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Les persones que en els últims anys hagin canviat
el seu domicili fiscal hauran de comunicar-ho a les
Oficines d’Hisenda per rebre correctament l’IBI (antiga
contribució) dels propers exercicis.
La modificació pels altres Impostos i Taxes Municipals
s’hauran de continuar fent a l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Cubelles ha aconseguit
el compromís del Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya perquè aquests
construeixi el nou gimnàs del CEIP Charlie Rivel
i la tercera escola d'educació primària del municipi.
L’equipament esportiu del Charlie Rivel entrarà
en funcionament abans del curs 2007-2008 i el
tercer centre educatiu ho faria el curs 2010, tot
i que aquesta data es podria avançar si s’evidencia
la necessitat de més places.

S U M A R I

Informació
municipal

16

Clausura de l'exposició
sobre Charlie Rivel del dibuixant
Soler-Jové a Arles de Tec

Bonificacions de la taxa
de recollida d'escombaries
per usar la Deixalleria

La Policia Local ha realitzat una
nova campanya de controls
preventius d'alcoholèmia
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Ciutadana
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La regidoria de Participació
Ciutadana portarà al ple
de maig l’aprovació
del Reglament de Participació
Ciutadana (RPC).

El Centre Social de Cubelles serà el nou espai
de celebració del Concurs Exposició de Roses, que
enguany arriba ja a la seva 23a edició. Entre el 19
i el 21 de maig, el nou edifici acollirà el concurs
roserístic, que en aquesta edició es presenta amb
moltes novetats.

Es mantenen els concursos de roses, i les exhibicions
d’art floral.

Ràdio Cubelles23
Els actes de commemoració
del 25è aniversari continuen,
després de l’èxit de l’homenatge
a Víctor Alari i del concert d’en
Lluís Llach.

L’emissora municipal portarà
al grup M-Clan el proper 15
de juliol al Poliesportiu.

     El CEIP Charlie Rivel
tindrà gimnàs

El Centre Social serà la seu del XXIII
Concurs Exposició de Roses

     Les modificacions
de domicili fiscal de l’IBI
s’hauran de notificar a Hisenda

El canvi d’ubicació respon a les millores de climatització, il·luminació
i ubicació del nou edifici

El concurs de jardins es substitueix per una mostra
al carrer Joan Roig i Piera -que quedarà tancat
al trànsit- a càrrec de les empreses concessionàries
del servei de jardineria del municipi.

Una exposició de mobiliari de terrassa i jardí,
la música del Pizzicato, un recital sobre el Quixot
i una desfilada de moda completen la programació.

Lluís Llach triomfa a Cubelles
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Emergències
Policia Local de Cubelles
Guàrdia Civil
Policia Nacional
Mossos d'Esquadra
Bombers
Ambulàncies
Centre d'Atenció Primària
Hospital de Sant Antoni
Hospital Sant Camil
Creu Roja
ADF Puig d'Aliga

Telèfons d'urgències
112
93 895 01 32
062 - 93 814 70 50
091 - 93 893 25 08
088
085 - 93 815 00 80
061
93 895 00 81
93 893 16 16
93 896 00 25
93 814 30 30
93 895 67 71

Deixalleria Municipal
Sorea (Ser. Mpal. Aigua)
FECSA-ENHER (avaries)
RENFE
Taxi Pedro Gimenez
Taxi Manuel Palmero
Taxi José L. Sánchez
Farmàcia Muntaner (poble)
Farmàcia López (platja)
Correus
Parroquia (Santa Maria)

607 161 349
93 895 77 07
900 77 00 77
93 895 03 53
678 85 44 48
666 63 70 82
607 55 40 90
608 74 69 70
93 895 07 03
93 895 28 04
93 895 00 03

Telèfons de serveis

Ajuntament de Cubelles
Serveis Tècnics
Acció Social i Sanitat
Serveis d'entitats
Medi Ambient
Cultura i Esports
Poliesportiu Municipal
Educació i Joventut
Promoció Econòmica
Biblioteca i Casal de Cultura
Oficina de Recaptació
Oficina de Cadastre
SOLC - Of. Ocupació
Jutjat de Pau i Registre Civil
CEIP Charlie Rivel
CEIP Vora del Mar
Llar d'Infants "La Draga"
Oficina de Turisme (poble)
Ràdio Cubelles
Departament de Comunicació

93 895 03 00
93 895 78 50
93 895 24 57
93 895 77 64
93 895 00 15
93 895 01 47
93 895 04 25
93 895 03 61
93 895 32 50
93 895 23 87
93 895 11 25
93 895 11 82
93 895 03 00
93 895 75 10
93 895 09 56
93 895 75 15
93 895 21 61
93 895 25 00
93 895 03 26
93 895 60 41

Telèfons municipalsAJUNTAMENT
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L'ALCALDIA INFORMA

     l passat 29 d’abril vaig tenir el plaer
de representar al municipi de Cubelles en un
altre acte de l’agermanament Arles de Tec –
Cubelles. Es tractava de la cloenda de l’exposició
de Joan Soler-Jové que hem portat a terme entre
els dos municipis. La mostra del dibuixant
sitgetà, que ha dedicat la seva vida professional
a la figura d’en Charlie Rivel, fill il·lustre
del nostre municipi, s’ha passejat, dins el marc
de la 32a Setmana Cultural, des del Centre
Social cubellenc fins a l’església de Sant Salvador
d’Arles de Tec. Aquesta activitat, una més des
de la recuperació dels llaços d’amistat que ens
uneixen, refermen la voluntat que tenim els dos
municipis per mantenir i impulsar activitat
conjuntes.

Precisament, aquesta darrera activitat ha girat
a l’entorn d’en Charlie Rivel. El pallasso
cubellenc, català universal, ja disposa des de
fa unes setmanes d’un nou espai on s’exposen
algunes de les seves pertinències. El trasllat
del museu al Castell dels Marquesos d’Alfarràs
és un pas endavant en l’intent d’aconseguir que
la figura de l’artista circense sigui un referent
cultural del municipi de Cubelles. La inauguració
d’aquest nou espai s’ha portat a terme gràcies
a l’esforç de la regidoria de Promoció Econòmica
i del Consell Comarcal del Garraf, que han unit
les seves forces perquè aquest personatge
de la història local tingui el lloc que es mereix.

El mes d’abril, a més d’agermanaments
i inauguracions, ha donat per molt més. La Fira
de la Solidaritat; la Trobada de Puntaires; les
parades de llibres i roses; l’actuació d’en Lluís

Josep Marcillas i Massuet
Alcalde de Cubelles

E

Homenatges merescuts

Llach... Però, si em permeteu, destacaré dos
actes per la seva emotivitat i participació m’han
semblat més simpàtics.

El primer va ser l’homenatge que es va retre a
un fill adoptiu de Cubelles, en Víctor Alari.
La seva participació en el naixement de Ràdio
Cubelles va ser fonamental perquè, enguany,
estem celebrant els 25 anys d’aquest mitjà
d’informació i participació local. Els seus poemes
van prendre vida, novament, en la veu i la guitarra
d’en Ton Dalmau. El saxo d’en Albert Martínez,
el Tito, ens va fer emocionar i llagrimejar mentre
recordàvem a qui va ser el primer director de
l’emissora, professor de català, poeta, dibuixant
i persona polifacètica a la nostra vila.

El segon acte que m’agradaria destacar va
començar sent la presentació d’un llibre, però
també va acabar convertint-se en un homenatge.
I com el del Víctor Alari, va tenir un component
d’espontaneïtat que el fa encara més valuós. La
presentació del llibre “El Círcol Cubellenc (1890-
1939)”, d’en Joan Vidal, guanyador de la Beca
d’Investigació Local convocada per l’Ajuntament
de Cubelles, va ser un improvisat homenatge
cap a l’autor. En Joan Vidal és, avui per avui,
una de les persones que més en sap de la història
del nostre municipi. El Cinema Mediterrani es
va quedar petit de cubellencs i cubellenques
que van voler acompanyar al Joan en aquesta
nova singladura d’investigació local que ha
completat. El llibre és un treball excel·lent sobre
els 50 anys que van des de la creació a la
dissolució de l’entitat pionera de Cubelles.

Una mostra més del recolzament de l’Ajuntament
de Cubelles per la cultura, les tradicions, la
recerca de la història local i el record a les
persones que han fet de Cubelles el poble que
avui som. I especialment important és aquesta
tasca de difusió de la nostra història avui en
dia, en una etapa en què l’increment de la
població ens pot portar a perdre les arrels del
nostre municipi.



El ple del mes de març va aprovar, per
unanimitat, declarar l’any 2006 com
a “Ràdio Cubelles 25 anys”. L’emissora
municipal que va iniciar les seves emissions
oficialment el 23 de Febrer de 1981
es troba celebrant una sèrie d’actes
de commemoració per tal de celebrar
aquesta efemèride. L’objectiu d’aquesta
declaració és destacar la importància
històrica, actual i de futur de Ràdio Cubelles
com a mitjà de comunicació local.

És, en aquest sentit, que acompanyada
a aquesta declaració el ple va acordar fer
una crida a la societat civil, i especialment
a les associacions, entitats i col·lectius de
Cubelles perquè col·laborin en la celebració
del 25è aniversari de Ràdio Cubelles,
aportant des de cada àmbit d’actuació
accions per a celebrar i difondre l’aniversari
(escoles, entitats, grups, comerciants,
associacions de veïns…).
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PLENS MUNICIPALS

A més, el ple va donar el seu vist-i-plau
a la derogació de l'ordenança municipal
reguladora del servei de teleassistència,
de forma unànime. La proposta feta per
la regidoria d'Acció Social es fonamenta
en un nou conveni signat entre la Diputació
de Barcelona, l'IMSERSO, la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP)
i el consistori cubellenc, que ha reduït
l'aportació municipal al 17,5% del cost
total del servei.

Josep Marcillas, Alcalde de Cubelles, va
recordar que "el model de finançament del
servei, fins ara, implicava que l'Ajuntament
assumia el 80% del cost, del qual una part
el repercutia en l'usuari". Però gràcies
a aquest nou sistema de finançament del
servei, es tendeix cap al servei universal
i fa que el consistori pugui assumir
íntegrament la part que li correspon.
El regidor d'Acció Social, Joan A. Rodríguez,

va demanar un recolzament unànime a la
proposta. Així mateix va explicar que al
servei, que prestarà a partir d'ara l'empresa
Sergesa, s'hi poden acollir els cubellencs
i cubellenques que compleixin uns requisits
d'edat i d'ingressos. A més, aquests requisits
estan ponderats mitjançant una puntuació
que distingeix als usuaris en tres tipus: A,
B i C.

El ple també va aprovar, amb la única
abstenció d'ICV, l'actualització del Pla Local
Jove per a l'any 2006.
La regidora d'Educació i Joventut, Pilar
González, va anunciar també que "s'ha
signat un conveni amb la Diputació per
incloure els punts d'informació juvenil (PIJ)
a l'institut de Cubelles". Per al 2006
la regidoria s'ha marcat com a objectius
la potenciació del PIJ, ubicat a l'Espai Jove
del Centre Social. Aquest impuls consistirà,
a més d'inaugurar-lo oficialment, en fer-ne
difusió de la seva existència, dinamitzar
activitats per a joves, programació de tallers,
xerrades i cursos, oferir un viver d'entitats
juvenils i oferir-se com a punt de recursos.

A més, Joventut pretén repetir l'experiència
de l'intercanvi amb els joves d'Arles de
Tec, el camp de treball "Recuperem l'Ermita
de Cubelles" i oferir formació en el lleure
(curs de monitors). La creació d'una taula
jove, la programació estable d’exposicions
al Centre Social, la programació d'oci
nocturn local i comarcal i la posada en
marxa d'una campanya de difusió de les
actuacions joves completen les activitats
previstes per a aquest any.

REGIDORIA DE COMUNICACIÓ REGIDORIA D'ACCIÓ SOCIAL

REGIDORIA D'EDUCACIÓ I JOVENTUT

Aprovada l'actualització del Pla Local Jove per al 2006

Ple ordinari del 20 de març de 2005

Es declara l'any 2006
com a “Ràdio Cubelles 25 anys”

Marató 25 anys...: L’any 2006 es dedicarà a Ràdio Cubelles pels seus 25 anys

El camp de treball seguirà sent una activitat principal
de la regidoria de Joventut.
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Pilar González, regidora d'Educació
i Joventut, es va comprometre a millorar
la difusió de les activitats i serveis
que s'ofereixen als joves, especialment
als nouvinguts i aquells més desconnectats
del municipi "per no deixar-los desatesos".

Per millorar aquesta difusió, González
considera "important la posada en marxa
de l'IES, així com el conveni recentment
signat amb la Diputació per traslladar
un cop a la setmana el PIJ a l'institut".

Dels grups de l'oposició, Joana Navarrete
(PPC) va sol·licitar informació relativa
al servei de bus nocturn, i va demanar "més
difusió al respecte de l'existència d'aquest
servei". Per la seva banda, Mònica Miquel
(ICV) va motivar l'abstenció del seu grup
en el fet que "en la taula jove s'inclou
als grups no formals i els joves individuals,
la qual cosa es contradiu amb l'article 30
del reglament de Participació Ciutadana".

Finalment, Joan Albet (CiU) va mostrar-se
satisfet per la dinamització juvenil
del Centre Social, però va tornar a reclamar
"la creació de llocs de treball i habitatges
públics" en el Pla Local Jove. A més,
el regidor de la federació nacionalista es
va referir a la necessitat d'ampliar l'oferta
de cursos als oficis.

Per altra banda, també es va aprovar
la modificació de l'ordenança fiscal número
16, reguladora de la taxa per la prestació
de serveis a les instal·lacions esportives
municipals i altres anàlegs, amb els vots
favorables de l'Entesa per Cubelles, PSC,
Iniciativa per Cubelles, ERC, ICV i PPC,
i el contrari de CiU.

La modificació afecta als preus de la piscina
i es fa a proposta dels adjudicataris, tal
i com s'estableix en el plec de clàusules
de l'adjudicació, per actualitzar les tarifes
al cost del servei. A més del preu de
l'entrada, l'ordenança també regula els
preus dels cursets de natació que es porten
a terme a la piscina municipal durant els
mesos d'estiu. El grup municipal de CiU
hi va votar en contra perquè "no ens creiem
que no hi hagi beneficis amb la piscina i
els cursets", tal i com va explicar el portaveu
Joan Albet.

En l'apartat de mocions dels grups polítics,
es va aprovar una moció presentada per
ERC per la promoció de la música catalana.

Malgrat aprovar una esmena presentada
pel PPC, aquest finalment va ser l'únic
grup que no hi va donar suport i s'hi va
abstenir.

Unànime va ser el recolzament de la moció
presentada per ERC sobre la millora jurídica
dels acolliments de menors, mentre que
la proposta de celebració del 75è aniversari
de la República Catalana va rebre els vots
favorables del govern (EC, PSC, ICb i ERC)
i ICV, l'abstenció de CiU i el vot contrari
del PPC.

També de forma unànime es va aprovar
una moció per instar a l'Ajuntament
de Vilanova a donar informació sobre
el procés d'urbanització de la zona coneguda
com La Millera, dins del Prat de Vilanova.
La urbanització d'aquest espai, colindant
amb el municipi cubellenc pel torrent
de Santa Maria, està en fase d'estudi i es
parla de la possibilitat de construir-hi prop
de 1.700 habitatges.

El procés d'urbanització de La Millera
és un efecte directe de la impossibilitat
d'urbanitzar la Platja Llarga del Prat
de Vilanova. Els promotors que ja tenien
uns drets adquirits en aquella zona podrien
ser compensats en La Millera amb un volum
d'edificació que significaria un augment
de gairebé 5.000 habitants de la urbanit-
zació vilanovina. Els efectes d'aquest procés
per a la població de Cubelles és el que
el consistori cubellenc vol valorar amb
el vilanoví, que fins ara no ha fet cap
comunicació oficial informant del procés
a La Millera.

La regidora d'Urbanisme, Maria Lluïsa
Romero (PSC) va reconèixer que "no podem
interposar-nos en el desenvolupament
urbanístic de Vilanova, però sí protegir
a Cubelles demanant que es facin les
infrastructures suficients". En aquest sentit

es va referir a la necessitat de planificar
les infrastructures de clavegueram,
educació, sanitat i altres perquè no quedin
saturats els serveis de Cubelles.

El grup d'ERC va manifestar el seu suport
total a la moció i va vincular el posiciona-
ment de Cubelles "a la propera revisió del
Pla General". En els mateixos termes es va
expressar Iniciativa per Cubelles (ICb), que
a través de la seva portaveu Pilar González,
va destacar que "per primera vegada, en
un tema urbanístic, ens hem posat tots
d'acord per dir que ens hem enterat per la
premsa i que s'ha negociat per Cubelles".

Per a Joan Albet (CiU) es tracta d'un tema
de "respecte institucional" i va criticar el
fet que "l'alcalde de Vilanova no hagi ni
tan sols trucat al de Cubelles, quan estan
proposant fer 1.700 habitatges al costat
de Cubelles". El fet que hi hagi un gran
volum d'habitatge de protecció oficial fa
preveure que bona part d'aquests possibles
1.700 habitatges podrien ser de primera
residència, la qual cosa espanta al portaveu
de la federació nacionalista al respecte de
la planificació de serveis com l'educació i
la sanitat.

Per la seva banda, el grup d'ICV, malgrat
donar-hi suport, considera que "la moció
no és clara" i van titllar de postura
"prepotent" dir-li al consistori vilanoví com
han de fer les coses perquè "hi ha una llei
d'urbanisme que s'ha de complir".

En aquest sentit, Josep Marcillas considera
que "no els hi diem quins serveis han de
fer, és evident que ho saben. El que fem
és dir que aquests serveis estiguin integrats
a Vilanova i no repercuteixin a Cubelles".
Així mateix, Marcillas va denunciar que
"diuen a la premsa que han negociat
compensacions per a Cubelles, però no ens
han dit quines són aquestes". Tot i això,
per a l'alcalde cubellenc la situació no és
"tan pessimista com la veu el Sr. Albet",
però reconeix que cal parlar amb
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i veure
"com queda afectada Cubelles".
Finalment, Marcillas va destacar
la importància de "l'acord unànime
d'informació a l'Ajuntament de Vilanova".

PLENS MUNICIPALS

Mocions
dels grups polítics municipals

REGIDORIA D'ESPORTS

Modificació de preus
a la piscina municipal

L'Ajuntament de Cubelles
demanarà informació
sobre la urbanització

de La Millera al de Vilanova
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JUNTA DE GOVERN LOCAL

Es ratifica la concessió del premi del concurs
de cartells del Carnaval 2006 a Martín Iorlano
i l’accèssit a Isabel Reumax.

S’aprova l’atorgament dels premis de la rua
del Carnaval.

S’aprova la modificació del contracte menor amb
la Cobla Ressò per a cinc actuacions, essent el
nou import del contracte 2.790,00 €.

S’aprova la modificació del contracte menor amb
Lexon per al subministrament d’aparells
per a Ràdio Cubelles, essent el nou import
del contracte 2.496,55 €.

S’aprova el Pla d’Usos de les Platges de Cubelles
temporada 2006.

S’aprova l’oferta pública d’ocupació.

S’aprova el preu públic dels davantals
de la Xatonada Popular, al preu de 5 €.

S’aprova el plec de clàusules administratives
particulars i el plec de prescripcions tècniques
que han de regir el contracte del contracte
de rènting de sis fotocopiadores per diversos
serveis de l’Ajuntament de Cubelles.

S’aprova la modificació del contracte de serveis
pel manteniment d’una part dels parcs i jardins
de Cubelles a favor de l’empresa TEGAR.

S’aprova el contracte menor de subminis-trament
de 1.200 racions de xató per a la 5a Xatonada
Popular amb els restaurants Cal Tala, Cristamar,
La Cuineta, La Font, Poliesportiu i La Deessa
del Mar.

S’aprova designar al Sr. Antonio Peregrina
representant local de l’Assemblea General
de la Xarxa Local de Consum de la Diputació
de Barcelona.

Es ratifica la concessió del premi del concurs
de cartells de la Setmana Cultural 2006 a Nacho
Vizcaino i l’accèssit a Martín Iorlano.

Es declara desert el procediment de contractació
per a la gestió de manteniment i consergeria del
Poliesportiu i del Camp de Futbol Municipal de
Cubelles.

Junta de Govern Local
del 24 de gener de 2006
REGIDORIA DE CULTURA

REGIDORIA D'ESPORTS

REGIDORIA DE COMUNICACIÓ

Es ratifica el premi del concurs de Cartells
del XXIII Concurs de Roses a Martín Iorlano
i l’accèssit a Noemí Franco i Siles.

S’aproven les bases del concurs de cartells
i portada de la XVIII Diada de la Bicicleta 2006
i de la XIX Festa i 6èna. Fira de la Verema 2006.

S’aprova incoar procediment disciplinari
i sancionador per presumpte infracció ambiental
a l’Av. Garraf del Polígon Industrial Les Salines.

S’aprova la modificació de les dades contractuals
de la direcció d’obra d’arquitecte de l’ampliació
de la Llar d’Infants La Draga.

S’aprova l’obertura d’un nou concurs per
a l’adjudicació del contracte de serveis
per la gestió de manteniment i consergeria
del poliesportiu i del camp de futbol municipal
de Cubelles.

S’aprova incoar procediment sancionador
i de protecció de la legalitat urbanística al Camí
de les Trones.

S’aprova l’adhesió al Programa d’Informació
i Dinamització als Centres d’Ensenyament
Secundari (PIDCES), impulsat per la Diputació
de Barcelona.

S’aprova el preu públic del ball de Carnaval
2006 que es fixa en 5 € anticipada i 8 € a
taquilla.

S’aprova l’adhesió al programa d’escola d’hoquei
en cadira de rodes elèctrica al Club Sportiu BCN
Crackers.

Junta de Govern Local
del 14 de febrer de 2006

REGIDORIA D'ESPORTS

ALTRES TEMES

Junta de Govern Local
extraordinària
del 31 de gener de 2006

S’aprova el contracte menor amb l’empresa
A. Fonoll Planas SL per al subministrament
de prestatges metàl·lics per a l’arxiu de l’edifici
municipal l’Escorxador per import de 3.660,22 €.

S’aprova el contracte menor amb l’empresa
Señales Girod SL per a col·locar cartells indicatius
a la Desembocadura del riu Foix per import
de 2.847,56 €.

S’aprova el contracte menor amb Samex SL per
arranjar les voreres dels carrers Millera i Verge
del Pilar, a l’entorn del CEIP Vora del Mar, per
un import de 14.608,34 €.

Junta de Govern Local
del 24 de gener de 2006
ALCALDIA

S’aprova el conveni amb el Servei Català
de Trànsit en matèria d’educació per a la mobilitat
segura pràctica.

S’aprova el contracte menor amb Daraga Express
per al repartiment de 5.037 calendaris de 2006
per import de 2.804,60 €.

S’aprova el preu públic de venda de clauers
del Museu Charlie Rivel, a 2 € unitat.

S’incoa procediment disciplinari i sanciona-dor
per presumpte infracció ambiental a l’empresa
Nakara System SL (Puerto Bahia) per desenvo-
lupar activitat sense cap tipus d’autorització.

S’incoa procediment disciplinari i sanciona-dor
per presumpte infracció ambiental a l’empresa
Delgado Sarbonell SL per desenvolupar activitat
sense cap tipus d’autorització.

S’incoa procediment disciplinari i sanciona-dor
per presumpte infracció ambiental a l’empresa
Vialtec SL per desenvolupar activitat sense cap
tipus d’autorització.

S’aprova la certificació número 6 de les obres
de la primera fase dels vestidors i graderies
del camp de futbol per import de 21.972,49 €.

S’aprova l’actualització del Pla Local Jove
per a l’any 2006.

S’aprova l’adhesió al conveni marc en matèria
de joventut amb el Consell Comarcal del Garraf.

S’aprova l’adhesió de Ràdio Cubelles
a la Federació de Ràdios Locals de Catalunya.

Es ratifica la concessió del premi del concurs
de logotips de Ràdio Cubelles a Javier Arredondo.

REGIDORIA D'ESPORTS

REGIDORIA DE JOVENTUT

Junta de Govern Local
extraordinària
del 31 de gener de 2006 ALTRES TEMES

Junta de Govern Local
del 14 de març de 2006
REGIDORIA D'ESPORTS

REGIDORIA DE CULTURA

REGIDORIA D'0BRES I SERVEIS VIARIS

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

ALTRES TEMES

ALCALDIA

REGIDORIA DE CULTURA

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

REGIDORIA D'EDUCACIÓ

REGIDORIA D'HISENDA

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT

REGIDORIA DE CULTURA

S’aprova el contracte menor amb Musics
de Girona SCCL per a l’actuació de l’orquestra
Moby Dick per un import de 4.408 €.

S’aprova la certificació número 7 de la primera
fase de les obres dels vestidor i graderia del
camp de futbol per import de 35.653,15 €.

S’aprova l’annex 2005 del conveni marc
d’adhesió a la Xarxa Local de Consum amb
la Diputació de Barcelona.

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
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S’aprova la subvenció a les carrosses i els grups
del Caranaval 2006.

Es deixa sense efecte l’expedient de contractació
de la construcció de l’estació transformadora
del Centre Social i Nucli Antic i s’aprova
la memòria valorada, la documentació tècnica
i el plec de clàusules administratives per a la
seva construcció.

S’aprova el contracte menor amb ABS Informàtica
SL pel servei de manteniment anual
de les aplicacions informàtiques contractades.

S’aprova el contracte menor amb Litocrom
Preimpressió SCP per al subministrament
de 7.000 calendaris del 2007, per un import
total de 5.469,40 €.

S’aprova el conveni amb les associacions de
veïns de Mas Trader I i II per al manteniment
d’unes instal·lacions compartides aportant 1.800 €.

S’aprova la certificació número 8 de la primera
fase de les obres dels vestidor i graderia del
camp de futbol per import de 68.706,87 €.

S’aprova el plec de clàusules per a l’adjudicació
d’un rènting d’un vehicle per a la Policia Local.

S’aprova el contracte menor amb Produccions
Sonores SCP per al concert de Sant Jordi amb
els grups La Troba Kung Fu i Martingala per un
import total de 5.220,00 € IVA inclòs.

S’aproven les bases del X Concurs de Contes
i Narració Breu Víctor Alari i la quantia dels
premis (1.450 €).

S’aprova la revisió del projecte de construcció
de l’estació de bombeig, quedant el nou import
en 351.074,70€ que representa un percentatge
28,94% del preu del contracte.

S’aprova el plec de clàusules del contracte de
serveis de neteja dels edificis de la policia Local
i del CEIP Vora del Mar, per import de
290.281,28 €.

S’aprova la recepció parcial de les obres
d’urbanització del Pla Parcial i Residencial
Les Salines.

S’interposa denúncia a la Policia Local pels
desperfectes ocasionats al Camp de Futbol
Municipal.

Es revisa el projecte de construcció de les

ALTRES TEMES

Junta de Govern Local
del 28 de març de 2006
ALCALDIA

graderies i vestidors del camp de futbol
municipal, primera fase vestidors, quedant
el import en 920.561,76€ que representa un
percentatge 19,90% del preu del contracte.

S’aprova inicialment el projecte de millora
d’accessibilitat a les platges de Cubelles
amb un pressupost total de 178.420,40 €.

Es tramita l’informe d’adequació de l’activitat
de la central termoelèctrica amb una potència
màxima de 500 Mw, recordant la posició unànime
del consistori contra aquesta activitat.

REGIDORIA D'ESPORTS

REGIDORIA DE GOVERNACIÓ

REGIDORIA DE CULTURA

REGIDORIA DE COMUNICACIÓ

ALTRES TEMES

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

REGIDORIA D'URBANISME I PLANEJAMENT

REGIDORIA DE CULTURA

REGIDORIA D'ACCIÓ SOCIAL

Junta de Govern Local
extraordinària
del 31 de gener de 2006

REGIDORIA D'ESPORTS

Es contracte a l’Associació de Publicacions
Periòdiques en Català d’abast nacional per a
l’exposició de revistes en català “SupermerCAT”,
per un import de 3.000 €.

S’aprova el plec de clàusules que han de regir
el procediment negociat del contracte de serveis
per al concert de Lluís Llach a Cubelles, el dia
29 d’abril de 2006, per import de 16.240 €
i s’adjudica a Andreas Claus SL.

S’incoa procediment sancionador i de protecció
de la legalitat urbanística en relació a les
instal·lacions existents al camí de les Trones,
s/núm., consistents en unes instal·lacions
d’emmagatzematge i acopi de pneumàtics.

S’incoa procediment sancionador i de protecció
de la legalitat urbanística en relació a les
instal·lacions existents al camí de les Trones,
s/núm., consistents en unes instal·lacions
d’abocador i acopi de residus.

REGIDORIA DE COMUNICACIÓ

ALTRES TEMES

REGIDORIA D'0BRES I SERVEIS VIARIS

ALCALDIA

S’aprova el contracte menor amb Guirro
Distribuciones SCP per al subministrament
de gasoil al generador del Centre Social,
per import de 6.000 €.

Es sol·licita subvenció al Departament
de Treball i Indústria pels plans d’ocupació
2006.

S’aprova inicialment el projecte d’urbanització
de la Unitat d’Actuació Hotel Liga Sin Nombre.
Es recepcionen les obres d’urbanització de Mas
Trader II.

Junta de Govern Local
del 14 de març de 2006
ALCALDIA

S’aprova el conveni amb el Servei Català
de Trànsit en matèria d’educació per a la
mobilitat segura pràctica amb ciclomotors.

S’aprova el contracte menor amb Centaño
Management d’Espectacles SL per a la
contractació de les orquestres Aquarium
i Fundación No Hay Manera dins dels actes
de la Festa Major 2006.

Es signa el conveni amb la Diputació
de Barcelona sobre la xarxa d’informació
de serveis socials d’atenció primària (XISSAP).

S’aprova l’adhesió a la Xarxa Local
de Prevenció de drogodependències
de la Diputació de Barcelona.

S’adjudica el contracte de gestió de manteniment
i consergeria del Poliesportiu i del Camp
de Futbol Municipal a l’empresa SAFIS ESPORTS
S.L. per un import de 162.825 € anuals.
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Els grups polítics amb representació municipal
es van reunir el 23 de març per seguir
treballant en el Reglament de Participació
Ciutadana (RPC) que es portarà a votació en
el proper ple.

En el decurs d’un programa especial emès
per Ràdio Cubelles amb l’opinió dels polítics
municipals, tots els grups van mostrar el seu
posicionament.

El portaveu d’ERC, Víctor Pascual proposava
"un reglament el més obert i operatiu possible,
que sigui el més progressista possible, senzill
i entenedor".
També manifestava la seva confiança
en el treball conjunt que s’estava realitzant.

La regidora del Partit Popular de Catalunya,
Joana Navarrete diu que "les valoracions
s’hauran de fer quan el RPC estigui en marxa,
però té molt clar que cal sumar i no restar
esforços i buscar el consens de totes
les parts".

El portaveu d’ICb, Joan Amorós, apuntava
que cal fer camí perquè és clau perquè
l’Ajuntament obri un canal habitual on els
ciutadans puguin expressar-se posant en
marxa els elements necessaris de Participació
Ciutadana. “El reglament no pot ser fix i cal
anar modificant els mecanismes establint
marcs de relació entre els ciutadans i és
important arribar al consens màxim de totes
les forces polítiques.”

La regidora del PSC, Maria Lluïsa Romero
també hi creu i espera que un cop aprovat
no quedi en un calaix. “Pot ser millorable,
però sempre es pot modificar segons
les necessitats i el seu ús”.

El regidor d’ICV, Jordi Coch assenyala “haver
entrat diverses esmenes així com la sol·licitud
d’un calendari més ampli que, de moment,
s’està complint, i amb la previsió que el RPC
s’aprovi al mes d’abril”. Coch creu en
“el consens del RPC del grups polítics i en
la seva posada en marxa”, però apunta que
“si les associacions no hi estan d’acord no
ho aprovaran”.

El regidor convergent Joan Albet diu haver
defensat sempre el Reglament de Participació
Ciutadana que serà molt beneficiós i que
“acabarà amb el divorci que hi ha ara entre
ciutadania i Ajuntament”. El regidor de CiU
està convençut que és obert i que a mesura
que s’hi treballi s’anirà modificant. De fet,
apunta que s’ha marcat una clàusula de
revisió d’un any.

El Reglament de Participació Ciutadana (RPC) a punt pel ple de maig

La portaveu del grup polític Entesa per
Cubelles-Fic, Josefina Visus ha manifestat
que “encara que hi ha opinions que diuen
que el treball del RPC està sent molt lent,
val la pena perquè s’està treballant en equip
i s’està fent ben fet”.
També demana que “abans de portar-ho al
ple es facin les esmenes oportunes i que el
reglament sigui el més definitiu possible”.

Providència Alcaldia incoació procediment.
3 gener 2005.

Informes Secretaria núm. 9/2005 i 10/2005
de 10 març 2005, procediment legal per
l’aprovació del Reglament de Participació
i Reglament d’Organització i funcionament
Consell de la Vila.

Ple de 21 març 2005:

Creació Consell de la Vila de Cubelles.
Aprovació inicial Regl. Part. I Regl. Consell
Vila. Disposa un termini 60 dies per
al·legacions.

Publicació aprovació inicial al BOP núm. 83
de 7 d’abril 2005.

Termini per al·legacions a l’aprovació inicial:
Del 7 d’abril 2005 fins al 17 de juny
de 2005: Es reben 29 al·legacions.

Informe jurídic núm. 14/2005 de 27
de setembre 2005 en relació a les al·legacions.

Providència Alcaldia de data 26 d’octubre
de 2005:

Arxiu procediment iniciat amb data 3
de gener de 2005.
Incoació nou procediment, prenent com
a referent el document aprovat inicialment
al Ple de 21 de març de 2005 que inclou les
modificacions acordades pel Regidor i equip
govern derivades de les al·legacions
formulades.

Reunió amb grups polítics municipals el 23
de febrer de 2006. Lliurament document
provisional de treball (es van incloure totes
les al·legacions efectuades no contradictòries
amb la normativa vigent)

Reunió amb Associacions i entitats municipals

CRONOLOGIA DEL REGLAMENT
DE PARTICIPACIÓ:

el 23 de febrer de 2006. Lliurament mateix
document que als grups polítics municipals.

Reunió amb partits polítics municipals el 6
de març de 2006. (valoració conjunta
del document provisional de treball i proposta
de reunió conjunta amb entitats i associacions
municipals.  S’acordà calendari d’actuació).

Convocatòria i calendari actuació mitjançant
escrit del Regidor de Participació (RS
2006/867):

Fins 13 de març 2006: Termini per tal que
entitats i partits polítics presentessin a través
Registre les observacions, comentaris,
propostes i suggeriments al document
de treball.

Dia 15 de març de 2006: Distribució còpies
treball de totes les observacions i suggeriments
a entitats, associacions i partits polítics
interessats.

Dia 23 de març de 2006: Reunió grups
polítics i representants municipals.
Posada en comú de les observacions i acords
al respecte.

Dia 30 de març de 2006: Reunió conjunta
grups polítics i representants polítics amb
representants de les entitats socials, culturals
i veïnals.

Informe jurídic núm. 12/2006 de 27 de març
2006: procediment a seguir per l’aprovació
del Reglament:

Aprovació inicial pel Ple (majoria simple).

Informació públic i audiència als interessats
per un termini mínim de 30 dies per presentar
reclamacions i suggeriments.

Resolució de les reclamacions i suggeriments
presentats en termini i aprovació definitiva
pel Ple.  Cas de no presentar-se cap al·legació
o suggeriment, s’entendrà definitivament
adoptat l’acord.

Un cop aprovat el Reglament de forma
definitiva, publicació del text al BOP.  Entrada
en vigor quan s’hagi publicat completament
el text i hagi transcorregut un termini de 15
dies hàbils.

Proposta Regidor de Participació al Ple
de maig per aprovació inicial d’ambdós
Reglaments, disposant un termini de 30 dies
per al·legacions.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1

2

1

2

8.

9.

10.

11.

12.

13.

1

2

3

4
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La inauguració de les noves dependències
de l’Exposició Permanent del Clown Charlie
Rivel, popularment conegut com Museu
Charlie Rivel, va ser tot un èxit. El president
del Consell Comarcal del Garraf, Josep Antoni
Blanco, l’Alcalde de Cubelles, Josep Marcillas,
i la filla de l’artista cubellenc, Paulina
Schumann, van ser els encarregats de tallar
la cinta inaugural.

Un centenar de persones van prendre part
de la inauguració, que va consistir en una
visita a les instal·lacions amb les explicacions
del personal del museu. Després es va lliurar
a cada visitant una litografia de l’artista
sitgetà Joan Soler i Jové i una bossa
commemorativa de la inauguració del museu.

Finalment, la comitiva es va traslladar al
Centre Social, on es va inaugurar l’exposició
Memorial Charlie Rivel, del mateix Soler i
Jové. L'artista exposa tot el seu patrimoni
pictòric i literari, després de més de quatre
dècades seguint la trajectòria del clown
cubellenc. Soler i Jové va encetar, just després
de la seva mort, els memorials a Charlie Rivel,
després d'haver-li organitzat en vida diversos
homenatges arreu de Catalunya i Europa. La
mateixa exposició s’ha traslladat posteriorment
a la vila d’Arles de Tec, agermanada amb
Cubelles, en el decurs de la celebració de
Sant Jordi. La vila del Vallespir ha dedicat
aquest any la celebració d’aquesta setmana
de la cultura catalana al món del circ i,
especialment, al fill més il·lustre de la vila
cubellenca, Charlie Rivel.

Èxit de la inauguració de l’Exposició
Permanent del Clown Charlie Rivel
El nou espai està ubicat al Castell de Cubelles i s’ha traslladat gràcies
a l’acord amb el Consell Comarcal del Garraf

Sota el títol "Memorial Charlie Rivel", Soler
i Jové va moderar una taula rodona amb
la presència de diversos especialistes del
món del circ. Entre els convidats va destacar
la presència de Xavier Pèrez-Portavella
i Maristany, president de l'Associació
de Relacions Públiques i Comunicació; Josep
M. Cadena, historiador, periodista i crític
d'Art; Josep Bracons, historiador, Academic
de Belles Arts de St. Jordi, professor de
Restauració de Bens Culturals de Catalunya;
Genis Matabosc, historiador, museòleg,
director del Festival de Pallassos de Cornella;
Vicenç Llorca, periodista especialitzat en circ
i creador-director de la Revista Zirkolika;
Marcel Barrer, periodista, redactor de El Punt,
especialitzat en espectacles del món del circ;
Paulina Schumann, filla de Charlie Rivel,
artista de circ i amazona en la doma de
cavalls.

El dissabte 25 de març també va tenir una
trobada de plaques de cava al Centre Social
de Cubelles. En motiu d’aquest acte i de la
inauguració de l’Exposició Permanent del
Clown Charlie Rivel es va editar una placa
dissenyada per Joan Soler i Jové.

Taula Rodona Memorial Charlie Rivel

Soler – Jové va moderar una taula rodona sobre Charlie Rivel

Placa de cava commemorativa
de la inauguració del museu

El popular Benny Schumann, nét del pallasso
cubellenc Charlie Rivel, va participar en la
Jornada de Portes Obertes al Museu Charlie
Rivel. L'artista va aprofitar la seva presència
a Cubelles per participar d'una jornada que
va ser un èxit total de participació.

Els actes, organitzats per la regidoria
de Promoció Econòmica, pretenien donar
a conèixer les noves dependències del museu
i apropar la figura del clown cubellenc a tots
els nens i nenes. La presència del nét d'un
dels fill més il·lustres de Cubelles va ser un
al·licient més per als infants que van participar
de la jornada.

Els actes es van completar amb una actuació
infantil i el taller de pintura de cares
de pallasso, en la que va participar activament
Schumann.

Benny Schumann
a la Jornada de Portes Obertes

Benny Schumann: El nét del pallasso cubellenc
va visitar Cubelles

Paulina Andreu, Josep Marcillas i Antonio
Peregrina tallen la cinta inaugural.
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La XXIII edició del Concurs Exposició
de Roses de Cubelles es portarà a terme
al Centre Social entre el 19 i 21 de maig.

Es tracta d’un canvi d’escenari pensat,
principalment, per les bones condicions
de climatització, il·luminació i d’ubicació
del nou edifici, pensat en la proximitat
de la festa de les roses a la ciutadania.

Pel que fa a l’essència del concurs, poques
coses variaran. L’exposició de roses es farà
amb els exemplars participants en els diferents
concursos (estand Local, estand no local,
rosa sola, rosa més perfumada, rosa Charlie
Rivel, flor tallada de jardí i flor en test) i se
seguirà potenciant les mostres de jardins
i les exhibicions d’art floral, que tant bona
acollida han tingut en els darrers anys.

A més, la plaça del Centre Social acollirà una
exposició de mobiliari de terrassa i jardí, una
de les ambicions dels organitzadors del
concurs. En aquesta mateixa plaça tindran
lloc activitats diverses, com el concert dels
alumnes del taller de música Pizzicato,
exhibicions d’art floral i una desfilada
de moda.

L’entorn del Centre Social també entrarà
a formar part del recinte del concurs.
D’aquesta manera, el carrer Joan Roig i Piera
quedarà tallat al trànsit i s’instal·laran
parterres realitzats per les Jardineries Ventall
i Tegar, concessionaris del manteniment dels
jardins i places del municipi. Aquesta activitat
substitueix el Concurs de Jardins, que s’havia
realitzat en les últimes dues edicions. A més,
durant tot el cap de setmana, s’oferiran
diversos tallers de jardineria i es farà una
presentació oficial dels serveis de jardineria
de l’Ajuntament de Cubelles.

El recinte s’obrirà de divendres a dilluns
de 10 a 2 i de 4 a 9 hores, a excepció del
divendres, en què la inauguració oficial serà
a l’1 del migdia i l’obertura al públic a partir
de les 4 de la tarda.

El canvi d’ubicació respon
a l’existència d’un edifici que ofereix
unes condicions immillorables
per a la mostra roserista

CULTURA

El XXIII Concurs
Exposició de Roses
se celebrarà
al Centre Social

Enguany, novament gràcies a la col·laboració
de l’Associació d’Hosteleria i Comerç de
Cubelles, es repartiran 1.300 € en vals de
compra als establiments associats de Cubelles.

Aquests es repartiran en dos primers premis,
per als estands locals i no locals,
respectivament, de 150 €; dos segons de 100
€ i dos tercers de 50 €; acompanyats en tots
els casos d’un trofeu commemoratiu.

Per als classificats entre el quart i desè
classificat es concedirà un premi de 10 €
en vals de compra.

Pel que fa a les categories de Polianthes
i Pitiminís, es concediran, en cada categoria,
un primer premi de 80 €, un segon de 40 €
i un tercer de 20 €, tots acompanyats del seu
respectiu trofeu.

Finalment, per a les modalitats de rosa
sola local, rosa sola no local, rosa Charlie
Rivel i rosa més perfumada s’ha establert
un primer premi de 50 €.

Inauguració oficial

Com en els darrers anys, la inauguració oficial
del Concurs Exposició de Roses tindrà lloc
divendres 19 de maig, a l’1 del migdia.
Abans, a partir de les 10 del matí, els jurats
qualificadors de les diferents modalitats
del concurs passaran a valorar els exemplars
presentats.

Dissabte, de les 10 a l’1 del migdia, es faran
diverses activitats com la plantació del talús
del davant del Centre Social. A més es
desenvoluparan diversos tallers de disseny
i representació de jardins, de plantar plançons
d’aromàtiques, de fer bosses d’olor
i de reconeixement de plantes.

A les 7 de la tarda a càrrec del Taller
Pizzicatto, tindrà lloc el concert “Mozart”,
en commemoració del centenari de la seva
mort. Durant la celebració del concert tindrà
lloc la demostració d’art floral de Montse
Bertran, de la floristeria Carxen.

Ja diumenge, a les 12 del migdia hi ha
prevista la demostració d’art floral a càrrec
de Roser Enrique de la Jardineria Hibiscus.

A les 7 de la tarda s’està treballant en
l’organització d’una desfilada de roba de nens
i nenes i d’adults, que clourà el Concurs.

Premis

El Centre Social agafa el relleu de la Sala Multiusos
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Els comerciants participen del Concurs d’Aparadors

Divendres, 19 de maig

A partir de les 10 del matí els jurats passaran
a qualificar els diferents concursos.

A la una del migdia Inauguració Oficial
del XXIII Concurs Exposició de Roses Vila
de Cubelles.

A continuació lectura del veredicte del jurat
qualificadors i lliurament de premis.

A partir de les 4 de la tarda obertura al públic
de l’exposició.

A les 9 de la nit cloenda de l’exposició.

Dissabte, 20 de maig

A partir de les 10 del matí obertura al públic
de l’exposició.

De les 10 a les 13 hores:
Plantació del talús del davant del Centre
Social

Taller de disseny i representació de jardins.

Taller de plantar plançons d’aromàtiques.

Taller de fer bosses d’olor.

Taller de reconeixement de plantes.

El concurs que es mantè, i arriba a la seva
XXI edició, és el d’aparadors.
Amb la col·laboració de l’Associació
d’Hostaleria i Comerç s’insta als comerços
de la vila a decorar els seus aparadors amb
motius relacionats amb les roses i les flors.

Els guanyadors tindran un viatge de cap
de setmana patrocinat per les agències
Manhattan Travel, Gaudí Viatges i Quins
viatges.

CULTURA

XXI Concurs d’Aparadors
“Vila de Cubelles”

Programa d’Actes

A les 7 de la tarda a càrrec del Taller Pizzicatto
concert “MOZART” en commemoració
del centenari de la seva mort i demostració
d’art floral a càrrec de Montse Bertran
de la floristeria Carxen

A les 8 de la tarda a l’església Santa Maria
de Cubelles “Crònica del Quixot i el seu
temps” lectura dramatitzada.
Llibret i direcció Montse Lago amb Salvador
Estalella, Pilar Mallofré, Antònia Saumell,
Dani Fonoll i Angie Raspall del Grup de Teatre
del Casal de Cultura.
Música: “El somni impossible de Don Quixot”
enregistrada als estudis de Ràdio Cubelles.

Diumenge, 21 de maig

A partir de les 10 del matí obertura al públic
de l’exposició.

A les 12 del migdia demostració d’art floral
a càrrec de Roser Enrique de la Jardineria
Hibisqus.

A les 7 de la tarda desfilada de roba de nens
i nenes i d’adults.

A les 9 de la nit cloenda de l’exposició.

Les autoritats visiten l’exposició de roses
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Les obres d’ampliació de la llar d’infants avancen

El nou gimnàs del CEIP Charlie Rivel
i la tercera escola d'educació primària seran
una realitat en els propers anys.
La conselleria d'Educació va agafar el
compromís davant la regidora d'Educació,
Pilar González, i l'Alcalde de Cubelles, Josep
Marcillas, de construir el nou equipament
del Charlie Rivel abans
del curs 2007-2008 i el nou centre educatiu
per al curs 2010.

Els responsables polítics cubellencs es van
reunir el 8 de març amb el director dels
Serveis Territorials d'Educació a Barcelona II
(Comarques), Jaume Pallarols, i el seu equip.
Per a Josep Marcillas,
"el Departament ha entès l'esforç que hem
fet en els darrers anys en matèria educativa
i ens ha concedit la construcció del gimnàs
de l'escola Charlie Rivel". El projecte
de construcció de l'equipament ja està
pressupostat per a aquest any 2006 i per al
del 2007 s'iniciarà el procés de licitació de
les obres, que contemplen un espai d'uns
250m2, per a que entri en funcionament el
curs 2007-2008.

Per a Pilar González, aquesta és una notícia
que "l'hem acollit amb molta il·lusió, perquè
era un greuge comparatiu respecte al CEIP
Vora del Mar que el Charlie Rivel no tingués
gimnàs". A més, la regidora d'Educació
considera que "amb la construcció de tres
noves aules, el menjador i el gimnàs, l'escola
recupera l'excel·lència perduda per la
massificació d'alumnes".

L'Ajuntament aconsegueix el compromís
d'Educació per fer el gimnàs del Charlie
Rivel i la tercera escola
El gimnàs estaria a punt per al curs 2007-2008 i la tercera escola,
com a molt tard, per al curs 2010

L'Ajuntament de Cubelles no vol que la manca
de places educatives que va provocar el
creixement desmesurat de la població torni
a portar problemes. Per això, des de la posada
en funcionament del CEIP Vora del Mar, el
govern local treballa colze a colze amb el
Departament d'Educació per a planificar el
futur educatiu del municipi.

Dintre d'aquesta planificació, el Departa-ment
ha agafat el compromís de construir una nova
escola de primària, al costat de l'Institut de
Cubelles, que com a molt tard entraria en
funcionament el curs 2010-2011. Marcillas
assegura que "els estudis d'evolució de la
població que tenim indiquen que en un
període d'uns dos anys, les escoles del
municipi es podrien quedar petites".

És per aquest motiu que, tenint en compte
la impossibilitat d'ampliar els centres escolars,
s'ha començat a planificar la construcció del
nou centre educatiu.
El procés constructiu, previst perquè el centre
entri en funcionament el 2010, es podria
avançar atenent a les necessitats del municipi.
"Es podria començar en uns mòduls mentre
es construeix l'escola, seguint el mateix procés
que al Vora del Mar", explica l'Alcalde.

Pilar González, per la seva banda,
va informar que l'estudi encarregat per

la regidoria per justificar les necessitats de
treballar en la tercera escola indica que "el
17% de la població són infants en edat
escolar". A aquesta dada cal afegir el fet que
el 19% de la població de Cubelles són joves
entre 25 i 34 anys, parelles joves amb
possibilitats de tenir fills. "Estem il·lusionats
i tranquil·litzats perquè tenim el futur
planificat", assegura González.

A més, de les reunions amb Educació,
l'Ajuntament ha aconseguit el compromís de
portar a terme una inversió per "rentar-li la
cara al CEIP Charlie Rivel". Per aquest motiu,
Marcillas i González van anunciat la redacció
d'una memòria valorada perquè la Generalitat
pressuposti la seva execució el 2007. "Tot i
això, treballarem perquè ho puguin fer en el
2006", va anunciar la regidora d'Educació.

L'Institut d'Educació Secundària de Cubelles
oferirà, a partir del curs 2006-2007, les
modalitats de batxillerat científic, tecnològic
i humanístico/social. Per al proper curs
s'impartirà primer de batxillerat i, de cara
al curs 2007-2008, el segon.

Pel que fa ala possibilitat de portar a terme
un mòdul d'esports, la regidora d'Educació,
Pilar González, va comentar que "és difícil,
perquè no és un institut consolidat, però no
ho descartem".

Pel que fa a la llar d'infants, les obres
d'ampliació que ja s'han iniciat permetran
incrementar en un 50% el número de places.
Però el govern municipal és conscient que
aquesta mesura no serà suficient, per la qual
cosa ja ha començat a treballar en la
planificació de la construcció d'un nou centre
d'ensenyament infantil.

El primer pas ha estat acordar la inclusió del
projecte en els pressupostos d’enguany, que
s'han d'apropar properament.

El passat 1 d’abril va començar el Curs
de Monitors/es d’Activitats de Lleure Infantil
i Juvenil a l’Espai Jove, a càrrec de l’Escola
de Formació “Traç”, autoritzada per la
Secretaria General de Joventut. Aquest curs
és el necessari per obtenir el diploma de
Monitor/a d'Activitats d'Educació en el Lleure,
homologat per la Generalitat de Catalunya.

La convocatòria ha estat un èxit i ja que s’han
ocupat les 22 places disponibles. Fins i tot
hi ha gent que s’ha quedat en llista d’espera.
Des de la regidoria de Joventut s’està valorant
la possibilitat d’organitzar un segon curs de
monitors, davant del fet que molta gent s’ha
quedat sense poder-hi assistir per manca de
places.

La tercera escola, en projecte

Batxillerat a l'IES Cubelles

Gran participació al curs de monitors
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ACTIVITATS CENTRE SOCIAL

De dilluns a dijous
10 a 12 h. Cursos de Català
Org. Regidoria de Cultura
Dilluns
18 a 21 h. Curs de Massatges
Org. Associació de Dones La Fita
20 a 22 h. Balls de saló
Org. Associació Balls de Saló
“Tempo de Ball”
Dimarts
16 a 18 h. Puntes de coixí
Org. Puntaires de Cubelles
17 a 20 h. Manualitats
Org. Associació de Dones La Mar
18:30 a 19:30 h. Taller d’expressió corporal
Org. Sincroart
18:30 a 19:30 h. Taitxi
Org. Associació d’Amics del Taitxi
Dijous
17 a 20 h. Manualitats
Org. Associació de Dones La Mar
18 a 21:30 h. Francès
Org. Regidoria de Cultura
Divendres
17 a 20 h. Manualitats
Org. Associació de Dones La Mar
20 a 22 h. Balls de saló
Org. Associació Balls de Saló
“Tempo de Ball”
Dissabte
20 a 22 h. Balls de saló
Org. Associació Balls de Saló
“Tempo de Ball”

De dilluns a dissabte
16 a 20 h. Espai de la Gent Gran
Espai dirigit a tots els jubilats i pensionistes del
municipi amb activitats diverses: jocs de cartes,
premsa diària, televisió, jocs de taula...

Dilluns
10 a 11 h. Ioga
11 a 12 h. Taller de memòria (iniciació)
12 a 13 h. Taller de memòria (continuació)
Dimarts
10 a 11 h. Aeròbic
Dimecres
10 a 11 h. Taller de nutrició
Dijous
10 a 11 h. Aeròbic
Divendres
10 a 11 h. Taitxi

Del 19 al 21 de maig
XXIII Concurs Exposició de Roses de Cubelles
2 de juny
A les 7 de la tarda Conferència – col·loqui
de la Associació Unesco Garraf
A la sala de reunions

Activitats mensuals

Del 24 d’abril al 6 de maig. Exposició Trens de fums i altres. Exposició fotogràfica sobre les diferents
línies de la península del fons de l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya.

Del 25 de maig a l’11 de juny. Exposició de Pilar Gràcia Tamayo

Del 12 al 18 de juny. Exposició dels alumnes de l’IES Cubelles

Dies 16 i 17 de juny. SupermerCAT. Mostra de revistes editades en català, dins dels actes
de commemoració del 25è aniversari de Ràdio Cubelles.

Del 21 de juny al 6 de juliol. Exposició de pintura de Jocelyne Marmottan. L’artista cubellenca afincada
a Mèxic exposa algunes de les seves millors obres pictòriques.

Cursos

Activitats per a la Gent Gran

Horaris d'entitats

Centre Social de Cubelles C. Joan Roig i Piera, 3-5 · Tel. 93 895 75 51 · gelabertem@cubelles.org
De dilluns a dissabte, de 10 a 14 h., i de 16 a 22 h.

Cor l’Espiga, entitat coral (Despatx 2)
Dilluns 17 a 20 h.

AAVV Mas Trader II sector, entitat veïnal
(Despatx 3)
Dilluns de 17 a 20 h.
Dimarts de 16 a 18 h.
Divendres de 17 a 20 h.

Associació de Balls de Saló “Tempo de Ball”,
entitat esportiva (Despatx 3)
Dilluns de 20 a 21 h.
Divendres de 20 a 21 h.

Por derecho propio, entitat social (Despatx 4)
Dilluns de 17 a 20 h.
Dijous de 17 a 20 h.

Associació de Dones La Fita, entitat de dones
(Despatx 5)
Dilluns de 18 a 20 h.
Dimecres de 18 a 20 h.

Tale Talamo, ONG (Despatx 6)
De dilluns a divendres de 10 a 14 h.
Dilluns, dimecres i divendres de 17 a 20 h.

Alcohòlics Anònims, entitat social (Despatx 6)
De dilluns a divendres de 20 a 22 h.

Sincroart, entitat cultural (Despatx 2)
Dimarts de 19 a 22 h.
Divendres de 19 a 22 h.

Amics del Taitxi, entitat esportiva (Despatx 3)
Dimarts de 18,30 a 19,30 h.

Federació d’AAVV, entitat veïnal (Despatx 3)
Dimarts de 10 a 12 h.
Dijous de 10 a 12 h.
Dissabtes de 18 a 20 h.

Associació de Dones La Mar, entitat de dones
(Despatx 5)
Dimarts de 17 a 20 h.
Dijous de 17 a 20 h.
Divendres de 17 a 20 h.

Associació juvenil “El Cubell”, entitat juvenil
(Despatx 7)
Dimarts de 17 a 22 h.
Dijous de 17 a 22 h.

Associació del Voluntariat, entitat social
(Despatx 2)
Dimecres de 17 a 19 h.

Agrupació de Balls Populars, entitat cultural
(Despatx 2)
Dimecres de 19 a 22 h.
Dissabtes d’11 a 13 h.

Club d’Escacs “El Castell”, entitat esportiva
(Despatx 3)
Dimecres de 19 a 21 h.
Dissabte de 17 a 21 h.

Fauna Cubelles, entitat ecologista (Despatx 7)
Dimecres de 20 a 22 h.

Associació d’Amics d’Unesco – Garraf,
entitat social (Despatx 4)
Divendres de 16 a 22 h.

Agrupació Sardanista Anella Oberta,
entitat cultural (Despatx 5)
Dissabtes d’11 a 12 h.

Club Ciclista Cubelles,
entitat esportiva (Despatx 6)
Dissabte de 17 a 21 h.

Grups d’Estudis Cubellencs “Amics del Castell”,
entitat cultural (Despatx 7)
Dissabtes de 12 a 14 h.

AAVV del Nucli Antic, entitat veïnal
(Despatx 7)
Dilluns de 18 a 20 h.
Divendres de 19 a 21 h.

Exposicions
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El passat 25 de març vam donar el nostre últim adéu
al qui fou l’alcalde de Cubelles Isidre Piñol. Va ser una
cerimònia multitudinària, trista, emocionant... Adjectius
dedicats a un gran cubellenc, un gran company, un
gran amic. Una gran persona que va posar les seves
energies al servei del seu poble, que va pacificar un
municipi dividit i que va crear un grup polític per
a treballar pel municipi: l’Entesa per Cubelles. L’Isidre
se’ns ha anat, però el seu nom quedarà per sempre
més escrit en majúscules a la Història de Cubelles.

Aquestes setmanes, tota la gent de l’Entesa, que encara
som molts, hem viscut dies de certa tristesa i dolor,
perquè hem perdut la persona sense la qual,
possiblement, l’Entesa per Cubelles no existiria.
Va començar la seva singladura político – social en
el món sindical, a l’empresa Cables Pirelli. Després
es va integrar al moviment Anti – Tèrmica, moviment
reivindicatiu que va acabar amb la fundació de l’Entesa
per Cubelles i que ha donat tres alcaldes diferents
i més de vint anys de govern a la vila. Un projecte amb
persones de procedència política i social diversa, que
va acabar convertint-se en la gran família que encara
som. Per a nosaltres, és com si haguéssim perdut
a un pare, l’home que ens va crear i que ens va ensenyar
com estimar i dedicar-nos a la nostra vila. Persones
com en Piñol no haurien d’anar-se’n tant aviat, perquè
la seva experiència encara seria molt útil per a un
municipi com el nostre.

Per a molts de nosaltres, l’Isidre Piñol ha estat una
persona molt important a les nostres vides. Ara ja no
hi és i a molts ens han quedat moltes coses per
preguntar-li, molt afecte per demostrar-li, molt agraïment
per oferir-li. Creiem que ara ens toca a nosaltres fer-
nos ressò del llegat de la seva trajectòria social i ser
capaços de fer pinya els uns amb els altres. Estem
segurs que sigui on sigui ens reclamaria que doblem
els nostres esforços en allò que ell sempre va tenir per
bandera: el servei a la ciutadania.

Des de l’Entesa per Cubelles seguirem treballant perquè
tots els cubellencs, tinguem l’origen que tinguem, ens
mirem en la seva imatge i la seva trajectòria social
i política en el nostre camí per fer de Cubelles
un municipi cada cop millor. I també ens agradaria
que el seu record no s’esborrés mai. Que els nostres
fills i néts sàpiguen qui va ser l’Isidre Piñol i què va
significar per a la vila de Cubelles.

És evident que l’Isidre, en arribar al final de la seva
vida, ha deixat un rastre d’accions i obres en benefici
del seu poble. No tots els temps són iguals i cal saber
valorar el fets dintre del període que ens ha tocat viure.
La visió que tenim les persones, el nostre propi judici,
no és prou neutral i això s’acusa, especialment, en el
cas de les persones que es dediquen a la política,
sobretot en un poble on tothom es coneix.

I això també ho ha viscut l’Isidre. La Història jutjarà,
com a tots, la seva tasca que, estic segur, ha estat
molt positiva. Es va guanyar el cor de molta gent,
a la qual va respectar fos quina fos la seva ideologia.
A ell li hem d’estar agraïts moltes persones, perquè
ens va deixar una vila que es fa estimar i on cada dia
es treballa per viure millor.

Descansa en Pau, Isidre. No t’oblidarem mai.
Fins a sempre, Alcalde.

ec-fic ciu

Sobre el procés licitador
per la creació d'un Complex Mixt
Esportiu-Hoteler a Cubelles.

psc

Entesa. Dejadlo ya!!

icv

Agraïment públic d'ICV
de Cubelles.

Isidre Piñol, un gran cubellenc

Ha començat el procés licitador pel qual s’adjudicarà
l’execució del complex mixt esportiu-hoteler que es
situarà on actualment hi ha la Sala Multiusos.

Hem de dir que el nostre grup municipal està molt
content i il·lusionat amb aquest projecte ja que, creiem
que dinamitzarà el poble de Cubelles.És un projecte
engrescador que crearà llocs de treball per a la població
cubellenca i serà un espai de relació pels veïns
del poble.

Tots sabem què saludable és practicar esport, i dins
dels esports n’hi ha un que es caracteritza pels beneficis
que aporta a l’esquena, zona del cos que moltíssima
gent pateix dolors, és la natació. Doncs els veïns
de Cubelles, gràcies a aquest projecte, podrem practicar
aquests i altres esports, com el tennis, en un recinte
en condicions i a preus econòmics.

No podem oblidar-nos de la importància que
té pel poble la creació d’un hotel de quatre estrelles,
que donarà suport a la projecció del turisme de Cubelles.

Ja és hora que el poble comenci a tenir serveis i llocs
de relació i entreteniment per la gent que hi viu, no
volem un poble dormitori, volem un poble viu.

Darrerament, hem pogut escoltar i veure a la premsa
declaracions on s’afirma que s’estan produint irregulari-
tats en aquest procés d’adjudicació.

Tenim la certesa i obligació de dir que no és així.
La mesa va trobar diferències entre les dades numèriques
de la superfície de l’hotel i els plànols, i s’ha donat un
termini d’un mes perquè el licitador aclareixi aquest
dubte.

Si ho fa així, la mesa només estaria aprovant un
avantprojecte que quedaria condicionat a unes
modificacions que els tècnics han recomanat fer, per
a la posterior aprovació del projecte. Però en cap cas
s’està fent il·legalitats ni irregularitats. S’està treballant
perquè es considera que el projecte és molt positiu
pels veïns de la nostra vila, i no seria bo perdre una
inversió d’aquestes característiques.

La credibilitat i la legitimitat, d’ICV.

Potser la millor manera de saber que estàs fent les
coses ben fetes, és quant la gent parla bé de tu. Això
t’encoratja a seguir amb la teva tasca, i en el nostre
cas, a seguir lluitant per aconseguir un poble de futur.

Fa poc, el grup d’ ICV, vam ser convidats a una reunió
oberta conjuntament amb altres sectors del nostre
municipi i en la que hi havien persones de diferent
ideologia política, molt representatives dins l’ àmbit
municipal. En un moment d’aquesta reunió, una de
les persones representants d’un dels col·lectius, i no
vinculada a la nostra coalició, va voler donar la seva
opinió sobre l’ actuació política municipal d’ ICV. En

veu alta i sense prejudicis, va qualificar el nostre grup
com la formació, avui per avui, més creïble i més
legitimada per gestionar el nostre Ajuntament.

Si busqueu en el diccionari de la Llengua Catalana
el concepte: credibilitat o tenir crèdit, trobareu que
quan fa menció a les persones diu que, tenir crèdit és;
Confiança que inspira la veracitat d’algú.

És digne d’ admiració que una persona vinculada
a altres moviments polítics, reconegui la feina ben feta
d’unes sigles amb les quals no s’identifica. Per això
des del grup d’ICV no ens queda més que agrair les
paraules d’aquesta persona, i pensem que la manera
més adient per fer-ho és a través d’aquest article,
públicament.

Una de les moltes prioritats que té el nostre grup és
seguir mantenint aquesta credibilitat. Pel que fa a la
legitimitat, a la que feia referència, només serà efectiva
el 100% si a les urnes els cubellencs i cubellenques
dipositen la seva confiança democràticament a favor
del grup d’ICV.

Des d’ICV tenim la percepció que molta gent està
esperant un canvi radical en les maneres de fer política
municipal. Nosaltres com a polítics, però també com
a veïns i veïnes de Cubelles, també volem que en
el nostre poble governi la credibilitat i la legitimitat

Per això a aquesta persona que va posar aquests
apel·latius a les nostres sigles, de nou gràcies.

Habíamos oído que la ENTESA
(partido “independiente” que tiene la alcaldía) no
volvería a presentarse a las elecciones municipales del
2007.

Este “macutazo” inicial nos alegró a más
de uno, que siempre hemos considerado que si alguien
quiere hacer política en beneficio de
la sociedad puede hacerlo desde partidos con cara y
ojos, capaces de poner orden en colectivos que pueden
llegar a olvidar el objetivo de su acción social.

Los últimos pelotazos municipales de Marbella y
Orihuela ponen de manifiesto que los gobiernos locales
son susceptibles de chanchullos sin fin, más en
beneficio de los que gobiernan que de los gobernados.

Si cuesta controlar las actividades de
los responsables municipales de un partido
de izquierdas (la derecha es obvio que no controla),
¿quién controlará la de los partidos supuestamente
independientes? La respuesta es que el control lo ejerce
quien lo financia
y vemos a diario en la prensa que en todas
partes suelen hacerlo sectores cercanos
a la especulación urbanística.

Los partidos independientes mantienen su protagonismo
municipal en todas partes. Pero que nadie se engañe,
cuesta creer que sea por “amor local” o por “altruismo
social”. Eso suele evidenciarse en la gestión municipal.
Puede potenciarse la vivienda social, las guarderías,
el trabajo, la sanidad o la enseñanza, o puede ejercerse
el gobierno sólo para construir pisos. Ahí se ve.

La ENTESA parecía dividida. Los rumores apuntaban
a que su secretariado no quería volver a presentar
candidatura el 2007. En cambio sus actuales
representantes en el consistorio, sí.

Los mismos rumores decían que ninguno de los actuales
goza del prestigio suficiente para “tirar del carro” y
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pp

Sí a una Veguería pròpia

icb

Cubelles va endavant!

erc

La immigració com a fenomen
social.

El nostre grup, Iniciativa per Cubelles, considerem
que el futur de Cubelles passa per la participació
dels ciutadans en la presa de decisions, cosa que
significa que aquest futur ha de ser a voluntat
de tots els cubellencs i les cubellenques.

Aquest és el desenvolupament en el què creiem,
el que neix de nosaltres mateixos.

Des del nostre punt de vista, valorem important qualsevol
enfortiment de la societat civil, que no necessàriament
ha de passar per la integració en grups polítics. És per
això que volem felicitar dues iniciatives recents
que enriqueixen el panorama d’aquesta participació
ciutadana.

Saludem el naixement de dues entitats, diferents
en els seus objectius, si bé, al nostre entendre
complementàries en les seves actuacions.

Ens referim a una associació orientada a la preservació
del patrimoni natural del nostre municipi, Fauna
de Cubelles, la qual si bé per ara centra el seu esforç
en un espai tant necessitat de preservació com ho és
el delta del Foix, no dubtem que ajuda a posar en valor
el conjunt del patrimoni natural del nostre poble, que
no és poc i que ho necessita.

Una segona associació d’origen recent, l’Associació de
Veïns del Casc Antic també creiem que té molt a fer
en la preservació del nostre patrimoni comú, en aquest
cas el patrimoni cultural constituït per l’entorn urbà
originari de Cubelles. Un altre tema en el qual també
hi ha força feina a fer.

Els temes en els què poden incidir aquestes associacions
creiem que tenen un alt interès per Cubelles, donat
que el nostre municipi ha sofert un creixement
demogràfic desmesurat que no ha facilitat suficientment
una bona integració dels nous ciutadans, element
imprescindible per a què tots entrem en un debat
distès en la planificació del futur comú.

La valoració dels elements emblemàtics en el territori
que compartim és un factor clau per al benestar i la
convivència harmoniosa de les persones que l’habitem,
a més de reforçar la nostra identitat col·lectiva i l’orgull
de pertinença a aquest poble.

Enhorabona i desig d’encerts a aquestes noves
associacions, com a les altres, i expressar el compromís
d’ICb en treballar conjuntament en els objectius que
podem compartir.

El PPC en el seu XIè Congrés celebrat a Sitges, proposava
un Pacte Català entre totes les forces polítiques per
buscar el consens en la reordenació territorial de
Catalunya. S’hauria de contemplar necessàriament la
divisió del país en vegueries,
i s’hauria d’escoltar l’opinió dels Ajuntaments
i de les comarques.

Des del PPC de Cubelles insistim en que és necessari
i imprescindible el diàleg i el consens amb la resta
de forces polítiques, entitats municipalistes i estaments
civils per abordar aquest assumpte cabdal per a la
política de la nostre comarca.

La revisió del model territorial del Garraf, s’ha de tracta
amb serenor i tranquil·litat, amb voluntat d’aglutinar
el màxim consens possible en el marc de taules
de treball amb esperit de pacte tant en els Ajuntaments
de la nostre comarca com en el Consell Comarcal.

Amb aquesta reflexió el PPC de Cubelles fa una crida
a que s’acceleri el debat polític sobre  aquesta qüestió
i a no posposar possibles controvèrsies. La reforma
territorial que proposa el PPC del Garraf, s’han de
“pair” amb calma, i és imprescindible que les premisses
bàsiques sobre les quals s’ha assentat històricament
la nostra Comarca del Garraf no canviïn de manera
“revolucionada” des de hipoteques purament
electoralistes.

El PPC de Cubelles entén que no tots els municipis de
la nostre comarca han de tenir les mateixes
competències perquè són molt heterogenis per la qual
cosa la distribució de serveis i dels recursos econòmics
corresponents hauria de ser asimètrica.

Al mateix temps el PPC de Cubelles pretén satisfer les
necessitats inicials de finançament de la nostra comarca
per tal de reequilibrar i cohesionar més el nostre territori
i millorar els serveis públics.

Considerem que aquesta nova divisió ha de tenir dues
característiques: el seu objectiu ha de ser un millor
servei als ciutadans, i no ha de tenir segones lectures
partidistes; no pot ser una nova divisió afegida a les
actuals.

Hem de projectar i defensar el nou àmbit supracomarcal
amb suficient personalitat històrica, cultural i social,
amb similars característiques geogràfiques
i demogràfiques, activitats econòmiques comunes,
problemàtiques compartides i semblants idiosincràsies
ciutadanes.

Volem un únic en territorial entre el Govern
de la Generalitat i els Consell Comarcal que denominem
vegueria.

D’aquesta manera, la vegueria que demanem assumiria
les actuals competències de la diputació provincial
de Barcelona basada en la cooperació amb els ens
locals i de divisió per a la prestació dels serveis de
l’administració de l’estat, que preveu la Constitució
Espanyola.

Però també hauria de convertir-se en descentralitzat
de la Generalitat de Catalunya i gaudir així, d’una
administració catalana més propera per a tots els
ciutadans.

Aquest nou òrgan institucional haurà de tenir un caràcter
funcional, representatiu dels municipis de la nostre
comarca i amb una clara voluntat de cooperació operativa
entre els diferents Ajuntaments. Ha d’absorbir les
actuals competències relacionades amb la planificació
conjunta d’urbanisme i desenvolupament territorial,
medi ambient, mobilitat i transport, promoció econòmica
i habitatge entre altres.

L'acollida i la integració del nou flux de persones
immigrades és un dels reptes socials més importants
de la societat cubellenca. Quan parlem d'interculturalitat
estem davant d’un repte en què es planteja una recreació
de les cultures com un cert model d'organització
de la vida social en societats diverses, com una resposta
democràtica i integradora a la qüestió de quina
convivència hem de construir.

Quan la interculturalitat fa referència a diversitat es
presenta sovint com una oposició entre dos grups
homogenis: nosaltres, que som la societat receptora,
i  ells, les persones immigrants, els estrangers.

Catalunya es troba davant d'un doble moviment
migratori, el que va des de l'Europa del Nord a la costa
mediterrània i el que té un sentit invers, des de la
ribera Sud cap al Nord desenvolupat. No hem d’analitzar
solament la  procedència geogràfica, sinó sobretot llur
situació econòmica i social variada, un estatus
i un marc de drets ben diferent.

Els immigrants de països de la Unió Europea, com ara
alemanys, anglesos i francesos, tenen una bona situació
econòmica. Hi trobem jubilats i professionals liberals;
estan molt ben considerats socialment i no tenen
problemes per entrar, disposant d'un ampli marc
de drets legals, incloent-hi la seva participació en
les eleccions municipals.

Per altra costat trobem els estrangers procedents
del Tercer Món, amb grans  limitacions d'entrada, un
sistema molt complicat que els restringeix la residència
i permisos. Pateixen un desequilibri de drets i un
reconeixement  inferior als nacionals i als comunitaris
establert per la Llei d'estrangeria. Són vistos amb recel
i preocupació; al mateix temps, els necessitem i els
considerem un problema. Són bàsicament marroquins
i llatinoamericans, i es dediquen als sectors de
la construcció i els serveis.

Hem de definir sens dubte un model social que ha de
saber harmonitzar els diferents col·lectius socials on
la cohesió social representi l’objectiu primer de treball
i on el reconeixement de la identitat nacional seria
l’altre pilar. Cal lluitar per una ràpida integració en
el país. Una lluita en què l’escola, la sanitat i els
serveis socials en són clars protagonistes. Cal acceptar
la diferència sense perdre la nostra identitat.

És el gran repte de Cubelles! Però, com podrem mantenir
un model de país si no aprenem a acceptar-nos com
a hereus d’una Cultura, d’una Llengua d’una Nació?

Es per tant,  que des del PPC de Cubelles i des dels
nostres Grups Municipals del Patit Popular dels diferent
Ajuntaments del Garraf demanem una vegueria pròpia
junts amb les comarques del Alt Penedès, Baix Penedès
i la Anoia.

andan buscando un cabeza de lista tras el que arroparse.
Finalmente, el anuncio cansino del ¡más de lo mismo!
La ENTESA se vuelve a presentar.

Esta legislatura ha podido suponer la despedida digna
de una coalición/partido que ha gobernado Cubelles
durante (a nuestro juicio) demasiados años. Incluso
ha podido ser la legislatura de tránsito dónde aquellos
que, de manera sana, quisieran seguir ejerciendo
la política municipal pudieran hacerlo en las formaciones
que más próximas les pareciera. Pero no. Quieren
seguir en el ruedo. Renuncian a salir por la puerta
grande. Tal vez crean que su faena, actual o futura,
bien vale las orejas y el rabo de un toro llamado
Cubelles.

En beneficio de Cubelles, ¡dejadlo ya!
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El Consorci de Turisme del Garraf, amb
la col·laboració de la Cambra de Barcelona
i la Diputació de Barcelona, ha publicat
la Guia Turística i la Guia de Serveis
de la comarca del Garraf. L’edició de les guies
s’ha portat a terme en col·laboració amb
els sis ajuntaments comarcal. En el procés
d’edició de les guies turístiques, el Consorci
ha tingut molt present que aquesta publicació
havia de ser atractiva i pràctica per al visitant
i que fos el màxim d’actual per garantir
la seva utilitat. D’aquesta manera, i tenint
en compte el volum d’informació que es
pretenia difondre, s’ha dividit la Guia en dues
publicacions que s’han de distribuir
conjuntament.

La primera d’aquestes publicacions és la Guia
Turística, que té per objectiu principal facilitar
als visitants o turistes la informació relativa
a totes les possibilitats que ofereixen els
municipis del Garraf per gaudir del temps
de lleure als visitants. La publicació fomenta
el coneixement de la diversitat de l’oferta
turística del Garraf així com també
la descoberta de les peculiaritats de cada
un dels municipis. Les versions en castellà,
francès i anglès es traduiran i s’editaran
durant els propers mesos.

S’enceta la guia parlant del litoral del Garraf,
del paisatge interior i dels espais d’interès
natural. S’encapçala cada un dels apartats
amb una explicació dels principals atractius
turístics de la comarca i s’hi aprofundeix
detallant quines són les infraestructures, els
equipaments i els serveis que fan possible
la pràctica de les activitats que poden fer els
visitants, tant pel seu compte com de manera
organitzada per les empreses que hi ha a
la comarca. Seguidament, la guia descriu
els principals llocs d’interès que el visitant
trobarà visitant a peu els municipis, seguint
l’itinerari que recomanat.

El següent apartat es destina als edificis
emblemàtics del Garraf, convertits avui en
Museus. S’explica amb detall quines són l
es col·leccions que s’exhibeixen i el tipus de
visita que es pot realitzar en cada un d’ells.
La nostra gastronomia i els vins D.O. Penedès
elaborats als cellers de la comarca, així com
els dolços i la Malvasia de Sitges tenen també

El Consorci de Turisme del Garraf edita
la Guia Turística del Garraf
La Guia de Turisme es pot trobar ja en català i es traduirà a altres
idiomes, mentre que la Guia de Serveis ja es troba editada en català,
castellà, anglès i francès

Nous materials turístics del Consorci de Turisme del Garraf

el seu espai en aquesta Guia. A continuació
i descrites començant per l’estiu i acabant
per la primavera trobem les festes
i esdeveniments que es succeeixen al llarg
de tot l’any als municipis de la comarca.
El darrer apartat està dedicat a l’oci i el plaer
d’anar a comprar a qualsevol dels centres
comercials a cel obert i als mercats.

Per altra banda, la Guia de Serveis Turístics,
està editada en quatre llengües (català,
castellà, francès i anglès) i segueix la mateixa
estructura que la Guia Turística. Recorrent
les seves pàgines es poden trobar els serveis
que ofereixen les platges del Garraf, el detall
de les activitats nàutiques que ofereixen
les empreses de la comarca, les dades per
contactar amb aquestes empreses i amb
els ports esportius. De la mateixa manera,
trobem el detall de les activitats a la natura
que es poden realitzar en els entorns naturals
protegits de la comarca, les dades per
contactar amb les empreses que les ofereixen
i les dels centres d’informació dels Parcs.

També recull les dades de les empreses
que ofereixen rutes i visites culturals així com
el detall de les activitats que organitzen,
les dades i horaris dels museus i dels centres
d’interès cultural de la comarca, la informació
dels cellers que organitzen visites guiades
a les seves instal·lacions, el calendari amb
les principals festes i esdeveniments que
tenen lloc a la comarca. La informació sobre
els allotjaments de la comarca està recollida
amb uns criteris molt similars als dels fullets
d’allotjaments de Sitges i Vilanova i la Geltrú.
A continuació trobem la informació, dates

i horaris dels mercats de cada una de les
nostres poblacions.

I per acabar, la informació de les empreses
de lloguers diversos, la informació dels
transports a la comarca, la informació i horaris
de les oficines d’informació turística i altres
telèfons d’interès. A la part central de la guia
hi ha la informació sobre els restaurants de
la comarca.

Amb aquesta guia es fomenta la descoberta
del Garraf de manera integrada i es dóna
informació suficient als visitants amb
l’objectiu que coneguin les possibilitats
que la comarca ofereix per realitzar diverses
activitats, segons quines siguin les motivacions
per les quals han decidit venir al Garraf.

Des del Consorci de Turisme del Garraf
consideren que “els orientem o els guiem
per tal que gaudeixin de moltes experiències
que els hi seran ben satisfactòries si les
realitzen pel seu compte, i també els hi
donem informació útil i classificada per
si decideixen realitzar les activitats de la mà
d’algunes de les empreses de la comarca,
amb el valor afegit que això suposa”. L’objectiu
final és que “els visitants marxin amb la
sensació, les ganes i la il·lusió de voler tornar”.

En una primera fase la Guia es distribuirà
des de les Oficines d’Informació Turística
de la comarca i es cobrarà 2 € per exemplar.
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La regidoria de Promoció Econòmica,
conjuntament amb el Servei de Patrimoni
Arquitectònic Local de la Diputació
de Barcelona, ha organitzat per al proper mes
de juny i setembre quatre visites guiades
al Castell dels Marquesos d’Alfarràs.

Les explicacions aniran a càrrec
de la historiadora Raquel Lacuesta Contreras
i del arqueòleg Albert López Mullor.

Les visites, restringides a un màxim de 15
persones, es portaran a terme els dies 2, 15

Visites guiades al Castell de Cubelles
Les visites comptaran amb les explicacions de la historiadora Raquel
Lacuesta i l'arqueòleg Albert López

i 16 de juny. El divendres 2 de juny, les
visites seran al matí (12 h.) i a la tarda (16,30
h.), mentre que les visites del divendres 15
i dissabte 16 de setembre seran a les 12 h.

Per a inscriure's, les persones hauran
d'adreçar-se personalment a l'Oficina
de Turisme en l'horari habitual d’atenció
al públic. Per qualsevol informació prèvia
poden trucar al telèfon 93 895 25 00 de
l'Oficina de Turisme, o bé al 93 895 32 50
de la Regidoria de Promoció Econòmica.

La junta de govern local ha donat el seu vist-
i-plau perquè el consistori cubellenc formi
part del consorci de municipis que optaran
a una de les llicències de televisió digital
terrestre del multiplex de Vilanova i la Geltrú.

En la decisió ha tingut molt a veure l’aposta
decidida que fa el govern municipal pels
mitjans de comunicació locals i comarcals
com a eina de participació ciutadana, com
demostra la commemoració dels 25 anys
de l’emissora municipal Ràdio Cubelles
que se celebra enguany.

En un principi, el consorci el formaran tots
els municipis del Garraf (Vilanova i la Geltrú,
Sant Pere de Ribes, Sitges, Cubelles, Canyelles
i Olivella). D'aquests, Vilanova i la Geltrú,
Sitges i Cubelles ja han expressat la seva
voluntat d'adherir-se a aquest canal comarcal.

En el cas de Vilanova i la Geltrú –Canal Blau
TV- i Sitges – Maricel TV-, ja disposen
d’un canal de televisió local estable, mentre
que a Cubelles ha funcionat fins fa no gaire
temps el canal Cubelles TV, que emetia gràcies
a la feina desinteressada de l’associació
juvenil El Peix Agulla.

Els estudis de la nova televisió comarcal,
que començaria a emetre el 2007, estarien
centralitzats a Vilanova i la Geltrú, dins
de l’edifici Neàpolis. Aquestes dependències
municipals es van construir per, entre d’altres,
encabir la televisió i la ràdio locals. Malgrat
tot, no es descarta l’existència de centres
de producció en els altres municipis,
especialment a Sitges.

Un cop creat el consorci, cada municipi haurà
de ratificar en ple la seva inclusió, així
com l’aportació que ha de fer per cobrir
les despeses corrents de la nova televisió.

El procés de concessió de llicències públiques
de la televisió digital terrestre es va iniciar
a primers del mes d’abril, amb l’anunci
de la Generalitat de Catalunya de la posada
en marxa de la licitació.

Les modificacions de domicili fiscal
de l’IBI s’hauran de notificar a Hisenda

Cubelles formarà part
del consorci que aspira
a la gestió del canal
comarcal de televisió
digital terrestre

La Direcció General del Cadastre i l’Agència
Estatal d’Administració Tributària han informat
a l’Ajuntament de Cubelles que, en virtut del
conveni signat entre aquests dos organismes,
les modificacions del domicili fiscal de
l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) no es
podran realitzar en les oficines municipals.

Aquests canvis s’han de comunicar
directament a les delegacions d’Hisenda
corresponents.

Per aquest motiu, les persones que en els
últims anys hagin canviat el seu domicili
fiscal hauran de comunicar-ho a les Oficines
d’Hisenda per rebre correctament l’Impost
de Béns Immobles (antiga contribució)
dels propers exercicis.

La modificació pels altres Impostos i Taxes
Municipals s’hauran de continuar fent
a l’Ajuntament.
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Els cubellencs van oferir el passat 25
de març el seu comiat a l'Alcalde de Cubelles
entre 1983 i 1993 Isidre Piñol i Borràs.
La bandera de Cubelles i el bastó d'alcalde
van romandre al llarg de tota la cerimònia
religiosa sobre el fèretre del l'alcalde amb
més temps de dedicació de l'etapa
democràtica de Cubelles.

Piñol va morir a Barcelona, a l’edat de 73
anys. Durant la seva etapa política municipal
va ser alcalde representant a l’Entesa per
Cubelles entre 1983 i 1993, i va dedicar els
seus esforços durant setze anys a l’Ajuntament
de Cubelles (1979 – 1995). A les eleccions
de 1979 liderà la llista de l’Entesa per
Cubelles, de la qual era un dels membres
fundadors, i durant la legislatura 1979–1983
fou primer tinent d’alcalde i responsable de
la cartera de Governació.

El 1983 resultà elegit alcalde, càrrec que
renovaria el 1987 i el 1991 amb una majoria
aclaparadora. En diverses etapes assumí
directament les regidories d’Urbanisme
i Hisenda. El novembre de 1993 presentà
la dimissió com a alcalde, sent substituït per
Joan Vidal. Tot i això, encara continuà al
consistori com a tinent d’alcalde d’Urbanisme
fins al final de la legislatura. Tot i que mai
va tornar a l’Ajuntament com a regidor, anys
més tard es va vincular a la secció locals del
Partit dels Socialistes de Catalunya a qui va
donar suport, abans de tornar al secretariat

L’Ajuntament de Cubelles va aprovar
inicialment, en el ple del mes de febrer, una
ordenança que regularà les activitats
comercials que es desenvolupen a la via
pública. El regidor de Promoció Econòmica,
Antonio Peregrina, va explicar que l’ordenança
“pretén regular les activitats a la via pública,
especialment les parades d’artesania, gelats,
xurreries, premsa i terrasses de l’hostaleria”.

El document marca els criteris que se seguiran
a partir d’ara per a l’adjudicació d’activitats
comercials que suposin l’ocupació de la via
pública. “Aquest supòsit”, explica Peregrina,
“no estava regulat i actualment s’estan donant
peticions i calia ordenar-ho mitjançant una
ordenança amb criteris objectius”. El procés
de redacció del reglament ha estat força
participatiu, ja que s’ha passat a tots els
partits i s’han recollit els seus suggeriments.

Tots els grups municipals van mostrar el seu
suport a la proposta. Jordi Coch (ICV) va
demanar que “les activitats que es considerin
de temporada, la llicència estableixi que cal
desmuntar les instal·lacions un cop acabat
aquest període”. Per la seva banda, Joan
Albet (CiU) va demanar que el període de
resposta de la sol·licitud sigui més curt, i no
dos mesos com estableix l’ordenança, i que
el silenci administratiu sigui positiu.

La regidoria de Promoció Econòmica
ha informat que a partir del dia 2 de maig
de l’horari d’atenció al consumidor serà els
dimarts d’11 a 13 i els dijous de 17 a 19.

Per tal de concertar visita els usuaris s’hauran
de dirigir a l’Ajuntament en horari d’atenció
al públic, de dilluns a divendres de 10 a 14
i els dijous -fins a finals de maig- de 17 a 19.

Isidre Piñol, alcalde de Cubelles entre 1983 i 1993

Els cubellencs
donen un emotiu adéu
a l'Alcalde Isidre Piñol
Va ser enterrat a Cubelles,
després d'una sentida i emotiva
cerimònia

de l’Entesa per Cubelles, a la qual tota
la vida, sentimental i físicament s’hi sentia
vinculat.

Isidre Piñol es va destacar com a líder sindical
a l’empresa Pirelli Cables de Vilanova, on va
treballar al llarg de molts anys. La seva
independència respecte a les centrals
sindicals, ja reconegudes o a la clandestinitat,
li va fer guanyar-se el respecte dels companys
i dels dirigents dels altres sindicats. Tot i que
diversos partits polítics d’esquerres es van
disputar la seva militància, ell es va mantenir
fidel a la seva opció independent, de la qual
s’enorgullia.

Durant la seva etapa a l’Alcaldia va destacar-
se per la seva tasca per tornar a aglutinar
socialment a la població de Cubelles. També
va portar a terme la recuperació de El Full
de Cubelles (1984), la inauguració del Pavelló
Poliesportiu (1986), la construcció del pont
de Mas Trader (1991), l’adquisició del Castell
dels Maquesos d’Alfarràs (1987),
l’agermanament amb Arles de Tec (1992) i
la urbanització del Polígon Industrial (1993),
entre d’altres.

Familiars, amics, companys, polítics locals
i comarcals, veïns... Tothom es va apropar
fins a l'església de Santa Maria de Cubelles
per donar el darrer adéu a Piñol. Mossèn
Joaquím Lluís va recordar la seva època
de dedicació al municipi de Cubelles, que
va durar setze anys, dels quals deu ho va fer
com a Alcalde de la vila.

Per la seva banda, Josep Marcillas, Alcalde
de Cubelles, va intervenir en la cerimònia,
d'acord amb la família, per dedicar-li unes
emotives paraules d'elogi i de record per qui
va ser una de les figures polítiques més
importants de la transició democràtica a
Cubelles. A la cerimònia de comiat d'en Piñol,
a part de tota la família, van assistir ex
alcaldes i polítics locals; bona part del
consistori local; l'alcalde de Canyelles, Xavier
Robert; i l'alcalde de Sant Pere de Ribes
i president del Consell Comarcal del Garraf,
Josep Antoni Blanco, entre d'altres.
Des de l'Ajuntament de Cubelles, que va
declarar tres dies de dol oficial al municipi,
durant els quals la bandera de Cubelles va
onejar a mig pal, vol reiterar el seu condol
i solidaritat cap a la família Piñol.

Tres dies de dol oficial per la mort
de l'exalcalde Piñol

L'Ajuntament de Cubelles va decretar tres
dies de dol oficial per la mort de l'exalcalde
cubellenc Isidre Piñol i Borràs. Durant aquests
tres dies la bandera de Cubelles va onejar
a mig pal dels edificis municipals.

La mort de Piñol, l'alcalde amb més temps
de dedicació de la història de la democràcia
local, es va produir a Barcelona el 23
de març cap a primera hora de la tarda. Josep
Marcillas, Alcalde de Cubelles per l'Entesa
per Cubelles, el mateix grup amb el que Piñol
va arribar a l'alcaldia, va manifestar que
"m'agradaria que el poble de Cubelles valorés
la seva tasca".

El ple aprova inicialment
una ordenança

per regular les activitats
comercials a la via pública

L’ordenança pretén regular
les parades al carrer

Modificació dels horaris
d’Atenció al Consumidor
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Els alcaldes d'Arles de Tec i Cubelles, René
Alá i Josep Marcillas, respectivament, van
ser els encarregats de clausurar l'exposició
que Joan Soler-Jové ha realitzat a la vila del
Vallespir. La comitiva cubellenca es
completava amb el regidor de Cultura, Miquel
Padreny; la filla d'en Charlie Rivel, Paulina
Andreu Schumann; el pintor Joan Soler-Jové
i el periodista Josep Maria Cadena.

Els representants cubellencs van visitar
l'exposició que Joan Soler-Jové ha presentat
a Arles de Tec entre el 22 i el 29 d'abril,
a l'església de Sant Salvador. La mostra
pictòrica ha tingut un gran èxit i ha estat
visitada per bona part dels residents a Arles
de Tec. Després es va fer una visita a la
biblioteca municipal, que durant aquests
dies ha presentat una mostra de cartells
de circ, i a l'exposició de dibuixos i escrits

Josep Marcillas i René Alá clausuren
l'exposició de Soler-Jové a Arles de Tec
L'acte va comptar amb la presència del periodista Josep Maria Cadena,
que analitza els temes de circ i cultura a les pàgines d'El Periódico

que els alumnes de l'escola han fet al voltant
del tema del circ i Charlie Rivel.
Ja a l'ajuntament, Josep Maria Cadena,
periodista d'El Periódico que s'encarrega
de temes culturals, va parlar dels origens
del circ a Catalunya. A més va fer un elogi
de la tasca artística de Soler-Jové. Josep
Marcillas, per la seva banda, va recollir
algunes anècdotes de la vida del fill il·lustre
de Cubelles, Charlie Rivel. Així mateix,
l'alcalde cubellenc va recordar l'impuls donat
a l'agermanament Arles de Tec-Cubelles
durant els darrers sis anys.

Finalment, René Alá, alcalde de la vila d'Arles
de Tec, va agrair tant a Joan Soler-Jové
la seva decisió de portar la seva exposició
a la vila del Vallespir, com a l'Ajuntament
de Cubelles per la seva activa col·laboració.

L'acte va finalitzar amb el lliurament, per
part de l'Ajuntament de Cubelles, de
les litografies emmarcades que ha editat
el consistori en motiu de l'exposició de Joan
Soler-Jové a Cubelles i a Arles de Tec.
Igualment, l'artista va lliurar una col·lecció
dels seus llibres a la biblioteca municipal.

Els alcaldes d'Arles de Tec i Cubelles

La Deixalleria comença l'aplicació
de les bonificacions de la taxa de recollida
d'escombaries
Els usuaris de la Deixalleria es poden beneficiar fins a un 30%
de descompte del rebut de la brossa

La Deixalleria comença a aplicar els descomptes

La Deixalleria Municipal ja disposa
dels talonaris de bonificacions en la taxa
de recollida d'escombraries, que es recull
a l'ordenança fiscal núm. 11, corresponent
a la taxa per a la recollida d’escombraries.

Els beneficiaris d'aquests descomptes seran
els usuaris del servei que ell facin servir un
mínim de 15 vegades a l'any (10%)
i un màxim de 45 cops anuals (30%).
Entremig hi ha un escalat de descomptes i
viatges. Fins a 20 viatges el descompte serà
del 10%; entre 21 i 35 viatges, un 15%;
de 36 a 45, el 25% i a partir de 45 viatges
un 30%. Tot i`això, per tenir la consideració
de viatge cal que l'usuari porti un mínim
de residus (1/2 kg. de restes de poda, envasos
lleugers, paper-cartró i piles; i 1 kg. de vidre).
En el cas dels residus que només es poden
portar a la Deixalleria, no s'estableix cap
mínim.

Per poder acollir-se a la bonificació de la taxa
d'escombraries, cal que els usuaris
de la Deixalleria sol·licitin el talonari
de bonificacions. En aquest constaran
les dades personals, un codi d’usuari
i el tipus i quantitat de residu/s aportats
i que serà emplenat i segellat pel personal
responsable de la Deixalleria. Al final de l’any
l’usuari haurà de presentar-lo a l’Ajuntament
per tal que s'apliqui la bonificació en el rebut
de les escombraries.

La Deixalleria Municipal està ubicada
a l’Avinguda Onze de Setembre, en la zona
del Clot del Bassó, dins de la urbanització
Mota de Sant Pere. El servei disposa
de contenidors per a la recepció de vidre,
envasos (plàstics, llaunes i tetra-briks), paper
i cartró, fusta, voluminosos, restes vegetals
i de poda, ferralla, runa i olis. A més, a la
Deixalleria es poden portar bateries,

fluorescents, neveres i altres electrodomèstics,
residus especials com per exemple vernissos,
pintures i dissolvents.

A la Deixalleria Municipal únicament poden
aportar residus particulars, veïns de Cubelles,
oficines, petits comerços i ningú més que no
presenti autorització expressa de l’Ajuntament
de Cubelles.

La Deixalleria Municipal obre de dilluns a
dissabte de 9 a 1 del migdia, i els dimarts,
dijous i dissbtes de 3 a 7 de la tarda.
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L’Ajuntament ha anunciat l’ampliació dels
col·legis electorals de cara a properes cites
a les urnes dels veïns i veïnes de Cubelles
–el referèndum de l’Estatut podria tenir lloc
el proper 18 de juny-. Les principals novetats
anunciades són el trasllat del col·legi electoral
ubicat al Pavelló Poliesportiu Municipal
a les dependències de l’institut d’ensenyament
secundari, un cop posat en marxa aquest
equipament educatiu, i l’entrada del Centre
Social de Cubelles.

En el referèndum de la Constitució Europea,
el consistori cubellenc ja va portar a terme
una primera prova pilot de la descentralització
dels punts de votació. Llavors, les meses
electorals unificades a l’escola Charlie Rivel
es van diversificar per l’escola Vora del Mar
(secció 3a) i el Pavelló Municipal (secció 5a).

L’objectiu de la mesura és “apropar
els col·legis electorals als ciutadans, per tal
d’incrementar la participació en tots
els comicis electorals”, ha explicat Josep
Marcillas, alcalde de Cubelles. En l’horitzó
hi ha la voluntat de trobar el sistema que
afavoreixi més la participació dels ciutadans
i ciutadanes de cara a les eleccions municipals
del proper 2007.

Amb la reestructuració feta ara es dóna un
pas més enllà de la descentralització de
les meses electorals. El col·legi electoral del
CEIP Charlie Rivel perd una secció, la primera,
que es trasllada al Centre Social, que s’estrena
com a punt de recepció de votants. L’espai
que actualment ocupa aquest edifici ja havia
estat el col·legi electoral de Cubelles durant
molts anys, fins que es va decidir traslladar
a l’escola Charlie Rivel degut a l’increment
del número de votants.

El Charlie Rivel es queda amb els votants de
les seccions 2a, 4a i 6a (Eixample, Oest
Cementiri, Santa Maria, Sud Sumella, i les
urbanitzacions de Mas Trader I i II sector,
Corral d’en Cona, L’Estorera i Corral d’en
Tort); al Centre Social, la secció 1a (nucli
antic); el CEIP Vora del Mar acollirà els votants
de la secció 3a (Molí de Baix i Bardají);
i l’IES Cubelles que tindrà la secció 5a
(Marítim, Mota de St. Pere - Clot del Bassó,
- La Gaviota, Parc de Cubelles i La Solana).

L’Ajuntament de Cubelles ampliarà els col·legis electorals
El punt de votació del Pavelló es trasllada a l’IES i s’instaura el Centre Social per als votants del nucli antic

SECCIÓ 1 - NUCLI ANTIC
SECCIÓ 2 - EIXAMPLE / EIX. NORD
SECCIÓ 3 - MOLI DE BAIX / BARDAJI / EIX. BARD. VILANOVA
SECCIÓ 4 - EIX. LA CREU / STA. MARIA / SUD SUMELLA

SECCIÓ 5
UR. LA GAVIOTA
UR. PARC DE CUBELLES
UR. LA SOLANA
UR. CLOT DEL BASSÓ / PLA DE SANT PERE / MOTA DE SANT PERE
MARÍTIM

SECCIÓ 6
UR. MAS TRADER II
UR. MAS TRADER I
UR. CORRAL D'EN TORT
UR. RICREU
UR. LES ESTORERES
UR. CORRAL D'EN CONA
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La regidoria de Governació, a través de la
Policia Local, ha reeditat la campanya
de controls preventius d’alcoholèmia entre
els dies 7 i 16 d’abril. Els punts controlats
són diversos de la zona marítima, del nucli
antic, de la Mota de Sant Pere – Clot del
Bassó i el sector residencial Les Salines.

Dels 99 vehicles controlats en els set controls
efectuats, només un 5% van ser denunciat
per haver donat positiu. Aquestes dades han
estat valorades de forma “moderadament
positiva” pel regidor de Governació, Xavier
Grau. Per al responsable polític de la Policia
Local la situació ideal “hagués estat l’absència
de denunciats, perquè voldria dir que els
conductors són sensibles a la problemàtica
de barrejar alcohol i cotxe”. Malgrat tot,
el fet que només cinc vehicles hagin estat
denunciats i cap d’aquests hagin representat
l’obertura de diligències referma la idea del
cos policial de la idoneïtat d’aquests controls
puntuals i selectius.

El projecte de la Direcció General de Ports
i Transports del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat
de Catalunya de regenerar les platges locals
amb la sorra del port ha quedat aturat.

L'objectiu de l'organisme autonòmic era
el dragatge dels ports per tal d’extreure sorra
acumulada en determinades zones del fons
marí per efecte de la dinàmica litoral
i dipositar-la en aquelles platges dels municipis
més afectades per la pèrdua de sorra.

Els responsables de la Direcció General
de Ports i Transports i l’empresa encarregada
de dur a terme aquestes obres, es van reunir
prèviament a l'inici de les obres amb l’Alcalde
i el tècnic municipal de Medi Ambient, per

La Generalitat recuperarà les platges amb la sorra extreta del port
tal d’exposar en què consistirien aquests
treballs al municipi, concretament al Port
de la Tèrmica de Cubelles.

Les obres van començar el 13 de març, però
no es va trobar acumulació de sorra per dragar
tot i que en els estudis previs realitzats a la
zona, a causa de la dinàmica litoral, havien
variat considerablement en el moment
d’executar els treballs. Davant d'aquest fet,
el vaixell es va traslladar al port de Vilanova
i la Geltrú d’on sí es va extreure sorra suficient
com per ser dipositada a les zones de la Platja
Llarga més afectades.

Abans i durant l’inici de les obres s’han pres
una sèrie de mesures importants tal com
la presa de mostres de la sorra a extreure per

tal de determinar que les seves caracterís-
tiques són les adients per poder ser aprofitada
per recuperar platges del municipi, la previsió
que els residus resultants del dragatge siguin
tractats per gestors autoritzats, la senyalització
de totes les zones potencialment afectades
avisant de les obres a realitzar, la notificació
de l’inici i el desenvolupament de l’actuació
a les diferents administracions i ens afectats.

Des de la regidoria de Medi Ambient es confia
que la continuïtat d'aquest projecte permeti
una millora progressiva de la qualitat de les
platges locals.

La Policia Local repeteix la seva campanya de controls de l’alcoholèmia
Els controls es van fer en diferents punts del municipi entre el 7 i el 16 d’abril

El dispositiu contra el consum d’alcohol entre
els conductors s’ha instal·lat, també, en
horaris diversos des de les 5 de la tarda
i fins a les 5 de la matinada.

La major part dels controls es van portar
a terme a la rotonda de la zona Residencial
Les Salines on, en dos controls diferents,
s’han revisat 34 vehicles amb 2 positius.

Aquests controls es van efectuar els dies 9
i 16 d’abril, entre les 12 i les 3 de la matinada
i entre 2/4 de 9 i 2/4 de 10 de la nit,
respectivament. Dos positius també es van
registrar a l’Avinguda Onze de Setembre –
Pg. Fluvial entre els 16 vehicles controlats
el 16 d’abril d’1 a 4 de la matinada.

Finalment, a l’entrada de la carretera de Mas
Trader es va controlar un important número
de vehicles (18) sense cap denunciat, mentre
que a la plaça del Mar amb només quatre

vehicles es va efectuar la cinquena,
i definitiva, denúncia.

La campanya de vigilància de velocitat i els
controls s'incrementaran, d'acord amb
l'Associació de Veïns, durant els mesos previs
a l'estiu a fi efecte d'intensificar el treball
per reduir les elevades velocitats de conducció
en alguns punts concrets de la població.

Per altra banda, la Policia Local ha iniciat
patrulles a peu per tot el nucli antic, davant
les queixes veïnals per actes de vandalisme.

Els agents locals han incrementat la seva
presència en diverses hores del dia per la
zona, atès que hi havia força queixes dels
residents en aquest barri cubellenc sobre
a presència de joves que malmetien el
mobiliari urbà. Aquestes patrulles es
mantindran mentre s’evidenciï que la
problemàtica no desapareix definitivament.
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La regidoria d'Acció Social ja té gairebé
enllestits els actes de celebració d'una nova
edició de la Setmana de la Gent Gran.

Enguany les activitats s'iniciaran el 29
de maig i finalitzaran el dia 4 de juny.
La regidoria ha apostat per seguir ampliant
la festa organitzant actes durant tota una
setmana: exposició, conferència-col·loqui,
aeròbic, pel·lícula, havaneres, sardanes
i el dinar són alguns d’aquests actes.

La Setmana de la Gent Gran arrencarà el 29
de maig amb la lectura del pregó, que es
llegirà a les set del vespre des del balcó de
l’Ajuntament de Cubelles, i que anirà a càrrec
del perruquer Sr. Joan Fuster. A dos quarts
de vuit del vespre s'inaugurarà a la sala
de la Rectoria l'exposició Rostres, que ha
organitzat l’artista Anselm Cabús director
de l'Associació Sincroart. L’exposició és un
muntatge amb imatges que el mateix autor
combina, on l’espectador no resta indiferent.

Els actes seguiran l'endemà dimarts, 30
de maig, a les set del vespre i a l’espai
per la Gent Gran del Centre Social amb
una conferencia-col·loqui a càrrec de les
professores del Taller de memòria Myriam
Costa i Pilar Cases titulada “La memòria:
què és i perquè cal ocupar-nos d’ella”.
El regidor d’Acció Social i Sanitat, Joan
Andreu Rodríguez, ha apuntat que "el tema
d’aquesta conferència ha estat triat per
la mateixa gent gran".

Dimecres 31 de maig es projectarà
gratuïtament una pel·lícula, a les set de la
tarda al cinema Mediterrani. El dijous, 1 de
juny, a les 10 del matí tindrà lloc una classe
oberta d’aeròbic a l’Espai per la Gent Gran
del Centre Social, a càrrec del Centre
de Salut Llum. Els actes continuaran divendres
2 de juny, amb una cantada d'havaneres
a càrrec del grup "Xarxa".
L'acte, en el què també hi haurà el tradicional
rom cremat, serà a les set de la tarda i a la
plaça de la Vila.

L'acte central serà el de diumenge 4 de juny,
amb el dinar-homenatge a la Gent Gran.
A les onze del matí hi haurà una missa a la
Parròquia Santa Maria de Cubelles i una
ofrena a càrrec de la gent gran de Cubelles.

Tot seguit, a la plaça de la Vila, es farà una
ballada de sardanes, organitzat per l’agrupació
sardanista l’Anella Oberta.

Acció Social presenta els actes de la Tercera
Setmana de la Gent Gran amb la voluntat
de retre homenatge a aquest col·lectiu
Els actes se celebraran del 29 de maig al 4 de juny i es clourà, com
és habitual, amb el dinar de la Gent Gran

La regidoria d’Esports i l’Àrea d’Esports
de la Diputació de Barcelona organitzen,
el 3 de juny, les IV Jornades de Portes Obertes
a l’Esport, a les instal·lacions esportives
del municipi. Les jornades es porten a terme
amb la col·laboració de les entitats esportives,
que organitzen activitats relacionades amb
l’esport que practiquen.

De les 11 a les 14 i de les 18 a les 20,
el Club Petanca portarà a temes melès socials,
mentre que el Club Tennis farà partits d’adults
entre els seus socis de les 10 a les 14 i de
les 16 a les 18 de la tarda. També al matí,
al Pavelló Poliesportiu, es realitzarà una
exhibició de gimnàstica rítmica a càrrec dels
alumnes del CEIP Charlie Rivel, mentre que
el Club d’Escacs “El Castell”, de 12 a 14,
es jugaran partides clàssiques, partides
“comepiezas” i partides simultànies amb
el jugador del club Jordi Luque.

El Club Marítim, de 10 a 14, oferirà a tothom
que ho vulgui la possibilitat de participar
d’un passeig amb raquero (capacitat de cinc
persones adultes al mateix temps), un passeig
amb patí de vela i patí de val junior (dos
adults), un passeig en optimist (exclusiu per
a nens de set a catorze anys) i un passeig
amb una embarcació pneumàtica (tipus
zociac). A més a més, organitzaran una sessió
d’iniciació al golf platja.

Per a la jornada de tarda, el Club Patí ha
programat exhibicions d’hoquei i patinatge
de les 16 a les 18.30.

Cap a les dues del migdia tindrà lloc el Dinar
de la Gent Gran. En aquest mateix dinar es
farà la tradicional elecció del Padrí i la Padrina
de Cubelles 2006, i els respectius casals
d’avis homenatjaran un dels seus socis, a
més també es reconeixerà la persona més
gran del municipi.

Segons el regidor d'Acció Social i Sanitat “el
dinar d’enguany vol esdevenir l’homenatge
del municipi de Cubelles a les persones més
grans”. En aquest sentit, ha dit que “de
moment hi havia confirmades 500 persones
en aquest dinar popular”. Les inscripcions
per al dinar, que costa 7€, es poden realitzar
tant a l’espai de la Gent Gran del Centre
Social o al Casal d'avis de Caixa de Penedès.

El record de la Diada serà una sorpresa pels
assistents. La Setmana de la Gent Gran
es tancarà amb un Ball de Cloenda
que amenitzarà un trio musical.

Al mateix temps, com ja és tradicional al llarg
de tota la setmana, l’Associació de Voluntariat
Social visitarà els domicilis dels avis que no
es puguin desplaçar fora de casa seva, “per
acostar la festa a totes les persones grans
que no puguin sortir del seu domicili” com
apunta Rodríguez.

L’Ajuntament facilitarà uns autocars que
sortiran des de la plaça del Mercat per acostar
al avis que vulguin participar de la festa, al
pavelló del polisportiu municipal. Per a
aquelles persones que tinguin problemes de
mobilitat s’ha habilitat un vehicle adaptat
que sortirà des de l’església de Santa Maria
de Cubelles.

Segons ha explicat el regidor d’Acció Social
i Sanitat, Joan Rodríguez Serra, l’ampliació
dels actes a tota una setmana “va sorgir
després de reunir-nos amb els casals d’avis
i valorar la possibilitat de reunir un ampli
ventall d'activitats de temàtica diversa".

“L'objectiu”, ha afegit “és que el màxim
de persones puguin participar en algun
dels actes.

Per a més informació cal adreçar-se
a la regidoria d'Acció Social i Sanitat,
situada al Passeig Narcís Bardají, 12.
Tel. 93 895 24 57.

El Poliesportiu torna acollir les Jornades
de Portes Obertes a l’Esport

La regidoria d’Esports
organitza una nova edició
de les Jornades de Portes
Obertes a l’Esport
El 3 de juny, en col·laboració
amb l’Àrea d’Esports de la Diputació
de Barcelona, es portaran a terme
activitats relacionades amb les entitats
esportives
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RÀDIO CUBELLES

L’emissora municipal Ràdio Cubelles segueix
endavant amb els seus actes de commemo-
ració del 25è aniversari de la seva fundació.

Fins ara les activitats celebrades han tingut
una gran acceptació i un ampli seguiment,
principalment la Marató “25 hores, 25 anys”
i el X Concurs de Contres i Narració Breu
Víctor Alari.

L'11 de març de 2006 passarà a la història
de la llarga trajectòria de l'emissora municipal
Ràdio Cubelles per l'èxit de participació
i difusió de la Marató radiofònica "25 hores,
25 anys".
El programa especial es va iniciar el dissabte,
a les 11 del matí, i es va perllongar
ininterrompudament fins a les 12 del migdia
del diumenge. Entremig, 25 hores de ràdio
que van comptar amb la participació de bona
part dels col·laboradors i ex col·laboradors
d'aquesta emissora al llarg de tota la història.

En quant al concurs literari que porta el nom
del primer director de Ràdio Cubelles, en la
desena edició s’ha homenatjat a Víctor Alari.
L'acte va consistir en la musicalització de
poemes d'Alari a càrrec del vilanoví Ton
Dalmau, que va estar acompanyat en alguns
temes amb el saxo del cubellenc Tito Martínez.
Entre el públic, l'esposa i les filles del malaurat
professor, van emocionar-se amb els versos
musicalitzats, de la mateixa manera que ho
va fer tot el públic assistent.

Finalment, el concert d’en Lluís Llach, dins
de la seva gira d’acomiadament, va ser un
èxit de participació. El cantautor de Porrera
va fer gaudir al prop de 800 persones en el
decurs d’una jornada musical coorganitzada
amb la regidoria de Cultura.

L’Associació d’Empresaris del Garraf, Alt
Penedès i Baix Penedès amb motiu dels
Premis Adeg 2006 va atorgar un reconeixe-
ment a Ràdio Cubelles per la seva trajectòria
en el vint-i-cinquè aniversari de la seva
fundació. El lliurament de premis es va fer
durant la celebració de la Nit de l'Empresari
que va tenir lloc divendres 21 d'abril a l'Hotel
Melià de Sitges.

Més actes

Segueixen els actes del 25è aniversari de Ràdio Cubelles
L’emissora prepara un concert amb M-Clan, un campionat de play station i una exposició de revistes en català

És cert, tal i com em convidava fa unes setmanes a
fer en Ramon Francàs des de les pàgines del Diari de
Vilanova, que Ràdio Cubelles mereix aprofundir en la
seva història i realitat més enllà del 25è aniversari que
ara celebrem.

Em preguntaven fa uns dies si Ràdio Cubelles ha
complert, en tot aquest temps, els seus objectius
i la resposta no pot ser altre que un sí rotund i entusiasta.

El Ple de l’Ajuntament de Cubelles celebrat el 13 de
novembre de 1980 va aprovar per unanimitat el punt
17 d’aquella sessió ordinària que no era menys que
la “Propuesta creación un servicio para promoción
Participación Ciudadana en la gestión municipal”.

Aquesta importantíssima proposta portava inclosa
decisions avui històriques com la del seu punt segon:

CUBELLES 13 DE NOVEMBRE DE 1980

Els representants de Ràdio Cubelles amb les distincions
de l'ADEG

De cara al segon trimestre de l’any, Ràdio
Cubelles té previst seguir portant a terme
activitats.
Una de les principals és una campanya de
difusió de l’emissora municipal entre els veïns

i veïnes de Cubelles, per tal que coneguin
més i millor la ràdio local.

Per difondre aquesta imatge s’han penjat
banderoles a la carretera així com en alguns
carrers de més pas de ciutadans.

Però els actes del 25è aniversari de Ràdio
Cubelles es vol que arribin al ciutadà i que
aquest participi activament. Amb aquesta
finalitat hi ha previstos actes com el concert
de M-Clan, el 15 de juliol, un campionat
de Play Station i una exposició de revistes en
català. La comissió, però, seguirà treballant
per organitzar més actes de cara al 25è
aniversari.

“L’edició d’un full informatiu, de periodicitat mensual,
lliurat gratuïtament als veïns amb la finalitat d’informació
de la gestió municipal, i a més a més, obert
a col·laboracions i informacions d’interès per a la Vila”.
Així va néixer El Full de Cubelles que avui ha quedat
substituït, en quant a referent d’informació municipal,
pel nou Ajuntament Informa mentre que des de l’àmbit
de Cultura es redefineix la històrica capçalera
de El Full.

En una època tan convulsa com les darreries de 1980,
pocs dies abans del cinquè aniversari de la mort de
Franco, l’Ajuntament de Cubelles pren la sol·lemne
decisió de posar en marxa “un nou servei públic: una
emissora de ràdio municipal que, oberta a tota la
població, sense distinció d’ideologies ni ètnies pugui
fer una tasca formativa, informativa i d’esplai
a la població”. Al mateix temps, a aquest revolucionari
nou mitjà municipal per atendre una població que
superava de ben poc els dos mil habitants se li defineixen
les següents característiques: ha de convertir-se en
una emissora “catalana i catalanitzadora, autònoma
amb voluntat d’informació clara i exacta, sense cap
dependència ni condicionament, de participació dels
veïns, inserida en les realitats de l’àmbit local, lligadaa
l’Ajuntament com a organisme plenament representatiu
a nivell local –però com qualsevol servei municipal no
com a vehicle de propaganda del Consistori”-.

És, doncs, indubtable, que durant 25 anys d’emissió
ininterrompuda Ràdio Cubelles ha lluitat per complir
aquests objectius fins a convertir-se en un referent
molt més sòlid i amb molta més incidència de la que
mai van somniar ni preveure aquells representants
municipals que ja unes mesos abans, el 8 d’octubre
de 1980, ja van tractar del decret 175/1980 de 3
d’octubre a través del qual la Conselleria de Cultura
de la Generalitat de Catalunya obria la via a la creació
de les emissores municipals de Catalunya.

L’Ajuntament de Cubelles va sol.licitar la concessió
per la instal·lació i funcionament d’una emissora de
ràdio de freqüència modulada amb l’objectiu clar i
aleshores en castellà, segons l’acta literal, “de cumplir
con una de las obligaciones mínimas municipales como
es la de informar a la comunidad cívica y social a la
que estarà destinada y a fines educativos y culturales
que los ciudadanos precisen”.

Avui, 25 anys després d’aquella valenta decisió, cal
insistir en la importància actual de Ràdio Cubelles com
a element fonamental de la informació i la participació
veïnal en els afers públics. Per aquesta raó cal preveure
també la seva consolidació tècnica amb millores a
nivell tecnològiques i ampliació dels seus estudis per
donar cabuda a un nombre cada cop major de
col·laboradors.

És necessària la previsió d’adquisició d’una unitat
mòbil que rellanci l’activitat informativa i cal seguir
l’aposta per la professionalització i el manteniment de
la independència de les persones que avui, com al
llarg dels darrers 25 anys, mantenen actiu un servei
públic clau en la creació de consciència ciutadana.
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