Servei d’Informació i 
Atenció a les Dones, ha organitzat per a aquesta primavera 
un ampli ventall de xerrades i tallers de salut, emancipació i 
empoderament a les Escoles Velles de la Bisbal. A més, ac-
tualment s’estan duent a terme tallers de comunicació no 
violenta i un taller de dones en moviment. Totes les activitats 
han tingut bona rebuda i participació. A cada xerrada hi ha 
hagut una dotzena de persones i als tallers n’hi ha hagut vora 
d’una vintena.

NOU CARNET JOVE DE LA BISBAL D’EMPORDÀ I CRIDA ALS 
COMERÇOS DEL MUNICIPI A SUMAR-S’HI

L’abril passat es va presentar el projecte del nou Car-
net Jove de la Bisbal d’Empordà, que es posarà en marxa a 
l’octubre. El Carnet Jove ofereix a tot Catalunya prop de 8.000 
avantatges en formació, cultura, salut o mobilitat internacio-
nal, dels quals es poden beneficiar uns 530.000 nois i noies 
d’entre 12 i 30 anys que tenen el carnet arreu del país. En 
l’àmbit local, hi ha 732 joves que són titulars del Carnet Jove 
a la Bisbal, on ara hi ha nou avantatges. L’objectiu del Carnet 
Jove d’àmbit local és que el jovent pugui utilitzar el carnet en 
comerços locals, estrenyent més el seu arrelament amb el mu-
nicipi i reforçant el seu vincle amb el comerç de proximitat.  
Alhora, s’ha engegat una campanya per captar més comerços, 
entitats i institucions que ofereixin més i millors descomptes 
a la població.

COMUNITAT, ART I EXPRESSIÓ PEL JOVENT BISBALENC: 
EL PROJECTE VIU ELS CARRERS

L’Àrea de Joventut i Igualtat de l’Ajuntament de la Bisbal 
d’Empordà va engegar el 21 d’abril el projecte Viu els Carrers 
per tal de dinamitzar les tardes del jovent bisbalenc. La pro-
posta vol atendre la falta de recursos i d’espais d’oci de què dis-
posa el col·lectiu. Consta de dues parts: una de gestionada per 
l’entitat Basket Beat i que ja ha clos, enfocada en el moviment 
rítmic, fent dinàmiques comunitàries amb el cos i les pilotes 

Igualtat

JOVENTUT de bàsquet. I una altra de gestionada per l’artista Aleix Font (@
Rata_con_corbata) i enfocada en l’art urbà a partir del fil con-
ductor de la paraula “igualtat” amb un programa de creació ar-
tística comunitària, amb activitats previstes fins al 12 de juliol.  
 
VIU L’ESTIU A LA BISBAL: AMPLI VENTALL D’OFERTA 
D’ACTIVITATS DE LLEURE PER A INFANTS I JOVES

Amb el lema Viu l’estiu a la Bisbal  es torna a oferir 
una àmplia oferta d’activitats d’estiu que diverses entitats de 
la ciutat i el mateix Ajuntament posen a disposició de les 
famílies. Al web municipal s’ha creat  l’espai Viu l’estiu  on 
s’agrupen totes les activitats de lleure destinades a infants i 
joves que es duran a terme els mesos de juliol i agost amb su-
port municipal. Enguany es continua apostant per donar su-
port a la tasca de les entitats i associacions bisbalenques que 
organitzen activitats de lleure durant l’any: consistori i enti-
tats han treballat per tal que l’oferta proposada garanteixi una 
bona cobertura de places, una òptima distribució d’espais a 
la ciutat i, alhora, faciliti noves oportunitats d’aprenentatge 
durant les vacances escolars, posant en valor així els espais 
educatius promoguts a l’estiu. L’Ajuntament va publicar una 
convocatòria d’ajuts (ja closa) a les famílies per tal de garantir 
la participació en les activitats d’estiu, amb l’objectiu de po-
der aplicar bonificacions a les quotes.



LA CLOENDA DEL 40È ANIVERSARI DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE 
MÚSICA CONRAD SALÓ

El passat 11 de juny es va celebrar la cloenda del 40è 
aniversari de l’Escola Municipal de Música Conrad Saló. 
L’efemèride va cloure amb la inauguració de l’exposició 
fotogràfica que pren el nom de la sardana que Emili Saló, 
germà del mestre Conrad Saló, va dedicar a l’Escola l’any 
1985: Vailets ardits. El vestíbul del Mundial acull des de 
llavors una exposició que permet fer un viatge visual a tots 
aquests anys d’història, gràcies a les imatges i testimonis de 
bisbalencs i bisbalenques que han col·laborat en la recopi-
lació de fotografies, entrevistes, programes i records. Però 
la traca final va ser una triple ballada al passeig Marimon 
Asprer amb les tres cobles de referència de la Bisbal: Cobla 
Conrad Saló, Cobla Bisbal Jove i La Principal de la Bisbal. 

I és que l’efemèride ha estat fornida d’activitats de 
celebració al llarg de tot un any. El tret de sortida es va fer 
en un concert inaugural de la Cobla Conrad Saló el juny de 
2021, el dia de la vigília de l’Aplec de la Sardana de la Bisbal. 

El centre educatiu vol donar les gràcies a tothom 
que ha col·laborat d’una manera o altra en la celebració de 
l’Escola Municipal de Música de la Bisbal.

EL RETORN A LA NORMALITAT DE LA UNITAT D’ESCOLARITZACIÓ 
COMPARTIDA DE LA BISBAL

Passades les restriccions derivades de la pandèmia, 
la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) de la Bisbal i 
els seus integrants, tant alumnes com professors, han pogut 
tornar a desenvolupar alguns projectes de col·laboració que 
havien deixat aparcats. Un bon exemple és la col·laboració 
amb la Residència Geriàtrica Municipal Zoilo Feliu, amb 
qui s’havia teixit un projecte comú abans de la pandèmia, a fi 
de crear un vincle entre ambdues entitats mitjançant el con-
tacte humà a través de visites i passeigs compartits al mercat 
setmanal: malgrat que no s’ha pogut dur a terme per la vul-
nerabilitat de la gent gran, han seguit en contacte per tal de 
poder proporcionar aquest servei de cara al curs vinent. 

D’altra banda, les tasques a l’Escola Joan de Margarit 
sí que han pogut tornar a la normalitat: l’alumnat ha po-
gut dedicar-se a les dinamitzacions de grups d’infants als 

patis i a les tasques de suport al menjador. Aquest projecte 
ha permès adquirir el títol de manipulació d’aliments als 
alumnes de la UEC, així com augmentar les seves habilitats 
socials i recursos a l’hora d’acompanyar grups d’infants.

S’ha continuat dinamitzant l’hort, s’ha pintat un 
mural i s’han seguit les matèries curriculars, però es vol 
posar èmfasi en dos projectes: la reincorporació al concurs 
de trencadís de Materalia, juntament amb les sessions fetes 
al Terracotta amb els alumnes del Cicle Formatiu de Grau 
Mitjà de Terrissa en l’àmbit d’ofici i professionalització, i 
les sessions dinamitzades pel projecte Sigues Tu en l’àmbit 
personal i salut emocional.

BON BALANÇ DEL CURS DE SARDANES GRATUÏT DE LA COLLA 
JOIA DE LA BISBAL

Coincidint amb la celebració del 40è aniversari de 
l’Escola Municipal de Música Conrad Saló, enguany la Co-
lla Joia de la Bisbal passa a formar part de les formacions 
del centre i, des del març, s’ha reactivat el curs de sardanes 
amb l’objectiu de continuar donant valor a la cobla, símbol 
de la identitat de l’Escola Conrad Saló. La professora M. 
Àngels Torres ha entomat el relleu de la Montserrat Casti-
llón, que durant molts anys ha vetllat per tal que la maina-
da de la Bisbal adquireixi els valors de la sardana. Ara que 
el curs encarrila la recta final, se’n fa un bon balanç i tant 
infantils com juvenils han anat guanyant dansaires. Si bé 
la mainada només ha de conèixer el compàs, la categoria 
juvenil ha de ballar molt bé i s’estan equiparant els nivells 
per tal que ben aviat es pugui participar en concursos.

ENSENYAMENT



REPRESA DEL CICLE TERTÚLIES A LES ESCOLES
Enguany s’ha reprès el projecte Tertúlies a les Escoles a 

tres dels quatre centres d’educació primària de la ciutat: Mas 
Clarà, Cor de Maria i Joan de Margarit. Tertúlies a les escoles 
és una proposta que sorgeix el 2018 del Servei de Dinamit-
zació Comunitària de l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania i del 
treball conjunt amb l’Àrea d’Ensenyament i amb l’Oficina de 
Català de la Bisbal: la finalitat és oferir una activitat que aporti 
millores en la comunicació i relació entre les famílies i la co-
munitat educativa en el municipi.  

Els temes que s’han treballat a les sessions estan relacio-
nats en els àmbits de la salut, lingüístic i digital. En aquesta 
edició, s’ha comptat amb diferents agents dels centres edu-
catius, la referent comunitària de l’Àrea Bàsica de Salut de la 
Bisbal, membres de l’AFA i la Creu Roja. Les sessions s’han dut 
a terme en equipaments municipals com la Biblioteca Lluïsa 
Duran, les Escoles Velles o dins els mateixos centres educatius. 

SERVEI GRATUÏT D’INTERMEDIACIÓ EN L’ÀMBIT DE L’HABITATGE 
A LA BISBAL

El Servei d’Intermediació en l’Àmbit de l’Habitatge 
(SIAH) és un servei gratuït d’informació, assessorament i 
intermediació per a les persones que tinguin dificultat per 
afrontar els deutes relacionats amb el seu habitatge habitual, 
siguin deutes en la hipoteca o el lloguer, o bé es trobin en 
altres situacions que suposin la pèrdua de l’habitatge. És un 
servei prestat conjuntament per l’Ajuntament de la Bisbal 
d’Empordà i la Diputació de Girona, amb la col·laboració 
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i la participació 
del Col·legi d’Advocats de Girona.

El SIAH es va començar a prestar a l’Ajuntament de 
la Bisbal d’Empordà l’octubre de 2019 i, des d’aleshores, 
s’han atès un total de 81 famílies. El 2021 es van assistir 
a través del servei 41 famílies, es van fer un total de 124 
atencions i es va aconseguir aturar 6 desnonaments. El pri-
mer quadrimestre del 2022 han assistit al servei 43 famílies, 
s’han fet un total de 114 atencions i s’ha aconseguit atu-
rar 6 desnonaments. Per ser atès al SIAH es pot concertar 

cita a l’Ajuntament Vell o trucant al 672 189 893, en horari 
d’atenció a la ciutadania, de 9 a 14 h.

PUNT DE TROBADA DE PERSONES GRANS AL BARRI DEL 
CONVENT

Va ser el gener passat quan va iniciar-se un nou projec-
te a la zona del barri de Convent destinat a persones grans 
en col·laboració amb l’Associació de Veïnes i Veïns del ba-
rri del Convent. El punt de trobada de persones grans del 
barri del Convent es fa tots els dijous de 10 a 11.30 h i men-
sualment s’ofereix una programació d’activitats amb el grup, 
la qual és oberta a la ciutadania. La programació gira en-
torn de l’activitat física, del coneixement d’equipaments o 
serveis municipals d’interès i de l’intercanvi de continguts, 
habilitats i destreses entre el grup. En aquests moments el 
projecte acull al voltant de 13 persones, majoritàriament 
residents al barri. 

REOBERTURA DEL SERVEI D’ATENCIÓ A LES PERSONES EN
SITUACIÓ DE VULNERABILITAT ENERGÈTICA A LA BISBAL

L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà ha tornat a obrir 
el servei d’atenció a les persones en situació de vulnerabili-
tat energètica a la Bisbal, destinat a totes aquelles persones 
residents al municipi que tinguin dificultats o dubtes sobre 
els diversos subministraments domèstics. Els objectius són 
oferir un servei de suport a les persones amb dificultats de-
rivades dels subministraments domèstics (electricitat, gas i 
aigua) i fer atencions individualitzades destinades a reduir 
la despesa energètica i d’estalvi d’aigua de les llars. Alhora, 
també vetlla per resoldre dubtes i incidències relacionades 
amb els contractes de subministraments, i es coordina amb 
altres agents territorials amb finalitats similars per tal de so-
lucionar problemàtiques i evitar talls de subministrament.

Les persones interessades a rebre aquest servei, que 
estarà operatiu fins a finals d’octubre, poden contactar-hi 
al telèfon 672 11 25 17 o al correu electrònic agent.ener-
getic@labisbal.cat. Els horaris del servei, amb cita prèvia, 
seran dimarts de 9 a 13 h o dimecres i dijous de 15 a 19 h 
a l’Ajuntament Vell. El Servei d’Atenció a la Pobresa Ener-
gètica està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalun-
ya en el marc del Programa de suport als territoris amb ma-
jors necessitats de reequilibri territorial i social:  Projecte 
Treball als Barris 2021.

ACCIÓ SOCIAL I Ciutadania



LA REESTRUCTURACIÓ DEL COS DE LA POLICIA LOCAL DE LA 
BISBAL 

Per tal de dotar el cos de la Policia Local de la Bisbal 
d’una estructura jeràrquica i consolidar la plantilla, aquest 
any s’ha convocat una plaça d’agent en règim de funciona-
ri de carrera, conjuntament amb una borsa d’interinatge, 
que se suma a tres places més d’agent funcionari de carre-
ra que es van crear l’any passat (dues de les quals ja estan 
fent el curs bàsic a l’Institut de Seguretat Pública de Cata-
lunya) i a una promoció interna de tres places de caporals 
(que ja han superat el curs corresponent i el període de 
pràctiques). Va ser el juliol de l’any passat quan el caporal 
en cap Josep Manel Costa va rellevar a Josep Cruz, que es 
va jubilar després de 35 anys de servei. En aquest sentit, 
aquest darrer any la Policia Local de la Bisbal ha treballat 
per actualitzar el cos, fer-lo més proper a la ciutadania, 
alhora que ha anat forjant una plantilla més paritària: ha 
passat de comptar amb una única agent a quatre.

CAMPANYES PERIÒDIQUES DE CONTROL DE VELOCITAT A LA 
BISBAL D’EMPORDÀ
Recentment, la Bisbal ha renovat el conveni amb el Servei 
Català de Trànsit i, fruit d’això, la Policia Local de la Bis-
bal va rebre la cessió gratuïta d‘un cinemòmetre. Aquesta 
cessió obliga a dur a terme diverses campanyes de control 
de velocitat periòdiques, com les que el cos policial ha fet 
recentment al municipi. El cinemòmetre s’ha col·locat a 
llocs sensibles per a la població bisbalenca, com passos 
de vianants. Gràcies als radars pedagògics, ocasionalment 
s’han detectat vehicles a velocitat superior a la permesa.

CLOENDA DEL PROJECTE ‘APADRINAR UN AVI’ DE CÀRITAS A 
LA RESIDÈNCIA GERIÀTRICA ZOILO FELIU

El passat dimecres 8 de juny, el grup de 13 joves par-
ticipants en el projecte Apadrinar un Avi d’enguany i les 
persones grans de la Residència Geriàtrica Zoilo Feliu van 
fer una festa per acomiadar d’una manera lúdica les visites 
que s’han fet al llarg del curs escolar. El jovent va regalar un 
detall personalitzat per a cada una de les persones grans 
apadrinades alhora que, des del centre geriàtric bisbalenc, 
es va fer entrega d’un present a cada jove participant. El 
projecte Apadrinar un Avi de Càrites Girona posa en rela-
ció joves i persones grans que viuen en centres residencials, 
fomentant així la relació intergeneracional a través de les 
visites dels joves al centre. 

LA GENT GRAN DE LA RESIDÈNCIA GERIÀTRICA ZOILO FELIU 
RECUPERA L’EXCURSIÓ ANUAL I VISITA EL MAS BES DE SALITJA

Després de dos anys sense poder gaudir de l’excursió 
que anualment feia la gent gran de la Residència Geriàtrica 
Municipal Zoilo Feliu, finalment el passat 2 de juny es va 
poder fer l’anhelada sortida. Va ser al Mas Bes de Salitja: el 
grup va sortir a les 11 del matí de la Bisbal amb dos autocars 
i acompanyats de familiars, personal voluntari (a qui es vol 
agrair la seva participació) i treballadors/es del centre. 

Al Mas Bes es va fer una visita guiada per les 
instal·lacions, tot vivint i revivint la vida rural, veient 
més d’un miler d’animals i descobrint el Museu del Pagès. 
Després de la visita es va fer un dinar amb productes de 
proximitat i elaborats al mateix obrador del Mas. Com ja 
és tradició, la jornada va cloure amb ball i molta diversió. 

gent gran SEGURETAT CIUDADANA



EL BISBAL BÀSQUET, PER TERCER ANY CONSECUTIU, A LA 
LLIGA EBA

Si el març del 2020 el Bisbal Bàsquet anunciava que el 
2021 jugaria a la Lliga EBA, l’equip bisbalenc continua fent 
història: per tercer any consecutiu tornarà a jugar a la quarta 
màxima categoria del bàsquet masculí. Cal destacar, un any 
més, la gran temporada que ha fet l’equip, que ha acabat a la 5a 
posició de la classificació i lluitant per accedir a fase d’ascens 
pràcticament fins a la darrera jornada, malgrat competir els 
últims partits amb jugadors del sènior B o fent debutar al-
guns júniors a causa de l’acumulació de lesions a la plantilla.

LA PISCINA MUNICIPAL DE LA BISBAL REOBRE LES SEVES 
PORTES AMB MILLORES D’ACCESSIBILITAT

El dissabte 11 de juny la Piscina Municipal de la Bis-
bal va reobrir les portes per encetar una temporada que 
s’allargarà fins al diumenge 11 de setembre. L’horari serà 
l’habitual de cada any: de 10 a 20 h i, a partir del 29 d’agost, 
d’11 a 19 h. L’equipament enguany ofereix una novetat en el 
control d’accés: les persones usuàries que ho vulguin poden 
comprar les entrades i abonaments de manera telemàtica i, 
així, estalviar-se cues. Amb el nou servei, les persones que 
tinguin un abonament de temporada no fa falta que s’esperin 
i poden entrar escanejant el seu codi QR identificatiu quan 
arribin als vestidors.

La sol·licitud d’alta per a persones usuàries fixes de 
temporada, amb quota individual o bé familiar, s’ha de 
formalitzar enviant un formulari de sol·licitud disponible 
al web municipal per correu electrònic a esports@labisbal.
cat, o bé presencialment a les oficines de l’Àrea d’Esports 
de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà (Pavelló Municipal 
d’Esports, avinguda Mas Clarà, 1-21). El tràmit es pot efec-
tuar fins al 24 de juny. Les inscripcions que es duguin a terme 
dins d’aquest període es podran pagar amb targeta de crèdit 
o per domiciliació bancària. Les inscripcions posteriors a 
aquestes dates seran totes efectuades amb targeta de crè-
dit. A més, les persones usuàries fixes de l’any anterior que 
durant el període marcat no facin la inscripció s’entendrà 
que enguany deixen de ser usuaris fixes i, en el moment que 
tornin a formalitzar el tràmit, se’ls cobrarà la matrícula co-

rresponent. A web municipal es poden consultar totes les 
tarifes de la Piscina Municipal de la temporada 2022. Per a 
més informació, es pot contactar amb l’Àrea d’Esports de 
l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà a través del correu elec-
trònic esports@labisbal.cat o al telèfon 617 562 615.

EL 15 D’AGOST EL CAMP DE FUTBOL DE LA BISBAL 
ES BATEJARÀ AMB EL NOM DE PERE PLAJA

El proper 15 d’agost, a les 19 h, en el marc de la pro-
gramació de la Festa Major de la Bisbal, es farà un acte 
d’homenatge al bisbalenc Pere Plaja Girona que servirà per 
batejar el Camp de Futbol municipal amb el seu nom. La 
jornada inclourà el tradicional partit de futbol de Festa Ma-
jor, en un acte organitzat conjuntament per l’Ajuntament 
de la Bisbal i l’Atlètic Bisbalenc. La proposta de bateig va 
fer-la la Comissió del Nomenclàtor el novembre de l’any 
passat, quan va fer cinc anys de la defunció de Pere Plaja. 
Més tard, el gener passat, es va aprovar en el primer Ple 
Ordinari d’enguany a l’Ajuntament de la Bisbal. Tots els 
regidors i regidores del consistori hi van votar a favor: el 
Camp de Futbol municipal de la Bisbal d’Empordà portarà 
el nom de Pere Plaja Girona. 

EL TORNEIG DE TENNIS FEMENÍ ITF SOL GIRONÈS CIUTAT DE LA 
BISBAL, EL MÉS IMPORTANT DE CATALUNYA

La tennista xinesa de 20 anys Xinyu Wang es va 
proclamar el passat 15 de maig guanyadora del VI Tor-
neig Internacional de Tennis Femení després de derrotar  
la tennista russa Erika Andreeva. El torneig de tennis fe-
mení ITF Sol Gironès Ciutat de la Bisbal culminava així la 
sisena edició acompanyat aquesta vegada de dos tornejos 
més del circuit femení de la federació internacional, un fet 
mai vist fins ara a Catalunya. Tossa de Mar i Platja d’Aro 
(ambdós al maig) completen aquest primer circuit Costa 
Brava Pirineu de Girona. El Club de Tennis la Bisbal ha 
aconseguit que el torneig bisbalenc arribi a una dotació de 
100.000 dòlars més l’hospitalitat, fet que el converteix en el 
més important de Catalunya. El club s’ha esforçat a ampliar 
l’aforament a les pistes i a fer activitats paral·leles com ara 
una jornada de tennis inclusiu i una jornada centrada en la 
dona i l’esport, amb una taula rodona sobre la visualització 
de la dona en el tennis, fet que converteix el torneig en una 
referència més enllà de la competició.

ESPORTS



RÀDIO BISBAL ENCARRILA LA RECTA FINAL D’UNA 
TEMPORADA QUE HA OFERT UNA TRENTENA DE PROGRAMES

Tal com raja, Memòria de la Nova Cançó, Cocodril 
Club i El Catamarà han estat les darreres incorporacions a 
una graella que haurà ofert un total de 27 programes. És el 
balanç de la represa de Ràdio Bisbal (107.4 FM/ radio.labis-
bal.cat) que encarrila la recta final de la temporada amb un 
balanç d’allò més positiu. Després d’un període en fase de 
proves i de preparació, l’octubre passat va arrencar la nova 
temporada de Ràdio Bisbal, que ha recuperat la presència 
als carrers amb sortides periòdiques a l’exterior i ha tornat 
a esdevenir un servei públic farcit de col·laboracions.

Programes informatius, musicals, d’humor, d’història, 
escolars o culturals, entre d’altres, han configurat una graella 
ben diversa i per a tots els públics. Quan no s’emeten pro-
grames, es continua apostant per la radiofórmula amb de-
nominació d’origen bisbalenca. L’emissora municipal bisba-
lenca, a partir del juliol, començarà a posar fil a l’agulla a la 
nova temporada i cal tenir present que és un projecte obert 
a tothom que vulgui participar-hi. Es pot contactar amb Rà-
dio Bisbal al correu radio@labisbal.cat. 

TREBALLS DE PINTURA VIAL A DIVERSOS CARRERS
 DE LA BISBAL D’EMPORDÀ

Darrerament, la Brigada Municipal de la Bisbal 
d’Empordà ha fet actuacions de reforç de pintura viària a 
diversos carrers de la ciutat. La previsió és continuar treba-
llant-hi. La plaça Pere Lloberas, el passeig Muriel Casals, el 
carrer Almogàvers, l’aparcament del passeig Marimon As-

prer, el carrer Canigó, l’avinguda Països Catalans o el carrer 
Ramon Masifern són alguns exemples de llocs on s’ha fet 
la repintada viària darrerament. n alguns exemples de llocs 
on s’ha fet repintada vial darrerament. 

NOVA MAQUINÀRIA PER A LA NETEJA DE VIA PÚBLICA DE LA 
BISBAL

L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà ha incorpo-
rat recentment maquinària per millorar el servei de neteja 
viària. Les noves màquines escombradores, d’un model molt 
fiable i validat a altres poblacions, disposen dels components 
tècnics més avançats del mercat i d’un motor de tipus Euro 
6c d’alta eficiència que redueix el consum de combustible i 
emissions. En concret, s’ha adquirit una màquina amb sis-
tema de tres raspalls i una altra amb dos raspalls. Ambdues 
màquines disposen de mànega d’aigua a pressió. Addicio-
nalment, la màquina de dos raspalls està equipada amb un 
tub d’aspiració per a neteja de reixes, embornals, recollida de 
fulles i d’altres residus. A principis d’abril l’empresa adjudi-
catària va fer l’entrega de les màquines i formació als qui les 
hauran de conduir, per a la posada en servei de les escom-
bradores. L’adquisició de les màquines ha suposat una des-
pesa total de 219.503,69 euros a càrrec dels fons propis del 
pressupost municipal. Amb aquesta adquisició se substituei-
xen les anteriors màquines, per tal de millorar el servei de 
neteja viària i la sostenibilitat de les actuacions municipals.

COMUNICACIÓ

L’Apunt Històric d’en 
Jordi Frigola i Arpa

VIA PÚBLICA I SERVEIS

El que queda avui de l’antiga façana de la capella 
de Sant Josep, situada abans de la pujada del Convent. 
Transcric el text de la llinda de la porta: “1722. Lo re-
verendíssim senyor don Joseph de Taverner i d’Ardena 
per la gràcia de Déu bisbe de Gerona del consell de sa 
Magestat concedex 40 dias de perdó tots los que diran 
un parenostre i una avemaria devant aquet oratori”. 



A la Bisbal no s’hi fa mai res Decreixement Municipal Polítiques locals de futur

“A la Bisbal no s’hi fa mai res”. Se-
gurament heu sentit mil vegades aques-
ta frase, dita o bé per mentiders o bé per 
bromistes… I és que quin goig veure la 
Bisbal plena de vida! La pandèmia havia 
contingut les ganes de sortir al carrer i ara 
que podem tornar-nos a veure el somriure 
és un no parar: Carnaval, Sant Jordi, Fira 1 
de Maig, aniversaris d’entitats… O almenys 
així ho vivim des de l’Ajuntament i esperem 
que la ciutadania també ho percebi. 

No només es fan actes i activitats a 
la Bisbal.  A poc a poc es va treballant i es 
poden veure resultats que intenten fer més 
fàcil el dia a dia de la població bisbalenca, 
així com conservar la nostra història. La 
restauració de la façana del Castell potser 
és un dels exemples recents més vistosos, 
posant al descobert detalls amagats pel pas 
dels anys. Som conscients que alguns can-
vis i millores són lents, i no és excusa, però 
cal dir-ho, la situació d’aquests dos últims 
anys encara els ha alentit més. 

En aquest sentit, creiem que co-
mencen a ser notoris els canvis fets a la via 
pública i esperem que les noves màquines 
escombradores hi contribueixin. Per altra 
banda, s’està enllestint el nou model de la 
recollida d’escombraries que farà que la 
ciutat es vegi més polida: d’aquí a poc pas-
sarem al porta a porta, necessari davant 
la crisi ambiental actual per a fomentar el 
reciclatge i conscienciar-nos que cal reduir 
els residus que generem.

I si encara no us creieu que a la Bis-
bal es fan coses, us convidem a xafardejar 
setmana a setmana la web municipal o a 
aturar-nos i preguntar-nos què es fa quan 
ens trobeu pels carrers.

Fa molts anys que venim advertint 
que l’actual model socioeconòmic del 
món globalitzat, el capitalisme neolibe-
ral, ens empeny a un desastre ambiental 
de nefastes conseqüències per a la vida al 
nostre planeta, gairebé els mateixos anys 
que defensem que un decreixement orde-
nat i equitatiu n’és l’única solució. Durant 
anys, també, els defensors del sistema 
s’han burlat d’aquest concepte, de la ma-
teixa manera que s’han passat el mateix 
temps negant el canvi climàtic. Ara, però, 
el decreixement ja el tenim aquí, però 
no és ni ordenat ni just ni equitatiu: és el 
decreixement salvatge que ens imposa el 
mateix capitalisme per a salvar els inte-
ressos dels més rics.

El decreixement el notem a les 
nostres llars -el cost de la vida cada vega-
da és més elevat i cada dia perdem poder 
adquisitiu, o sigui que som més pobres- i 
també el notem a nivell municipal. Les 
factures energètiques d’equipaments pú-
blics com el Mundial s’han multiplicat 
per 6 els darrers mesos: el que abans pa-
gàvem per tot un any, ara no arriba ni per 
cobrir els primers tres mesos de rebuts. 
També les obres s’han encarit, aniquilant 
els pressupostos inicials, o el que paguem 
pel tractament dels residus, que cada cop 
produïm en major volum. Tot això tam-
bé ens fa ser una ciutat més pobre, amb 
menys recursos per a destinar a les enti-
tats i a la ciutadania en general. 

De la mateixa manera que ja anem 
tard en la lluita contra el canvi climàtic, 
potser va sent hora de pensar en un de-
creixement ben fet si no volem acabar 
naufragant, com a poble i com a societat.                                                

La Bisbal, és un espai de convivència 
que compartim més d’11.000 persones de 
molt diversa condició i amb situacions vitals 
molt diferents. 

Ací desenvolupem els nostres pro-
jectes vitals, produïm, consumim, treballem 
i fem possible el dia a dia de la vila.

Però, VIURE la ciutat implica molt 
més que compartir físicament un espai urbà.

La Bisbal del passat, capital de co-
marca, centre productor de ceràmica, socie-
tat burgesa més o menys uniforme (els “de 
dalt”,  els “de baix” i els nouvinguts) té poc a 
veure amb el present.

Encara que continuem sent capital 
de comarca, que la ceràmica continua sent 
la nostra “marca” de ciutat i encara que se-
gueixen existint els “de dalt” i els “de baix”; 
en l’àmbit de la convivència, hem superat 
la fase de convertir-nos en ciutat d’acollida 
de nouvinguts i hem esdevingut una ciutat 
nova amb una societat diversa, fluïda, quasi 
líquida.

Aquesta micro-diversitat dificul-
ta la gestió local, però també ens ofereix 
l’oportunitat d’innovar i planificar la ciutat 
que volem i necessitem.

A l’hora de crear un projecte de ciu-
tat realista i eficient, la intervenció i innova-
ció local no només funciona, verticalment, 
a través de les estructures tècniques muni-
cipals.

És necessari crear estructures de 
participació horitzontal; per tal que el talent 
col•lectiu i individual de la ciutadania pugui 
fer sentir la seva veu, expressar les seves ne-
cessitats i participar en el disseny d’accions 
d’innovació econòmica, educativa, social, 
ambiental...

Aquest és l’únic espai de creixement i 
futur per a la Bisbal: un espai estructurat, co-
hesionat i actiu, on hi cabem tots i totes; un 
espai  de co- creació i innovació col·lectiva 
en què tots i totes hem de participar.

Opinió



Paràlisi en el desenvolupament 
de la Bisbal

CANVIS AL GRUP MUNICIPAL CxLB-JxCAT 
NO canvia l’actitud de l’equip de Govern.

L’estat dels carrers: 
deixadesa i mal govern

Ha passat el 75% de la legislatura. Una 
legislatura atípica, perquè a les dificultats nor-
mals del dia a dia de les administracions locals 
s’ha afegit la crisi de la COVID-19. Aquest fet 
però no oculta la paràlisi de l’equip de govern 
de l’Ajuntament de la Bisbal en el desenvolupa-
ment de la ciutat.

La inactivitat i inoperativitat del go-
vern s’ha pogut veure tant en la resolució dels 
conflictes oberts des del 2010 (municipalitza-
ció del servei d’aigua i enderrocament de la bi-
blioteca) com en la falta d’un projecte de ciutat.

En aquests tres anys només hem 
vist dues obres realitzades per la Generalitat: 
l’estació d’autobusos i la rehabilitació de la faça-
na del Castell; i no hem vist cap millora, més 
aviat el contrari, en el microurbanisme i en 
les obres de la ciutat. Enguany s’han iniciat les 
obres del carrer del Carme, però no s’han exe-
cutat les de l’avinguda Josep Irla, anunciades 
per les eleccions del 2019.

No és que no hagin complert amb les 
promeses d’un nou pavelló d’esports, un nou 
tanatori (que construiria l’empresa conces-
sionària), ni un nou geriàtric, sinó que tampoc 
s’han fet actuacions a la via pública o en els ser-
veis municipals. No s’ha invertit en reposició 
de voreres, d’asfaltatge o d’enllumenat, no s’ha 
produït cap projecte d’energia renovable, no 
s’ha implementat el tractament en els residus 
o la recollida porta a porta.

Per no tenir projectes, ni tan sols s’ha 
optat a cap projecte dels fons Next Generation 
de la Unió Europea, més enllà d’un per adqui-
rir llibres a la biblioteca. Mentre que els muni-
cipis del nostre voltant com Roses, o Sant Feliu 
de Guíxols, han obtingut més de 3 milions 
d’euros cadascun. En total, a Catalunya se li han 
assignat, de moment, 2.055 milions. D’aquests 
1.900,4 milions corresponen a l’any passat i 
608,9 s’han assignat durant aquest exercici. A 
quants ha optat la Bisbal d’Empordà? ZERO. 

Reflexionem-hi.

Benvolguts ciutadans, ja tenim un 
nou butlletí. Primer de tot, voldríem infor-
mar del relleu de les nostres representants 
municipals. La regidora Núria Cassanyes 
ha estat substituïda per la regidora Eva Ro-
vira, que representarà els òrgans col·legiats 
del Consell Escolar Municipal i del Consell 
de l’Esport. Posteriorment, s’ha produït 
el relleu de la regidora Cati Vilà pel regi-
dor Josep M. Plaja, que representarà els 
òrgans col·legiats del Patronat del Terra-
cotta Museu de la Ceràmica i del Consell 
d’Iniciatives Econòmiques. Volem agrair la 
feina feta a les regidores sortints, així com 
felicitar i animar els nous càrrecs a conti-
nuar lluitant per una Bisbal més neta, en-
dreçada i segura, una ciutat amb serveis 
bàsics i públics de qualitat, amb una bona 
atenció al ciutadà. En definitiva: a estar a 
la disposició de tots els bisbalencs i bisba-
lenques. 

També volem aprofitar per par-
lar de la transparència. Com a regidors a 
l’oposició, ens agradaria ser més partícips 
dels esdeveniments que passen a la ciutat, 
poder defensar el que els nostres ciutadans 
ens transmeten, però és complicat, ja que 
sovint ens assabentem de les coses un cop 
ja estan fetes, decidides i, moltes vegades, 
ja realitzades. Això ens sap greu perquè, al 
cap i a la fi, som càrrecs actius dins del con-
sistori i com a tals, i en representació d’una 
part de la ciutadania de la Bisbal, hauríem 
de poder participar en els projectes de la 
població. No obstant això, us recordem 
que continuem lluitant per la nostra ciutat 
i estem a la vostra disposició per al que cre-
gueu convenient.

En el Ple del mes d’abril, des de TOTS 
x LA BISBAL vam tornar exigir al govern 
tripartit municipal la concreció urgent d’un 
Pla d’Asfaltatges degut al mal estat de molts 
carrers, agreujat ara per les pluges d’aquell 
mes. Vam recordar a ERC-CUP-ECP que 
feia set anys -des que ells governen- que no 
hi havia cap pla d’aquest tipus i que durant 
aquest temps ni tan sols s’havia fet un mínim 
manteniment. Entenem que és una absoluta 
vergonya, que en alguns punts ha esdevingut 
una amenaça evident per a la seguretat. Cap 
municipi amb un pressupost anual de més 
de 15 milions d’euros i 2,5 milions d’inversió 
com la Bisbal presenta aquesta deixadesa, 
més quan cada any el govern apuja generosa-
ment els impostos als bisbalencs.

També vam recordar al tripartit local 
que, entre 2007 i 2015, els diferents governs 
municipals havien disposat de plans anuals 
d’asfaltat. Anar renovant els asfaltats és d’una 
gran importància, primer per a la seguretat 
de persones i vehicles i comoditat del trànsit 
i, segon, per les molèsties (fresses, pols, bas-
ses...) que ocasionen als veïns. 

L’any 2014 es van destinar al Pla 
d’Asfaltats 49.035,49€, i el 2015, 60.016,48€. 
Malauradament, de juny de 2015 a l’actualitat 
la quantitat destinada a aquest tipus 
d’actuacions ha estat zero euros (llevat algun 
pedaç i el trosset de davant la llar d’infants). 
Ara el govern podria fer servir els romanents 
sobrants d’altres anys per canviar la situació, 
però no ho ha fet. Per tant, no és un problema 
de manca de diners, és un problema de deixa-
desa política, de no considerar una prioritat 
el manteniment de la ciutat. 

Des de TOTS x LA BISBAL conside-
rem que una de les principals tasques d’un 
govern és la cura i manteniment de la ciutat. 
Això vol dir carrers nets, però també vol dir 
donar especial atenció al microurbanisme 
(carreteres sense clots ni basses, voreres sense 
forats ni panots malmesos, passos de vianants 
adequats, llums que funcionin i de forma efi-
cient, etc). Per això, els ciutadans paguem els 
nostres impostos, no?.

GRUPS POLÍTICS



Agenda d’activitats

DIA HORA ESPECTACLE LLOC ORGANITZA

23
dijous

21 h Nit de Sant Joan. // Arribada flama del Canigó, sopar popular, 
espectacle pirotècnic i ball de Dracs, ball amb el conjunt Gala + dj

Aparcament del 
Passeig

Dracs de la Bisbal. Col·laboren: 
Òmnium Cutural Baix Empordà.

ju
lio

l

Foto portada: Anna Pascual

ag
os

t

La ruralitat de les germanes Brontë Biblioteca Lluïsa Duran Ajuntament de la Bisbal19:30 h5
dimarts

20 h Cinema a la fresca Escoles Velles El Foment de les cultures

6
dimecres

20 h fITM – Festival Internacional del Terracotta Museu
Arrels de Gràcia + Los Herederos de Petrona + DJ Diego Armando Terracotta Museu Indivendres. Amb el suport de: 

Ajuntament de la Bisbal

20
dimecres

20 h fITM – Festival Internacional del Terracotta Museu
Mourn + Les Cruet Terracotta Museu Indivendres. Amb el suport de: 

Ajuntament de la Bisbal

27
dimecres

20 h fITM – Festival Internacional del Terracotta Museu
New York Ska Jazz Ensemble + Espardenya Crew & PD Parals Terracotta Museu Indivendres. Amb el suport de: 

Ajuntament de la Bisbal

12
dimarts

20 h Cinema a la fresca Escoles Velles El Foment de les cultures

1 i 8
dilluns

22 h Sardanes a Torre Maria Torre Maria Ajuntament de la Bisbal. 
Col·laboren: Amics de la Sardana

15, 16 
i 17

Tot el dia XVII Fira de Circ al Carrer Diferents espais Associació Fira de Circ al Carrer
Suport de: Ajuntament de la Bisbal

14 al 
18

Tot el dia Festa Major de la Bisbal d’Empordà Diferents espais

9
dissabte

19 h Inauguració Iratxe Caño Pangea Castell palau - Sala 
d’exposicions Ajuntament de la Bisbal

13
dimecres

20 h fITM – Festival Internacional del Terracotta Museu
Inspira + Yaunest Terracotta Museu Indivendres. Amb el suport de: 

Ajuntament de la Bisbal

30
dissabte

18 h - 06 h
EMF - Empordà Music Festival
ZOO, La Fúmiga, ZZoilo, Lágrimas de Sangre, Orquestra Di-versiones

Aparcament del 
Passeig Els Voltors

19
dimarts

20 h Cinema a la fresca Escoles Velles El Foment de les cultures

26
dimarts

20 h Cinema a la fresca Escoles Velles El Foment de les cultures

21
dijous

17:30 h Criptografia i missatges secrets Biblioteca Lluïsa Duran Ajuntament de la Bisbal

23 i 24
dissabte

Sant Pol Veïnat de Sant PolFesta de Sant Pol Ho organitza: Ajuntament de la Bisbal i Comissió 
de Festes de Sant Pol

12
divendres

Inauguració Quim Tor. 40 anys captant història
Castell palau - Sala 
d’exposicions Ajuntament de la Bisbal

Exposicions

Fins al 17 d’agost  // Eva López Miguel - Sense distància - Terracotta Museu
Fins al 18 d’agost // Parant taula - Terracotta Museu 
Del 09 de juliol al 07 d’agost // Iratxe Caño - Pangea - Castell palau - Sala d’exposicions. Ho organitza: Ajuntament de la Bisbal
Del 13 d’agost al 30 de setembre // Quim Tor. 40 anys captant història - Castell palau - Sala d’exposicions. Ho organitza: Ajuntament de la Bisbal


