Les 11 candidatures proposades per la ciutadania:
Jaume Pla
Pel seu projecte musical Mazoni, amb el qual enguany presenta el nou disc
‘Desig imbècil’ (2019). És el novè disc d’una rica i diversa carrera musical de
l'artista bisbalenc que, a més a més, sovint ha col·laborat a diverses
activitats solidàries que s’han fet al municipi.
Manel Magrinyà
Per la seva tasca informativa i de difusió de l’actualitat cultural, social i
política del municipi durant el 2019. Per la seva labor periodística a través
del mitjà baixempordanès independent Ràdio Capital.
Carmen Suñen
Malgrat el reconeixement sigui pòstum, per la seva tasca com a metgessa
homeòpata a la Bisbal. Durant aquests anys, són moltes les persones de la
població que s'han adreçat a la seva consulta i han pogut gaudir de la seva
ajuda. I per la seva implicació a la vida cultural bisbalenca, principalment,
des del Grup de Dones.
Maite Cobos
Per la seva gran tasca educativa, social i inclusiva, a través de l’associació El
Trampolí. Mitjançant aquesta plataforma, les persones membres treballen la
creativitat, la psicomotricitat i l'agilitat mental gràcies a les diverses
activitats que desenvolupen.
Xevi Codolà
Per la seva tasca en l’enregistrament audiovisual de la vida a la Bisbal
d’Empordà. Per la difusió, la proximitat i el record per la posteritat que
generen els seus vídeos. A través de les seves imatges, bisbalencs,
bisbalenques i gent d’arreu, recorden i reviuen les activitats del municipi.
Cati Casademont
Perquè enguany s’ha jubilat i per tants anys de compromís i dedicació a
l’ensenyament a la Bisbal. Per la seva tasca com a mestra a l'escola Joan de
Margarit, on els últims 6 anys ha estat la directora. Ha impulsat la lectura
creant la biblioteca escolar, ha participat i organitzat moltes conferències,
trobades i activitats pedagògiques i escolars.
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Jose Luis Pérez
Per impulsar les dues jornades solidàries amb el jovent empresonat
d’Altsasu. Gràcies a la seva persistència, tal com ja es va fer l'any passat,
entitats, empreses, l’Ajuntament de la Bisbal, l’Ajuntament de Corçà i un
gran nombre de persones es van bolcar a col·laborar per la causa.
Quim Matas
Per les seves inquietuds culinàries, que l’han dut a crear El sofregit de ceba
Quim Matas, fruit de la necessitat d’improvisació i de donar un servei de
qualitat i rapidesa: un article que redueix el procés de preparació del plat,
així com en facilita la cocció i n’incrementa el sabor. El producte és
considerat com un dels elements imprescindibles de la cuina tradicional
catalana.
Sefa Ponsatí
Per la seva contribució, any rere any, a la difusió del cinema d’animació i
l’educació cinematogràfica entre els infants i els joves. La seva trajectòria ha
enriquit indubtablement el cinema d’animació i l’educació cinematogràfica
d’infants i jovent bisbalenc.
Albert Solà
Per l’èxit del seu llibre El Monarca de la Bisbal i per la seva estima a la Bisbal
d’Empordà. El seu relat complet i en primera persona és una història única i
fascinant que ha atret a mitjans de comunicació d’arreu i ha fet que es
conegui més el municipi.
Guillem Pajares
Per la seva persistència en la recuperació de la figura de l'Àliga de la Bisbal i
haver impulsat la celebració dels 400 anys de la figura. Pel seu compromís
amb la cultura popular al municipi.
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L’Àrea de Participació de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà proposa
una nova consulta ciutadana: que les persones empadronades al
municipi escullin el Bisbalenc/a de l’any 2019. Es tracta d’un guardó
honorífic d’elecció estrictament popular per tal de reconèixer
públicament una persona que aquest 2019 hagi destacat per algun acte
concret o per un fet extraordinari en l’àmbit social, cultural, esportiu,
ambiental o científic. Passat el període de fer propostes, s’han
presentat un total d’onze candidatures.
El calendari
• Període de votació popular: fins el 15 de desembre.
• En el cas que no hi hagi cap candidatura amb més d’un 10% dels vots,
es farà una segona ronda del 16 al 22 de desembre amb les 5
candidatures més votades.
• Publicació dels resultats i lliurament del guardó: diumenge 29 de
desembre, a les 12 h AM, a la sala de Plens.
Com es pot votar?
Totes les persones majors de 16 anys empadronades a la Bisbal d’Empordà
poden votar una única proposta de candidatura. Les propostes podran ser
votades en línia a través de la plataforma de participació ciutadana
(www.labisbal.cat/participa), o presencialment a través d’una urna que
s’instal·larà a l’entrada de l’Ajuntament i que es podrà utilitzar (mentre el
consistori sigui obert). Cada persona podrà votar una única candidatura. Si
es vota electrònicament i presencialment, prevaldrà el vot electrònic.
El guardó
El guardó a Bisbalenc/a de l’Any no té cap dotació econòmica. L’Ajuntament
de la Bisbal d’Empordà farà entrega del premi honorífic, que serà una peça
de ceràmica feta per l’ocasió per un/a ceramista de la Bisbal d’Empordà (a
càrrec de l’Associació de Ceramistes de la Bisbal d’Empordà), acompanyat
d’un diploma del fet meritat. La persona Bisbalenc/a de l’Any serà inscrit en
el Llibre de Registre del Bisbalenc/a de l’Any i en l’apartat de Distincions i
Honors de la pàgina web de l’Ajuntament.
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