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Fer o desfer

Tot ho fèiem malament!

Varem posar testos al 
carrer, fent així un 

poble que donava goig 

veure’l. CIU+PSC les 

han tret, amuntegant 

les jardineres pels 

voltants del poble i fent 

que es malmetin.

Pagàvem els llibres a 
les famílies a primers 

d’any, CIU+PSC ho han 

endarrerit fins a final de 

curs agreujant les 

economies familiars 

dels veïns i veïnes

Quan s’obrirà el 
centre de dia?
- MAI! 

Resposta de l’actual 
equip de govern
(vergonya)

Deixadesa del poble posant en 
perill als bisbalencs

Suposem que s’han de convèncer 
ells mateixos i que per això ho 
repeteixen tant, perquè si és així, 
perquè els vilatans han sortit 
perdent?

Prestacions i millores socials que 
abans pagava o subvencionava 
l’ajuntament, ara són els bisba-
lencs els que han d’aportar-les en 
més o menys quantitat.

Des que vam començar el mandat, a l’ajuntament 
tant sols sentim dir que ERC ho va fer tot malament, 
i que l’actual equip de govern ho fa tot perfecte.

Llibres i transport
Abans es donaven gràcies a la 
socialització que vam començar 
des d’ERC i, a més, la família rebia 
145€ per transport o ajuda per 
material escolar. 
Ara el màxim que pot rebre cada 
família són 200€, i si els llibres 
superen aquesta quantitat 
l’ajuntament es renta les mans. 
(Aprovat per ple, el dia 20/3/17 
amb els vots a favor de CIU + 
Socialistes (que per cert van 
aprofitar per canviar-se el nom i 
així amagar les seves vergonyes) i 
a més els pares paguen 90 € 
trimestrals, o sigui 360 € ANUALS. 

UNS EXEMPLES SÓN:

Casal d’estiu 
Amb ERC 125€ i tenien 5 setmanes i 
5 dies de campament afegit. Amb 
CIU+PSC, 90 euros mes sense cap 
sortida. 

Gimnàstica
Amb ERC tots els dies 8 € al mes. 
CIU+PSC 3 dies 15 euros. 

Casal de Nadal
Amb ERC era gratuït, CIU + PSC 
passin per Caixa!

Aparell de gimnàstica centre de dia
Amb ERC gratuït, CIU+PSC passin 
per caixa! 

Instal·lacions municipals
ERC Gratuït. CIU+PSC Passin per 
Caixa!



Per què no s’obre el centre de dia?

No permetrem les injustícies

“ERC no va fer 
res per obrir el 
centre de dia”

MENTIDA!

L’actual equip de govern CIU+PSC només fan que mentir respecte 
al centre de dia que nosaltres varem iniciar.

Durant la campanya de les eleccions Municipals, CIU i PSC s’omplien la boca de 
què baixarien la factura de l’aigua dels Bisbalencs un 50%. 

Diuen que no haviem fet cap 
gestio per obrir-lo. MENTIDA!

Diuen que teniem la llum punxa-
da a la xarxa. MENTIDA!

Diuen que només varem omplir 
el centre de dia de mobles 
sense fer cap gestió més sobre 
la apertura del centre. MENTI-
DA!

Tot això ho tenen que demos-
trar, i si no, tindrem que prendre 
mesures legals. No podem 
permetre que facin aquest tipus 
de calumnies i es quedi tot aixi. 

Es cert que, donat que es van 
tenir que celebrar eleccions 
municipals, varem tenir que 
interrompre las gestions per 
poder obrir el centre, pero si 
l’actual equip de govern de CIU 

+ PSC hagués volgut, fet els 
passos correctes, amb un parell 
de mesos, el centre de dia 
hagués estat inaugurat. Si no 
està obert es perque no els ha 
interessat, i tenim proves que 
ho demostren. Ben aviat en 
tindreu constancia. 

Vergonya ens dona veure com 
per un orgull personal de 
l’actual equip de govern de 
CIU+PSC, están fent que la gent 
gran i les families bisbalenques 
pateixin les conseqüencies,

Senyora Ferre, Senyora Vidal i 
Senyora Antolin… alguna cosa 
tindran que dir no? Ah! I amb 
proves, perque de malas 
paraules tots en saben, dir, 
pero les coses s’han de 
demostrar!

Un altre mentida de les que ja 
estem començant a estar 
cansats. 

ERC La Bisbal varem denunciar 
les tarifes que varen aprovar el 
3 d’agost de 2016 al Sindic de 
Greuges el comparatiu discrimi-
natori i presumptament il·legal 
que volien fer. De moment el 
Sindic ha demanat explicació 
en varies vegades a 
l’Ajuntament sense obtenir 
resposta. Això heu de saber-ho 
perquè us doneu compte de 
com funciona aquest equip de 
govern. 

Molt bones paraules però l’únic 
objectiu real que tenen és fer la 

seva sense tenir encompte la 
veu del poble.

De moment, els bisbalencs hem 
rebut la factura d’aigua del mes 
de Març/Abril i les tarifes encara 
són les que hi havia quan 
estàvem nosaltres al govern.

És cert que l’actual equip de 
govern està aconseguint alguna 

rebaixa en les quotes fixes amb 
les negociacions amb Aqualia. 
Però clar, malament aniríem si 
en dos anys que porten al 
govern no fan res ben fet!

També volem fer una observa-
ció. Tot aquest rebombori que 
està patint el poble li tenim que 
agrair a la Sra. Maguy Antolin i 
el seu partit Socialista, que de 
socialista no en té gaire perme-
tent que es facin totes aquestes 
injustícies. I recordeu que si CIU 
fa el que fa, és gràcies al PSC.

Així doncs, us convidem a la 
reflexió i a que estigueu 
pendents perquè aviat tindreu 
noves noticies.

La Bisbal del Penedès

Ens trobareu a l’Ajuntament 
Dimarts i Dijous de 10:30 a 12:00h
Dimecres 18:00-19:00h 639 254 022


