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AJUNTAMENT DE
LA BISBAL D’EMPORDÀ

Editorial
Benvolguts/udes,
En el decurs d’aquests mesos des de l’aparició del darrer butlletí, l’Ajuntament ha aprovat tant el
pressupost per a l’exercici 2009 com la liquidació del pressupost del 2008. El pressupost consolidat de
l’Ajuntament (Ajuntament + Patronat Municipal d’Esports) per a aquest any és de 14.646.873,91€, fet
que suposa un increment del 5,7% respecte l’any anterior. D’entrada, com a fet destacat, cal remarcar la
contenció i la moderació en la despesa corrent que, malgrat l’increment global del pressupost,
disminueix un 0,24% respecte l’any anterior, conscients que, davant la situació econòmica actual,
l’Ajuntament en alguns aspectes també, tal com es diu popularment, s’ha d’estrènyer el cinturó.
Pel que fa referència a les inversions, aquestes sumen un total de 4.298.223,85€, quantitat que suposa
un increment del 40,14% respecte a l’any anterior. Si a aquesta quantitat hi sumem els gairebé
1.700.000€ del Fons Estatal d’Inversió Local, destinats als vestidors del nou camp de futbol i al projecte
d’ordenació i millora del passeig Marimon Asprer i el carrer Agustí Font, voldrà dir que el volum
d’inversió nova previst per a la ciutat aquest 2009 serà d’aproximadament 6 milions d’euros.
D’entre les inversions previstes, cal destacar la darrera fase de rehabilitació de Terracotta Museu
(1.400.000€) que, acompanyada del projecte museogràfic (720.000€), haurà de permetre’n l’obertura
definitiva. Per portar a terme ambdues actuacions, en aquests moments l’Ajuntament té la confirmació
d’una subvenció de 500.000€ del Ministerio de Cultura i de 120.000€ de la Generalitat, i s’està a
l’espera de la resolució de la convocatòria dels Fons Europeus (que ja varen subvencionar les primeres
fases), així com de la signatura d’un conveni amb la Diputació, per obtenir el màxim cofinançament
possible en una actuació d’aquesta envergadura, que ha de suposar el punt i final a un dels molts fronts
oberts de fa anys, però malauradament encara pendent de resoldre.
D’altres inversions previstes importants són el pont per a vianants que ha de connectar el Passeig i el
carrer Agustí Font complementant l’ordenació prevista (450.000€) i l’increment de dotació tant de la 2a
fase d’ordenació del nucli antic (271.748,85€), prevista als carrers Pella i Forgas, Mesures i Donzelles, com
del carrer Tapers. Finalment, entre altres, també cal assenyalar l’esforç pressupostari previst en el Pla de
Voreres (340.000€) i Vies i Espais Públics (280.000€), així com per continuar les actuacions de
rehabilitació del Pavelló d’Esports (100.000€).
Ja per acabar, pel que fa referència a la liquidació del pressupost 2008 i com a fet més destacat, cal
comentar que aquest s’ha tancat amb un resultat pressupostari positiu de 1.056.478,53€ i amb un
romanent de tresoreria per a despeses generals de 1.538.706,00€ seguint la línia d’exercicis anteriors.
Pel que fa referència al percentatge d’endeutament, un cop tancada la liquidació, es troba en el 56,15%
(límit màxim permès 110%), percentatge similar a quan va entrar a governar, ara fa 2 anys, aquest equip
de govern.
Segurament, potser tantes xifres són difícils d’assimilar, però entenc que és bo actuar amb la màxima
transparència i que els ciutadans tingueu la màxima informació possible tant sobre l’estat de les finances
municipals com a l’hora de conèixer de primera mà quines són les prioritats del govern municipal.
Cordialment,
Lluís Sais i Puigdemont
Alcalde
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Opinió
La nova Ordenança de civisme i convivència
ciutadana: sentit comú per garantir drets
El Ple de l’Ajuntament va aprovar de forma definitiva el dia 31 de març l’O rdenança municipal de civisme i
convivència ciutadana de la Bisbal. El seu objectiu no és altre que poder disposar d’eines per acabar amb les
conductes incíviques, per garantir drets dels ciutadans de la nostra ciutat. L’article 2 del text deixa clar què
busca: “millorar la qualitat de vida en el municipi, mitjançant l'establiment de normes que regulin determinats
aspectes i manifestacions de la convivència ciutadana, fent compatibles els drets d'uns i altres, garantint-ne el
respecte mutu”. Aquesta és la clau, fer compatibles els drets d’uns i altres.
L’O rdenança no prohibeix jugar a pilota a nens de dos anys, ni anar amb bicicleta per la plaça ni altres
bajanades que s’han sentit i llegit les darreres setmanes. El que no deixa fer és que persones grans espatllin
persianes d’establiments comercials rebotint pilotes, o que ciclistes incívics facin caure gent gran per carrers estrets
del centre o circulin a altes velocitats per les voreres, entre altres punts. O que els gossos facin les seves necessitats
on vulguin, o que s’embrutin els carrers amb pipes o s’embrutin amb pintura les façanes de les cases. O que
s’empastifin senyals, o que es permeti a un senyor tenir la música a tota pastilla i molesti els veïns.
Estem parlant, en definitiva, de l’O rdenança del sentit comú: s’ha redactat des del sentit comú i la Policia L ocal
l’aplicarà també amb sentit comú. Però s’aplicarà. D e fet, tampoc ens hem inventat res ni era la nostra
intenció. Molts ajuntaments de tots els colors polítics tenen ordenances d’aquest tipus en vigor perquè la
necessitat hi és.
C alia dotar la ciutat d’un instrument així. Fer els ulls grossos a l’incivisme, a les conductes insolidàries, és un
greu error. S’ha de fer la pedagogia que calgui, hi estem d’acord; però també s’ha de tenir la voluntat d’acabar
amb algunes actituds que es perllonguen en el temps malgrat la pedagogia. L a gran majoria de bisbalenques i
bisbalencs volem una ciutat endreçada i maca. A l’Ajuntament, li correspon actuar en els espais públics i en el
mobiliari urbà. Papereres, senyals, bancs i altres elements són vandalitzats molt sovint i això costa molts diners,
diners que paguem entre tots. Només una dada per veure la importància del que estic dient: arreglar les
destrosses efectuades només als parcs infantils de la ciutat els darrers mesos costarà a la ciutat gairebé sis mil euros.
Aviat és dit.
Per això, amb la col·laboració de tots plegats aconseguirem fer una Bisbal millor i us ho agraeixo per endavant.

Xavier D ilmé i Vert
2n tinent d’alcalde i regidor de V ia Pública
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URBANISME: L’Ajuntament de la Bisbal opta a les ajudes de millora del Pla de Barris que convoca el
Departament de Política Territorial i Obres Públiques. L'alcalde de la Bisbal, explica que amb aquest Pla es
volen complementar les actuacions ja previstes d’ordenació dels diferents carrers del Nucli Antic. Tot i que és
difícil obtenir-lo a la primera, l’Ajuntament es presentarà a la propera convocatòria si ara la petició no és
atesa.
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Els diners del Pla de barris ajudaran a refer la Bisbal amb diversos projectes fins al 2013
L’Ajuntament ha elaborat
el Pla Especial per a la
Recuperació del Nucli
Antic amb la participació
de diferents àrees de
l’Ajuntament preveient
tota
una
sèrie
d’actuacions amb un
calendari d’execució, en
cas
d’obtenir
la
subvenció, de quatre
anys, prorrogables dos
anys més.
L’alcalde de la Bisbal, Lluís
Sais, en l’acte de
presentació del Pla als
veïns i entitats del
municipi, va destacar
l’aposta clara per part de
l’Ajuntament de reactivar
i dinamitzar el nucli antic
de la ciutat. Sais també
va manifestar la dificultat
d’obtenir l’atorgament del
Pla el primer any que es
presenta, però va assegurar que la intenció de
l’Ajuntament és, en cas
de no obtenir-lo, seguir
amb les actuacions previstes i presentar-se a la
següent convocatòria.
El pressupost puja a uns
8.155.000 euros, que
serien cofinançats al 50%
entre el DPTOP de la
Generalitat de Catalunya
i l’Ajuntament.

BREUS
S’han adjudicat les següents obres
d’imminent execució:
•Xemeneies de Terracotta Museu, a
l’empresa Burgos Gasull
•Les dues obres del fons d’inversió local:
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ordenació i millora del passeig Marimon
Asprer i carrer Agustí Font, a Aglomerats
Giron; i els vestidors del camp de futbol, a
Construpovi. En tots dos casos, les empreses guanyadores han estat les que sub-

contractaran més empreses de la Bisbal i
les que contractaran més gent a l’atur.
Ja s’han iniciat les obres de la 1a fase del
nucli antic així com les del nou Arxiu
Comarcal.

• Els controls fets als voltant de l'Institut
d’Ensenyament Secundari (IES) han donat
com a resultats 3 actes per possessió i
consum de substancies (marihuana), 2
actes per comís d’estris perillosos
(1 ganivet i 1 navalla) i una minuta policial
per localització d'uns 30 grams de
marihuana amagats entre els contenidors
d'escombraries. La vigilància de la venda i
el consum d’estupefaents a la zona de
l’IES és una prioritat de la Policia Local
.
• Durant el mes de març s'ha dut a terme
en col·laboració amb els Mossos
d’Esquadra el dispositiu "ALBAT", que
consisteix en l'increment de la
visualització de les patrulles mixtes Policia
Local-Policia de la Generalitat en zones
comercials en l'horari de tancament de la
franja horària de la tarda.

• S'han mantingut en horari nocturn els
controls de pas amb Mossos d’Esquadra
en prevenció als robatoris en empreses i
establiments. S’han potenciat les rondes a
peu pel nucli antic en aquest mateix
horari. Aquestes mesures han permès
reduir notablement els delictes sobre el
patrimoni el primer trimestre de 2009.
• La ITV mòbil va ser a la Bisbal per fer les
revisions de ciclomotors, al polígon de
l’Aigüeta el 25 de febrer(12 vehicles), el dia
2 de març(30 vehicles) i el dia 3 de març
(18 vehicles). La Bisbal ha estat la localitat
amb una major acollida del servei, gràcies
a l’anterior campanya de control de ciclomotors i a la publicitat de la visita de la
ITV.
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PROMOCIÓ DE LA CIUTAT: El Castell Palau de la Bisbal d’Empordà va inaugurar el dia 2 d’abril ‘Terra i sang: la
guerra feudal a l’Empordà medieval’, un audiovisual combinat amb noves tecnologies de la informació que
explica la història del Castell Palau en el seu context i les lluites entre els bisbes de Girona i els senyors feudals
veïns. En l’àmbit de la promoció també destaca el distintiu de Qualitat en Destí obtingut per l’Oficina de Turisme.

Terra i sang

Noves tecnologies al Castell Palau per explicar les lluites entre els
bisbes de Girona i senyors feudals

L’alcalde recull el
distintiu de Qualitat en Destí
obtingut per l’Oficina de
Turisme
El reconeixement del Pla de Qualitat
en Destí s’ha aconseguit després
d’haver aplicat amb èxit el Manual de
bones pràctiques i de superar
l’auditoria del procés de certificació.
El distintiu de Qualitat en Destí
garanteix la incorporació de millores
qualitatives relacionades amb la
coordinació dels recursos humans, a
la comunicació i comercialització
turística, a l’organització interna de
l’oficina de turisme, a l’atenció al
client, a la satisfacció del client, a les
instal·lacions i equipaments i als
criteris de gestió mediambiental.

Àngel Planas, David Mascort, Joan Carles Vilalta, Xavier Dilmé, i Núria Anglada, en la inauguració.

El director general de Turisme, Joan
Carles Vilalta, durant la inauguració, va
destacar l’important paper jugat per
l’alcalde Lluís Sais, a l’hora d’aconseguir
que la Bisbal formés part de la Ruta del
Pirineu Comtal i poder tenir aquest
audiovisual.
El fil conductor de Terra i sang és en Pere
Canyà, síndic remença de la Bisbal,
personatge que va col·laborar en un fet
històric cabdal: la sentència de Guadalupe,
que va significar sinó la fi del feudalisme
sí l'inici d'un nou temps a Catalunya i
l'última pàgina de les guerres feudals. La
seva mirada al passat d'una terra sagnada
per l'ambició i els mals usos ens mostra un
fresc viu i dramatitzat d'una història feta
pels grans bisbes i senyors però també
pels pagesos i vilatans de la Bisbal.
L'explicació dels espais i funcions del
Castell Palau de la Bisbal les fan quatre
personatges virtuals: un mestre d’obres,
un cuiner, un ciutadà cridat a sometent i
un nunci. Un sistema bluetooth enviarà un
clip de vídeo als mòbils, informant sobre el
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mercat de la Bisbal.
El castell de la Bisbal és el millor exemple
conservat de romànic civil català.
Documentat des de l’any 1180, va ser,
entre els segles XII i XIII, escenari dels durs
enfrontaments entre els bisbes de Girona,
senyors del castell, i els seus veïns, la
família Cruïlles i els comtes d’Empúries. El
bisbat va rebre la plena jurisdicció civil i
criminal de la vila per decisió de Jaume I.
A partir d’aquí, el bisbat va centralitzar
l’administració de les seves importants
possessions des del castell.
La Ruta del Pirineu Comtal és una selecció
dels tretze conjunts medievals més
emblemàtics del nord de Catalunya, lligats
per carreteres de trànsit lent, la majoria
panoràmiques. La Direcció General de
Turisme del Departament d’Innovació,
Universitats i Empresa l’ha dissenyat. La
Generalitat ha subvencionat amb
119.999,68 euros la concepció, producció i
instal·lació de l’audiovisual i les ‘pantalles
fantasma’, la millora de la il·luminació i del
mobiliari de la planta baixa.

Punt d’informació sobre
incentius al comerç i a
l’artesania a Torre Maria
L’Àjuntament ha establert un punt
d’informació sobre incentius al
comerç i a l’artesania a Torre Maria
per impulsar la transformació física
dels establiments i per al foment de
l’artesania, i és especialment
interessant
pels
establiments
detallistes i serveis com tintoreries,
bugaderies, neteja i reparació de
calçat, sargit i reparació de roba,
perruqueries i salons d’estètica,
serveis fotogràfics, copisteries i arts
gràfiques, serveis de menjar preparat i
càtering que vulguin fer reformes.

Ceràmica de la Bisbal a
Fitur, de Madrid
La ceràmica de la Bisbal d’Empordà ha
estat present a la Fira Internacional
de Turisme FITUR de Madrid, on ha
exposat el resultat final del projecte
Oficis Singulars: la Ceràmica de la
Bisbal d’Empordà.

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT: El regidor de Promoció de la Ciutat, Xavier Dilmé, va presidir, el 3 d’abril, la
presentació de la segona fase del projecte Oficis Singulars a l’edifici de Torre Maria, a la qual van prendre part
també Glòria Bonet, d’Artesania de Catalunya, i el joier internacionalment reconegut Enric Majoral i el també
joier Marc Monzó.

Joies de la Bisbal

Enric Majoral i els artesans de la ciutat crearan una col·leció basada en la ceràmica
Els artesans de la Bisbal, després d’haver
creat una primera col·lecció de productes
utilitaris
en
col·laboració
amb
dissenyadors industrials, podran treballar
amb joiers de prestigi internacional, com
Enric Majoral, per crear joies de ceràmica.
Una quinzena de ceramistes de la ciutat
van assistir a la sessió de presentació del
projecte, una proposta per crear una
col·lecció de joieria que reforça la
col·laboració entre artesans i dissenyadors
impulsada per l’Ajuntament de la Bisbal
d’Empordà i Artesania de Catalunya.
Enric Majoral, joier de prestigi mundial, és
Premio Nacional de Artesanía del 2007 per
les seves col·leccions de joieria, tot i que la
seva formació en aquest camp és
autodidacta, ja que va estudiar delineació
i arquitectura tècnica. Des de l’any 1989
assisteix a fires de joieria com Barnajoia,
Basilea, Essen, Munic, Las Vegas, Filadelfia
i SOFA Show NY, de Nova York. Ha
participat en nombroses exposicions arreu
del món.
També intervé en el projecte Marc Monzó,
que es va graduar a l’Escola Massana en
joieria, gravat i escultura i, més tard, va fer
un curs d’encastador a Escola del Gremi

Glòria Bonet, els artistes Marc Monzó i Enric Majoral i el regidor Xavier Dilmé, en la presentació.

de Joiers de Catalunya. Ha exposat a
Lisboa, Berlín, Washington, Tokyo, i el
2006 va guanyar el Design Prize del
Col·legi de Joiers, Orfebres, Rellotgers i
Gemmòlegs de Catalunya.
En el futur és previst abordar si és possible
un tercer àmbit, el de l’espai, per trobar
aplicacions
en
l’arquitectura
i
l’interiorisme de la producció artesana.
Amb la diversificació es vol garantir una
millor projecció professional i ampliar els
horitzons de continuïtat d’aquests oficis.

VI Jornades Gastronòmiques
‘Receptes de l’àvia’

La llista d’Oficis Singulars ha anat creixent
amb nous punts del territori català on s’ha
detectat que hi havia una tradició
artesana particular i Artesania de
Catalunya, incentiva aquesta segona fase
del projecte en un 75%.

comunes per a tots, eren els brunyols de
l’Empordà, elaborats per cinc pastisseries
de la Bisbal.

L’Àrea de Promoció de la Ciutat ha
organitzat aquest abril les VI Jornades
Gastronòmiques ‘Receptes de l’àvia’, que
basen la seva oferta en receptes antigues
o guisats que s’han deixat de cuinar en el
dia a dia com a eix de la campanya. Les
jornades han sigut també una activitat
complementària de la Fira Antic Empordà.
Cada un dels onze restaurants que han
participat a la campanya ha ofert tres

El potencial que posseeix la ceràmica de la
Bisbal encaixa en el projecte Oficis
Singulars, que ha aconseguit dinamitzar
l’activitat artesana d’un seguit de
localitats on havia minvat en l’última
dècada.

primers plats i tres segons identificats com
‘Plats de les receptes de l’àvia’, i les postres,

El regidor de Promoció de la Ciutat, Xavier
Dilmé, ha destacat la importància de
l’elevada participació del sector, així com
la qualitat dels plats oferts. Segons ell, “el
visitant ha tingut un atractiu més per visitar la Bisbal durant la Setmana Santa. La
gastronomia és cada vegada un element
més important en la promoció i nosaltres
hem aconseguit oferir un producte de
qualitat”.
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PROMOCIÓ DE LA CIUTAT: L’èxit d’aquesta edició permet assegurar que Antic Empordà i la seva oferta
monogràfica ja s’ha convertit en referent obligat entre els salons d’antiquaris i brocanters que es fan a Catalunya.
S’han superat els 12.000 visitants i el 100% dels expositors que han contestat l’enquesta de satisfacció han dit
que s’havien acomplert les seves expectatives en relació amb la fira.

Firantic se supera

Tanca amb un 30% més d’operacions de venda que al 2007
VII Firantic Empordà ha tancat l’edició del
2009 amb un 30% més d’operacions de
compra-venda que en l’edició anterior, la
del 2007, i ha arribat a les 1.500. El 98%
d’aquests expositors ha valorat amb un bé
o molt bé el funcionament global de la
fira, segons que ha explicat el seu director,
Xavier Rocas.
Els reptes de futur de la Fira passen per
mantenir i consolidar aquest lloc de
preeminència dins els salons d’antiguitats
del nostre país, i per aprofundir en els
aspectes més positius del certamen: el seu
eclecticisme dins el rigor, l’aposta decidida
per la qualitat i la creativitat i la simbiosi
entre antiguitat i cultura.
La setena edició de la fira Antic Empordà
s’ha celebrat al pavelló firal entre els dies
9 i 13 d’abril, organitzada per
l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà i la
Cambra de Comerç, Indústria i Navegació
de Palamós; també ha rebut el suport
institucional de la Generalitat de
Catalunya, Diputació de Girona i Consell
Comarcal del Baix Empordà, i el patrocini
de Caixa Girona, La Vanguardia i
Catalunya Ràdio. A destacar especialment
la col·laboració mantinguda amb
l’Associació d’Antiquaris i Restauradors de
la Bisbal i la seva inestimable ajuda en
l’organització del certamen.
ANTIC EMPORDÀ, Fira d’antiguitats i
restauració és una aposta de l’Ajuntament
per promocionar el sector d’activitat
dedicat a la restauració i la venda
d’antiguitats, amb una forta implantació i
importància a la ciutat. L’edició d’enguany
ha servit per confirmar l’interès que desperta el saló. El certamen ha atret
expositors de tot l’Empordà: a més
d’antiquaris i brocanters de la Bisbal i
rodalia la Fira va comptar amb expositors
de Peralada, Ventalló, Bàscara, Ultramort,
Casavells, Palafrugell, o Torroella de
Montgrí. Un total de 43 expositors (que
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El director de Firantic, Xavier Rocas, el regidor de Promoció de la Ciutat, Xavier Dilmé, el conseller de
Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan Manuel Tresserras, i l’alcalde de la Bisbal, Lluís Sais, durant
l’acte d’inauguració de Firantic.

ocupaven 76 estands), van omplir el
pavelló firal. La Fira d’enguany ha
presentat una oferta de peces d’interès i
qualitat indubtable; una selecta i variada
mostra (mobiliari, pintures, escultures i
arts decoratives) procedent dels millors
antiquaris i brocanters de l’Empordà. I si
els visitants que van gaudir de la darrera
edició de la Fira van poder contemplar
llavors al voltant de 4.000 objectes antics,
enguany aquest nombre s’ha vist
àmpliament superat, en un veritable
espectacle artístic que ha anat des de l’art
antic fins a l’art contemporani.

divendres 10. També cal destacar les
visites comentades als estands de la
pròpia Fira a càrrec de les restauradores
Keka Gil i Natàlia Guillamet, membres de
l’Associació per a l’estudi del moble. Val a
dir que totes aquestes activitats foren
seguides per nombrós públic.
La Fira organitzava també
visites a
l’exterior del recinte firal. S’ha visitat la
casa senyorial del noble bisbalenc Ramón
de Cabrera de la mà de l’historiador Sr.
Jordi Frigola també amb gran èxit.

Paral·lelament a la fira es van programar
actes complementaris, entre els quals
destaca l’exposició dels premis FAD
d’Arquitectura i Interiorisme de l’any 2008.

Paral·lelament, l’organització amb la
col·laboració de l’Àrea de Turisme va
programar d’altres actes complementaris
destinats a reforçar l’aspecte lúdic i festiu,
com ara les VI Jornades Gastronòmiques
de la Bisbal.

Altres activitats destacades foren les
conferències i xerrades previstes, com ara
la que sobre “Els bressols de fusta
corbada” realitzà l’investigador i
documentalista d’aquest tipus de mobiliari
Sr. Julio Vives Chillida el dissabte dia 11, o
la que impartí Kel Domènech sobre els
seus mobles històricoavantguardistes el

Amb aquestes activitats l’organització de
la Fira pretenia repartir els focus d’atenció
a tota la ciutat per tal que la Fira esdevingués una veritable festa, de la qual tots els
bisbalencs i els nostres visitants en
poguessin fruir.

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT: Una mostra monogràfica de ceràmica artesana de la Bisbal als jardins de Torre Maria,
acabats de reformar, i una fira de vehicles d’ocasió al pavelló firal han estat les dues novetats de la XIX Fira
Mercat al carrer a la Bisbal d’Empordà celebrada l’1 de maig. Les demostracions amb el torn van tenir molt èxit
entre els assistents.

Torre Maria s’estrena

Acull una mostra de Ceràmica de la Bisbal en el marc de la XIX Fira Mercat al Carrer
El regidor de Promoció de la Ciutat, Xavier
Dilmé, ha destacat “l’esforç de tots plegats
per fer una fira potent” i considera que “si
en algun moment té sentit potenciar
aquest tipus d’activitats, és en els
moments econòmicament difícils com
l’actual”. Dilmé explica que “aquest és el
dia de l’any que ve més gent a la Bisbal i
calia que la nostra ceràmica hi tingués un
espai destacat. La ceràmica -afegeix- és la
nostra tarja de presentació a l’exterior i
treballem conjuntament amb el sector
perquè pugui continuar sent així”.
Una de les novetats destacades va ser la
mostra monogràfica de Ceràmica de la
Bisbal d’Empordà, que es va fer als jardins
de Torre Maria. I, juntament amb aquesta
mostra, els tallers gratuïts de ceràmica per
als més petits i demostracions
d’elaboració de ceràmica amb torn. A
l’interior de l’edifici de Torre Maria es va
presentar el projecte d’ampliació i rehabilitació del Terracotta Museu i un audiovisual sobre la ceràmica. Al pavelló firal hi
havia l’altra novetat, la Fira de Vehicles
d’Ocasió.
La Fira Mercat al Carrer de l’1 de maig de
la Bisbal té els seus orígens a l’any 1991,
fruit de la recuperació de la tradicional
Fira de Cinquagesma, iniciada l’any 1448
gràcies a un privilegi atorgat per la reina
Maria, muller d’Alfons IV, el Magnànim.

Demostració de torn als
jardins de Torre Maria, a càrrec de l’Escola de Ceràmica de
la Bisbal, a dalt, va ser tot un
èxit de públic, menut i no tan
menut; la mostra de vehicles
d’ocasió al Pavelló firal, a la
dreta, que va tenir molt bona
acollida; a baix, a la dreta, les
puntaires es van instal·lar a
les Voltes; a baix, a l’esquerra,
alguns nens van poder fer un
‘collage’ amb el lema ‘La
Bisbal, Capital de la Ceràmica,
als jardins de Torre Maria.
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MEDI AMBIENT: La deixalleria de la Bisbal d’Empordà va entrar en funcionament l’1 d’abril i està gestionada pel
Consell Comarcal amb vocació de servei per als municipis del Baix Empordà que signin un conveni. D’altra banda,
l’Ajuntament ha aconseguit que l’Agència Catalana de l’Aigua aporti una subvenció per arreglar un tram de la llera
del Daró. I destaquem també un estudi que es fa a nivell europeu i en el que hi pren part la Bisbal.

La nova deixalleria ja marxa
La majoria d’usuaris són particulars i comerços les primeres setmanes de funcionament
La deixalleria de la Bisbal d’Empordà va
entrar en funcionament l’1 d’abril i està
situada al camí Vell de Corçà, s/n, del Polígon
de l’Aigüeta. Està gestionada pel Consell
Comarcal del Baix Empordà i presta serveis a
la Bisbal i als municipis de la comarca que
signin un conveni de col·laboració.
Actualment s’ha assolit la mitjana de 25
usuaris per dia, dels quals el 76% són
particulars, 15% són comerços i tallers, i la
resta serveis de les brigades municipals.
El regidor de Medi Ambient, Àngel Planas, ha
explicat que “la deixalleria, per a la Bisbal
d’Empordà, representa l’assoliment d'una
necessitat que ve de lluny. Sens dubte, és
també un repte per a tots nosaltres i cal que
en fem un bon ús i que en traiem el màxim
profit.”
Aquest equipament permet reciclar i

L’Ajuntament aconsegueix
una subvenció de l’ACA per la
millora d’un tram del Daró
L’Agència Catalana de l’Aigua ha atorgat una
subvenció de 32.100,84 euros (sobre un cost
de 56.287,41 euros) a l’Ajuntament de la
Bisbal per a les actuacions de millora de
l’espai fluvial del Daró comprès entre la riera
del Vilar i el pont del vial de circumval·lació.
Aquest projecte forma part del Pla de
recuperació integral del riu Daró dins el
terme de la Bisbal dirigit per GeoServei SL.
El regidor de Medi Ambient, Àngel Planas, ha
explicat que el projecte presentat a l'ACA
“permetrà recuperar ambientalment un dels
trams més interessants del Daró. Inclou
zones de reproducció del peix espinós i
elements importants de patrimoni cultural”.
Planas també ha destacat que “amb aquesta
actuació, l'Ajuntament de la Bisbal
d'Empordà dóna continuïtat al projecte de

10
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Les instal·lacions de la nova deixalleria, situada al camí vell de Corçà.

reutilitzar residus domèstics, especials o
voluminosos. “Convido tots els bisbalencs a
utilitzar la deixalleria”, ha dit Àngel Planas.
Per a les persones particulars, comerços,

oficines, entitats i organismes, el servei serà
gratuït, sempre que sigui en quantitats
menors a les fixades en el Reglament d’ús de
la deixalleria.

recuperació integral del riu Daró i referma la
seva aposta perquè el riu esdevingui un
element identificador de la nostra ciutat.’
Entre els treballs previstos es contempla la
gestió i la recuperació del bosc de ribera,
l’eliminació selectiva de la vegetació
invasora, la gestió de les runes i els
abocaments, la naturalització dels marges
d’escullera i la millora paisatgística del conjunt. Les obres s’iniciaran a la tardor d’aquest
any i es perllongaran durant l’any 2010.
Els mesuradors de partícules, a l’Ajuntament.

La Bisbal participa en un
estudi europeu per avaluar
l’exposició a la contaminació
atmosfèrica
La Bisbal participa en un estudi europeu
per avaluar l’exposició a la contaminació
atmosfèrica en col·laboració amb el centre
de recerca en epidemiologia ambiental de
Barcelona (CREAL-IMIM).

L’estudi mesura les partícules que hi ha a
l’atmosfera, els òxids de nitrogen i el
diòxid de nitrogen.
Una vegada hagi acabat el període de
recollida de mostres i s’obtinguin els
resultats, el grup que s’encarrega de la
investigació enviarà les dades obtingudes
a la Bisbal d’Empordà a l’Ajuntament de la
ciutat perquè en tingui coneixement.

CULTURA: La diada de Sant Jordi, amb unes condicions climàtiques excepcionalment bones, va tenir una gran
assistència de públic a la nostra ciutat i a les vint parades que es van instal·lar. L’Àrea d’Educació va lliurar els premis
dels Jocs Florals Escolars la Bisbal 2009 (les obres premiades i els guanyadors els podreu veure a www.labisbal.cat)
i l’endemà es van llegir Poemes del món, un acte organitzat per l’Oficina de Català.

Un Sant Jordi rodó
El bon temps i les ganes d’espolsar-se la crisi de sobre ajuden a tenir una diada lluïda
La Diada de Sant Jordi 2009 es va celebrar al
Passeig Marimon Asprer amb una gran
assistència de públic i entitats. Entitats
bisbalenques, ampes, llibreries i floristeries
de la Bisbal van instal·lar un total de 20
parades de venda de llibres i roses durant tot
el dia al Passeig. Com a novetat, aquest any
es van organitzar dos tallers per al públic
infantil, un de punts de llibre i un altre de
roses amb materials
reciclats, que van
comptar amb nombrosos participants.
Al mati les parades van rebre la visita de
grups d’alumnes dels diferents centres
d’ensenyament. A la tarda els més petits
també van poder gaudir dels jocs
tradicionals que la companyia Tombs
Creatius va instal·lar en el mateix espai.
Aquesta
activitat fou organitzada per
l’entitat Xarxa. L’Àrea d’Educació va lliurar els
premis Jocs Florals Escolars la Bisbal 2009.

un concert del grup bisbalenc The Jumbs i
una exhibició de Break Dance i Hip Hop.

A les Escoles Velles, Joventut va organitzar

La celebració de la Diada es va cloure amb la

Aspecte del passeig Marimon Asprer la diada de Sant Jordi.

tradicional audició de sardanes organitzada
per l’entitat Amics de la Sardana, que
aquest any va anar a càrrec de la cobla Els
Rossinyolets.

BREUS

Poemes del món, des del Mundial
Els alumnes dels cursos de català per a
adults van oferir l’endemà de Sant Jordi
una lectura de textos literaris en diferents
llengües, acompanyats d’una imatge i una
música representatives del seu país
d’origen.
L’acte, organitzat per l’Oficina de Català
de la Bisbal (CPNL), va permetre als
assistents fer un viatge literari des de
Catalunya fins a llocs tan diversos com el

Perú, el Marroc, Ucraïna, Galícia,
Argentina, Jamaica, Bolívia, Romania,
Equador, Bolívia, Senegal, República
Dominicana, Gàmbia, el País Basc i
Colòmbia. Es van poder sentir llengües tan
poc conegudes a casa nostra com el diola,
del Senegal; l’aimara, de Bolívia, o el
mandinga, de Gàmbia. Els protagonistes
van rebre un petit obsequi i es va servir un
piscolabis multicultural preparat pels
alumnes.

• Les àrees de Cultura i Educació amb
l’Oficina de Català, han organitzat la
campanya “L’escriptor a les escoles”.
Enguany han visitat les nostres escoles la
Núria Vancells, per explicar contes als més
petits d’educació infantil; en Jordi
Sánchez, que va sorprendre els nens de
cicle inicial amb la llegenda de les
Gavarres; en Miquel Desclot, que va
desvetllar els misteris de la poesia als
alumnes de cicle mitjà, i Pau Lanao, que va
explicar la seva experiència com a
periodista al cicle superior.
• Les xerrades literàries “Els escriptors ens
parlen de...”. han portat en Jordi Coca, que
va parlar de la seva trajectòria i en Martí
Gironell, que va presentar la seva novel·la,
‘La venjança del bandoler’, a principi
d’aquest curs.
INFORMATIU
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ESPORTS: Aquest mes de maig s’han inaugurat les pistes de petanca que l’Ajuntament ha fet al camp de
futbol vell. També és de destacar la segona jornada dels Esports Escolars, dedicada a l’handbol, i la preparació
de la propera, que s’ha de fer al juny i que estarà dedicada a l’atletisme. Finalment, El Patronat Municipal
d’Esports ha valorat molt positivament el nou sistema d’inscripció a les activitats d’estiu.

Noves pistes de petanca
El Club Petanca la Bisbal i l’Ajuntament de la Bisbal les han inaugurat aquest mes de maig
Els origens del Club de Petanca la Bisbal es
remunten al 1996, quan vuit o deu
persones no jubilades es reunien al
passeig o a la font de l’Arbre per jugar.
S’’hi van anar afegir jubilats i el 26 de
setembre del 1998 es va constituir el club.
El primer president va ser Joan Pallerols.
L’any 1999 l’Ajuntament va fer unes pistes
de petanca al costat de l’actual Pavelló
Municipal d’Esports, que ara ja no
existeixen i es va fer un campionat al
Passeig i la final es va jugar a les pistes.
L’any 2000 es va començar la Lliga de
l’amistat amb els municipis de Celrà,
Corçà, Torroella de Montgrí, Jafre. Al cap
de dos anys s’hi van afegir Porqueres i
Anglès. Aquest any es juga la X Lliga i hi
participen Avinyonet, Porqueres, Corçà,
Celrà, Riudellots, Santa Cristina, Torroella,
Jafre, la Bisbal i Quart.

Les noves pistes de petanca s’han fet en un espai del camp de futbol vell.

Aquest mes de maig de 2009 s’ha fet la
inauguració de les noves pistes de petanca
que ha posat a punt l’Ajuntament i es va
fer un torneig coincidint amb aquesta

data. També el maig, hi havia prevista una
competició de la Lliga de l’amistat.
Actualment, el Club Petanca la Bisbal té 55
socis.

Un nou sistema d’inscripció al Casal d’Estiu
evita les cues i facilita a les famílies obtenir
una plaça

Segones Jornades dels jocs escolars municipals
El segon trimestre, el Patronat Municipal d’ Esports ha organitzat les
segones jornades dels jocs escolars Municipals 2008/09. El passat 26
i 27 de març els alumnes de cinquè i sisè de primària de les tres
escoles municipals, van gaudir d’unes divertides i formatives
jornades de handbol . Els objectius: la interrelació de la mainada de
les diferents escoles i la pràctica i el coneixement d’un esport que
no es practica a la nostra vila. Les jornades van ser un èxit i al mes
de juny n’hi ha una altra de prevista dedicada a l’ atletisme.

12
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Un estiu més, el Patronat municipal d’Esports , té previst dur
a terme el casal d’estiu des de l’ 1 al 31 de juliol (ambdós
inclosos) i amb la possibilitat de continuar fins el 13 d’agost.
En l’edició d’aquest any, s’ha previst un nou sistema
d’inscripció que ha evitat les cues i ha facilitat a les famílies
obtenir una plaça per les diferents activitats programades. En
el moment de tancar el butlletí s’estava en el procés
d’adjudicar les places en funció de les demandes d’inscripció.
L’admissió dels usuaris s’ha regit d’acord amb els criteris
següents: 1. Residència i empadronament del nen, pares o
tutors a la Bisbal d’Empordà, 3 punts; 2.Existència de
matriculacions en l’edició anterior del Casal d’Estiu (2008), 2
punts; 3. Existència de germans que participin en la
temporada en curs en el mateix casal, 1 punts.
La distribució de places serà la següent:
CASAL MINI (P3-P4-P5): 50 places; CASAL ALEVÍ i INFANTIL
(1er de primària a 1r d’ESO ): 125 places; CASAL JUVENIL (2n
a 4t d’ESO, 20 places. Horari del casal: de 9 a 13.15 hores de
dilluns a divendres. Preus: consulteu-los al Pavelló d’Esports
o a www.labisbal.cat, a l’apartat d’Esports.

BREUS

Taula de Mutilació Genital Femenina
El 15 de gener es va reunir la Taula de Mutilació Genital
Femenina de la Bisbal per actualitzar i donar coneixement de
les dades obtingudes. La taula es va formar el 2008 i es
reuneix dos cops l’any amb la voluntat de sensibilitzar.

Bus de les professions
El Bus de les professions va visitar la Bisbal del del 22 al 27 de
gener per informar sobre diferents sortides professionals.

Dia escolar de la no violència i la pau

passat 3 de març es va realitzar al Mundial la xerrada “Ben
educats. A favor de les formes i l’autoritat, i contra
l’espontaneïtat”, a càrrec de Salvador Cardús, que va parlar
sobre la bona educació formal com a fonament del civisme.
Aquesta xerrada la va organitzar l’AMPA de l’IES La Bisbal,
amb la col·laboració de l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament.

Agenda llatinoamericana
El passat 14 de març es va fer a la Bisbal l’assemblea
d’avaluació de la campanya de l’Agenda Llatinoamericana
Mundial del 2009. L’acte es va fer al matí i es va cloure, a la
tarda, amb una actuació musical.

‘Els escriptors ens parlen de...’
L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament, amb la col·laboració de
l’Oficina de Català, ha organitzat diverses xerrades literàries
amb el títol “Els escriptors ens parlen de...”. Gràcies a aquest
cicle, vam poder escoltar en Pep Duran, de la Llibreria
Robafaves de Mataró, el 19 de març de 2009, que ens va
explicar “Contes que ajuden a créixer”, i Miquel Desclot, el 16
d’abril, que va fer una reflexió sobre l’ofici de poeta.

Curs de monitors en el lleure
En commemoració del dia escolar de la no violència i la pau,
el 31 de gener es van reunir tots els escolars de la Bisbal al
Parc Infantil 8 de Març. Cada classe va escriure un desig de
pau en una anella de paper i, unint les anelles de tots els
centres, es van enlairar mitjançant dos globus d’heli gegants.
Durant l’acte, representants de cada escola van llegir alguns
dels desitjos de pau i es va cantar “La música”, un himne de
pau escrit i musicat per la professora Beth Riera.

Curs de socorrisme bàsic
Els mesos de febrer i març s’ha fet un curs de socorrisme bàsic
al Casal de Joves del municipi. Ha estat impartit per la Creu
Roja de Palafrugell i hi han assistit unes 20 persones.
L’organització d’aquests cursos segueix la línia marcada en el
Pla local de joventut del període 2008/2011, en l’àmbit de
formació, que compila les polítiques en matèria de joventut.

Carnestoltes
El 28 de febrer es va celebrar la cinquena edició de la rua de
carnestoltes de la Bisbal. Al llarg de les edicions, el nombre de
comparses inscrites ha anat augmentat, així com també les
inscripcions de comparses d'altres municipis com Palamós o
Calonge, per exemple. Aquest any es van inscriure 27
comparses i la novetat va ser la variació del recorregut: es va
sortir del camp de futbol vell, un bon espai per rebre les
comparses i organitzar la sortida, per passar per l'Aigüeta, les
Voltes, Jaume II i l’avinguda Mas Clarà. Es va obsequiar les
comparses amb un pernil, una caixa de vi i llaminadures per
als nens que en formaven part. El fet de celebrar la rua el cap
de setmana següent al de la data oficial va permetre que hi
hagués una bona afluència.

Salvador Cardús
Dintre del Cicle de Xerrades per a l’Educació i la Família, el

Els dies de Setmana Santa s’ha fet un curs intensiu de
monitors en el lleure al Casal de Joves. El curs –impartit
l’Escola Empordà i amb una durada de 100 hores lectives– va
tenir molt bona acollida i es van ocupar les places disponibles.

Més enllumenat al carrer Puig d’en Vidal
L’Àrea de Via Pública de l’Ajuntament ha dotat el carrer Puig
d’en Vidal de més enllumenat i s’ha pavimentat la vorera, per
millorar la seguretat de les persones.

Tallers d’estudi assistit
Des del Departament d’Acció Social i Ciutadania s’ha
subvencionat el projecte de Tallers d’Estudi Assistit que
fa
GRAMC i que s’ha començat a portar a terme als diferents
centres educatius de la Bisbal. Aquests tallers pretenen oferir
un espai amb recursos per fer les tasques escolars,
l’aprenentatge de tècniques d’estudi, donar suport en el
seguiment curricular, facilitar l’adaptació a l’entorn i reforçar
els aprenentatges escolars mitjançant tallers didàctics,
d’expressió i creixement personal per tal d’aconseguir el
coneixement i una participació activa en la xarxa de recursos
socials.

Compra d’aliments
Des de l’Àrea de Serveis Socials s’ha ofert un suport de
compra d’aliments a CÀRITAS per tal de repartir-los entre els
col·lectius més desafavorits de la nostra vila.

Divuit noves places d’aparcament gratuït
Durant el mes d’abril s’ha executat la nova senyalització horitzontal de tota la zona del Rec del Molí-carrer Dr. Robert. La
mesura ha permès guanyar 10 nous estacionaments al carrer Dr.
Robert amb l’aparcament en bateria, així com 8 noves places
d’estacionament al carrer del Rec del Molí amb les correccions
efectuades.
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Apunts per a la reflexió
O N S Z APAT E RO : Menystenint i contrariant la nostra
opinió de presentar molts projectes i de menys import a la
convocatòria del F ons E statal d’I nversió L ocal (BO E
2.12.2008), com han fet molts ajuntaments a fi d’afavorir les
empreses locals, l’equip de govern va optar per presentar-ne
només dos de 800.000€ i escaig cadascun, amb l’agreujant que
pe incorporar-hi el Projecte de Vestidors del Nou C amp de Futbol
va ser necessari arxivar prèviament, sense cap motiu que ho
justifiqués, el tràmit ja iniciat i publicat per a la
contractació
d’aquestes obres, com molt bé saben les empreses de la Bisbal que
s’hi varen presentar. T anmateix, es tracta d’un projecte que es varen
trobar fet i dotat de finançament, per l’equip de govern del PSC .
Per totes aquestes particularitats, no complia ni compleix els
requisits exigits en la convocatòria i, per tant, serà responsabilitat
de l’actual equip de govern si la subvenció s’arriba a revocar.

F

l que sí es pot afirmar en tot cas és que l’execució
deliberadament retardada d’aquest projecte no produirà un
increment de la inversió municipal, com pretenia el G overn
C entral en subvencionar-los totalment. E s pot estimar que
s’haurà perdut l’ocasió de donar feina a entre 30 i 40
treballadors de la construcció del municipi durant un període
aproximat de 6 mesos. C om perquè tinguin la barra, a més, de
presumir-ne!

E

U LT E S: L’Ajuntament de la Bisbal va tramitar-ne
durant l’any 2008, a través de l’organisme autònom de
la D iputació, Xaloc, un total de 13.522. Q uan varen prendre
la iniciativa d’encarregar-ne la gestió de cobrament a Xaloc,
eren plenament conscients que caldria vetllar perquè aquestes
s’imposessin amb criteri i seny. N o sembla que aquest sigui el
cas. E ls 103.168,27€ recaptats el 2008, tot i que encara resten
prop de 11.000 multes pendents de cobrar, constitueixen sens dubte
“un bon mitjà” per part d’un equip de govern que no para
d’augmentar les contractacions de personal, majoritàriament amb
gent propera als partits que governen, i amb sous superiors a la
resta dels treballadors municipals.

M

O N A BL AVA: L’ampliació a la totalitat de la plaça
C arreras D agas ens va sorprendre tant com a la majoria de
ciutadans. U na cosa és afavorir el comerç i una altra és
complicar (i encarir) innecessàriament la vida als ciutadans. Si
ens haguessin consultat, hauríem aconsellat el que vàrem
manifestar en el Ple: actuar amb prudència, començant per
senyalitzar-ne de moment només una quarta part i avaluar-ne
l’experiència. L a densitat comercial de la zona més pròxima a
la plaça no creiem que justifiqui el que tan irreflexivament s’ha
consumat.

Z

19 d’abril de 2009

Justícia tributària i difamacions
uan ara fa 2 anys vàrem assumir l’Alcaldia i, per tant,
responsabilitats de govern, una de les qüestions per a
nosaltres més inexplicable era, parlant clar perquè així ens pugui
entendre tothom, que un ciutadà es podia permetre el “luxe”
d’incomplir el seu deure de pagar els tributs municipals i no
passava absolutament res.

I

ixí es podia donar el cas, per exemple, d’algú que no pagués
IBI, escombraries, impost municipal de vehicles, aparqués tot
el dia a la zona blava sense pagar, el multessin per aparcar en un
pas de vianants... i visqués de forma tranquil·la sense cap
reclamació ni gestió per part de l’Ajuntament perquè complís amb
les seves obligacions.

S

Q
A

avant d’aquesta injustícia i el greuge comparatiu que això
suposa respecte a la majoria de bons ciutadans que sí paguen
els seus impostos, va ser quan vàrem traspassar la gestió de la
recaptació en període executiu al C onsell C omarcal. L a gestió i
tramitació de les multes, tant en zona blava com de trànsit,
l’anterior govern l’havia traspassat a Xaloc, organisme autònom de
la D iputació de G irona.

D

oncs bé, durant els 10 mesos del 2008 en què ja s’ha fet
efectiva la gestió del C onsell C omarcal, s’han recaptat més de
400.000 € d’impostos impagats entre el 2004 i el 2008, període en

D
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el qual encara no han prescrit els deutes tributaris.
, per tant, lamentem que els que acusen i difamen de forma
continuada l’equip de govern E squerra-C iU de malbaratar
recursos públics siguin els mateixos que durant tants anys han
consentit i permès aquesta situació injusta i irresponsable, que
beneficiava els ciutadans que no pagaven enfront dels que sí que
ho feien.
eria desitjable que abans de fer segons quines afirmacions es
reflexionés i es fes un exercici d’autocrítica amb l’objectiu de fer
una oposició, per respecte als ciutadans, basada en el rigor i la
veritat i no en la demagògia barata i les falsedats, més pròpia del
ressentiment que no de la responsabilitat de la qual presumeixen
els que han governat la ciutat els últims anys.

G

rup Municipal d’E squerra Republicana de C atalunya

Potenciar la promoció és invertir en futur
uan la si tuaci ó econòmi ca no és bona, és quan més
les admi ni straci ons han de donar supor t als
emprenedors. L’A juntament de la B i sbal ha optat per
aquest camí i n’hem vi st un exemple clar a F i ra Anti c: s’ha
col· laborat amb un sector econòmi c molt i mpor tant de la
ci utat i s’ha
por tat moltí ssi ma gent durant Setmana
Santa a la B i sbal, la qual cosa ha estat un benefi ci per al
comerç i la restauraci ó en general.

Q

ot un regui tzell d’actes culturals han reforçat l’ofer ta
d’aquests di es que van fer de la B i sbal un punt de
vi si ta obli gada. L es dades són aclari dores, amb 12. 000
vi si tants només a la fi ra i un i ncrement d’un 30% en les
operaci ons de
compra-venda. U na fi ra potenci ada,
com potenci ada ha estat també la F i ra M ercat al carrer de
l’1 de mai g. O com ho va ser al gener la F i ra de Rebai xes.

T

ueda un repte pendent: la recuperaci ó de la F i ra de
C eràmi ca. D es de C i U entenem i mpresci ndi ble la
seva recuperaci ó, si gui en el for mat que si gui mentre
manti ngui els ni vells de quali tat. E s pot plantejar de
moltes maneres però no podem fer un mercadi llo només
per poder vendre quatre cànti rs i quatre gerros. S’hi està
treballant i
consi derem que calen els esforços necessari s
perquè l’any vi nent ti nguem novament la fi ra.

Q

n tot el plantejament que fem hi ha un punt bàsi c: la
necessi tat d’una col· laboraci ó constant entre agents
econòmi cs i A juntament. H em d’anar plegats i coordi nar
esforços de la manera com s’està fent ara. Aquest és el camí
correcte.

E

er ai xò és i mpor tant dotar la B i sbal d’una ei na formal, i nsti tuci onal, de treball conjunt entre pri vatpúbli c, si gui el Patronat de P romoci ó de la C i utat que
rei vi ndi càvem
en el nostre programa o si gui l’ei na que
conjuntament es cregui més
conveni ent. H em perdut
massa anys i massa pi stonada. D esti nar recursos en promoció econòmi ca i en promoci ó de la ci utat no és malbaratar di ner s si nó i nver ti r en el futur de la B i sbal.
T i nguem-ho clar.

P

G

r up M uni ci pal de C onvergènci a i U ni ó ( C i U )

La participació cituadana a la Bisbal
a participació de la ciutadania en els àmbits econòmics,
territorials i socioculturals (sobretot aquests dos darrers) no és
una novetat a la Bisbal. D e sempre hi ha hagut accions i
manifestos organitzats per les persones, que de forma espontània o
més o menys organitzada, han posat de manifest el caliu i les ganes
de fer, de moure's i que no han deixat indiferents els polítics locals
arribant fins i tot a fer trontollar la vida institucional de
governants. D 'exemples n'hi ha molts. D eixeu-me dir-ne alguns.

L

ccions de tipus ambiental com defensar tenir l'aigua en
condicions; fer excursions per conèixer l'entorn natural de les
Gavarres; accions econòmiques com obsequiar els clients amb
sortejos, bosses o pots de te amb l'objectiu de fidelitzar-los; accions
culturals, per defensar la cultura popular, juvenil, musical; accions
relacionades amb la salut de les persones tot recordant el cas dels
problemes en el servei de ginecologia, etc. Evidentment, me'n deixo
moltes. Ideixeu-me dir, com a casos més recents d'accions populars,
la cavalcada de Reis organitzada per diverses entitats i les
jornades culturals bascocatalanes organitzades per un col·lectiu
nou a la ciutat, així com també la F ira de C irc, accions totes amb
col·laboració de l'Ajuntament,com no podria ser d'altra manera.

A

ra el Pla D irector de Participació C iutadana ens ajudarà a
definir i donar forma a la participació; per tant, tenim una
bona oportunitat, sempre que no serveixi per incidir o, diguem-ho

A

més clar, per manipular en benefici de rèdits electoralistes.
i ha un bon exemple recent engegat per aquest G overn
Municipal com el Pla del Riu D aró, molt interessant tant
per la temàtica (molt transversal), com per la projecció a llarg
termini i la metodologia participativa. H i ha un mal exemple
recent com són les explicacions que ens ha donat la Generalitat en
el cas de
l'autovia. Més encara si veiem com el C onseller
Nadal ja ha
manifestat què ens convé tot saltant-se el procediment iprovocant el malestar amb la C onselleria de Medi Ambient
i H abitatge.

H

ala peça al teler si algú pensa que a la Bisbal se'ns pot fer
combregar amb rodes de molí. L a resposta a les primeres
al·legacions han estat 6.000 manifestos signats de persones en
diversos sentits. Pensem que, malgrat el que diguin alguns polítics
o el que pugui semblar, no hi ha res decidit! Ara més que mai hem
de manifestar altra vegada les nostres opinions i els punts foscos que
veiem en aquest projecte, i seguir donant exemple que a la Bisbal
la política a l'antiga ja no funciona i que el que cal és recuperar
l'espai de la ciutadania en la construcció del nostre futur.

M

P

ere T eixidor, regidor G rup Municipal Iniciativa Verds –
E squerra U nida
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Sabies que...?
Al començament del camí carreter de la Bisbal a Palamós, que passa
per Fonteta, Fitor i Vall-llobrega, s’hi configurà el carrer Nou tot just
encetat el segle XVIII. Les llindes de pedra d’algunes façanes que
porten la data 1703 ens ho confirmen. La de la foto és de la casa
que era de Pere Ferran, terrissaire.
L’important creixement demogràfic setcentista obligà a bastir nous habitatges. L’eixample de la
Bisbal d’aquest període es va realitzar resseguint els antics camins per no fer malbé les nombroses hortes de regadiu que hi havia entorn de la població, a tocar les muralles medievals.

TELÈFONS D’INTERÈS
AJUNTAMENT

972 64 09 75

ÀREA DE CULTURA

972 64 25 93

ARXIU COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ

972 64 18 01

BIBLIOTECA

972 64 21 79

CENTRE D’ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA (CAP)

972 64 38 08 / 902 077 972

ESCOLES VELLES (Educació, Joventut, Aula d’Adults) 972 64 67 37
FORESTALS

972 64 20 61

MOSSOS D’ESQUADRA

972 64 18 85

OFICINA DE TURISME DE TORRE MARIA

972 64 55 00

PAVELLÓ D’ESPORTS

972 64 21 98

POLICIA LOCAL

972 64 02 92

PUNT D’INFORMACIÓ TURÍSTICA AL CASTELL-PALAU 972 64 51 66
RESIDÈNCIA GERIÀTRICA

972 64 01 10

SARFA

972 64 09 64

SERVEI DE CATALÀ

972 64 34 90

TAXIS

972 41 41 49

TERRACOTA MUSEU
TORRE MARIA (Medi Ambient i Promoció de la Ciutat)

972 64 20 67
972 64 68 06

CARTIPÀS MUNICIPAL

Nom

LLUÍS SAIS I PUIGDEMONT

Càrrec
Alcalde

Àrees de responsabilitat

Adreça electrònica

Hisenda, Planejament i Gestió Urbanística

NÚRIA ANGLADA I CASAMAJOR Regidora Cultura

llsais@labisbal.cat

XAVIER DILMÉ I VERT

Regidor

Promoció. Via pública. Seguretat ciutadana

ÀNGEL PLANAS I SABATER

Regidor

Desenv. Local, Medi Ambient, Habitatge, Sanitat

CARME VALL I CLARA

JOSEP M. GOU I SALÓ

NÚRIA FELIP I JACAS

xavier.dilme@parlament.cat

Regidora Administració i Règim Intern, Gent Gran, Patrimoni
Regidor

Esports, Joventut

Regidora Educació, Serveis Socials i Cooperació
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