
L’acord entre l’Ajuntament de Cubelles
i el Consell Comarcal del Garraf ha fructificat
amb el trasllat de l’exposició permanent d’en
Charlie Rivel a unes dependències
que dignifiquen la figura de l’universal clown.
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El nou CAP de Cubelles es podria construir
en un solar de titularitat municipal situat
entre els carrers Sebastià Puig i Miquel
Cortí. Així ho va anunciar en el ple ordinari
del mes de febrer el regidor de Sanitat,
Joan A. Rodríguez, que va assegurar que
els terrenys proposats per a la construcció
del nou centre mèdic "estan al costat de
l’edifici de l'antiga llar d’infants i a prop
de l'escola".

La presentació del nou logotip i un programa
especial van donar el tret de sortida
a la commemoració del 25è aniversari
de Ràdio Cubelles (107,5 FM).
L’emissora municipal ha creat una Comissió
dels 25 anys per a l’elaboració d’un ampli
programa d’activitats que s’allargaran fins
el 23 de febrer de l’any 2007.
Entre les activitats destaca la marató de ràdio
“25 hores, 25 anys”, el proper 11 de març,
i els concerts de Lluís Llach (29 d’abril)
i un grup dirigit als joves (15 de juliol).
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Mari Àngels Ivern i Ismael Lucas
guanyen el concurs de Mestres
Xatonàires

El reglament de Participació
Ciutadana es podria aprovar
en dos mesos

La Fundació “El Ventall”
s’encarregarà de mantenir part
dels parcs i jardins del municipi

Esports
Els tècnics estudien el projecte
del complex mixt esportiu

12

Educació
i Joventut

10

Comencen les obres
d'ampliació de la llar d'infants

Una trentena de joves
cubellencs participen amb èxit
de la sortida a Arles de Tec

     Comença l’aniversari
de Ràdio Cubelles

L’exposició permanent de Charlie Rivel
estrenarà nou espai el 16 de març

     El Departament de Salut
lliurarà al març el projecte
del nou Centre d’Atenció
Primària

Les obres de condicionament de l’espai han
anat a càrrec de l’empresa SAIA, que té
una àmplia experiència en actuacions
de conservació i restauració de patrimoni així
com la realització de maquetes.

Les pertinències del fill més il·lustre de Cubelles es podran veure, a partir
del 16 de març, al nou espai del Castell de 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 llarg de les primeres setmanes
del present any s’ha parlat molt de la meva
renúncia a la dedicació exclusiva
a l’alcaldia. Primer se’m va acusar pel sou
que cobrava pel càrrec d’alcalde; ara, quan
hi renuncio, també en benefici del municipi,
se m’ha acusat de posar al davant els meus
interessos personals als del municipi
de Cubelles... Una vegada més ha quedat
demostrat el poc criteri dels grups
de l’oposició a l’hora de carregar contra
la tasca del govern municipal.

Després de les eleccions del 2003 alguns
van posar-se la bena abans de fer-se cap
ferida sobre el número de dedicacions
exclusives que aquest govern tindria.

Aquests mateixos deien que no calien més
sous que els de l’alcalde, i tampoc estaven
d’acord amb la quantitat econòmica
establerta per a l’alcaldia. Ara, curiosament,
critiquen que l’Ajuntament de Cubelles no
tingui un alcalde amb dedicació exclusiva
–que el té- i, fins i tot, que no hi hagi més
regidors plenament dedicats al consistori
–que els té, també-.

La gran diferència entre el seu criteri i el
nostre és que dels regidors que dediquen
tots els seu temps al consistori, cap d’ells
cobra per cap altre concepte que no sigui
l’assistència als òrgans col·legiats (plens

i juntes de govern, principalment).
I jo, com a Alcalde, he deixat de cobrar el
sou de l’Ajuntament de Cubelles i a partir
d’ara la meva retribució vindrà d’una pensió
parcial estatal i de l’empresa privada a la
que torno a pertànyer, sense reduir ni un
sol minut la meva dedicació al municipi
de Cubelles.

He repetit, per activa i per passiva, que
la meva dedicació no es veuria minvada.
Però els grups de l’oposició no em creuen.
Ara, després de gairebé dos mesos, crec
que ha quedada demostrada que aquesta
dedicació no s’ha reduït i que la decisió
pressa està feta també en benefici de
Cubelles, simultaniejant-ho amb les meves
obligacions laborals.

Sóc una persona a la que li agrada prendre
decisions després d’haver-les estudiat.
També m’agrada atendre al major número
de veïns i col·lectius. I així ho he fet al
llarg dels meus anys a l’alcaldia, però
sempre planificant-me la feina de la millor
manera que sé. Ser Alcalde d’un municipi
com Cubelles, en constant creixement,
requereix una organització del temps
important i jo així tracto de fer-ho. I no és
gens fàcil, creguin-me.

Josep Marcillas i Massuet
Alcalde de Cubelles

A

La demagògia
de la meva renúncia



Es dóna compte del decret 473/2005 pel
que es resol l’avocació de les competències
dels regidors en matèria sancionadora de
les activitats sotmeses a la Llei d’Intervenció
Integral de l’Administració Ambiental.

Aquestes competències han passat a mans
de la regidoria de Promoció Econòmica,
en el cas de les infraccions lleus; a la Junta
de Govern, en quant a les infraccions greus
o molt greus; i a la regidoria d’Urbanisme
en els incompliments lleus en matèria de
disciplina urbanística.

S’aprova el calendari fiscal per al 2006.

S’aprova la bonificació a diversos
sol·licitants de l’import de les llicències
urbanístiques corresponent al 2005 segons
l’establert a l’ordenança fiscal número 3,
reguladora de l’impost de construccions,
instal·lacions i obres.

No s’aprova la proposta de modificació
puntual del Pla General, per a la seva
adequació al Pla Director Urbanístic del
Sistema Costaner. Als vots contraris de CiU
es van afegir les abstencions dels regidors
d’ICV, el PP i un d’ICb, que van fer
insuficient el recolzament de la proposta
per part de l'Entesa (EC), ERC i un regidor
del PSC (Miguel Ángel López va excusar
la seva presència al ple per motius
personals) i un d’ICb.

La modificació del Pla consisteix
en l’obligació que hi ha per part de la
Generalitat de Catalunya per adequar
el Pla General al que s’estableix en el Pla
Director. Maria Lluïsa Romero, regidora
d’Urbanisme, va explicar que "aquest
document mana sobre el Pla General
i s’han afegit designacions de les noves
claus al document de desenvolupament
urbanístic municipal".

Jordi Coch (ICV) va demanar "un treball
conjunt i el màxim consens possible en
el futur treball del Pla General". El regidor
de CiU, Joan Albet, va demanar que el Pla
General respongui, entre d’altres coses,
a la potenciació i preservació dels espais
naturals i al sector industrial. "Defensant
el dret del poble a decidir sobre el seu
futur, i preservant els espais naturals,
el Pla Costaner no respon a aquestes
necessitats i a Cubelles ens ha fet mal
perquè ens ha impedit desenvolupar una
zona industrial al costat del nucli urbà",
va dir el regidor convergent. Després
de debatre extensament el punt, l’Alcalde
Josep Marcillas va concloure apuntant
que "l’Ajuntament està adaptant-se al que
demana la Generalitat".

Maria Lluïsa Romero va mostrar la seva
voluntat, i la del govern, de treballar la
futura revisió del Pla General entre tots els
grups municipals i va respondre que "estic
d’acord en que ens hagin de dir de fora
el que hem de fer en aquest poble, no és
correcte" i va afegir que "la zona industrial
s’havia d’haver desenvolupat abans amb
una revisió del Pla General, que és
de 1993".

S’aprova unànimement l’ordenança
reguladora de guals i reserves de càrrega
i descàrrega de mercaderies de qualsevol
mena. Miquel Padreny, regidor d’Obres
i Serveis, va explicar que "aquesta
ordenança té l’objectiu de donar sortida
a la problemàtica d’alguns establiments,
en el moment que demanaven reserva de
càrrega i descàrrega per entrar els productes
als seus locals".

S’aprova unànimement la moció per
declarar el dia del municipi el 19 d’abril.
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PLENS MUNICIPALS

ALCALDIA

Mocions
dels grups polítics municipals

REGIDORIA D'HISENDA

REGIDORIA D'URBANISME I PLANEJAMENT

REGIDORIA D'OBRES I SERVEIS VIARIS

Zona de càrrega i descàrrega del carrer Girona

L’adaptació del Pla General al Pla Director Urbanístic no va prosperar

Ple ordinari del 19 de desembre de 2005

Una ordenança regularà els guals
i les zones de càrrega i descàrrega
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El ple va aprovar, amb l’abstenció d’ERC,
la moció presentada pel Partit Popular
de Catalunya (PPC) en la què s’insta
a Televisió de Catalunya a adoptar les
mesures necessàries perquè les emissions
en digital de la Corporació (TDT) arribin
el més aviat possible a Cubelles.

ALCALDIA

PLENS MUNICIPALS

Mocions
dels grups polítics municipals

ALCALDIA

REGIDORIA D'HISENDA

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

Es dóna compte del decret d’alcaldia
pel qual es creen les juntes de govern
deliberants.

Es va donar compte del decret d’alcaldia
pel qual l’Alcalde, Josep Marcillas, renúncia
a la dedicació exclusiva a l’Ajuntament
de Cubelles.

S’aprova l’adhesió al manifest elaborat per
la plataforma ciutadana per una empresa
inclusiva a Catalunya.

El ple va aprovar, amb els vots en contra
de CiU i l’abstenció del PPC, la modificació
puntual del Pla General d’Ordenació
Municipal de Cubelles per adequar-lo
al Pla Director Urbanístic del sistema
costaner. Aquest punt ja es va debatre en
la sessió plenària del mes de desembre,
sense que s’arribés al consens per poder
tirar-lo endavant.

El regidor convergent Joan Albet va titllar
de greu error la recuperació que es vol fer
de l’espai afectat per aquest Pla Director.

Llum verd a l’adaptació del Pla General al Pla director Urbanístic
del sistema Costaner

Ple ordinari del 16 de gener de 2006

Josep Marcillas oficialitza la seva
renúncia a la dedicació exclusiva
de l'Alcaldia

Per la seva banda, el grup municipal d’ICV,
que s’havia abstingut en el passat, ple va
canviar en aquesta ocasió la seva votació
i va votar a favor. També ho van fer els
regidors d’ICb, però fent constar en acta
que "tot i votar-hi a favor no acceptem
l’informe tècnic que recull afirmacions
de tipus polític", lamentant també que
"les demandes que havíem aportat al
respecte no s’hagin acceptat debatre".

La regidora d’Urbanisme, Maria Lluïsa
Romero, va agrair el canvi de votació
per part dels seus socis de govern.

REGIDORIA D'URBANISME I PLANEJAMENT

Plànol de la protecció del Pla Director del Sistema Costaner a Cubelles

El ple es compromet a tirar
endavant l’aprovació final
del reglament de Participació
Ciutadana en el termini de dos
mesos

Ple ordinari
del 20 de febrer de 2006

El nou CAP
es podria construir
entre els carrers
Sebastià Puig
i Miquel Cortí

S’aprova unànimement el padró
municipal d’habitants a data 1 de gener
de 2005, que queda fixat en 10.617
habitants, la qual cosa representa
un increment respecte el 2004 del 10,06%
(1.068 habitants).

Es dóna compte de la liquidació
del pressupost de l’exercici 2004, essent
el resultat pressupostari ajustat
de 1.150.224,04 € i el romanent
de tresoreria per a despeses generals
de 5.628.539,12 €.

S’aprova per unanimitat, amb una esmena
que indica que les activitats exclusivament
de temporada s’han de desmantellar en
acabar aquest període, l’ordenança
reguladora de les autoritzacions d’activitats
comercials i d’instal·lacions de terrasses
en places, carrers i espais públics i privats
al terme municipal de Cubelles.

Tots els grups van donar suport al manifest
per l’Adhesió de l’Ajuntament de Cubelles
a la “Declaració de Terrassa”.

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA



6

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Es dona compte del trasllat de la Policia
Local a les noves dependències del Carrer
Arles de Tec el passat 7 de novembre.

S’atorga permís de cessió d’espais
municipals a l’agrupació comunitat de
propietaris conjunt residencial Ona Cubelles,
Associació de Joves El Cubell i a l’Esplai
Parroquial Santa Maria de Cubelles.
Es dóna compte de la sentència 214/2005
contra l’acord de ple del 20-10-2003
d’aprovació de la moció de refusar la cessió
de dades del Padró Municipal al Ministeri
de l’Interior; i de la sentència 193/2005
contra desestimació per reclamació
patrimonial.
S’aprova el contracte menor amb ABS
Informàtica SL pel manteniment de les
aplicacions informàtiques per un import
total de 8.378,32 €.

Aprovat el contracte menor amb Serveis
Gràfics Litocrom Preimpressió SCP
per l’edició del número 12 de la revista
Ajuntament Informa, per un import total
de 2.652,92 €.

S’aproven els contractes menors
amb Jardineria Cunit per als treballs
de conservació de les zones verdes del Clot
del Bassó i Mota de Sant Pere, el Pla
de Sant Pere i el Polígon Industrial
Les Salines i la Gaviota per un import total
de 11.420,20 €, 9.168,64 €
i 11.171,96 €, respectivament.

S’aprova el compromís d’executar les obres
del projecte d’ampliació de la llar d’infants
La Draga si es concedeix la subvenció del
Departament d’Educació.

Junta de Govern
del 8 de novembre de 2005

INFORMACIONS DE LA PRESIDÈNCIA

REGIDORIA D'ESPORTS

REGIDORIA DE COMUNICACIÓ

REGIDORIA D'OBRES I SERVEIS VIARIS

ALTRES TEMES

Junta de Govern Local
extraordinària
del 16 de novembre de 2005

S’aproven les peticions de reserves d’espais
i sales municipals a les entitats, grups
i associacions següents: CiU, Esplai
Parroquial de Cubelles i Agrupació de Balls
Populars de Cubelles. A més, s’accepta
la cessió de pintures feta pel Sr. Serafín
Fernández Ríos.
Es dóna compte de la sentència 836/2005
contra l’acord adoptat per la Comissió de
Govern del 7 de novembre de 2000 de
desestimació de recurs de reposició contra
l’acord del mateix òrgan de l’11 de juliol
de 2000, d’aprovació definitiva del projecte

Junta de Govern
del 22 de novembre de 2005

Mocions
dels grups polítics municipals

S’aprova per unanimitat dels presents (amb
l’absència del regidor Xavier Grau),
de la moció presentada per ICV per crear
una comissió de treball amb tots els grups
polítics i la representació empresarial que
ho desitgi del sector de Les Palnes,
per poder treballar la reordenació
de les empreses de la zona.
S’aprova unànimement la sol·licitud de
la medalla d’or al mèrit en les belles arts
per a Paulina Andreu. Coneguda
artísticament com a Paulina Schumann va
destacar a la dècada dels 50 i 60 com una
de les grans figures dels números eqüestres
circenses.
S’aprova amb els vots favorables dels grups
de l’Equip de Govern (EC, PSC, ICb i ERC),
CiU i PP, i l’abstenció d’ICV, la moció en
favor d’una vegueria pròpia, presentada
per ERC.
S’aprova la moció presentada per CiU per
l’aprovació del reglament de Participació
Ciutadana i Consell de la Vila. A proposta
del govern es va substituir el punt que
demanava l’aprovació del reglament, per
un compromís perquè en el termini màxim
de dos mesos es passi a aprovació.
S’aprova unànimement la moció presentada
per CiU, i esmenada, per demanar
el desplegament de més metges i personal
mèdic al CAP de Cubelles.
S’aprova unànimement retirar la moció
presentada per CiU sobre la replantació
d’arbres al municipi, ja que s’acaba
d’adjudicar aquest servei a la Fundació
Santa Teresa “El Ventall”.
S’aprova unànimement la moció per
demanar a RENFE que adoptin les mesures
necessàries per oferir solucions a les
aglomeracions de gent en els trens
de la línia Sant Vicenç- Barcelona.

SOL·LICITUDS DIVERSES

S’aproven les certificacions 3 i 4
de les obres per l’execució del projecte
de construcció del vestidor i graderia
del camp de futbol (subfase I, vestidors),
corresponents al mes d’agost i setembre
de 2005, presentades per SIX Constructors
Associats SA, per import de 6.050,99 €
i de 12.138,32 € respectivament.

Queda aprovat el contracte menor amb
Servillum SL per al muntatge i desmuntatge
d’instal·lacions elèctriques de la Festa i
Fira de la Verema 2005 per un import total
de 4.058,49 €.

S’aprova el contracte menor amb Montajes
y Asistencia Electrofrio JFK SL per reparar
el sistema de climatització de la sala gran
de la planta primera de la Sala Multiusos
La Mota per un import total de 8.804,02 €.

S’aprova l’abonament a l’empresa Vias
y Construcciones, S.A. la quantitat total de
10.074,80 €, en concepte d’interessos pel
retard en el abonament de les certificacions
d’obra de lau Urbanització Clot del Bassó
i Mota de Sant Pere, la urbanització Unitat
d’Actuació Santa Maria de Cubelles i el
projecte Pg. Marítim tram “Clot del Bassó
i Mota de St. Pere”

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

REGIDORIA DE CULTURA

REGIDORIA D'HISENDA

SOL·LICITUDS DIVERSES
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JUNTA DE GOVERN LOCAL

REGIDORIA D'ESPORTS

Junta de Govern Local
extraordinària i Urgent
del 9 de desembre de 2005

REGIDORIA D'ESPORTS

de reparcel·lació de la U.A. “Hotel Liga sin
Nombre”.
S’aprova la certificació número 13 de les
obres del projecte de construcció del Centre
Social, integrador i de dinamització
econòmica, per import de 186.493,46 €.

S’accepta la subvenció concedida pel Servei
d’Ocupació de Catalunya a través del pacte
territorial per l’Ocupació de Garraf
de 29.405,75 €  per al desenvolupament
de les actuacions: Intermediació laboral.
Servei d’intermediació Cubelles (SOLC)
subvencionada amb 16.583,91 €; i Borsa
de treball PTG. Prospecció d’empreses
de Cubelles, subvencionada amb
12.246,84 €; i seguiment i avaluació
del Pacte, subvencionada amb 575,00 €.

La Junta de Govern aprova l’adhesió
de Cubelles al conveni de col·laboració
entre el Departament de Justícia,
la Federació de Municipis de Catalunya
i l’Associació Catalana de Municipis
i Comarques per l’execució de programes
que són competència de la Secretaria
de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació
i Justícia Juvenil.

El municipi s’adhereix al Protocol Xarxa
Local sistema d’Informació Territorial
Municipal de la Diputació de Barcelona.

S’aprova el contracte menor amb SECE SA
per a la instal·lació, i la seva retirada
posterior, de les figures nadalenques
i panells lluminosos repartits pel municipi
per un import de 5.627,16 €.
Queda aprovat el conveni entre l’Associació
d’Artesans de Cunit i l’Ajuntament de
Cubelles per a la instal·lació de la 1ª Fira
Nadalenca al nucli antic de Cubelles.

La regidora d’Educació Pilar González,
informa de la manifestació d’alumnes de
l’IES Cubelles reclamant material
informàtic, material de laboratori i
calefacció, darrer punt que la regidora
informa explica que ja està solucionat.
L’Ajuntament, exposa que pren el
compromís de seguir intervenint en les
negociacions, ja iniciades, amb el
departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya.

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

REGIDORIA D'ACCIÓ SOCIAL

REGIDORIA D'URBANISME I PLANEJAMENT

ALTRES TEMES

PRECS I PREGUNTES

REGIDORIA DE CULTURA

Aprovat el contracte menor amb Washinton
Internacional SA pel lloguer dels mòduls
per fer de vestidors al camp de futbol
municipal, per import  de 8.402, 48 €.

S’adjudica el contracte de serveis
pel manteniment d’una part dels parcs
i jardins del municipi de Cubelles (Zona B)
a la Fundació Privada Santa Teresa
de El Vendrell (El Ventall), per un import
de 402.583,95 €.

S’aprova la petició de sales i espais
municipals formulada per la Federació
d’Associacions de Veïns de Cubelles.
S’aprova la certificació número 1 de les
obres d’execució del projecte de construcció
d’una estació de bombeig per donar solució
als problemes de clavegueram de la zona
Bardají-Marítim de Cubelles presentada per
l’empresa Agrovial S.A per un import
de 103.272,47 €.
Es dóna compte de la fusió per absorció
de Cespa SA i Cespa Ingenieria Urbana SA,
aquesta última que te subscrit un contracte
per la neteja de les platges del municipi.
S’aprova el contracte menor amb Fruits de
la Terra a la Taula per l’adquisició dels lots
de Nadal dels treballadors de l’Ajuntament
de Cubelles per import de 3.379,87 €.

S’aprova el conveni amb el Consorci
de Normalització Lingüística per a l’organit-
zació de cursos de català per a adults, bàsic
3 i intermedi 2, per un import de 2.751 €.
S’aprova el pagament del 50% de la Beca
d’Investigació Local de la Vila de Cubelles
atorgat a Joan Vidal i Urpí pel treball
presentat “El Circol Cubellenc (1890-1939)”

S’aprova el contracte menor amb l’Editorial
Everest SA per a la contractació de
l’exposició del Centenari de Juli Verne,
per un import total de 2.950 €.

REGIDORIA D'0BRES I SERVEIS VIARIS

SOL·LICITUDS DIVERSES

Junta de Govern
del 13 de desembre de 2005

S’aprova la modificació del contracte menor
amb l’empresa Samex SL per l’enderroc
i neteja del solar d’equipament col·lectiu
de Mas Trader per un import addicional
de 2.001 €.
S’aprova la revisió de preus i la modificació
del contracte de manteniment i conservació
de les instal·lacions d’enllumenat públic,
adjudicat a SECE SA. Els nous imports
del contracte per l’increment de punts de
llum és de 12.388,80 € i la revisió de
preus i modificació del contracte és de
50.274,09 €.
S’aprova el contracte menor amb Aqua XXI
SL per la neteja de les dependències de
la Policia Local els mesos de novembre i
desembre per un import total de 4.698 €.
Queda aprovat el contracte menor amb
Urbe SBD SL pel manteniment quinzenal
de 14 àrees de jocs infantils de Cubelles
durant 6 mesos, des del 15 de desembre
de 2005 fins el 14 de juny de 2006, per
un import total de 11.192,24 €.

S’adjudica el contracte de subministrament
dels equips de vídeo vigilància per a les
noves dependències de la Policia Local
a Planet Sistemes Electrònics SL, amb
un cost total de 12.726,51 €.

Es modifiquen les dades contractuals de
l’activitat d’aeròbic a les platges de Cubelles,
atès que l’empresa Centre Fitness Cubelles
ha passat a dir-se Gim Cubelles SL.

Aprovat el contracte menor amb Servillum
Cunit SL pels treballs de manteniment
realitzats al col·legi Charlie Rivel per un
import de 11.568,31 €.

Aprovat el contracte menor amb SECE SA
per la reparació a les llums del camp
de futbol municipal i a les pistes de petanca
del poliesportiu municipal de Cubelles,
per import de 3.156,53 €.

S’aprova el contracte menor amb Centre
de Salut Llum per les activitats gimnàstiques
dirigides a la gent gran, a realitzar quatre
dies per setmana durant l’any 2006, a
l’espai de la gent gran al Centre Social
Integrador i de Dinamització Econòmica,
per un import de 7.980,80 €.

REGIDORIA D'0BRES I SERVEIS VIARIS

REGIDORIA DE GOVERNACIÓ

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

REGIDORIA D'EDUCACIÓ

REGIDORIA DE SANITAT
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REGIDORIA DE COMUNICACIÓ

JUNTA DE GOVERN LOCAL

ANUNCIS OFICIALS
EDICTE

REGIDORIA D'EDUCACIÓ

Queden aprovades les bases reguladores
del Concurs de logotips de Ràdio Cubelles,
en motiu de la commemoració del 25è
aniversari de l’emissora, que atorgaran
un premi de 600 €.
Aprovat el contracte menor amb Serveis
Gràfics Litocrom Preimpressió SCP per
la impressió de 5.000 exemplars del número
13 de l’Ajuntament Informa, per un import
total de 2.459,20 €.

Es concedeixen subvencions addicionals
a les escoles Charlie Rivel i Vora del Mar
per completar la quantitat pressupostada
ates que l’Ajuntament de Cubelles té l’ànim
d’establir un marc de col·laboració estable
i permanent amb els centres.

Al CEIP Charlie Rivel se li concedeix una
subvenció addicional de 220 €, que donen
un total de  3.560 €; i al CEIP Vora
del Mar se li concedeix una subvenció
addicional de 500 €, que donen un total
de 2.500 €.
S’aprova la certificació número 7
de les obres del projecte de construcció
de la xarxa de clavegueram a La Solana,
per import de 93.062,11 €, a Agrovial Sa.
S’aprova el contracte menor amb Dell
Computer SA pel subministrament de nous
servidors per les seus descentralitzades
de l’Ajuntament de Cubelles (Casal de
Cultura, Policia Local, Serveis Tècnics
i Cadastre-Centre Social Integrador
i de Dinamització Econòmica) per un import
de 10.662,72 €.
S’aprova el contracte menor amb l’empresa
Roca Gómez SL per la redacció del projecte
d’enderroc de les edificacions propietat de
l’Ajuntament de Cubelles situades al Carrer
Major núm. 4-6, cantonada amb el Carrer
de la Pau, per un import de 2.668 €.
Aprovat el contracte menor amb l’empresa
Consop SCCL pel servei de gestió d’activitats
del “Projecte XAM” a Cubelles, per import
de 7.959,20 € (exempt d’IVA).

S’adjudica el contracte d’obres per
a l’execució del projecte d’ampliació de
la Llar d’infants La Draga a Obres Quintana
SA, per un import de 438.748,34 €.

ALTRES TEMES

Junta de Govern Local
extraordinària
del 19 de desembre de 2005

S’aprova inicialment la revisió del projecte
bàsic i executiu de la construcció
d’un menjador al CEIP Charlie Rivel, amb
un pressupost total d’execució per contracte
de 294.126,53 €.
Es dóna compte del recurs 564/2005 – F
per desestimació de reclamació patrimonial.
S’encarrega la representació d’aquest
Ajuntament en el recurs esmentat al
procurador dels tribunals Sr. Alfredo
Martínez Sánchez i la  direcció  jurídica
al lletrat   Sr. Santiago Cadena i Riera.
Es dóna compte de l’acord del Jutjat
Contenciós Administratiu número 6 de
contra la liquidació de l’IBI a Autopistes
de Catalunya. El govern va acordar donar
compliment de l’acord pel Jutjat i acordar
la mesura cautelar de suspensió
de la liquidació tributària practicada per
l’Ajuntament de Cubelles en concepte d’IBI
de l’exercici 2005 per import de
49.505,72€, impugnada en seu d’aquestes
actuacions.
Es declara desert el concurs de mobilitat
horitzontal de dues places d’agent
de la policia local vacants a la plantilla
de personal funcionari de la corporació,
per falta d’aspirants.

S’aprova el contracte menor amb l’arquitecte
Xavier Oller Bondia per la realització de
la direcció d’obra d’arquitecte del projecte
d’execució d’ampliació de la Llar d’Infants
“La Draga”, per import de 10.812,36 €.
S’aprova contracte menor amb l’arquitecte
tècnic Antoni Roure Ripoll, per la realització
de l’Estudi de Seguretat, el Control
de Qualitat, la Coordinació de Seguretat,
Despeses de visat, i la Direcció facultativa
del projecte d’execució d’ampliació de la
Llar d’Infants “La Draga” per un import
de 8.991,04 €.

ALTRES TEMAS

Junta de Govern
del 10 de gener de 2006

REGIDORIA D'EDUCACIÓ

Junta de Govern Local
extraordinària
del 16 de gener de 2006

Es fa públic que el dia 28 de novembre de 2005
l’alcalde president de l’Ajuntament de Cubelles ha
emès el Decret núm. 473/2005, segons segueix:

“El  Decret  de  l’Alcaldia núm. 276/2003, de 9 de
juliol, aprova, en l’acord SETÈ.-18), la delegació
d’atribució de la potestat sancionadora de les activitats
sotmeses a la Llei d’intervenció integral
de l’administració ambiental en la Regidoria de Promoció
Econòmica i, en l’acord DESÈ.-12), l’assumpció, com
a competència pròpia de l’Alcaldia, de la potestat
sancionadora en matèria de disciplina urbanística
en infraccions lleus;

Atès que amb l’objecte de millorar l’actuació municipal
es considera que cal una redistribució d’aquestes
competències i, per tant, es fa necessari avocar-les
i aprovar una nova delegació de competències;

D’acord amb el que disposen els articles 13 i 14 de
la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la llei 4/1999,
de 13 de gener, que regulen el règim jurídic de la
delegació de competències i l’avocació, respectivament;

Atès el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, quant a l’exercici
de la potestat d’autoorganització (art. 4), quant a les
atribucions de l’Alcaldia pel que fa a la possibilitat de
delegar les seves atribucions (art. 21), i quant a la
possibilitat de delegació de competències en la Junta
de Govern Local (art. 23);

En atenció als antecedents esmentats,
RESOLC:

Primer.- Avocar la potestat sancionadora de les activitats
sotmeses a la Llei d’intervenció integral
de l’administració ambiental establerta al Decret
de l’Alcaldia núm. 276/2003, de 9 de juliol.

Segon.- Delegar en la Regidoria de Promoció Econòmica
la potestat sancionadora en infraccions lleus de les
activitats sotmeses a la Llei d’intervenció integral
de l’administració ambiental.

Tercer.- Delegar en la Junta de Govern Local la potestat
sancionadora en infraccions greus i molt greus de les
activitats sotmeses a la Llei d’intervenció integral
de l’administració ambiental.

Quart.- Delegar en la Regidoria d’Urbanisme
i Planejament la potestat sancionadora en matèria
de disciplina urbanística en infraccions lleus.

Cinquè.- L’avocació i delegació de les competències
aprovades als apartats anteriors tenen efectes des
del dia de la data d’aquest Decret i totes les resolucions
administratives que s’adoptin per delegació han d’indicar
expressament aquesta circumstància.

Sisè.- Notificar aquest acord als regidors municipals,
així com als diferents serveis i departaments
administratius municipals.

Setè.- Publicar-ho al BOP, al tauler d’anuncis
i al Butlletí d’informació municipal.

Vuitè.- Donar compte de l’adopció d’aquesta resolució
al Ple de la corporació en la propera sessió que tingui
lloc.”

Cubelles, 19 de desembre de 2005

Davant meu,

Josep Marcillas i Massuet
L'Alcalde

Carme López-Feliu i Font
La secretària general
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El trasllat de l’Exposició Permanent
del clown Charlie Rivel al Castell ja és una
realitat i  serà inaugurat el proper 16
de març. Els treballs, que han anat a càrrec
de l’empresa SAIA, han tingut des del
principi un objectiu molt clar, que la nova
seu ha de girar al voltant de la idea que el
públic majoritari és infantil. La nova
exposició permanent s’ha convertit en un
espai molt dinàmic pensat per als més
petits, i que permet que les visites siguin
més pedagògiques i properes als infants,
que poden jugar i participar dels nous
elements que ofereix el nou espai. La nova
instal·lació, amb un nou enllumenat i unes
lletres d’un metre d’alçada amb el nom del
pallasso, aconsegueix convertir l’espai en
un circ.

El disseny ha tingut en compte
la dinamització de l’espai, els elements
sorpresa, imatges en projecció DVD
dinàmiques i atractives, espais nets perquè
la persona que guia l’exposició pugui
realitzar activitats pedagògiques amb el
públic infantil. Els elements més estàtics
estaran dins d’unes vitrines amb una nova
catalogació i distribuïdes per diferents
etapes de la vida del clown.

El projecte del trasllat a la nova seu,
al Castell de Cubelles, de la col·lecció
Charlie Rivel és d’un projecte que ve
de lluny i que permetrà dignificar finalment
l’espai d’homenatge a l’universal pallasso
cubellenc. La col·lecció conté documents
fotogràfics i premsa escrita, múltiples
condecoracions, escultures, pintures
de cavallet, objectes d’ús professional
i personal de Charlie Rivel, disfresses
de les seves actuacions, etc.

Entre les novetats destaca la realització
de dos documentals, un de 15 minuts de
durada pensat per a un públic infantil, que
mostra a un Charlie Rivel actuant i amb la
veu original del pallasso; i un segon
documental, adreçat a un públic adult, que
relata la vida del clown, a triar en quatre
idiomes, i que està fet a partir de diverses
fotografies i cartells que s’han restaurat
per a l’ocasió. A tot això, també s’han
realitzat treballs de millora de pintura
i a la rampa d’entrada al recinte i s’ha
col·locat parquet.

L’empresa ha comptat amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Cubelles, el Consell
Comarcal del Garraf i el Centre
d’Interpretació del Patrimoni Festiu
del Garraf que ha donat totes aquelles
dades necessàries que han anat completant
la informació.

La nova exposició permanent està ubicada
a la part ja consolidada del Castell, darrere
de l’Oficina de Turisme i a l’espera de
l’estudi d’ampliació que està portant a
terme conjuntament el Consell Comarcal
del Garraf i la Diputació de Barcelona, i
que implicaria un element auxiliar annex
al Castell.

Pel que fa als usos del Castell, tampoc
estan del tot definits, però no es vol perdre
la part visitable i patrimonial d’aquest
edifici senyorial ni tampoc es descarta
reservar algun espai com a despatx
municipal. El conveni amb la Diputació
de Barcelona del programa Xarxa Barcelona
Municipis de Qualitat (2004-2007) pretenia
continuar la restauració interna de l’edifici
començant per la part superior, malgrat
que l’Ajuntament ha considerat fer-ho de
baix cap a dalt per acabar abans els espais
visitables.

El Castell dels Marquesos d’Alfarràs és un
edifici construït sobre les restes d’una vil·la
romana i del castell medieval, remodelat
al segle XVII. L’Ajuntament de Cubelles
el va adquirir el 1989 i des del 1993 la

La regidoria de Promoció Econòmica
ha presentat el Concurs de Cartells
de la XVIII Diada de la Bicicleta
i la XIX Festa i 6a Fira de la Verema
2006, per escollir la imatge del programa
i del cartell d’aquestes dues festes.

Les bases, que es poden consultar
a la web municipal (www.cubelles.org),
estableixen que les obres han de ser
verticals (35x50 cms) i s’han
de presentar abans del 31 de març
a la Regidoria de Promoció Econòmica
(Pl. del Castell, 1).
En ambdós casos el premi és de 300 €.

L’exposició permanent del clown Charlie Rivel es podrà
veure al Castell de Cubelles a partir del 16 de març
La remodelació ha anat a càrrec de la cooperativa SAIA,
amb una àmplia experiència en l’organització de museus Diputació hi ha fet diversos treballs històrics

i arqueològics, així com les obres de
restauració de la coberta, les façanes i una
part de la planta baixa. Des del 2001, la
Diputació ha invertit en la rehabilitació de
l’edifici prop de mig milió d’euros.

Carme Lara, Mònica Roca i Mònica Cercelló
van fundar la cooperativa SAIA a finals
del 2004. Des de llavors aquesta empresa
ha portat a terme, arreu de Catalunya,
nombroses actuacions de conservació
i restauració de patrimoni així com
la realització de maquetes.
Treballa al Consorci del Patrimoni de Sitges
en la restauració d’una marededéu del segle
XII, peça rellevant del Museu Cau Ferrat.

També ha treballat a Vilafranca del Penedès
en la restauració d’uns murals del claustre
de l’antic convent de Sant Francesc.

A Banyeres del Penedès, SAIA ha realitzat
una reproducció a escala de l’escultura
Dona encantada, de Joseph Cañas.

La cooperativa ha fet múltiples treballs
de conservació i restauració de patrimoni
pertanyent a la Diputació de Barcelona;
a la Direcció General del Patrimoni
de la Generalitat de Catalunya, al Consell
Comarcal, i a l’Ajuntament de Cubelles,
entre d’altres.

El Castell dels Marquesos d'Alfarràs

Contrapunt

Els cartells de la Verema
i la Bicicleta, a concurs
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Els joves cubellencs i els arlesencs van celebrar conjuntament el carnaval

Els passats 4 i 5 de Febrer un grup de 27
joves de Cubelles vam visitar el poble
d’Arles de Tec, agermanat amb Cubelles,
durant les seves festes de Carnaval.

Arles de Tec va ser el primer dels municipis
del Vallespir en celebrar la tradicional Festa
de l’Ós, una festa que se celebra cada cap
de setmana en un poble diferent de la
comarca.

Els joves participants vam reunir-nos
a la plaça del Mercat a les vuit del matí,
i a dos quarts de nou l’autocar va sortir
destinació Arles. Un cop instal·lats
a la residència d’estudiants, ens vam trobar
amb els joves organitzadors i participants
de les festes de Carnaval, que estaven fent
un aperitiu als jardins de l’Ajuntament.

L’acollida va ser molt bona, els arlesencs
estaven encantats amb la nostra arribada
i ens van fer sentir com a casa. Després
de l’aperitiu vam anar a dinar, mentrestant
van venir un grup de grans, joves i petits
a animar-nos la festa. Van cantar un

Un grup de joves cubellencs
participa dels carnavals d’Arles

repertori de cançons catalanes que ens van
deixar sorpresos, ja que el sentiment de
catalans que tenen és molt gran, cantaren
les “muntanyes del Canigó”, l’himne dels
“Segadors” i moltes altres cançons de la
nostra terra. Així vam començar a introduir-
nos el la festa.

A la tarda començava el Casament
Tremblant, una activitat emmarcada dins
la Festa de l’Òs, una paròdia d’un casament,
però amb la peculiaritat que els nois es
disfressen de noies i a l’inrevés. Els de
Cubelles també hi vam participar, ens vam
vestir per la ocasió, de comparseres els
nois i de comparsers les noies, i vam anar
cap on començava la festa saltant i cantant
el turuta. Quan arribaren els nuvis,
el capellà i la resta de “convidats” va
començar el seguici pels carrers i places
del poble. Semblaven decidits a casar-
se…però no molt disposats a mantenir
fidelitat a la parella… Al final es van casar
(i els van posar la soga al coll literalment!)
davant de tots, i van escollir com a padrins
de noces a una parella de comparsers
cubellencs. Un cop casats ja va començar
la ruta de bars abans de sopar. Desprès
de sopar va començar el ball a la Sala
de Festes.

El dia següent, ens vam reunir en una
plaça on tenia lloc una ballada de sardanes.

Després es feia una ruta pels carrers i bars,
seguint la banda de música, per fer
l’aperitiu d’abans de dinar. Cap allà
les dues, a la mateixa plaça, va tenir lloc
un dinar popular. Desprès de dinar
començava la Festa de l’Ós pròpiament
dita. És una representació simbòlica:
l’ós representava l’instint masculí i l’havien
de caçar per matar-lo. Els caçadors
i pagesos caçaven de l’ós, i un cop l’havien
capturat, el passejaven pels carrers
del poble mentre sonava una cançó típica
de la festa.

Però de tant en tant aquest ós s’escapava
i espantava als nens, pegava als homes
i abusava de les noies. El tornaven a caçar
i continuava el passeig. Al final, a la plaça
de l’església, els pagesos i caçadors
donaven mort a l’ós, fet que marcava
el final de les festes de Carnaval.

Hem estat convidats a tornar-hi l’any que
ve, esperem que així sigui. Per la nostra
part, els hem convidat a visitar Cubelles
durant la Festa Major.

L’intercanvi es completaria
a l’estiu, amb la visita dels arlesencs
a la Festa Major
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Amb l’inici de les obres d’ampliació de la Llar
d’Infants La Draga, els serveis educatius
de Cubelles es troben a ple rendiment. El passat
12 de gener es va fer la recepció de les obres
de construcció de la segona fase del CEIP Vora
del Mar, que va començar aquest curs amb les
instal·lacions parcialment operatives. Finalment,
les petites actuacions al CEIP Charlie Rivel
i els tràmits amb el Departament d’Educació
per completar el material docent de l’institut
de secundària, completen el quartet d’equipa-
ments educatius del municipi que ja funcionen
a ple rendiment.

Des de l’inici del present curs, els joves
de Cubelles poden cursar des de l’educació
infantil (0 a 3 anys) fins al batxillerat (18 anys).

Les obres d’ampliació de la llar d’infants
La Draga ja s’han iniciat. El passat mes
de desembre es va aprovar l’adjudicació
de les mateixes a l’empresa Obres Quintana SA,
que ja va fer l’obra de construcció de l’edifici
principal, per un import de 438.748,34 €.

Mesos abans, l’Equip de Govern de l’Ajuntament
de Cubelles va aprovar el projecte, elaborat per
l’arquitecte local Xavier Oller Bondia,
per un import 443.180,15 €.

La necessitat d’ampliar la llar d’infants municipal
neix en l’increment progressiu del nombre
d’alumnes d’educació infantil que ha sobrepassat
la capacitat actual de la instal·lació educativa.

Des de la regidoria d'Educació, Pilar González
ha mostrat la seva "satisfacció" per l’inici de les
obres. Per a González “la iniciativa d’ampliar
la llar d’infants municipal neix de la voluntat
municipal de donar aquest servei a les famílies”
i destaca que “aquesta etapa d’educació infantil
és molt necessària per al desenvolupament
de l’infant”.

El projecte d’ampliació consisteix en la cons-
trucció d’un edifici annex, connectat amb
l’actual, en l’ arranjament i ampliació del
menjador i en la remodelació del despatx
de la direcció del centre. Des de la regidoria
d’Educació s’ha optat per una ampliació de les

instal·lacions preexistents, que permet aprofitar
els equipaments actuals (menjadors,
dormitoris...) i optimitzar els recursos disponibles
al màxim. Aquesta ampliació suposa la creació
de tres noves aules d’educació infantil, que
implicarà un increment aproximat de 46 places,
sumades a les 90 places existents, i que
representarà un augment de més del 50%
de l’oferta de places d’educació infantil per al
curs 2006-2007. A més, s’aprofitarà l’obra per
resoldre alguns problemes menors actualment
existents i millorar en conjunt tot l’espai educatiu.

Els equipaments de la segona escola de primària
del municipi van quedar totalment acabats
el passat 12 de gener. En aquesta data,
el Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya, la directora del centre, Joana
Carbonell, la regidora d’Educació, Pilar González,
l’empresa ALGECO Construccions Modulars
S.A., i l’arquitecta municipal van signar
l’ocupació dels equipaments que hi faltaven
i així es va donar per finalitzat tot el procés
constructiu.

El CEIP Vora del Mar es va començar a construir
l’abril de 2004, en la fase d’Educació Infantil,
i ara es completa amb la segona fase que
correspon a l’Educació Primària. En aquesta
segona fase, inicialment es va enllestir
la construcció de les aules de primària, que es
van posar en funcionament al setembre del curs
2005-2006, per tal de poder iniciar les classes
amb normalitat. Després, es van lliurar els
despatxos, els vestidors i el gimnàs al novembre
de 2005.

Les obres han tingut un cost aproximat d’1,2
milions d’euros i la gestió de les mateixes ha
estat a càrrec de GISA (Gestió d’Infrastructures
SA), empresa pública depenent de la Generalitat
de Catalunya. L’empresa encarregada de realitzar
el projecte ha estat ALGECO Construccions
Modulars, S.A., especialitzada en aquest tipus
d’estructures amb més de 50 anys d’experiència.

De les noves instal·lacions cal destacar la
importància de disposar d’aules especials de
plàstica, informàtica, música, anglès
i audiovisuals, aules de reforç de petit grup,
el gimnàs i la biblioteca. A més el nou edifici

permetrà convertir l’antic menjador en un aula
de racons, jocs i tallers, i que cada cicle disposi
d’una sala de tutoria. Un dels equipaments
estrella al CEIP Vora del Mar es la cuina,
instal·lació molt sol·licitada per les mares
i pares dels alumnes de l’escola (AMPA).

La regidora d’Educació, Pilar González, ha
manifestat la seva satisfacció per la finalització
de les obres i destaca la col·laboració entre
l’empresa constructora, ALGECO, S.A.,
la direcció del centre i la pròpia regidoria per
millorar els acabats de l’obra i poder oferir unes
bones instal·lacions. D’altra banda, la finalització
de l’escola permetrà que les activitats
extraescolars organitzades per l’AMPA es posin
en funcionament a ple rendiment.

Per a González, les famílies de la vila “disposen
ara de dos centres educatius de qualitat perquè
els nostres infants gaudeixin d’uns bons serveis
pedagògics”. La regidora, però, considera que
“no ens podem relaxar. L’augment constant de
la població escolar ens obliga a planificar i és
important que el Departament comenci a pensar
en la tercera escola de primària perquè no
tornem a patir els problemes de massificació
que hem vingut arrossegant en els darrers anys”.

Per altra banda, el 4 de març és previst que
el centre educatiu faci una presentació de les
instal·lacions. Els actes s’iniciaran a 2/4 de 12
del migdia, amb una visita a les dependències,
i es completaran amb un espectacle infantil
 un aperitiu. La direcció del centre confia en
què molta gent participi d’aquesta festa.

L’escola Charlie Rivel i la regidoria d’Educació
han col·laborat per la instal·lació del Punt EDU,
projecte d’innovació pel qual el Departament
cedeix ordinadors i una persona a mitja jornada
que porta la biblioteca. La directora del centre
ha explicat que “el que volem és revitalitzar la
biblioteca perquè es converteixi en el cor de
l’escola”. De moment, els serveis de la biblioteca
s’aniran ampliant poc a poc. Fins al moment
s’ha ampliat el servei de préstec, i per ampliar-
ho també a l’hora del menjador s’estan fent
cursos de catalogació i del funcionament de les
biblioteques, a càrrec de professors i membres
de l’AMPA.

Els serveis educatius de Cubelles, a ple rendiment
Comencen les obres d’ampliació
de la llar d’infants

Ampliació de la llar d’infants

A punt els nous equipaments
del CEIP Vora del Mar

Biblioteca en xarxa al CEIP
Charlie Rivel
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L’empresa va subsanar en un nou procés d’adjudicació les errades administratives
de l’anterior procés

Els Serveis Tècnics Municipals estudien
la documentació presentada per Belsam
Sports, única empresa que va concórrer
a la segona convocatòria del concurs
per a la concessió dels terrenys per
a la construcció del futur Complex Mixt
Hoteler Esportiu. La totalitat dels grups
presents en la mesa d’adjudicació van
donar el seu suport al projecte, que suposa
una gran oportunitat per a Cubelles, tant
en matèria esportiva com turística.

El plec de clàusules de la construcció
del complex mixt es va aprovar el juny
de 2005, en el decurs d’un ple extraordinari
de la corporació. Tots els grups polítics
amb representació municipal, amb
l’excepció d’Iniciativa per Cubelles que
no va assistir al ple, van aprovar el plec
de clàusules de l’adjudicació de la con-
cessió administrativa d’un terreny de domini
públic municipal per a la construcció d’un
complex mixt de caràcter esportiu i hoteler
i obertura del procediment de licitació.

Tots els grups municipals que hi van donar
suport, van qualificar l’aprovació com un
“moment històric” per a la vila de Cubelles,
pel que representa una inversió d’uns 28
milions d’€.

En resum, el que s’estableix el plec aprovat
és una inversió propera als 30 milions d’€,
que contemplarà, com a mínim, la cons-
trucció d’una piscina coberta, 2 pistes de
tennis cobertes, 2 pistes de tennis
descobertes, un complex hoteler de 4
estrelles amb 180 habitacions, i un pavelló
polivalent que substitueixi la pèrdua de la
Sala Multiusos. El projecte va néixer
la passada legislatura arran d’una iniciativa
privada per fer un Centre d’Alt Rendiment
en natació i tennis. El procés de redacció
del plec de clàusules ha estat llarg per
la complexitat i importància de la proposta
i ha requerit, entre d’altres, d’un Pla
de Viabilitat. Aquest document, després
d’estudiar el potencial de la proposta, va
concloure que “el projecte és innovador
i ambiciós”, que existeix la “suficient
demanda per cobrir l’oferta” i que
representa un “nou element dinamitzador

Els tècnics estudien la proposta de Belsam
Sports per a la construcció del complex mixt
esportiu

pel municipi”. A més, segons va explicar
l’Alcalde en la sessió plenària en què es
va aprovar el plec, el projecte és “viable,
possible i rendible”.

El nou equipament mixt (esportiu i hoteler)
ocuparia una extensió de 22.900 m2, en
uns terrenys municipals cedits a 50 anys
i que representaran una inversió d’uns 28
milions d’€. A més, s’estableix un cànon
anual durant els 50 anys que, al final
d’aquest període, suposarien uns ingressos
de 2,8 milions d’€, incrementats amb
l’acumulat de l’IPC anual.

Miguel Àngel López, regidor d’Esports,
ha explicat que “es tracta de la mateixa
empresa que es va presentar en la primera
convocatòria i que ja ha rectificat l’error
que no va permetre que el projecte
prosperes durant la primera convocatòria
del Concurs”. López confia que “el projecte
tiri endavant ja que el considera molt
interessant pel poble de Cubelles”.

Un cop obertes les últimes pliques, la mesa
va decidir que el projecte presentat
compleix amb els requisits mínims. El text
està ara en mans dels Serveis Tècnics
Municipals, que han d’emetre informe
sobre les característiques tècniques del
mateix per confirmar que el projecte
“Belsam Sports” compleix amb les bases
del Concurs.

Igualment, la regidoria d’Educació ha col·laborat
en la creació de l’aula d’acollida. Es tracta d’un
servei, dirigit als alumnes de nova incorporació
en el sistema educatiu català, coordinats per
un professor que es dedica a l’acollida d’aquests
infants.

Ja fa mes de mig any que l’IES Cubelles es va
posar en marxa. Un anhel de molts anys dels
cubellencs i cubellenques es va fer realitat, dins
d’un projecte educatiu ple d’il·lusions amb un
equip directiu i un professorat al capdavant que
des del primer dia es van abocar per donar
el millor. Hem iniciat així un procés que no ha
estat fàcil i que juntament amb tota la comunitat
educativa hem anat millorant dia a dia.

Estem satisfets del funcionament del nostre
institut i el repte és que encara funcioni millor
de cara al proper curs 2006-2007. Ampliarem
l’oferta de places amb el primer de batxillerat
(fent les modalitats de científic , tecnològic ,
humanístic i social ) . Reforçarem una línia
de centre on volem que els valors com
la tolerància, la convivència i el respecte,
aspectes molt necessaris en la societat actual,
siguin bàsics  al centre.

El proper dia 21 de març i fins al 3 d’abril
s’iniciarà el període de presentació de sol·licituds
de matrícula pel curs vinent de l’ESO i deixant
la preinscripció del batxillerat  entre el 15 i el
26 de maig.

Totes les preinscripcions es presentaran els dies
feiners de 9.30 a 13.30 hores i el dijous de
3.30 a 18 hores  a les oficines de l’IES situat
al carrer Josep Pla s/n davant del camp de futbol
municipal i també es pot demanar informació
trucant al telèfon 93 895 50 24.

Per conèixer el centre estem preparant una
jornada de portes obertes a totes les famílies
que ho desitgin el dissabte 25 de març, de les
10 fins a les 13 hores. Una jornada on volem
mostrar els serveis de que disposa l’IES i que
a bon segur juntament amb el treball de l’equip
docent, cobriran les expectatives de les famílies
que volen que el seu fill/a cursi els seus estudis
al propi municipi.

El 25 de març, portes obertes a l’IES

· Aula d’informàtica · Aula de plàstica
· Aula de tecnologia · Laboratoris
· Aula d’audiovisuals · Biblioteca (en espera
  de posar-la en marxa el proper curs 2006/07)
· Gimnàs i pistes poliesportives · Cantina
· Servei de menjador els dilluns, dimarts i dijous
  (dies que hi ha classe a la tarda)
· Servei de transport (organitzat pel Consell
  Comarcal del Garraf)

Serveis que ofereix el centre

· Colònies a Esterri d’Aneu per primer d’ESO.
· Colònies a La Garrotxa per segon d’ESO.
· Viatge cultural a Italia pels alumnes de primer,
  segon i tercer d’ESO.
· Viatge cultural a Cantabria per quart d’ESO.
· Activitats culturals i esportives fora de l’horari
  lectiu

Activitats que realitza el centre
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Les darreres setmanes han estat d’un assetjament
continu contra el nostre grup, especialment contra la
figura de l’Alcalde, Josep Marcillas.

L’anunci de la seva decisió de deixar de cobrar el sou
fix d’Alcalde de l’Ajuntament sense restar-li ni un minut
a la seva dedicació a la col·lectivitat de Cubelles ha
fet mal. Potser perquè no és gaire comú que un Alcalde
no miri exclusivament per ell i també ho faci pel seu
municipi.

L’Entesa per Cubelles, aquell grup nascut fa gairebé
30 anys amb la voluntat de treballar
per aquesta vila, segueix al peu del canó.
És un exemple de força política al servei d’un municipi,
sense haver de sotmetre’s a les decisions que es prenen
lluny dels nostres límits.

La gent de l’Entesa treballem cada dia perquè els
nostres veïns i veïnes tinguin una millor qualitat de
vida, tot i que el ràpid i constant creixement de la
població ho dificulta.

Les nostres regidories també treballen perquè, lluny
dels grans projectes (port esportiu, complex mixt hoteler
i esportiu, nous serveis...) hi ha el treball diari. I en
aquest sentit, l’Ajuntament de Cubelles, amb l’Alcalde
i els regidors de l’Entesa al capdavant, segueixen
buscant millores: nou contracte de manteniment de
parcs i jardins; noves ordenances per regular activitats
a la via pública; l’impuls que s’està donant al Centre
Social; l’ampliació de la llar d’infants; el nou centre
mèdic... Són petites accions, impulsades per tot el
govern municipal (EC-FIC, PSC, ICb i ERC), però que
tenen una gran incidència entre els ciutadans i
ciutadanes de Cubelles.

Per això, creiem, que la decisió presa pel Sr. Marcillas,
de renunciar a la seva dedicació exclusiva i, per tant,
al sou d’Alcalde, fa aixecar ampolles. Què dirà la gent
si algun dia són altres els que han de tornar a posar-
se un sou d’Alcalde? O potser ja s’ha donat el cas?

Finalment, volem aprofitar aquest espai per felicitar
a l’emissora municipal Ràdio Cubelles. Ho fem, en
primer lloc, pels 25 anys d’història i, en segon, per la
important tasca de cohesió social i cultural que han
realitzat al llarg d’aquests cinc lustres. Tots estem
d’acord en què la feina que fan és molt important,
especialment avui en dia en què els canals d’informació
entre administració i administrat han agafat tanta
importància. És un orgull que Ràdio Cubelles sigui
l’emissora pionera al Garraf i una de les primeres del
nostre país i ha sabut mantenir-se activa i superar
diverses estapes difícils. És clar que ser pioners en
alguna cosa sempre és difícil i és clar que el camí no
ha estat senzill.

ec-fic

ciu

Més diners a canvi de res.

psc

Odi
Hi ha un sentiment tant fort com l’amor: l’odi. Per
aquest sentiment, la humanitat s’ha motivat en fet
guerres, discriminar col·lectius socials i, en general,
promoure la injustícia i la violència social. El que és
clar és que mou les masses al carrer.

Ara, els catalans, tornem a estar de moda
a Espanya. Com fins fa poc les ires del nacionalisme
espanyolista carregaven contra els bascos, demà ho
faran contra els gallecs, o els valencians, o els jueus,
o els marroquins, o els gitanos... Tant se val.

Tot això per l’Estatut? Tot perquè es vol que
aproximadament el 50% del que es recapta a Catalunya
es gasti aquí? Això és ser insolidari? Com és diu el que
som ara? La gallina de los huevos de oro?

Fins fa poc, l’espanyolisme franquista, el de “Una,
grande y libre”, que va generar un país aïllat
internacionalment, depenent dels EEUU, dividit, amb
poc pes econòmic i social, on la gent s’ofegava per no
tenir unes mínimes llibertats, ara sembla que és l’ideal
i el nord de la dreta barraqueta del PP. Oblidant que
Espanya va aixecar el vol quan l’administració es va
apropar al ciutadà. És a dir, quan es van constituir les
Comunitats Autònomes, aquelles que en el seu moment
semblaven trencar Espanya.

“Odio a los independentistas catalanes” és,
implícitament, la nova política del PP (Espanya se
rompe. Se expolian los documentos de Salamanca.
Los socialistas rompen la familia con las bodas
homosexuales. Es comprensible el golpismo en estas
circinstancias. El castellano está discriminado en
Catalunya. Boicot a los productos catalanes. El Estatut
es inconstitucional. Referéndum...). Això dóna vots a
tota aquella gent que no pensa políticament més enllà
dels símbols i les passions. I, d’aquests, a Espanya
n’hi ha un munt.

Que el PP utilitzi l’odi com a campanya electoral
per fer-se amb el govern és part de la seva estratègia

Després d’ un temps considerable, Iniciativa per
Catalunya Verds surt de nou al carrer amb un butlletí
especial, per recordar als ciutadans i ciutadanes
de Cubelles, una data imborrable per a molts
de nosaltres, un 6 de febrer d’ ara fa deu anys.
El 6 de febrer de 1996, farà deu anys que regidors
que avui estem a l’ Ajuntament de Cubelles i represen-
tants del moviment veïnal, varem estar en “busca i
captura”, detinguts i engarjolats per una denuncia
del propi alcalde de l’Entesa per Cubelles d’ aleshores,
en Joan Vidal.

No és el nostre propòsit retreure ni rebuscar en el
passat, sinó més aviat fer memòria retrospectiva
per evitar que en un futur aquests fets es puguin tornar
a repetir en el nostre municipi. Fets desagradables que
van castigar durament la llibertat d’ expressió
i els moviments veïnals, reivindicatius i democràtics,
mitjançant un decret d’un alcalde que va decidir
que aquestes persones necessitaven un escarment.

Sabem del que se’ns acusava: de malmetre al mobiliari
urbà per unes pintades fetes amb pintura plàstica que
se’n va amb l’aigua, pintades fetes a l’asfalt de la
carretera i a la plaça del mercat (tot per defensar, des
d’una Plataforma Ciutadana, que l’ actual autopista,
l’A-16, canviés de traçat per infinitat de motius).

Aquesta denuncia anava avalada per un informe tècnic,
el qual feia referència a una valoració econòmica perquè
es determinés com a delicte a la propietat. Si la valoració
no sobrepassava les 50 mil pessetes, 300€ d’ara,
només es considerava falta greu, doncs resulta que
l'informe valorava els danys en 350€. Quina casualitat!.

El que no és casualitat, sinó una realitat, és que avui
en dia, en el nostre Ajuntament, encara hi ha persones
que varen col·laborar amb aquella decisió per
l’empresonament de polítics i veïns de Cubelles i, deu
anys desprès, veiem que l’Entesa per Cubelles encara
ostenta l’alcaldia, però amb l’agravant que ho fa amb
el suport de 3 grups (PSC, ERC i ICb), a on hi havia
persones que varen estar fitxades i retingudes per la
guàrdia civil. Si la història no canvia de personatges,
és fàcil que els fets es tornin a repetir, i ara sabem
que fa uns mesos, dins del govern del nostre ajuntament
uns determinats informes també s’han convertit en
una querella criminal a veïns de Cubelles.

icv

Ara fa deu anys. Fets que queden
per a la història de Cubelles

En el ple municipal del passat mes de Gener vam poder
veure com l’alcalde renunciava a la seva dedicació
exclusiva a l’Ajuntament. Si abans el govern no
funcionava ara encara menys.

També ens va dir que renunciava al seu sou d’alcalde
i passaria a cobrar com els altres membres de l’equip
de govern, sou per assistència a reunions. Però fins
ara de reunions remunerades en teníem de tres tipus:
les comissions informatives, els plens, i les comissions
de govern.

És lamentable que les forces i els esforços polítics no
vagin dirigits cap a un altre costat. No haurien de servir
per tapar boques ni per donar escarment a aquells que
criden massa i que segueixen, al igual que fa deu anys,
defensant els seus drets.

Des d’ICV això ens fa reflexionar i obrir uns interrogants
que no ens agraden gens ni mica. De ben segur que
algun dels lectors/es se sentirà identificat amb aquest
article, i fins i tot potser ha reivindicat algun cop alguna
cosa que l’ha afectat com a ciutadà/na d’ aquest poble,
o potser s’ha manifestat amb tot el seu dret de fer-ho.

Però el que de veritat ens preocupa és el contrari,
aquelles persones que s’acomoden a la llum del dia
com els camaleons, i que ja els hi va bé que les coses
no es moguin de com estan perquè, moure-les,
representa haver-les d’arranjar, i/o tenir que prendre
decisions incòmodes. Per tant, millor deixar-les com
estan que qui “dia passa, any empeny”. I quan diem
persones no ens referim a veïns i veïnes, sinó a aquests
que per llei els hi toca prendre les decisions.

Això és el que volem per Cubelles? ICV ho tenim
claríssim, nosaltres no volem aquesta manera
de governar, ni un govern que faci fer informes
per escarmentar a persones que els hi molesten
i que fiquen el nas on no els hi interessa.

QUE NO TORNI A PASSAR!

Pensant en Cubelles

A partir del mes de Gener, com que tenen tanta feina
i poc temps per veure’s, ja que la majoria no passen
per l’Ajuntament, s’han inventat un nou tipus
de reunions: les comissions deliberants, unes reunions
remunerades, es clar.

No sabem si serviran per treballar més i arreglar
el poble i introduir més serveis, o perquè el senyor
alcalde cobri el mateix que cobrava abans de renunciar
a la seva dedicació exclusiva.

El que si pensem és que el poble de Cubelles és molt
gran i la seva població no para de créixer, cosa que fa
que cada cop sigui més necessari l’augment dels serveis
que oferim a la gent i les millores al poble. Tot això és
impossible sense un alcalde i equip de govern que hi
dediqui el temps suficient.

Hem de dir que actualment , els regidors passen poc
per l’Ajuntament, i quan passen és per cobrar o per
fer una d’aquestes reunions que es cobren.

Senyors per poder treballar pel poble, s’hi ha d’estar
més hores a l’Ajuntament.
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Aquesta frase, és a ben segur la que en els darrers dies
tindria que introduir RENFE als trens de rodalies quan
s’estan acostant a Cubelles o a qualsevol altre municipi
de la nostra comarca.

Actualment a causa de les obres de l’AVE, els retards
dels trens per anar o tornar a Barcelona són brutals,
més d’una hora s’ha trigat en arribar a Barcelona-Sants
o a tornar cap a Cubelles, en dies laborables, s’han
produït aturades dels trens en mig de les vies a meitat
del trajecte, s’han produït retards a les sortides dels
trens de les estacions de Barcelona, per motius encara
sense justificar, i no parlem dels vagons atestats de
gent a les hores puntes, sobrepassant de llarg els límits
de capacitats dels vagons, amb el conseqüent perill
que aquesta circumstància genera.

Feia molts anys que a RENFE no hi havia retards tant
grans, i feia molts anys que la gent no optava per agafar
el cotxe per anar a Barcelona en detriment del tren,
perquè siguem realistes, ara és més fàcil anar
a Barcelona en cotxe que fer-ho en tren, cosa impensable
fa uns mesos.

La imprevisió en la planificació de les obres, per part
del Ministeri de Foment és impresentable, un servei
públic tan important com és el tren, no es pot deixar
abandonat d’aquesta manera, i molt menys si es tracta
d’una línia que uneix Sant Vicenç de Calders i Barcelona,
que és una de les més utilitzades de tot l’estat.

Sembla ser que els socialistes a la Generalitat no en
tenen prou de discriminar a Cubelles i a la nostra
comarca amb peatges per davant i per darrere que
perjudiquen greument la nostra economia, sinó que
ara els seus companys de Madrid amb d’inefable
Magdalena Alvarez, la ministra que perd les maletes

pp

Propera parada, Cubelles.
Quan arribarem, no ho sabem

icb

Iniciativa per Cubelles (ICb) està rebent una bona
recompensa al seu compromís de canviar les maneres
de governar a Cubelles i transformar la relació entre
l’Ajuntament i la ciutadania. Citem-ne dos exemples:
el debat sobre la necessitat d’obrir el pas alternatiu
sobre el riu Foix a través del marge dret, pel camí
que ara s’utilitza tot i el seu mal estat, i l’anunci
de Correos d’ampliar els serveis a Cubelles a través
de la creació d’una Oficina Tècnica.

Hem rebut moltes adhesions per part de particulars
i també entitats de Cubelles a favor d’impulsar la millora
urgent del camí que, a través d’una futura zona
urbanitzable, connecta directament la Mota de Sant
Pere (des del Polisportiu) fins a la C-31.
Aquest recorregut, tot i les seves deficiències per manca
d’inversió, va ser fonamental per garantir una mínima
comunicació viària arran de l’incendi registrat el passat
mes a una indústria de la zona.

És evident que arranjar aquest pas creant, d’acord amb
l’Agència Catalana de l’Aigua, un passatge tou que faci
compatible el trànsit rodat amb el passeig ciutadà i,
fins i tot, un vial per als joves escolars  que es traslladen
a l’Institut és més ràpid, més fàcil, més econòmic
i molt més sostenible que l’altra opció en debat, que
és un pont de més de seixanta metres sobre el riu Foix
afectant una zona del delta natural protegida.

ICb genera un debat entre aquestes dues propostes,
defensant-ne clarament la primera. L’objectiu del nostre
grup és atraure l’atenció sobre aquest tema i fomentar
l’intercanvi d’idees per arribar, entre tots i totes,
a la solució definitiva que, sens dubte, serà la millor
en tant que serà la més compartida per la ciutadania.

La proposta de millorar ràpidament el camí ara malmès
que voreja el riu i per on passen cotxes i vianants quan
l’aigua incomunica les dues marges del riu és per

El pas del Foix i correus:
dos exemples de bona pràctica
política

erc

L'interruptor que l'encengui!
Ja només queda, amb prou feines, un any per a les
eleccions municipals i sembla que era ahir quan
s’acabava el recompte dels vots a l’Escola Charlie Rivel
al maig de 2003. Des d’aleshores han passat tres anys
intensos, amb il·lusions
i decepcions, ja sigui a nivell nacional com estrictament
cubellenc.

Pel que fa al nostre país, la formació del nou govern
de la Generalitat i la feina per un nou Estatut han
centrat l’atenció d’uns i les energies d’altres. El
protagonista ha estat un nou Estatut demanat per
l’Esquerra Republicana en solitari des de fa més de
vint anys i que ara s’ha
de defensar amb l’escalf del noranta per cent del
Parlament de Catalunya i de centenars
de milers de persones que van sortir al carrer
el 18 de febrer de 2006 per reclamar dignitat nacional,
entre elles molts cubellencs.

Pel que fa a Cubelles, el gran repte és repensar l’horitzó
a mig i llarg termini que s’ha de fixar la nostra vila. El
nou Pla General que s’ha d’aprovar a finals de la present
legislatura o inicis de la propera, marcarà l’esdevenidor
de la nostra vila en els pròxims anys, un període que
planteja reptes importantíssims per assolir: la integració
de la gent que arriba, l’ensenyament de qualitat,
l’atenció sanitària i social, els serveis culturals, ... La
visió doncs no pot ser de curta volada. Caldrà esguardar
més enllà per preveure les necessitats, els punts forts
i els punts febles, programant amb antelació, organitzant
amb seny, pensant en Cubelles i la seva gent. Aquí
caldrà donar un protagonisme especial a les associacions
de veïns, a les entitats culturals, esportives
i socials de Cubelles, aconseguint de recollir el màxim
de l’aroma de llurs aspiracions. Per part dels partits,
caldrà preparar programes electorals que puguin ser
atractius i confrontables per la societat cubellenca,
que recullin el bo i millor de la nostra essència i la
idea de poble que tenim i volem. L’Esquerra Republicana
de Catalunya de Cubelles ja ha començat
a fer-ho, per poder oferir un poble il·lusionat, amb
ganes de brollar de vitalitat, amb una força que té però
que, com passava abans de la manifestació del 18 de
febrer a nivell català, està apagada i només cal trobar
l’interruptor que l’encengui.

de milers de passatgers a la nova terminal de l’aeroport
de Barajas i que dia si i dia també ens diu allò de: “no
pateixin que demà tot funcionarà millor”, s’han proposat
frenar els desplaçaments dels ciutadans de Cubelles
i de la comarca del Garraf, posant també problemes
als trens de rodalies.
Tanta mania l’hi tenen a Cubelles? De veritat que no
ho entenem.

El Partit Popular de Catalunya vista la greu situació
presenta una moció al Ple de l’Ajuntament, per mirar
si més no de pal·liar aquesta situació, instant a l’Equip
de Govern a què continuïn les gestions necessàries,
-si es què n’han començat algunes de gestions-amb
RENFE per tal que s’adoptin les mesures necessàries
per tal d’intentar oferir solucions a les aglomeracions
de viatgers que es donen en determinades franges
horàries, en la línia Sant Vicenç de Calders-Barcelona.

Si més no, és un petit pas de fermesa davant RENFE
i el Ministeri de Foment, que esperem tingui la seva
repercussió en breu i faciliti que les comunicacions
ferroviàries entre la nostra comarca i Barcelona
restableixin el seu bon funcionament.

nosaltres infinitament  millor, si bé que no pretenem
imposar-la a ningú. Tal i com hem defensat cada vegada
que s’ha tractat aquest tema al sí de la Comissió de
Govern (des de l’inici d’aquesta legislatura), seguim
ara demanant la redacció d’un projecte que permeti
comparar objectivament la validesa, cost i viabilitat
de les dues opcions (el pont agressiu sobre el riu o
l’arranjament amb menys impacte ambiental del camí
paral·lel al Foix). Cal fer públiques les dues propostes
perquè, en definitiva, tots els ciutadans puguin conèixer
de primera mà de què va el debat i quina és l’opció
que majoritàriament obté el suport dels veïns i veïnes.

El mateix succeeix amb les millores que Correos ha
anunciat per crear una Oficina Tècnica i que tenen el
seu origen en l’esforç de les institucions i entitats de
Cubelles però també en la campanya que ara fa gairebé
un any va iniciar en solitari ICb amb el suport de
l’entitat Amics de Cubelles.

Se’ns va criticar aleshores per la nostra contundència
davant Correos exigint millores al servei. La unió
aleshores d’ICb amb algunes entitats locals a la qual
s’ha anat afegint el conjunt d’entitats veïnals i de partits
polítics ha permès una victòria pel conjunt de Cubelles.
Calen més millores a Correos perquè les cartes segueixen
amb una demora gairebé immoral. Això no ho arregla
l’Oficina Tècnica i per això cal seguir reivindicant
un servei digne com mereix també la nostra població.

Gràcies pel vostre suport en aquests dos projectes
i gràcies, sobretot, per la vostra participació en el debat
ciutadà.

repugnant. Que aquella gent que és catalana i milita
al PPc (“c” de Catalunya, en minúscula), vagin fent
el joc a la campanya anticatalana del PP és un retrat
del que realment són.

L’estratègia del PSOE de no respondre a les
provocacions, o si més no el mínim possible, només
es pot aguantar un temps. La societat no es pot permetre
que l’odi arreli per les dues parts (Catalunya i la resta
d’Espanya) o entre els mateixos catalans i aquells que
no tenen un sentiment fort d’arrels a aquesta terra.
És difícil d’entendre com a Espanya els petits lladres
són processats i els polítics que tergiversen, enganyen
i sembren l’odi, ho poden fer amb total impunitat, tot
i que els resultats siguin letals per a la unitat, la pau
i la concòrdia de la societat espanyola.

Ral com tenim el comitè antiviolència al futbol,
no hauríem de tenir un altre per a la política?
Més difícil d’entrendre encara és la posició d’alguns
que es diuen d’esquerres i que no dubten en fer
polítiques demagògiques i populistes respecte
a Catalunya per guanyar o mantenir els vots del seu
electorat, o escalar posicions dins del seu partit.
Comença el temps de posar a cadascú en el seu lloc.

És la llei de l’acció i la reacció. Quan més ataquin
Catalunya, més incòmoda estarà dins del marc d’un
ens social que es diu Espanya, i més s’haurà d’agrupar
per defensar els seus interessos econòmics i socials.
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S’ampliarà l’atenció al públic en 5 hores setmanals i s’incorporaran nous serveis

La informació és accessible des de l'apartat "Reglaments i ordenances municipals",
accessible des de l'icona dels "Anuncis oficials" a la portada de la web

Correus va anunciar el passat 8 de febrer
millores per al municipi de Cubelles.
“En el termini de dues setmanes està
previst que es faci efectiva la reconversió
de l’oficina rural a oficina tècnica”,
va anunciar el responsable de Comunicació,
Vicenç Ibañez durant el programa
Denominació d’Origen de Ràdio Cubelles.

D’aquesta manera s’ampliarà l’atenció al
públic en 5 hores setmanals i s’incorporaran
nous serveis com ara la paqueteria urgent
o la prestació de serveis telegràfics.
Amb aquesta ampliació, l’oficina
de Cubelles tindrà a disposició de tots els
ciutadans i ciutadanes els mateixos serveis
que l’oficina de Correus de Vilanova.

Correus ja tenia previst fer efectiu aquest
canvi a principis d’any, però el fet que

Correus i Ajuntament segueixen treballant plegats per la millora del correu

Correus anuncia la creació d’una oficina
tècnica en les properes setmanes

s’hagi allargat el procés de selecció del
director de la nova oficina ha fet endarrerir
la seva posada en marxa.

Quant a la distribució de la correspondèn-
cia, Vicenç Ibañez també va anunciar que
“Correus està elaborant un estudi per
augmentar la plantilla de carters, ja que
l’augment de població és considerable”,
però, diu que “encara no s’ha concretat
en quin nombre d’efectius s’ampliarà
el servei”.

Aquestes millores podrien pal·liar
les queixes veïnals que ja fa més de quatre
anys que existeixen i que han provocat
més d’una campanya reivindicativa
"per a un servei de qualitat en el repartiment
de les cartes".

Ja es pot consultar a la web la nova ordenança
general de subvencions

Des de primers del mes de febrer es pot
consultar a la web municipal
(www.cubelles.org) el text de l'ordenança
general de subvencions de l'Ajuntament
de Cubelles.

Aquest document està en vigor des
del passat 25 de gener.
La informació és accessible des de diversos
llocs de la web. Els interessats podeu

accedir directament a través dels anuncis
oficials de la portada de la web, i fent clic
a l’apartat de Reglaments i ordenances
municipals.

També s’hi pot accedir a través de l’apartat
de serveis, redirigint-se als Serveis Generals
(Reglaments i ordenances municipals) o
través dels Serveis Econòmics (models
d’impresos).

El ple de l’Ajuntament de Cubelles va agafar
el comprimís d’aprovar definitivament
el reglament de Participació Ciutadana
i el del Consell de la Vila en el termini màxim
de dos mesos. El debat el va motivar una moció
de CiU, que finalment va acabar abstenint-se
davant les esmenes introduïdes.

Xavier Grau, regidor de Participació Ciutadana,
va explicar que “aquest és un document de
llarga elaboració” i va afegir que “a hores d’ara
és infinitament millor que l’aprovat inicialment
ara fa un any”. Grau ja ha mostrat, en repetides
ocasions, la seva intenció d’aprovar el text
“abans de l’estiu”, tot i que aquesta decisió
accelera els terminis. Segons el regidor
"el que aquest reglament estigui funcionant el
més aviat possible és responsabilitat del govern,
però també dels grups de l’oposició ja que es
tracta d’un projecte que va més enllà de
qualsevol interès partidista".

Segons ha explicat el regidor, l’any 2005 es
va confeccionar un calendari que sempre ha
cercat el consens i el vot favorable de tots els
partits polítics. “Amb això s’aconseguiria un
missatge de compromís cap a la ciutadania”.

En el cas que la redacció actual fos
la definitiva, el reglament de Participació
Ciutadana constaria de preàmbul, tres capítols
i 37 articles, integrats en diferents seccions.
A més, una disposició final i diferents
disposicions addicionals. De tot el seu contingut
però, Grau en va destacar la importància que
pot tenir l’OPIC a l’hora agilitzar un gran nombre
de tràmits.

"L'Oficina de Participació i Informació Ciutadana
ve contemplada dintre
del reglament i posar en marxa una oficina que
s’encarregui, només, de gestionar la relació
directa i fomentar la participació entre totes
les àrees de l’ajuntament i el ciutadà crec que
és fonamental", explica el regidor.

L’OPIC, de portes endins, està funcionant des
de l’any 2004 i va desenvolupar un paper força
important a les inundacions que van haver a
Cubelles el passat mes de setembre. Des
d’aquesta oficina es van centralitzar les
reclamacions a les compan-yies asseguradores
dels veïns afectats per l’aiguat, que ho van
sol·licitar, i els resultats van ser del tot
satisfactoris.

Per a seguir treballant en el camí
de l’aprovació del reglament, la regidoria
de Participació Ciutadana està realitzant diverses
reunions de treball amb els grups polítics i les
entitats i associacions. L’objectiu de les mateixes
és aconseguir el màxim consens possible.

El reglament
de Participació Ciutadana

es podria aprovar
en dos mesos

Es porten a terme reunions amb grups polítics
i entitats per cercar el màxim consens
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La pluja va fer una treva i va permetre el normal desenvolupament de la jornada
gastronòmica, que va repartir prop de 1.000 racions de xató

La cinquena edició de la Xatonada Popular
de Cubelles va vendre prop d'un miler
de racions de la recepta cubellenca
del plat. L’onada de fred i pluja va fer una
treva per permetre que la Xatonada se
celebrés amb total normalitat, malgrat que
no es va poder arribar a la fita de les 1.500
racions previstes.

Els concursos de Mestres Xatonàires va ser
l’acte central de la jornada. En categoria
infantil, el concurs el va guanyar el jove
Ismael Lucas, que es va emportar un
reproductor d'MP3 cedit per l'Associació
d'Hostaleria i Comerç, organitzadora
del concurs. La segona i tercera classificada
van ser Ainoa Reche i Laura Guerra,
respectivament.

Pel que fa al Concurs de Mestres Xatonàires,
la guanyadora dels 175 € va ser Maria
Àgels Ivern, una veterana participant
de Cubelles que per primera vegada
aconsegueix el títol. La segona classificada
va ser la també cubellenca Maria Pilar
Pérez, mentre que en tercera posició va
quedar la sitgetana Pilar Zapater.

El jurat qualificador del concurs d'adults
va estar format per l'estudiós del xató Carles
Montserrat; el regidor de Cultura Miquel
Padreny; la pubilla de la Verema 2005
Cristina Pedrosa; la Josefa Pastó de
l'Associació d'Hostaleria i Comerç; el

En la seva tasca de promoció
de les activitats locals, Ràdio Cubelles
va oferir un debat sobre l’autenticitat
del Xató. Hi van participar Baltasar Julià
del Gremi d’Hoteleria del Baix Penedès
i gerent del Restaurant el Molí del Vendrell;
Salvador Blanch, membre de la Junta del
Gremi Comarcal d’Hosteleria i Turisme
de l’Alt Penedès i restaurador del restaurant
La Vinya de Vilafranca; Ruben Rodríguez,
tècnic del Patronat de Turisme de Calafell;
Xavier Mestres, gerent del Restaurant l’Avi
Pau; Tina Ratés, directora del centre
de Promoció Econòmica i Formació Can
Puig; i Montserrat Mestres, membre
de l’Associació d’Hosteleria i Comerç
de Cubelles i gerent del Restaurant
Poliesportiu.

El programa es va enregistrar al Centre
Social. Els participants van parlar van estar
d’acord en què les polèmiques existents
sobre la salsa del xató entre els municipis
de la Ruta del Xató són bones ja que
serveixen per donar a conèixer el producte.

També creuen que és bo que hi hagi
diversitat en les salses de xató, sempre
que es faci amb qualitat. I diuen que cal
seguir treballant conjuntament per tirar
endavant noves propostes comarcals,
introduint nous plats i cercant noves
maneres de promocionar cadascuna
de les localitats.

Mari Àngels Ivern i Ismael Lucas guanyadors
del concurs de Mestres Xatonàires

Maria Àngels Ivern, guanyadora d'enguany

restaurador Francisco Javier Gallardo;
la directora de Ràdio Cubelles Àngels
Fuster; i la mestressa de casa Encarna
Gutiérrez. Per la seva banda, el jurat infantil
va estar format pels membres
de l'Associació d'Hostaleria i Comerç
de Cubelles Daniel Fonoll i Montse Mestres;
la cap d'estudis del CEIP Charlie Rivel
Maria José González; la regidora d'Educació
Pilar González; i la mestressa de casa Rosa
Escardó.

La festa gastronòmica va comptar amb
la presència de l'ambaixador de la Ruta
del Xató, el vilanoví Pere Tàpies. A més,
l'acte de lliurament de premis va comptar
amb la presència de la cubellenca Diana
Bartolomé, model i concursant d'una
de les darreres edicions del programa
de televisió Gran Hermano.

Ràdio Cubelles debat
l’autenticitat del xató

El temps va permetre una gran afluencia de gent a la Sala Multiusos
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Completarà el manteniment de les zones verdes que ja porta a terme l’empresa
vilanovina Tegar

Entre el 2006 i el 2010, la policia local hauria de passar del model actual a un model molt més operatiu, àgil i dedicat a la prevenció

L’imparteix el pescador
Francesc Noguerón i la inscripció
és limitada a 15 persones

L’Ajuntament de Cubelles, a través
de les regidories d’Obres i Serveis Viaris
i la de Medi Ambient, ha adjudicat el servei
de part de les zones verdes del municipi
a la Fundació Santa Teresa de El Vendrell,
coneguda popularment com El Ventall.

Aquesta empresa, que treballa en la inserció
laboral dels col·lectius més desafavorits,
s’encarregarà del manteniment i rehabilita-
ció de les zones que no té adjudicades
Tegar.

L’empresa vilanovina Tegar, que també
treballa amb personal de col·lectius
desfavorits, i El Ventall s’encarregaran
del manteniment de totes les zones verdes
del municipi de Cubelles. L’adjudicació
a El Ventall s’ha fet per un import
de 402.583,95 € anuals, i les zones
a mantenir es troben ubicades al nucli
antic (2), l’Eixample (1), Santa Maria (2),
Bardají Vilanova (4), Marítim (1), Clot del
Bassó (12), Pla de Sant Pere (6),
Residencial Les Salines (3), Polígon
Industrial Les Salines (3), Mas Trader I
(7), Mas Trader II (4), La Solana (3),
Parc de Cubelles (2), La Gaviota (3).

“El Ventall”, es una fundació privada
del Vendrell  que treballa en la inserció
laboral dels col·lectius més desafavorits
i de fet ja havien col·laborat amb
l’Ajuntament portant a terme les tasques
de poda de  l’arbrat municipal.

Des de fa dos anys la regidoria
de Governació de l’Ajuntament de Cubelles,
conjuntament amb el Departament
d’Interior de la Generalitat, està realitzant
un “Pla de Qualitat i Millora de la Policia
Local”. Es tracta d’una mena d’auditoria
interna encaminada a detectar “possibles
fissures” en el funcionament d’aquest cos,
i buscar les fórmules més adients per
millorar el seu funcionament, segons
ha explicat el regidor de Governació, Xavier
Grau. En els resultats d’aquest estudi, la

Governació aposta per un model de policia local molt més propera al ciutadà

La Fundació “El Ventall”
s’encarregarà de mantenir part dels parcs
i jardins del municipi

Des del mes de desembre l’empresa ja ha
iniciat les seves tasques al municipi,
les considerades prioritàries, tot i que el
servei funcionarà al cent per cent el mes
de març  aproximadament.

Segons ha explicat Eva Escardó, tècnica
de Medi Ambient, “la fundació ha presentat
un projecte molt elaborat, on vol col·laborar
amb diferents regidores, des de Acció Social
i Promoció Econòmica,  pel tema
de la inserció laboral, o la regidoria
d’educació, per organitzar xerrades i activi-
tats pels alumnes”.  En aquest sentit,
demana “la màxima col·laboració
de la ciutadania per conservar i vetllar
els parcs i jardins del municipi”.

Paral·lelament, la Junta de Govern Local
va aprovar la modificació del contracte amb
Tegar pel manteniment d’una part dels
parcs i jardins de Cubelles, consistent en
una modificació de les zones verdes que
han estat mantenint fins ara, intercanviant
unes zones per altres; i afegint al contracte
el cost de la reposició d’arbrat i planta en
els espais que Tegar manté, amb un
increment del cost anual del contracte
de 1.856 € IVA inclòs.

Policia Local de Cubelles hi destaca pel
bon clima i relació laboral que hi ha entre
els membres d’aquest col·lectiu que
consideren que “s’ha millorat el concepte
que tenen els veïns i veïnes del cos policial,
quan han hagut de requerir dels seus
serveis”.

Entre els diversos aspectes a millorar està
el de “constituir un model de direcció molt
més consolidat del que tenim ara
i determinar uns objectius molt més clars,

que marcarien una necessària transformació
en l’organització interna del cos”.
Per a Grau, a mig termini, “entre el 2006
i el 2010, la Policia Local hauria de passar
del model actual a un model molt més
operatiu, molt més àgil i molt més dedicat
a la prevenció”. També caldria potenciar
els temes d’educació viària i fer campanyes
de sensibilització i informació i, el més
important, aconseguir implantar el model
de “policia de barri”, molt més proper als
ciutadans.

La regidoria de Promoció Econòmica
organitza d’un curs de cuina marinera,
amb la intenció de recuperar la cuina
que feien els vells pescadors a bord
de les barques. El curs es portarà a terme
a la Casa del Polígon Industrial Les Salines
i té una durada de 18 hores distribuïdes
en 8 sessions, els dimecres, entre les 7 i
les 9 de la nit. El curs està previst que
comenci el dia 1 de març i finalitzi el 19
de d’abril.

L’encarregat d’impartir el curs serà en
Francesc Noguerón, pescador professional
i expert en cuina de ranxos mariners.

Les inscripcions es poden fer al Servei
d’Orientació Laboral de Cubelles (SOLC),
ubicat a l’Ajuntament de Cubelles
(Pl. de la Vila, 1), de dilluns a divendres
de 10 a 2 del migdia i els dijous de 5 a 7
de la tarda, fins al 24 de febrer, i té un
preu de 30 € per persona (inclou
ingredients i tast del plat elaborat).

Les inscripcions al curs és limitada a 15
persones per rigorós ordre d’inscripció.

La regidoria no descarta la possibilitat de
fer una segona convocatòria si hi ha més
sol·licituds.

La regidoria
de Promoció Econòmica

organitza un curs
de cuina marinera
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L’emissora municipal Ràdio Cubelles
enceta els actes del

El nou logotip, l’actuació d’en Lluís Llach, el recital de poemes d’en Víctor Alari
i un concert de joves, punts forts de la celebració

2 5 è  a n i v e r s a r i

Ràdio Cubelles va celebrar el 23 de febrer
els seus primers 25 anys d’història, amb
un programa especial, dins el magazine
Denominació d’origen, que va fer un repàs
de la història de l’emissora al llarg d’aquests
25 anys.. L’emissora municipal, pionera
al Garraf i una de les més antigues
de Catalunya, commemorarà aquesta
efemèride amb una sèrie d’actes que van
començar en aquesta data i es pretén que
acabin el 23 de febrer de 2007.

Entre les primeres accions portades a terme
per la direcció de Ràdio Cubelles ha estat
la posada en marxa d’una programació
especial de 25è aniversari. En aquesta
nova graella destaca l’aposta decidida
per consolidar-se com el referent informatiu
del municipi. Els col·laboradors, part
fonamental de la història dels 25 anys
de l’emissora, complementen aquesta base
programàtica amb l’edició i presentació
d’un ampli ventall de programes temàtics.
La programació de Ràdio Cubelles toca
els esports, la cuina, les sardanes, la música
–en gairebé totes les seves vessants-,
el cinema, l’astrologia, l’humor...
A Ràdio Cubelles pots trobar de tot.

Per a la organització dels actes
de l’aniversari, l’emissora va crear una
Comissió del 25è Aniversari, que coordina
la celebració dels actes. Aquesta Comissió
està formada pel personal directiu,
ex col·laboradors, ex regidors responsables
de l’emissora, i els alcaldes del moment
de la creació –Lluís Pineda– i l’actual
–Josep Marcillas-. La primera de les accions
endegades per Ràdio Cubelles va ser
convocar un concurs per a l’elecció del
nou logotip de l’emissora. L’elegit per la
Comissió va ser el presentat per Javier
Arredondo, que es va endur el premi
de 600 € establert a les bases.

Pel que fa a la resta d’actes ja definits,
l’11 de març es portarà a terme la marató
de ràdio 25 hores. 25 anys, al Centre
Social, en què s’espera la participació d’ex
col·laboradors de l’emissora de tota l’època.
En el decurs d’aquest programa hi ha
prevista l’actuació de dos conjunts musicals
nascuts entre els col·laboradors de Ràdio

Cubelles: Doctor Do (del programa 35 Mhz)
i Plan B (del programa Club Desconcert),
que presentaran, de les 6 a les 8
de la tarda, la cançó del 25è aniversari
de l’emissora.

El 22 d’abril es lliuraran els premis
de la desena edició del Concurs de Contes
i Narració Breu Víctor Alari, al Cinema
Mediterrani, organitzat per l’emissora.
La coincidència amb el desè aniversari
de la mort del primer director de Ràdio
Cubelles es commemorarà amb el recital
de poemes musicalitzats d’Alari a càrrec
d’Anton Dalmau. Prèviament, a la plaça
de la Vila, hi ha prevista l’actuació del grup
d’animació infantil Dansamon.

El primer dels plats estrelles de la celebració
dels 25 anys de Ràdio Cubelles
és el concert d’en Lluís Llach, coorganitzat
amb la regidoria de Cultura, dins dels actes
de la Setmana Cultural. L’artista de Porrera,
que ha anunciat la seva retirada al final
de la Gira “i.” 2006, actuarà a partir
de 2/4 d’11 de la nit al Pavelló Poliesportiu
Municipal 20 anys després de l’actuació
que l’artista va fer per a Ràdio Cubelles.

Comissió 25 anys
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Ràdio Cubelles ha encetat la celebració
del seu 25è aniversari amb la presentació
d’un nou logotip en el decurs d’un acte
que va reunir un públic nombrós
i a la vegada molt jove, En aquest marc,
iniciant la celebració d’una emissora
municipal pionera a Catalunya,
és impossible romandre aliè a la nova
ofensiva que contra alguns periodistes s’ha
iniciat fruit de la situació de debat polític
que des d’alguns sectors s’insisteix
a satanitzar.

L’Iu Forn, guionista de ràdio i autor
de diversos llibres, és un cubellenc
de vocació i un dels col.laboradors més
significatius que Ràdio Cubelles ha tingut
en aquests vint-i-cinc anys i que ha viscut,
juntament ara amb l’Albert Om
(antic company d’estudis a l’Autònoma)
una situació espectacularment perversa en
la seva dimensió.

Un article de l’Iu Forn a l’Avui amb una
frase desafortunada per la qual el mateix
autor va demanar una ràpida disculpa va
provocar la interposició d’una demanda
per part del Ministre de Defensa i algunes
associacions militars que, sortosament,
ha estat ràpidament arxivada en primera
instància judicial.

En el marc de la commemoració
de l’aniversari d’una emissora municipal
de la nostra comarca la situació viscuda
per l’Iu i l’Albert deixa només l’espai per
una reflexió: mentre els dos periodistes
han estat assetjats, vexats, pressionats fins
a l’extenuació pels sectors més immobilistes
del país, un militar colpista jutjat
i condemnat per l’intent de cop d’Estat
del 23-F (naixement de Ràdio Cubelles)
publicava a la premsa una nova amenaça
contra la convivència democràtica i el dret
dels pobles a decidir el seu futur.

És inquietant que, vint-i-cinc anys després
del frustrat cop d’Estat de Tejero,
els periodistes rebin querelles de part dels
ministres i el militars colpistes publiquin
els seus articles a la premsa... On quedem
la resta de ciutadans?

Una emissora municipal com Ràdio
Cubelles és una eina senzilla i modesta
però essencial en la vertebració
de la informació i la comunicació
en el marc d’una  comunitat que en aquests
vint-i-cinc anys també ha guanyat en

El segon acte musical, també organitzat
conjuntament amb Cultura, és el concert
dirigit a la gent jove. L’emissora està
buscant, per al 15 de juliol, un grup força
conegut perquè la màxima gent s’hi senti
identifica i sigui un acte molt participatiu.

A més, la Comissió del 25è Aniversari,
que està oberta a noves propostes, està
treballant en la organització d’una exposició
de premsa en català; l’edició d’un recull
de la història de la Ràdio per al programa
de la Festa Major; l’edició del III Recull
de Contes Víctor Alari; la presentació de
la placa de cava commemorativa de
l’aniversari durant la Festa i Fira de la
Verema; un seminari sobre la comunicació
local; una festa amb tots els ex
col·laboradors de la Ràdio; i altres activitats
en les que s’està treballant.

tolerància i voluntat de consens. L’emissora
cubellenca va néixer en un mes de febrer
amb sonoritat de sabres i tancs al carrer
que van acovardir tota una societat
nouvinguda a la democràcia. Vint-i-cinc
anys després el rumor malda per fer-se
sentir de nou entre alguns però ha resultat
aclaparadorament esmorteït per la resposta
unànime de la ciutadania demòcrata que,
com aquell que no vol la cosa, ha subratllat
la ridiculesa del patriotisme mal entès
i mal emprat.

Estic convençut que l’Iu Forn, quan fa anys
vivia les seves primeres experiències
radiofòniques a l’emissora cubellenca
al costat d’altres companys com Jordi
Llompart, mai va pensar que un dia seria
utilitzat perquè tot un Ministre de Defensa
tragués pit des de la portada de l’ABC.

En la primera i última, fins ara, entrevista
que l’hi he fet a l’Iu Forn per l’Associació
Catalana per la Infància Maltractada (revista
“Al.lots” num. 3) –realitzada molt abans
de la polèmica amb els militars- ell mateix
recordava una frase que segur li ha permès
aguantar amb calma el bombardeig que li
ha caigut al damunt. Deia ell: “Sempre
m’he conformat amb el que he tingut i això
ho he aplicat al llarg de la meva vida. Com
diuen que deia un famós torero dels anys
50: cuando una cosa es imposible es
imposible y, además, no puede ser”.

Xavier Grau
Periodista.
Regidor de Governació,
Participació Ciutadana i Comunicació
de l’Ajuntament de Cubelles.

Ràdio Cubelles: 25 anys i no ha canviat res?



NO PERDIS EL RITME!
25 hores, 25 anys.
MARATÓ
11 DE MARÇ, DES DE LES 11.00 h DEL MATÍ, AL CENTRE SOCIAL

25 hores de programació especial per commemorar el 25è Aniversari de Ràdio Cubelles.
Tu també hi participes!

Dissabte a la 13 h. Espectacles i concursos
oberts de l’Home del Gag.

Dia 11 de març al Centre Social
(Joan Roig i Piera, 5).
De les 11 del matí de l’11 de març fins a les
12 del migdia del 12 de març.

Dissabte a les 12 h. Taules rodones amb ex
col·laboradors de Ràdio Cubelles i els membres
de la comissió del 25è aniversari.

Dissabte a les 18 h. Actuacions musicals,
a càrrec dels grups nascuts a Ràdio Cubelles
Plan B (interpretarà el tema commemoratiu del
25è aniversari de Ràdio Cubelles) i Doctor Do.

I tota la nit, participa dels programes temàtics
del 107,5 FM

Si has format part de la gran família de Ràdio
Cubelles al llarg d’aquests 25 anys, apropa’t
i participa de la Marató 25 hores, 25 anys.
T’esperem.
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