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El ple aprova la creació
de la Junta de Seguretat Local
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Des del passat 11 de juny, les platges de
Cubelles compten amb el servei de salvament
i socorrisme que porta a terme l’empresa
Rescatadores SL. Amb aquesta tasca s’inicia
la temporada estival a les platges, que enguany
han reeditat la bandera blava, en quant a la
platja Llarga es refereix.

Els nous vestidors del camp de futbol Josep
Pons i Ventura es van començar a construir
a finals del passat mes de maig. El projecte
dels vestidors, redactat per Eduard Montané,
tenen un pressupost de 767.561 €.
Els vestidors s’orientaran a la façana que
dóna a l’Avinguda Onze de Setembre i, en
una segona i tercera fases, es construiran
unes noves graderies i serveis del camp
de futbol.

Promoció
Econòmica

14

Els plans d’ocupació
donaran feina a cinc persones
en situació d’atur

Joventut13
L’Espai Jove i el Camp de Treball,
prioritats de la regidoria
de Joventut per a aquest estiu
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Cubelles TV reprèn
les emissions des de la Sala
Multiusos La Mota

El Charlie Rivel Hall
es traslladarà al Castell

L'Ajuntament de Cubelles rep
el compromís de Salut de fer
un Centre d'Atenció Primària

Plens5
El Ple aprova la construcció
d'una zona hotelera i esportiva
a la Mota de St. Pere

Departament de Comunicació

El president del Parlament de Catalunya,
Ernest Benach, inaugura el Centre Social
Integrador i de Dinamització Econòmica

     La platja Llarga torna
a rebre el guardó de qualitat
de la bandera blava

     Les obres dels nous
vestidors del camp de futbol
ja estan en marxa
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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

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

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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Benvolguts cubellencs
i cubellenques

L'ALCALDIA INFORMA

    esprés d’uns mesos en què la revista
municipal s’ha estat renovant, en quant
a la imatge i al procés de la seva elaboració,
tornem a portar-vos-la fins a les vostres
llars amb l’objectiu de mantenir-vos
informats de tot allò que passa al municipi
de Cubelles.

Aquests dies, una de les notícies més
importants, que hem patit tots els veïns
de la vila, és la vaga de recollida
d’escombraries que han portat a terme
els treballadors de l’empresa Fomento de
Construcciones y Contratas. Des del 13
al 21 de juny, els treballadors d’aquesta
empresa no van recollir les escombraries,
incomplint greument els serveis mínims
decretats per la Generalitat de Catalunya.
Aquest és un servei que no realitza
directament l’Ajuntament de Cubelles, sinó
que el porta a terme una empresa que va
guanyar el concurs d’adjudicació realitzat
per la Mancomunitat Penedès-Garraf
el passat mes de gener. Nosaltres, com
a municipi mancomunat, estem dintre dels
gairebé 25 municipis que hem patit
la vaga de caràcter indefinit i ja hem
transmès a la Mancomunitat i la Generalitat
que exigeixin a l’empresa el compliment
del contracte i que obri el corresponent
expedient de sanció a la mateixa pel seu
incompliment.

Malgrat que contra l’acumulació de la
brossa orgànica i la de rebuig no podem
fer res, els ciutadans i ciutadanes sí tenim
una responsabilitat respecte a la selecció
de les nostres deixalles. En moment extrems
com els que hem viscut aquests dies és
quan hauríem de reflexionar sobre com

aboquem indiscriminadament tot tipus de
deixalles en qualsevol contenidor. Aquests
dies, en motiu d’aquesta situació anòmala
i, afortunadament, poc habitual que patim,
m’he passejat pels principals punts de
recollida d’escombraries per poder fer un
seguiment de la situació, a fi i efecte de
poder prendre una decisió si, arribat el
cas, la problemàtica generava un problema
de salut pública. La meva decepció, deixant
de banda els efectes de la vaga, és que no
hem aconseguit transmetre als ciutadans
i ciutadanes la necessitat de seleccionar
les nostres deixalles. Mobles i voluminosos
al costat dels contenidors; cartró fora dels
contenidors posats per recollir-lo; vidres
per terra quan el contenidor groc encara
no està ple; restes de poda i jardins en el
contenidor de brossa orgànica, en compte
de portar-lo a la Deixalleria Municipal...

Sóc conscient que la recollida de deixalles
és un servei públic essencial i no barat;
que els serveis mínims decretats s’han de
complir; que l’Ajuntament de Cubelles
ha de realitzar alguna acció de xoc si una
vaga s’allarga en el temps..., però no és
menys cert que els ciutadans i ciutadanes
hem de treure conclusions respecte
l’eliminació de les nostres deixalles.
Les empreses que recullen paper i cartró
(contenidor blau), vidre (verd clar) i envasos
(groc), així com la Deixalleria Municipal,
no fan vaga. I malgrat això, seguim deixant
aquestes deixalles al costat –o fins i tot
dins- dels contenidors de rebuig i orgànica.

Lamento profundament les molèsties que
ha generat aquesta vaga als ciutadans i
ciutadanes. L’Ajuntament de Cubelles

exercirà les mesures legals oportunes per
defensar els seus drets. Però, igualment,
hem de fer un esforç per seleccionar millor
les nostres deixalles. Sortirem guanyant
tots.

Per altra banda, deixeu-me aprofitar
aquestes línies per fer un crit d’atenció
davant l’alt risc d’incendis que ens afecta
aquest estiu. És per aquest motiu que, en
col·laboració amb el Grup Riscos Cubelles
– ADF Puig de l’Àliga, hem encetat una
campanya de sensibilització i informació
per tal d’evitar els incendis forestals en
els boscos de tot el país, en general, i en
els de Cubelles, en especial.

Qualsevol escletxa de foc o fum que veieu,
comuniqueu-lo immediatament als serveis
d’emergència. I, com no, una vegada més
la millor acció és la prevenció, per la qual
cosa us demanem que no feu foc en zones
on pugui formar-se un incendi. Aquí també
guanyem tots!!

Josep Marcillas i Massuet
Alcalde de Cubelles

D

Alt risc d'incendi
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PLENS MUNICIPALS

El ple municipal va nomenar, amb l’abstenció
de CiU, la comissió municipal de delimitació
territorial amb els termes de Cunit i Castellet
i la Gornal a la zona de Trencarroques.
Aquesta comissió representarà a l’Ajunta-
ment de Cubelles en totes les operacions
de delimitació del terme municipal.
La comissió està formada per l’alcalde,
Josep Marcillas; la regidoria d’Urbanisme,
M. Lluïsa Romero;  el regidor d’Obres i
Serveis Viaris, Miquel Padreny; l’arquitecte
municipal, Ramón Arenas; i la secretaria
de la Corporació, Carme López Feliu.

Aquest acord serà comunicat als Ajunta-
ments de Cunit, al de Castellet i La Gornal
i al Departament de Governació i Adminis-
tracions Públiques. També es comunicarà
als propietaris de les finques afectades els
acords i la data de les operacions
de delimitació.

Segons l’alcalde de Cubelles, Josep Marcillas
el punt ve motivat “per l’aprovació de l’inici
de l’expedient aprovat per l’Ajuntament de
Cunit en sessió plenària del 18 de gener de
2005, tractant de determinar la legislació
aplicable i el procediment aplicable”.

El ple, a més, havia de debatre el Pla
Especial per l’ordenació dels emplaçaments
de les instal·lacions de telefonia mòbil i
altres instal·lacions de radiocomunicació i
el Pla Especial de conservació i rehabilitació
del Molí de la Palma. Aquests dos punts,
però, van quedar unànimement sobre la
mesa perquè mancava el document oficial
de la Generalitat de Catalunya. Aquest
document, imprescindible per poder tramitar
l’aprovació, l’Ajuntament l’havia rebut
mitjançant fax, però  no havia rebut en el
moment del ple el document per correu
ordinari.

Per altra banda, en l’apartat de mocions, el
ple va rebutjar les dues presentades pel
grup municipal de CiU. La primera demanava
la realització de la liquidació de les quotes
urbanístiques de Corral d’en Cona, mentre
que la segona sol·licitava que es realitzessin
les liquidacions de les obres d’aigua potable,
asfalt i enllumenat de Mas Trader.

L’Ajuntament estudiarà la delimitació territorial
amb els termes de Cunit i Castellet i la Gornal a
la zona de Trencarroques mitjançant una comissió

El Ple deixa sobre la taula dos punts de l’ordre del dia per manca
de recepció dels documents oficials requerits per a l’aprovació d’aquest
punt per part dels òrgans competents de la Generalitat de Catalunya

La sessió plenària del 20 de juny

Amb el compromís per impulsar la
informació municipal i la transparència,
l’AJUNTAMENT INFORMA entra en una
nova etapa més ambiciosa en quant a
imatge, compaginació i recursos tècnics
que s’hi destinen per garantir la seva
periodicitat.

Juntament amb Ràdio Cubelles i Cubelles
TV, l’AJUNTAMENT INFORMA persegueix
l’objectiu d’oferir la màxima informació
sobre l’activitat i la gestió municipal
destacant el que succeeix als Plens
municipals mensuals i a les Juntes de
Govern Local, espais màxims de decisió
i gestió dels interessos públics.

L’AJUNTAMENT INFORMA és una aposta
clara per oferir al conjunt de veïns i veïnes
la principal informació sobre els projectes,
accions i actuacions que s’impulsen des
del Consistori. Des d’aquestes pàgines ara
renovades es compleix, per primera vegada
i de manera periòdica, el compromís per
la igualtat d’opinió de tots els grups polítics
que composen l’Ajuntament i que
mantenen els seus espais d’intervenció i
d’opinió.

La defensa de la informació pública és,
per un Ajuntament que vol aprofundir en
els mecanismes de participació ciutadana,
un pilar fonamental de la seva manera de
relacionar-se amb el conjunt de la
ciutadania.

La força transformadora i modernitzadora
que impulsa la renovació de
l’AJUNTAMENT INFORMA es concreta
també en el suport del Govern cap al
conjunt de mitjans municipals i que operen
al municipi. L’emissora municipal, la tele
local i la pàgina web www.cubelles.org
aporten un flux informatiu que, com mai,
està a l’abast del conjunt de la ciutadania.
Segurament millorable en molts aspectes
sobre els quals seguim treballant.

L’AJUNTAMENT INFORMA va consolidant-
se mica en mica per seguir sent el principal
canalitzador de la informació municipal,
eina clau per avançar cap a noves manera
de gestionar un Ajuntament que pretenen
cada vegada més obert i més participatiu.

Xavier Grau
Regidor de Governació, Participació Ciutadana
i Comunicació

Informació
i participació

Ple ordinari del 20 de juny '05
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PLENS MUNICIPALS

Tots els grups polítics amb representació
municipal, amb l’excepció d’Iniciativa
per Cubelles que no va assistir al ple, van
aprovar en un ple extraordinari el plec de
clàusules administratives particulars i el
plec de prescripcions tècniques que regiran
l’adjudicació, mitjançant concurs,
procediment obert, tràmit ordinari, de
la concessió 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. Es tracta, en paraules de
la majoria de portaveus polítics, d’un
“moment històric” per a la vila de Cubelles,
pel que representa una inversió d’un 28
milions d’€.

Josep Marcillas, Alcalde de Cubelles, va
obrir el ple explicant l’objecte de
l’adjudicació. “Es tracta de l’adjudicació
de l’ús privatiu d’un terreny municipal per
fer unes instal·lacions esportives, un hotel
i un pavelló polivalent que substitueixi la
Sala Multiusos, que seria enderrocada”,
va explicar l’alcalde.
L’equipament municipal es troba al carrer
Pla de Sant Pere, just al darrera del
Poliesportiu Municipal, on actualment hi
ha la Sala Multiusos La Mota. Segons
Marcillas, el plec de clàusules estableix
una inversió propera als 30 milions d’€,
que contemplarà, com a mínim, la constru-
cció 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.
La importància del projecte ha fet que
el procés d’elaboració del plec de clàusules
hagi estat llarg i hagi 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 pel municipi”.
A més, segons va explicar l’Alcalde, el
projecte és “viable, possible i rendible”.

Malgrat els inicis de la proposta, Josep
Marcillas va voler destacar, com van fer
després la resta de portaveus municipals,
que aquest és “un projecte municipal, que
es va iniciar la passada legislatura i que,
de ben segur, seguirà la propera”. Per això
va voler agrair la tasca dels Serveis Tècnics,
Serveis Jurídics i Serveis Econòmics
municipals, que “han fet un plec de
clàusules que garanteix la participació
oberta en la licitació de tothom”. Igualment,
va assegurar que els grups amb
representació municipal “han participat
d’aquest projecte, aportant millores”.
L’Alcalde cubellenc va voler “agrair” aquest
participació.

El nou equipament mixt (esportiu i hoteler)
ocuparà una extensió de 22.900 m2, en
uns terrenys municipals cedits a 50 anys
i que representaran una inversió d’uns 28
milions d’€. El plec de clàusules
administratives i el plec de prescripcions
tècniques s’exposaran al públic durant el
termini de 30 dies, i posteriorment s’obrirà
un període de presentació de propostes de
quatre mesos. Entre els criteris
d’adjudicació, Marcillas va destacar que
es valorarà les millores en els elements
constructius, econòmics, la reducció del
temps de concessió, les millores socials,
millores pel municipi...

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.

Tots els grups polítics assistents a la sessió
plenària van voler valorar la proposta
presentada al ple.

Joan A. Rodríguez (ERC) va explicar que
el projecte “ha evolucionat des de la
proposta inicial d’un grup d’inversors de
l’Europa de l’Est que volien fer un Centre
d’Alt Rendiment (CAR) amb un ús molt
privat, a un altre, el que presentem avui,
molt consenuat per tots els grups polítics
municipals”. El regidor republicà va
destacar que “és un projecte que surt molt
consensuat, malgrat que tots hauríem

incidit més en alguns aspectes, però... això
és el consens”.

La regidoria del PP, Joana Navarrete, va
ratificar els punts presentats per l’Alcalde
i el regidor d’ERC. “És un projecte ambiciós
i en el que hem de creure”, va explicar
Navarrete, que va lamentar l’absència dels
regidors d’ICb.

El PSC, en veu de la seva portaveu Maria
Lluïsa Romero, va mostrar-se a favor del
projecte. “El projecte inicial”, va començar
explicant Romero, “no s’avenia a les
necessitats de Cubelles, i hem treballat
per aconseguir uns equipaments perquè
el municipi se’n beneficiï”. La regidora
socialista va destacar, entre aquestes
millores, la construcció d’una piscina
adequada al que estableix la Generalitat
per a un municipi de les característiques
de Cubelles; l’accessibilitat de les
instal·lacions; i l’ús d’energies renovables.
Per al PSC, aquest projecte és “ambiciós
i obert, i el fet d’aprovar-lo no representa
un greuge per al poble, sinó que és un
benefici en instal·lacions i llocs de treball”.

Mònica Miquel, regidora d’ICV, va
manifestar que “estem contents, perquè
fa 10 anys que estem al govern, a l’oposició,
i per primera vegada hem sabut fer una
cosa tant important en benefici de la
població de Cubelles”. La regidoria
ecosocialista considera que aquest projecte
és un èxit dels regidors, dels Serveis Tècnics
Municipals i de la Secretaria General. “Això
és un treball en equip”, va assegurar
Miquel, que va afegir que “és un moment
històric, perquè portem a terme aquest
projecte amb diner privat, com s’ha fet en
altres municipis del Garraf i de Catalunya”.

Joan Albet (CiU) va recordar que aquest
projecte es va iniciar en la passada
legislatura “en veure que els municipis de
l’entorn evolucionaven amb la inversió
d’empreses mixtes o privades”. A Cubelles,
per Albet, calia fer alguna cosa similar
perquè els ciutadans “tenim dret a gaudir
d’uns equipaments que, amb recursos
propis, l’Ajuntament no es podia permetre”.

El regidor convertent espera que “les
instal·lacions esportives tinguin preferència
davant les hoteleres” i assegura que el
projecte de Centre d’Alt Rendiment “era
millor perquè garantia tenir una piscina
olímpica (50x25 m) que ens donava un
tret diferencial respecte a municipis com
Vilanova i la Geltrú i Sant Pere de Ribes”.

Finalment, per part de l’Entesa per
Cubelles, Antonio Peregrina va destacar
“la il·lusió que genera aquest projecte per
als cubellencs i cubellenques”. El regidor
de Promoció Econòmica va destacar, també,
la importància de l’aspecte hoteler del
projecte. “La construcció d’un hotel de 4
estrelles” va explicar Peregrina, “ens
ajudarà a equilibrar l’oferta turística del
municipi, basada en la segona residència,
i ens permetrà fomentar la creació de llocs
de treball directes i indirectes”.

L’equipament, amb una inversió propera als 30 milions d’€, es construiria
als terrenys que, parcialment, ocupa la Sala Multiusos La Mota

El ple aprova per unanimitat dels regidors
assistents el concurs per a la construcció d’una
zona hotelera i esportiva

Les valoracions

Ple extraordinari del 27 de juny '05
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JUNTA DE GOVERN LOCAL
Junta de Govern Local
del 8 de març de 2005

Junta de Govern Local
del 22 de març de 2005

ALCALDIA

S'aprova la petició de reserva de sala de
l'Associació de Veïns l'Estorera per
a una assemblea general de socis.
Aprovada l'ampliació de l'atorgament de
poders generals de representació processal
a favor dels professionals del bufet
Consultoria i Projectes Llobregat SL.

S'aprova la revisió de preus del contracte
d'arrendament de les naus de la Brigada
d'Obres i Serveis a La Solana, quedant fixat
el mateix en 697,27 € mensuals.

La Junta de govern Local va aprovar
la contractació de la Banda del Drac, per
a la Festa Major Petita 2005, per import
de 4.408 €; de les orquestres Loca Histèria
i Virgínia Band, per al ball de l'empalmada
de la Festa Major 2005, per import
de 8.410 €; l'orquestra Musicalia, per
al concert i ball de Festa Major 2005,
per un import de 15.266 €. Igualment
es va aprovar la contractació a Pirotècnia
Igual de l'execució de l'espectacle pirotècnic
de la Festa Major 2005, per import
de 10.467,92 €.

S'aprova concedir una subvenció al CF
Cubelles per un import de 33.000 € per
a l'any 2005. La quantitat definitiva estarà
condicionada a l'aprovació del pressupost
2005.

S'aprova la recepció parcial de les obres
d'urbanització del Pla Parcial i Pla Especial
Residencial Les Salines, amb la condició
que l'Ajuntament no serà responsable dels
possibles danys a persones o béns produïts
per la Junta de Compensació i que el
període de garantia començarà a comptar
en el moment que s'hagi efectuat la recepció
global de les obres.

S'atorguen poders de representació al
procurador Sr. Jesús de Lara Cidoncha i la
direcció jurídica al lletrat Sr. Jordi Múñoz-
Sabaté Carretero en un recurs interposat
per desestimació de reclamació patrimonial.
S'atorguen poders generals per a plets a

favor del lletrat Sr. Santiago Cadena i Riera
davant notari perquè pugui representar
a l'Ajuntament en procediments judicials.
S'aprova sol·licitar subvenció al Departa-
ment de Treball i Indústria de la Generalitat
de Catalunya per a projectes destinats
a la contractació de treballadors desocupats
per a la realització d'obres d'interès general
i social. En aquest cas, s'assumeixen les
subvencions per a la contractació de 2
peons de la neteja viària i manteniment
d'espais públics durant 4 mesos, de 2
informadors per la platja durant 3 mesos,
d'un/a auxiliar administratiu per l'oficina
de turisme de la platja durant 4 mesos, i
de dos auxiliars mediambientals durant 6
mesos.
També s'aprova el contracte menor amb
l'empresa Paco García, prendas y artículos
de uniformidad, per a l'adquisició de roba
de la Policia Local, per import de 2.672,73
S'aprova el contracte menor d'obres amb
l'empresa Roca Gomez SL, per enderrocar
l'antiga depuradora i de netejar i adequar
els solars municipals ubicats a la zona (Av.
Onze de setembre al costat de la deixalleria
municipal), per import de 28.565 €.
S'aprova l'actualització del Pla Local Jove
per a l'any 2005.

S'autoritza l'ús de diverses sales municipals
per a actes organitzats per entitats
i associacions.

S'aprova el conveni entre l'Ajuntament
de Cubelles i el Consorci de Normalització
Lingüística per a l'organització de cursos

de català per a adults, per un import
de 3.394 €.
Es ratifica la concessió del primer premi
del concurs de cartells de la Setmana
Cultural, a Antoni Ribas Crespo, per valor
de 300 €.

S'aprova una subvenció de 5.000 € al Club
Patí Cubelles per a l'exercici 2005,
condicionat a l'aprovació definitiva
del pressupost essent l'import definitiu
el que s'aprovi en el pressupost del 2005.
S'aprova una subvenció de 2.500 € al Club
Tennis Cubelles per a l'exercici 2005,
condicionat a l'aprovació definitiva
del pressupost essent l'import definitiu el
que s'aprovi en el pressupost del 2005.

S'aprova el contracte menor amb l'empresa
de representació Hace Color, SL, per a
l'actuació del grup musical Cheb Balowsky
per un import de 3.248 €.

ALCALDIA

REGIDORIA D’HISENDA

REGIDORIA DE CULTURA

REGIDORIA D’ESPORTS

ALTRES TEMES

REGIDORIA D’URBANISME

REGIDORIA DE CULTURA
ALTRES TEMES

REGIDORIA D’ESPORTS

Les noves aules construïdes l'any 2003
al CEIP Charlie Rivel

El Polígon residencial Les Salines
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JUNTA DE GOVERN LOCAL
Junta de Govern Local
extraordinària
del 18 d’abril de 2005

Junta de Govern Local
extraordinària
del 20 d’abril de 2005

Junta de Govern Local
del 26 d’abril de 2005

Junta de Govern Local
extraordinària
del 29 de març de 2005

Junta de Govern Local
del 12 d’abril de 2005

S'aprova l'adjudicació del contracte de
subministrament per a l'adquisició de
mobiliari pel Centre Social Integrador
i de Dinamització Econòmica, a l'empresa
Espacio Activo SA, per un import de 29.480 €.

S'aprova el contracte menor amb l'empresa
Rivisa Industrial de Cerramientos Metálicos
S.A., per realitzar els treballs de tancat de
solars municipals ubicats a al zona de
l'antiga depuradora (al costat de l'actual
Deixalleria), per un import de 11.548,12 €.

S'aprova la modificació del contracte menor
de consultoria i assistència per l'estudi
geotècnic dels terrenys on s'ubicaran els
vestidors del camp de futbol, elaborat per
l'empresa Tatforms SL.

S'aprova la concessió d'una subvenció
al Club Bàsquet Cubelles de 9.000 € per
a l'any 2005, que pot ser incrementada en
el moment de l'aprovació del pressupost
del 2005.

S'aproven diverses sol·licituds d'entitats
municipals per a l'ús de sales i espais.

S'aprova el contracte menor amb l'empresa
Serveis Postals 4 Pobles S.C.P., per a la
distribució de les publicacions Ajuntament
Informa i El Pols de la Vila, per un import
total de 5.080,80 €.

S'aprova el contracte menor amb l'empresa
Stachys SA, per l'arranjament dels mòduls
de salvament de les platges  per import de
7.956,17 €.

S'aprova inicialment el projecte bàsic i
executiu de graderia i vestidors del camp
de futbol municipal de Cubelles, segona
fase (graderia), amb un pressupost total
d'execució per contracte de 261.915,77 €.

S'aprova la signatura del contracte amb
Endesa Distribución Eléctrica SLU per
a la instal·lació d'una estació transforma-
dora al carrer Onze de Setembre, per dotar
de subministrament elèctric al nou IES
Cubelles.

S'aprova el contracte menor de serveis
de Correus del mes de gener, per un import
de 3.868,60 €.
S'aprova la devolució de garantia definitiva
de les obres d'execució del projecte per
a la reparació dels efectes ocasions pels
aiguats de setembre de 2002 als talussos
del riu Foix, a l'empresa Emcofa, SA, per
import de 7.900 €.

S'aprova la convocatòria de proves selectives
per a la selecció mitjançant el sistema de
concurs-oposició de dues places d'admi-
nistratius/ves per torn de promoció interna,
vacants en la plantilla de personal
funcionari de l'Ajuntament de Cubelles.

S'aprova la sol·licitud de l'ajut a la Direcció
General del Medi del Departament de Medi
Ambient de la Generalitat de Catalunya
per a formalitzar un contracte de consultoria
i assistència per a la redacció del plànol
de delimitació de les urbanitzacions del
municipi de Cubelles, afectades per la llei
5/2003, de 22 d'abril.

S'aprova la petició d'ús de sales i espais
municipals a Iniciativa per Catalunya Verds.
Es dóna compte de la sentència número
51/2005, que té caràcter de ferma i estima
parcialment la demanda en el sentit de
reconèixer la situació jurídica del demandant
a ser indemnitza.
S'aprova la inadmisió a tràmit per extem-
porani del recurs potestatiu de reposició
interposat per la Junta de Personal de
l'Ajuntament de Cubelles contra l'acord de
la Junta de Govern Local de 25 de gener
de 2005, que va aprovar la convocatòria i
les bases  de selecció que han de regir el
concurs oposició per a la provisió de quatre
places d'Auxiliar d'Administració General,
i va publicar el seu text íntegre al BOP de
Barcelona núm. 25, de 29 de gener de
2005.

Es ratifica la concessió dels premis dels
concursos de cartells del XXII Concurs de
Roses Vila de Cubelles, II Copa d'Art Floral
Vila de Cubelles i II Concurs de Jardins
Vila de Cubelles, valorats amb 300 €
cadascun, i que ha recaigut en Eduard
Granell i Villalón, Noemí Franco Siles i
Eduard Granell i Villalón, respectivament.
S'aprova el contracte menor amb l'empresa
Serveis Gràfics Litocrom SCP per a la
preparació i impressió de 500 exemplars
del llibre "Un record per la pagesia", de
Carme Subias i Rando, guanyadora de la
Beca d'Investigació Local 2003, per un
import de 5.220 €.

S'aprova el conveni de cooperació entre el
Departament d'Educació de la Generalitat
de Catalunya i l'Ajuntament de Cubelles
per a la realització de les obres de remo-
delació del CEIP Charlie Rivel efectuades
l'any 2003. Les obres van costar
125.831,02 €, dels quals la Generalitat
de Catalunya, a través del Departament
d'Educació, aportarà la quantitat de
120.202,42 €.

ALCALDIA

REGIDORIA DE COMUNICACIÓ

REGIDORIA D’ACCIÓ SOCIAL

ALTRES TEMES

ALCALDIA

REGIDORIA D’ESPORTS

REGIDORIA DE RECURSOS HUMANS

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT

REGIDORIA DE CULTURA

ALCALDIA

ALCALDIA

REGIDORIA D’HISENDAREGIDORIA D’HISENDA

ALCALDIA

REGIDORIA D’OBRES I SERVEIS

L'Espai Natural del Delta del riu Foix
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JUNTA DE GOVERN LOCAL
REGIDORIA D’OBRES I SERVEIS VIARIS

Junta de Govern Local
del 26 d’abril de 2005

ALCALDIA
Junta de Govern Local
extraordinària i urgent
del 28 d’abril de 2005

ALCALDIA

S'aprova el contracte menor de
subministrament per a l'adquisició de
pintures per a la senyalització de la via
pública a l'empresa Botigues Punt de les
Pintures SL, per import de 5.088,48 €.
S'aprova el contracte menor d'obres amb
l'empresa Impursa SA, per la reubicació
de dues marquesines del bus municipal de
Cubelles, per import de 2.552,00 €.
Es deixa sobre la mesa l'aprovació de preus
del contracte de manteniment de
l'enllumenar públic amb l'empresa SECE
i de la seva modificació.

S'aproven les bases que regulen el concurs
de cartell i la portada del programa de la
XVIII Festa i 5a Fira de la Verema de
Cubelles 2005, que tindrà un premi de
300 €.

S'aprova el contracte menor amb l'empresa
Forn i Cafeteries de l'Italià SL, per al servei
de càtering del dinar de la Setmana de la
Gent Gra, per un import d'11.600 €.

S'aprova la rectificació d'una errada material
de l'acord de la Junta de Govern Local d'1
de març referent a l'aprovació del plec de
clàusules administratives particulars que
havia de regir el procediment obert,
mitjançant concurs, tramitació urgent, del
contracte d'obres per a l'execució del
Projecte de construcció de graderia i
vestidors de la primera fase (vestidors)  del
camp de futbol municipal de Cubelles.
S'aprova declarar deserta la licitació del
contracte per a l'execució del projecte de
construcció de graderia i vestidors de la
primera fase (vestidors)  del camp de futbol
municipal de Cubelles i aprovar l'obertura
del procediment negociat sense publicitat,
tramitat amb caràcter ordinari, per a la
contractació de les obres esmentades.

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

REGIDORIA D’ACCIÓ SOCIAL

ALTRES TEMES

Econòmica i al nucli antic de Cubelles,
amb un pressupost total de 56.585,97 €.

S'aprova el plec de clàusules administratives
particulars i el plec de prescripcions
tècniques que han de regir l'adjudicació
del contracte de renting (arrendament amb
opció de compra) d'un vehicles per a la
Policia Local, amb un pressupost de
5.581,26 €.

REGIDORIA DE GOVERNACIÓ

S'aproven diverses peticions d'utilització
de sales i espais municipals per a entitats
i associacions municipals.
S'aprova estimar el recurs de reposició
interposat pel Sr. Antoni Molas i Casas, en
representació de la Sra. Núria Palau i Pomar
i aprovar el canvi de titular de la parcel·la
núm. 5 ubicada al carrer Sant Antoni, núm.
81, expropietat de la Sra. Núria Palau i
Pomar, a favor de la societat MARSEIN, SA,

Es justifica la recepció de la sentència
número 234/2005, que té caràcter de ferma
i estima el recurs interposat per la Delegació
del Govern a Catalunya, declarant
l'anul·lació per no ser conforme a Dret
de l'article 19 del conveni per al personal
funcionari i article 27 del conveni per
al personal funcionari i del conveni per
al personal laboral.
S'aprova donar compliment de l'acord
adoptat pel Jutjat Contenciós Administratiu
número 9 de Barcelona i acordar en part
la suspensió de l'execució de l'acte tributari
impugnat en el recurs 14/2005-B interposat
davant del Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 9 de Barcelona per Autopistes de
Catalunya SA, contra la resolució 169/2004,
de 3 d'agost, i contra la liquidació de l'IBI
de l'exercici 2004, ref. Cadastral:
001600200CF86F0001GW, en relació
al deute tributari  per import únicament
i exclusivament de 43.154,33.-€,
condicionant aquesta suspensió al
manteniment i vigència de l'aval bancari
que acompanya aquest requeriment.

S'aprova la memòria valorada, la documen-
tació tècnica i el plec de clàusules adminis-
tratives particulars que han de regir
l'adjudicació de l'obra civil d'una estació
transformadora per donar servei al Centre
Social Integrador i de Dinamització

S'aprova la pròrroga del contracte adminis-
tratiu de consultoria i assistència per a la
realització de tasques de mante-niment i
actualització del cadastre i padró de l'impost
de béns immobles de naturalesa urbana
per un import de 30.960 €.

Es ratifica la concessió de la Beca d'Inves-
tigació Local Vila de Cubelles 2005 a Víctor
Lora i Ordaz pel treball " Biografia d'en
Frederic Travé", per import de 2.000 €.

S'aprova el contracte menor de serveis amb
l'empresa Catalana de Control Sanitani SL
per a la realització del tractament amb
herbicida dels nuclis urbans i vies d'accés
del municipi de Cubelles, per import  de
5.417,20 €.

S'aprova el contracte menor de serveis amb
l'empresa Players Sports i Gestió SL pel
servei d'animació de la "4a Jornada de
Portes Obertes a l'Esport per a Tothom",
per import  de 3.712  €.

S'aprova la despesa i l'adhesió a la
Coordinadora de Televisions Locals de
Catalunya, per un import mensual de 20 €.

REGIDORIA D’HISENDA

REGIDORIA DE CULTURA

REGIDORIA D’OBRES I SERVEIS VIARIS

REGIDORIA D’ESPORTS

REGIDORIA DE COMUNICACIÓ

La Policia Local tindrà un nou vehicle
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JUNTA DE GOVERN LOCAL

Junta de Govern Local
del 24 d’abril de 2005

ALCALDIA

Junta de Govern Local
extraordinària i urgent
del 3 de juny de 2005

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT

García Prendas y Artículos de Uniformidad
SA, per un import de 3.293,83 €.

S'aprova el contracte menor de subministra-
ment amb l'empresa Neticont SL pel
subministrament de 50 contenidors de
rebuig de 1.000 litres, per un import de
11.600 €.

S'aprova la recepció parcial de les obres
d'urbanització del Pla Parcial i Pla Especial
residencial Les Salines amb la condició
que l'Ajuntament no serà responsable dels
possibles danys a persones o béns produïts
per la Junta de Compensació, i que el
període de garantia començarà a comptar
en el moment que s'hagi efectuat la
recepció global de les obres.

S'aprova el contracte menor de subminis-
trament amb l'empresa Josep Maria
Gallardo Barragan per l'adquisició d'un
aparell d'aire condicionat per la Sala
d'Exposicions del Castell de Cubelles, per
un import 3.200,44 €.

S'aprova la revisió del preu del contracte
de lloguer del Cienma Mediterrani, quedant
fixat el mateix en 8.518,08 €/any i abonant
els corresponents al període maig 2004
a abril 2005 essent la quantitat total
158,03 €.
S'aprova el contracte menor de serveis amb
l'empresa Serveis Marítims i Costaners de
la Mediterrània Sl, per a la realització dels
treballs de balisament de les platges
de Cubelles per a la temporada d'estiu
2005, per un import de 8.468 €.

Es van aprovar diversos permisos per a la
celebració de festes i revetlles particulars.
En el cas de les revetlles de Sant Joan,
l'Ajuntament de Cubelles fa un requeriment
als responsables / organitzadors perquè
adoptin les mesures adequades per evitar
qualsevol risc d'incendi i propagació del
mateix.
S'aprova el nomenament de representants
de l'Ajuntament en el judici de faltes
36/2005 interposat davant del Jutjat de
Primera Instància i Instrucció número 3
de Vilanova i la Geltrú.

S'aprova la modificació dels preus públics
gestionats per la regidoria d'Acció Social
en relació al preu públic del dinar de la
Gent Gran 2005, deixant sense efecte,
exclusivament per a l'exercici 2005, el
preu públic previst per el Dinar de la Diada
de la Gent Gran.

S'aprova el contracte menor de
subministrament amb l'empresa Paco

REGIDORIA D’HISENDA

REGIDORIA DE GOVERNACIÓ

S'aprova el contracte menor d'obres amb
l'empresa Serveis Marítims Costaners de
la Mediterrània SL pel manteniment integral
dels serveis de dutxes i  rentapeus de la
Platja Llarga i la Platja de la Mota de Sant
Pere de Cubelles, per un import 7.540 €.
S'aprova el contracte menor de subministra-
ment amb l'empresa Señales Girod pel
subministrament de plaques informatives
en relació a la tinença responsable de
gossos, per un import de 2.900,25 €.

S'aprova el contracte menor de subminis-
trament amb l'empresa Serveis Gràfics
Litocrom Preimpressió SCP, per la maque-
tació i impressió de la revista Ajuntament
Informa número 11 i dels impresos A4 de
Seguretat Ciutadana, per import de 3.045 €.

S'aprova el contracte menor de subministra-
ment amb l'empresa Comercial Papiol 54
SL, per l'adquisició de material nadalenc
per ambientar els carrers del municipi, per
import de 3.549,60 €.

Es modifica el contracte menor de serveis
amb l'empresa Players Sports Gestió SL
per a l'animació de la "4a Jornada de Portes
Obertes a l'Esport per a tothom", amb el
preu modificat 3.424 €.

S'aprova la pròrroga, revisió de preus
i modificació del contracte de servei
de prevenció i salvament a les platges
de Cubelles amb l'empresa adjudicatària,
Rescatadores S.L. la Junta de Govern
va aprovar la primera prorroga del contracte
i la revisió del preu del contracte i la seva
modificació per raons d'interès públic,
consistent en les millores proposades
per l'adjudicatari a la sol·licitud de data
23/05/05, quedant l'import en 84.311,60 €.
S'aprova atorgar una subvenció de 9.016€.

REGIDORIA DE COMUNICACIÓ

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

REGIDORIA D’ESPORTS

ALTRES TEMES

REGIDORIA D’OBRES I SERVEIS VIARIS

ALTRES TEMES

a la Protectora d'animals i plantes del
Garraf.
S'aprova el plec de clàusules administratives
particulars que ha de regir l'atorgament de
llicències i autoritzacions de patins,
piragües, gandules i para-sols per als serveis
de temporada de les platges de Cubelles
2005.
S'adjudica definitivament el contracte d'obres
per a l'execució del projecte de construcció
de graderia i vestidors, primera fase (vestidors)
del camp de futbol municipal de Cubelles a
l'empresa Six Constructors Associats, SA per
un import de 767.561,75 €.

S'aprova el contracte menor de consultoria
i assistència per a la direcció d'obra
d'arquitecte tècnic i coordinació de segure-
tat, i de direcció d'obra d'arquitecte dels
nous vestidors del camp de futbol amb
l'arquitecte Eduard Montané i Balagué, per
import de 8.398,40 € i 7.006,40 €,
respectivament.

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

S'aprova la petició del taller d'ocupació
"Anem per feina: rehabilitació d'entorns
urbans", a través del Centre de Formació
Ocupacional La Papepera, assumint
un import de 18.630 €. Aquest taller
ocupacional, si es concedeix, es desenvo-
luparà realitzant el manteniment de
l'equipament mobiliari, senyalització... amb
la participació de 8 persones, contractades
pel C.F.O. La Paperera, en horari de 8
a 15 de dilluns a divendres i un dia de
formació a les aules.

REGIDORIA D'URBANISME I PLANEJAMENT

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA



caçola de peix a la marinera, cafè i pastetes.
Els assistents van ser obsequiats amb un
mocador i una caçola de fang fabricada
artesanalment a Breda amb motiu de la
2a Setmana de la Gent Gran de Cubelles,
2005.
Després es van repartir els guardons que
reconeixen als més grans del municipi. La
padrina de Cubelles de 99 anys d’edat, va
ser la Sra. Dolors Soler i el padrí, de 95
anys, el Sr. Agustín Saez Jimenez. La
persona més gran del municipi amb 101
anys es la Sra. Maria Ivern.
Els casals van voler homenatjar dos socis
per la seva participació en les activitats de
l'entitat. Per part del Casal Cimblanc, es
va guardonar a la Sra. Rosa Fontanals i pel
Casal de Caixa Penedès al Sr. Salvador
Fonoll.
La 8ena Diada de la Gent Gran va cloure
amb un ball amb una orquestra. L’entrega
de guardons va estar presidida per l’Alcalde,
 Josep Marcillas, i el Regidor d’Acció Social
i Sanitat, Joan A. Rodríguez. Els van
acompanyar regidors del consistori i la
Pubilla, Elena Barrasa.
El Regidor d’Acció Social, Joan Rodríguez
i Serra, ha valorat "molt positivament la
participació de la Gent Gran en aquesta
Setmana. Així mateix, Rodríguez ha agraït
l’ajuda de tots els col·laboradors i tècnics
municipals. Finalment, el regidor va voler
en nom del Govern de Cubelles, felicitar
a tots els cubellencs que han decidit passar
la seva vellesa al municipi i encoratjar-los
a gaudir de les activitats que s’organitzin
a Cubelles.

El passat 5 de juny es va posar punt i final
a la 2a Setmana de la Gent Gran de
Cubelles, que s'ha celebrat entre el 30 de
maig i el 5 de juny. La setmana de la Gent
Gran de Cubelles s’ha caracteritzat per la
gran participació dels més grans del
municipi.
Les activitats van començar el 30 de maig,
coincidint amb la inauguració de l’espai
de la Gent Gran al Centre Social de
Cubelles, amb la presència del Molt
Honorable Sr. Ernest Benach, president
del Parlament de Catalunya i de les
autoritats del municipi. El pregó inaugural
de la Setmana va anar a càrrec del Sr.
Ramón Gómez, conegut per la seva
participació en el teixit associatiu de
Cubelles i com a propietari d’una coneguda
carnisseria.
Seguidament les autoritats i la Gent Gran
aplegada van dirigir-se a la sala
d’exposicions de la Parròquia Santa Maria
de Cubelles on es va inaugurar una exposició
sota el títol “L’educació d’antany a
Cubelles”. Aquesta recollia fotografies,
llibres i objectes, cedits per particulars
relacionats amb l’escola abans de l’any
1970. L’exposició ha estat organitzada per
l’Asociació d’Estudis Cubellencs amics del
Castell.

Dimarts dia 31, al Cinema Mediterrani, els
més grans del municipi van poder fer moltes
preguntes en la Conferència Salut i Benestar
a la Gent Gran, que va organitzar el Centre
de Salut Llum. Es van explicar diferents
tècniques de tractament del dolor com
la fisioteràpia o altres com el Tai-xi.
Els assistents van coincidir que cal tenir
cura del cos com a mesura de prevenció
de malalties.

Dimecres 1, més de dues centes persones
van poder gaudir de la pel·lícula
“Bailamos”, amb un repartiment amb noms
com Richard Gere, Jennifer lópez o Susan
Sarandon.

Dijous 2 les components del taller de Puntes
de Coixí del Casal d’Avis de Caixa Penedès
van obrir les seves portes per fer una classe
oberta que van aplegar molts curiosos.

Divendres 3 va cloure la setmana laboral
amb un concert a càrrec del grup
d’havaneres Port Vell de Barcelona, que va
dedicar moltes cançons a les més de tres-
centes persones que omplien la Plaça de
la Vila de Cubelles. Cançons tant populars
com la Bella Lola, El meu avi i d’altres més
properes a la Gent Gran del cantant Jorge
Sepúlveda. La gent Gran va tastar el rom
cremat que es va repartir entre els assistents
a la meitat de l’actuació.

Diumenge, 5 de juny: Diada de la Gent Gran
Diumenge, l’esglèsia de Santa Maria de
Cubelles s’omplia de gom a gom en el
primer acte de la Diada de la Gent Gran,
cloenda oficial dels actes de la setmana.
Mossen Joaquim Lluís i Coromines, rector
de la Parròquia, va recordar el paper de la
nostra Gent Gran. Un grup va musicar les
cançons preparades per la celebració
eucarística d’enguany.
Les sardanes a la plaça de la Vila,
organitzades per l’Associació Sardanista
La Anella Oberta va omplir de música i
color la Diada.
Finalment, l'acte central va ser el dinar al
Pavelló Polisportiu de Cubelles, amb la
presència de 550 persones. El menú estava
format per una amanida de pasta, una
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Els actes acaben amb el tradicional dinar homenatge
a la Gent Gran, en què es van lliurar els guardons
de padrí i padrina.

Més de 500 persones assisteixen
a la cloenda de la Setmana
de la Gent Gran a Cubelles

Imatge d'arxiu d'una Diada de la Gent Gran



Els objectius del nou organisme és millorar
la coordinació entre cossos de seguretat.
El ple de l’Ajuntament de Cubelles va
aprovar el passat mes de maig la creació
de la Junta Local de Seguretat i la Mesa
de Coordinació, un organisme que té per
finalitat la coordinació, col·laboració i
informació entre les diferents forces i cossos
de seguretat que actuen en l’àmbit territorial
municipal.

La Junta Local de Seguretat estarà formada
per l’Alcalde, que actuarà de president i
que podrà delegar la presència de les
sessions de la junta local de seguretat en
el regidor encarregat de les qüestions de
seguretat ciutadana. Com a vocals, podran
assistir a la junta el delegat territorial del
Govern, que també pot delegar en el delegat
territorial d’Interior; el regidor de Governació;
el cap de la Comissaria del Mossos
d’Esquadra de la zona; el cap de la Policia
Local; i, si així ho acorda l’Administració
de l’Estat, els caps de la Guàrdia Civil i
Policia Nacional. Finalment, assistirà a les
sessions la secretària de la corporació.

A més, en temes puntuals, han d’assistir
a les reunions amb veu però sense vot,
representants de la judicatura i de la
fiscalia. En les mateixes condicions (veu,
però no vot) poden assistir les associacions
i entitats veïnals i ciutadanes del municipi,
en el cas que puguin ésser afectades pels
assumptes a tractar en l’ordre del dia d’una
determinada sessió. Finalment, en cas que
fos necessari, el president o els vocals
poden requerir la presència de tècnics,
responsables de serveis d’emergències,
serveis socials, trànsit, seguretat viària o
joc i espectacles. Aquests assessors tindran
veu però no vot.

El regidor de Governació, Xavier Grau, va
explicar que la voluntat de l’Ajuntament
de Cubelles és “fer créixer la policia, perquè
el municipi ens creix i els problemes cada
vegada són més grans”. Per aquest motiu,
va recordar, “des de la legislatura passada
l’Ajuntament està fent una aposta per
millorar els recursos materials i humans
de la Policia”. Aquests esforços es veuran
completats amb una estructura de
comandament més adequada al creixement
del municipi, un esforç econòmic per dotar-
nos de més personal i material i la
coordinació amb altres cossos per fer front
als problemes de seguretat que existeixen.
Segons el regidor de Governació, la voluntat
“és que la junta posi en marxa, el més
ràpid possible, un pla de seguretat local,
que contempli tots els riscos i afectacions
a la seguretat ciutadana i protecció civil,
i un Pla de Millora de la Policia Local”.

Per la seva banda, Mònica Miquel, del grup
municipal d’ICV, va exposar que “la llei
que ordena el sistema de seguretat pública
de Catalunya, regula la composició,
atribucions i funcionament de les juntes
locals de seguretat en aquells municipis
on ja estiguin desplegats els Mossos
d’Esquadra”, afegint que a Cubelles “
en aquest moment no es compleix aquest
objectiu de l’Ajuntament de Cubelles,
perquè encara no s’ha fet el desplegament
dels Mossos”. La regidora ecosocialista
va mostrar-se contrària a la delegació de
la presidència i va demanar que es faci
com marca la llei, de forma “excepcional”,
i va afegir que la proposta “té mancances”.

El regidor Xavier Grau li va recordar que
“el que estem fent és dotar-nos d’un
mecanisme que preveu el desplegament
dels Mossos al 2007, però que per posar-
lo en funcionament no és preceptiu que
estiguin desplegats”. El responsable en
matèria de seguretat ciutadana considera
que “estem coordinant amb Interior el
creixement del municipi, de la policia local
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dels Mossos al 2007, i a més, seguint el
criteri de proximitat, professionalitat i
participació ciutadana, tenen presència els
responsables d’entitat i associacions veïnals,
amb les que ens reunit de manera no
organitzada”.

Finalment, Josep Marcillas va matisar que
el president de la Junta Local “sempre és
l’alcalde, i només delega la presidència de
les sessions en casos en què no hi pugui
ser” i va afegir que “el reglament pot fer-
se, però mentre es fa hi ha una normativa
que regula el funcionament”.

El Ple crea la Junta
Local de Seguretat

Les funcions de la Junta Local
de Seguretat

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Les funcions de la junta local de seguretat,
segons l’article 2 del Decret 151/1998 en
relació a l’article 10 de la Llei 4/2003, són:

Analitzar i valorar la situació de la seguretat
pública al municipi, i definir les correspo-
nents polítiques de seguretat al seu àmbit.

Elaborar plans per a la seguretat local.

Elaborar plans i procediments per a una
eficaç coordinació i col·laboració dels
diferents cossos de seguretat que actuïn
al municipi.

Avaluar el nivell d’execució dels plans
i consecució dels objectius definits a
les polítiques de seguretat municipals.

Analitzar l’evolució de les polítiques
i dels plans locals per a la seva redefinició
o implementació.

Arbitrar fórmules per a l’intercanvi d’infor-
mació i de dades que siguin rellevants per
tal que cada cos pugui complir adequada-
ment les funcions i tasques de té
atribuïdes.

Estudiar i aprovar els informes o propostes
sobre la seguretat pública al municipi que
formuli la mesa de coordinació operativa
o les organitzacions ciutadanes d’àmbit
municipal.

Impulsar la cooperació dels efectius
que incideixin en la seguretat ciutadana
a l’àmbit municipal i efectuar-ne el
seguiment, vetllant pel compliment
de l’esmentada cooperació.

Adoptar la política de publicacions sobre
les dades de caràcter policial que siguin
tractades a la junta i no tinguin caràcter
confidencial.

1.

La Policia Local es coordinarà amb les altres forces de
seguretat de l'Estat
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MEDI AMBIENT

El litoral cubellenc es posa a punt per a la temporada estival
amb l'entrada en funcionament del servei de salvament

La platja Llarga de Cubelles tornarà a lluir
la bandera blava que concedeix la Unió
Europea. L’Ajuntament de Cubelles
ha rebut la confirmació de la renovació
d’aquest distintiu de qualitat.

D’aquesta manera, les platges de Cubelles
es van posant a punt per iniciar
la temporada estival. Recentment s’han
instal·lat les passeres a les platges, amb
la incorporació d’una de nova a la platja
de la Mota. A la platja Llarga, hi ha una
passera en cada un dels accessos, amb
dutxes i rentapeus.

Avalats per un treball impecable durant
l’estiu de 2004, dissabte 11 de juny van
començar a vigilar les platges de Cubelles
el personal especialitzat de l’empresa
“Rescatadores” de Las Palmas.
Aquesta empresa és l’adjudicatària del
servei de control i vigilància de les platges
de Cubelles.

Fa un any van ser 16 professionals,
entre coordinadors, cap de platja, patró
i socorristes, els que van vetllar per la
seguretat dels banyistes a les nostres
platges. Entre d’altres, van intervenir
en 52 rescats acústics, 113 avisos
d’embarcacions, 269 accions preventives
i 11 simulacres.
Enguany però, l’Ajuntament de Cubelles
ha incrementat l’esforç econòmic que fa
pel control i vigilància a les platges de la
vila, i treballaran 21 professionals per tal
que, si cap, el dispositiu de vigilància de

platges encara funcioni millor. En total,
el consistori cubellenc invertirà un total
de 83.000 € en aquestes tasques.

Durant la temporada alta treballaran 3
coordinadors, 2 caps de platja, 2 patrons
d’embarcació i 14 socorristes. També cal
destacar que hi haurà un punt de vigilància
elevada més que l’estiu passat, 5 en total.
I dues cadires amfíbies per discapacitats,
el doble que fa un any.

Amb aquestes millores es pretén augmentar
la qualitat en les platges de Cubelles, tant
en salvament i seguretat com en serveis.
També el programa “Joves rescatadors”,
que es va iniciar l’estiu passat amb una
prova de 15 dies, enguany es prolongarà
durant els dos mesos d’estiu.
Els pares que estiguin interessat en
inscriure els seus fills a aquests cursets,
totalment gratuïts, es poden dirigir
directament a les torres de vigilància de
les platges de Cubelles on els informaran.

Els vigilants de les platges de Cubelles
volen transmetre a tots els banyistes la
idea de què el seu treball al nostre litoral,
no només consisteix en intervenir quan
es produeix un accident, sinó també en
informar als usuaris de la platja de tot allò
que vulguin saber. Quines zones són millors
per a que es banyin els nens; on està
permès pescar i a quines hores; quines
són les normes per les què s’han de regir
les embarcacions, etc.

El servei de vigilància a les platges de
Cubelles s’inicia a les 11 del mati i acaba
a les 7 de la tarda, i es perllongarà fins
a mitjans de setembre.

L’empresa Rescatadores SL, a més,
estrenen tota una sèrie de material, cedit
per la Diputació de Barcelona. Amb aquest
nou material es substitueix tot el que s’havia
malmès per l’ús dels darrers anys.

També està fet el balisament a totes
les platges de Cubelles i existeix un canal
d’entrada i sortida d’embarcacions, a la
platja Llarga, a l’alçada del Club Marítim
Cubelles. El balisament de les platges és
obligatori per llei i té l’objectiu protegir la
zona de banys de les platges.
Igualment, la neteja de les platges de
Cubelles, en la temporada alta (juliol, agost
i setembre) es fa de forma diària a la platja
Llarga i a la platja de la Mota de Sant Pere
(tant manual com mecànica), mentre que
a les platges de les Gavines i les Salines
aquesta neteja es fa manualment de forma
diària i mecànicament dia si, dia no.

Aquestes tasques, que es realitzen en horari
nocturn a partir de les 8 del vespre, les
porta a terme l’empresa Cespa, que des
de fa anys té adjudicat aquest servei.

La platja Llarga renova el seu distintiu
de la bandera blava

Neteja de les platges

La platja Llarga de Cubelles lluirà la bandera blava
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EDUCACIÓ I JOVENTUT

Segona edició del Camp
de Treball

El Camp de Treball recuperarà l'entorn
de l'Ermita de Sant Pau i també
realitzarà accions a la Desembocadura
de riu Foix

La regidoria estudia possibles
solucions a la problemàtica de places
de la llar d'infants

A dos mesos de l’inici del curs escolar 2005-
2006, cal fer repàs de la situació en la que
es troben els diversos equipaments educatius
del municipi. A partir de setembre el
municipi comptarà amb una oferta educativa
que va des dels 0 als 16 anys, amb
l’educació infantil, obligatòria i no obligatòria,
l’educació primària i la secundària
obligatòria.

Pel que fa a la situació de l’ampliació de
la llar d’infants La Draga, es troba en un
procés de finalització de la revisió tècnica
del projecte que, segons afirmacions de la
regidora d’Educació Pilar González i Escoda
“s’ha realitzat tenint en compte al màxim
les necessitats i característiques dels nadons
i amb la participació de l’equip docent”.

Un cop finalitzat el projecte tècnic, es
procedirà a iniciar el procés administratiu
de contractació de les obres a realitzar
i la posterior execució.

En relació a l’educació infantil i primària,
“la segona fase del CEIP Vora del Mar va
a bon ritme”, explica González. Així, l’escola
comptarà amb dues línies de P3, dues de
P4,  dues de P5, una de 1r., 2n., 3r. i 5è.
D’aquesta manera s’anirà consolidant un
centre de dues línies.

Finalment, l’equipament del nou institut de
secundària està totalment enllestit i l’entrega
de l’edifici es farà el 30 de juny. Enguany
comptarà amb tres línies de 1r, 2n i 3r
d’ESO i dues de 4rt, tenint en compte que
al curs 2006-2007 s’iniciarà el Batxillerat.
Pel que fa als aspectes pedagògics, l’equip
docent del centre ha dissenyat un Projecte
Esportiu i Cultural per tal de proporcionar
als joves una oferta educativa amb qualitat,
que presentarà a totes les entitats culturals
i esportives del municipi.

Les mares i pares del nois i noies que
a partir del setembre aniran a l’IES ja s’han
organitzat i han constituït oficialment com
a Associació de Mares i Pares d’Alumnes.

Així mateix, estan elaborant un pla d’activi-
tats pels alumnes del centre.
La regidora d’Educació assenyala que “
a inicis del curs 2005-2006 ens trobarem
en un moment àlgid dels equipaments
educatius al municipi de Cubelles, amb
la futura ampliació de la llar d’infants
La Draga, amb el reequilibri del CEIP Charlie
Rivel en quant al nombre d’alumnes,
la consolidació del CEIP Vora del Mar
i la inauguració de l’IES Cubelles”.

Els equipaments
educatius
del municipi tiren
endavant

La Regidoria de Joventut es planteja dues
línies prioritàries a treballar aquest estiu.
Per una banda la posada en funcionament
de l’Espai Jove i, per l’altra, el projecte del
Camp de Treball “Recuperem l’Ermita de
Sant Pau i la Desembocadura del Riu Foix”.

Pel que fa a l’Espai Jove, Pilar González,
regidora de Joventut afirma que “suposa
un gran pas endavant en les polítiques de
Joventut del municipi, ja que la dotació
d’un equipament permet cristal·litzar el Pla
Local Jove 2004-2008”. En aquesta
planificació estratègica ja es tenia en compte
que aquest recurs infraestructural seria clau
per tal de definir un espai on els joves
puguin trobar-se, fer activitats a la vegada
que reben una sèrie de serveis municipals
i troben recursos per tal de canalitzar les
seves demandes i necessitats.
Els objectius prioritaris en relació a l’Espai
Jove són donar-lo a conèixer a tots els joves
a través d’una campanya de difusió dels
serveis que hi podran trobar, promoure la
participació dels joves en la programació
d’activitats, atendre les seves necessitats
en matèria d’informació i assessorament

L'Espai Jove i el Camp
de Treball, prioritats
de la regidoria de
Joventut per a aquest
estiu.

juvenil, prestar serveis i recursos a les
associacions juvenils i grups no formals,
donar suport a l’associacionisme, fomentar
la participació dels joves i ésser un punt
de referència per a les entitats i els joves
de Cubelles.

Pel que fa al projecte del Camp de Treball,
que es realitzarà a Cubelles entre els dies
4 i 31 de juliol cal destacar novetats
importants en aquesta segona edició.
En primer lloc és important assenyalar que
l’activitat no només recuperarà l’entorn
de l’Ermita de Sant Pau sinó que també
realitzarà accions a la Desembocadura del
riu Foix. Per altra banda, comptarà amb dos
torns de quinze dies i, per tant, duplica el
nombre de participants.

Finalment, i per tal de promocionar la partici-
pació de joves de Cubelles en l’activitat, la
regidoria de Joventut ha convocat 8 beques
de 60 € per a tots aquelles joves d’entre
12 i 17 anys que resideixin a Cubelles i hi
vulguin prendre part. Segons Pilar González,
“aquesta iniciativa pretén fomentar que els
joves cubellencs s’impliquin en aquest
projecte de recuperació de dos llocs tan
emblemàtics de la vila com són l’Ermita de
Sant Pau i la Desembocadura del riu Foix
a més de que estableixin una convivència
amb els joves vinguts d’arreu de Catalunya
per participar-hi.” Per tal de demanar més
informació sobre el projecte i les beques,
cal dirigir-se a l’Espai Jove, ubicat al Centre
Social, davant del Castell de Cubelles o bé
trucar al 93 895 03 61.

El projecte té dos grans objectius, en primer
lloc, continuar i dinamitzar aquesta
recuperació i, en segon, fer una tasca
educativa mediambiental, històrica i de
promoció de Cubelles amb els joves que hi
participin. A més de les activitats estricta-
ment del Camp de Treball, els joves gaudiran
d’una programació en la què s’inclouen
visites culturals al municipi i a la comarca
del Garraf, l’intercanvi amb joves de Cubelles
i l’estada a la platja i a la piscina municipal.

Una de les característiques més importants
d’aquest projecte és el fet de comptar amb
la col·laboració i el suport de diversos agents,
tan municipals com privats. Aquest aspecte
suposa que la tasca es desenvolupi de
manera comuna, en coordinació i transver-
salment. El projecte del Camp de Treball
ha comptat amb la col·laboració de la
Parròquia de Santa Maria, la regidoria
d’Urbanisme i Medi Ambient, Acció Social,
Promoció Econòmica i agents com el Centre
d’Esplai Kitsch i l’ADF.
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

El departament de Treball subvenciona tres projectes amb 32.135,72 €

La regidoria de Promoció
Econòmica posa en marxa tres nous
plans d'ocupació

d’ocupació és reforçar aquests serveis, que
habitualment porta a terme la brigada
municipal. És per aquest motiu que, entre
els quatre projectes presentats, destaca el
que porta per títol “Neteja i Manteniment
d’espais Públics”, que rebrà una subvenció
de 8.202,88 € per a la contractació de
dues persones a jornada complerta durant
4 mesos i la subvenció.

Igualment, els serveis d’atenció al ciutadà
requereixen un suport addicional durant
aquests mesos per poder donar un bon
servei. La regidoria de Promoció Econòmica,
a la qual hi ha adscrita l’Oficina de Turisme,
pretén dinamitzar aquest sector i facilitar
als seus usuaris un producte factible per
poder conèixer i gaudir del municipi (servei
de guia, ruta del nucli antic, ampliació de
l’horari de visites del Charlie Rivel Hall,
Punt d’Informació en el sector marítim…).
Per aquest motiu, el segon projecte es
denomina: “Suport a la Promoció Turística”,
que suposa la contractació d’un persona
a jornada complerta durant 4 mesos, amb
una subvenció del Servei d’Ocupació
de Catalunya, de 8.202,88 €

Finalment, el Servei d’Ocupació
de Catalunya també ha subvencionat
amb 10.880,76 €, el projecte “Informadors
Municipals. Entorn Platges”. De la mateixa
manera que en els casos anteriors, i tenint
en compte l’estacionalitat de la població
cubellenca, aquest augment poblacional
es concentra pràcticament en el passeig
marítim, platges i els seus voltants.

El projecte “Informadors municipals. Entorn
platges” pretén, per una banda, sensibilitzar
la població de l’acompliment d’unes normes
cíviques en benefici d’un major benestar
per a tots i, per altra banda, apropar
al ciutadà la informació sobre els serveis
que té en el municipi. Per aquest projecte
es contractaran dues persones a jornada
complerta durant tres mesos.

Els tres projectes suposaran la inserció
laboral de cinc persones en situació d’atur,
inscrits al Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya i prioritzant al col·lectiu femeni.

La regidoria de Promoció Econòmica ha
rebut del Departament de Treball i Indústria
de la Generalitat de Catalunya la subvenció
de tres dels quatre projectes presentats
a la convocatòria per a l’any 2005 de la
concessió de subvencions per desenvolupar
els projectes destinats a la contractació
de treballadors desocupats per realitzar
obres i serveis d’interès general i social.
En total, el Govern català aportarà una
subvenció total de 32.135,72 €.

Tenint en compte que en el municipi de
Cubelles es produeix, durant els mesos
d’estiu, un increment considerable de
població, donat el seu caràcter residencial
i de lloc d’estiueig, la població en aquest
període augmenta fins a triplicar el nombre
d’habitants. Aquest augment considerable
comporta necessàriament un augment en
l’ús dels espais públics i és objectiu de
l’Ajuntament de Cubelles el manteniment
dels mateixos pel que fa a condicions
d’higiene i conservació. Aquests espais
públics són, bàsicament, platges, carrers,
parcs infantils, zones ajardinades...
El que es pretén amb l’aplicació dels plans

Treballs de senyalització viària inclosos dins els plans d'ocupació
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ESPORTS

La primera fase de les obres les executa l’empresa Six Constructor Associats
SA, per un import de 767.561€

comarca, se’ns havia envejat per les
modèliques instal·lacions esportives que
teníem, i ara volem que això torni a ser així
i que seguim sent pioners en la qualitat de
les nostres instal·lacions”. El regidor també
va manifestar que “volem oferir als nostres
joves unes instal·lacions que s’estan
millorant i que se seguiran millorant”. Així
mateix, va assegurar haver informat
puntualment del procés de construcció dels
nous vestidors a la directiva del CF Cubelles.
“La relació la tenim amb el club”, explica
el regidor, “i ells amb els seus socis, que
són els usuaris finals. Els hi hem donat tota
la informació relativa al projecte, que van
veure abans que iniciéssim el procés
d’adjudicació, i personalment em vaig
comprometre a que les obres s’iniciarien
abans d’acabar el mes de maig”.

Les obres dels nous vestidors del camp
de futbol van iniciar-se a finals d'abril

Els nous vestidors del camp de futbol Josep
Pons i Ventura es van començar a construir
a finals del passat mes de maig. Així ho va
explicar el regidor d’Esports, Miguel Ángel
López, que va presentar el projecte dels
vestidors i graderies acompanyat de
l’arquitecte redactor del projecte, Eduard
Montané.
El regidor cubellenc va explicar que
“el problema de les instal·lacions actuals
és que han quedat obsoletes i hi ha una
manca de seguretat a les graderies”.
Per aquest motiu, l’equip de govern va
“prendre la decisió de fer uns nous vestidors
i unes noves graderies”. Segons ha explicat
López, “el retard en l’inici de les obres
s’han degut, principalment, al fet que no
es va presentar cap empresa a la licitació,
així com a que el procés administratiu és
llarg”.
La remodelació del camp de futbol
municipal es farà en tres fases. La primera,
que és la que s’ha adjudicat recentment
i les obres de la qual ja s’han començat,
suposarà la construcció dels nous vestidors.
Aquestes obres tenen un pressupost de
767.561 € i consisteixen en la construcció
d’un nou edifici que farà façana amb
l’actual aparcament.
La segona fase de les obres, consistirà
en l’enderroc i construcció de les noves
graderies, que té un pressupost
de 262.000 €. Aquesta actuació està
pendent de pressupostar-se, i el regidor
d’Esports espera que es pugui dotar
econòmicament dintre dels pressupostos
d’enguany o, a més tardar, de l’any vinent.
Pel que fa a la tercera fase, aquesta
consistirà en la remodelació total del tancat
del camp de futbol, la construcció d’un
bar i un local per al CF Cubelles, i la
reordenació de la zona d’estacionament.
Aquesta actuació tampoc disposa
de pressupost, però s’espera que a principis
de la temporada 2007 estigui en
funcionament.
Miguel Ángel López ha volgut destacar
“l’important esforç que ha fet l’Ajuntament
de Cubelles per posar al dia les instal·lacions
esportives”, així com el “suport de
la Diputació de Barcelona, a través del
programa Xarxa de Municipis, tant a nivell
d’assessorament tècnic com econòmic
(88.000 €)”.

Eduard Montané, arquitecte redactor del
projecte dels vestidors, va explicar que “un
dels problemes existents és la no separació
entre esportistes i públic que hi ha al camp
de futbol”. Per això, el nou projecte
contempla la construcció dels vestidors al
costat de l’actual aparcament, mentre que
les graderies estarien on estan les actuals.
Els vestidors tindrien un accés únic per
a esportistes i públic, a través d’un porxo
d’entrada que separaria la zona de lavabos
públics de la dels vestidors. Els vestidors
estaran distribuïts en 8 mòduls per a 20
esportistes cadascun, amb una zona de
taquilles per deixar roba en el vestíbul.
En aquest mòdul estaria també els vestidors
dels àrbitres i la infermeria, tots connectats
entre sí per un passadís. Aquests 8 mòduls
permetran donar servei a prop de 160
esportistes de forma simultània i s’han
dimensionat “pensant en les futures
necessitats de l’equipament”.
El regidor d’Esports va explicar que les noves
dependències disposaran d’un conserge,
“que s’encarregarà de vetllar pel bon estat
de les mateixes”. En aquest sentit, i seguint
les instruccions del recentment aprovat
reglament de les instal·lacions esportives,
s’exigirà la presència d’un responsable de
cada grup que faci ús de les instal·lacions,
per tal
que no se’n faci un mal ús de les mateixes.
A més, tant durant els entrenaments com
en els partits, hi haurà un servei de neteja.
López va recordar que “durant anys, a la

La regidoria d’Esports ha organitzat, per
quart any consecutiu, les Jornades de Portes
Obertes a l’Esport, que estan conjuntament
amb la Diputació de Barcelona, el Consell
Esportiu del Garraf i les entitats esportives
de Cubelles.
Les jornades es van celebrar els dies 4 i 5
de juny i van permetre als participants fer
gimcanes esportives, vela, pesca, tennis,
bàsquet, futbol, petanca, gimnàstica
rítmica, escacs, tennis taula, patinatge...
El regidor d’Esports, Miguel Ángel López,
ha volgut fer una agraïment “a les entitats
esportives Club Bàsquet Cubelles, Club de
Futbol Cubelles, Club Patí Cubelles, Club
Petanca Cubelles, Club d’Escacs El Castell,
Club Marítim Cubelles, Club Tennis Cubelles
i la Societat Deportiva de Pesca Marítima,
per la seva col·laboració”.

Miguel Ángel López, regidor d’Esports,
va presentar recentment la primera iniciativa
de la regidoria per instal·lar en diversos
parcs del municipi, circuïts gimnàstics.
El primer d’aquests s’està condicionant
al parc del Polígon Les Salines.
Es tracta d’un espai de zona verda en el
qual s’estan instal·lant diferents
equipaments gimnàstics de fusta que
permeten, seguint un circuït marcat i amb
informació sobre l’ús dels aparells.
El regidor ha explicat que la voluntat de
la regidoria és “facilitar als ciutadans
i ciutadanes la pràctica de l’esport a l’aire
lliure”. López espera poder ampliar aquest
projecte a d’altres espais públics del
municipi.

Jornada de Portes
Obertes a l'Esport

Els vestidors

La regidora d'Esports
impulsa un circuit
gimnàstic a l'aire lliure

Eduard Montané, redactor del projecte dels vestidors
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Es diu de l’estil de polítiques basades en
el populisme, en l’aprofitament d’odis i
febleses humanes (el racisme, la immigració,
la unitat territorial, els papers de Salamanca,
l’homosexualitat, el terrorisme, etc).
Aquesta política tracta de crear ressentiments
per després posar-se al costat i servei dels
ressentits i, per tant, guanya la seva adhesió.
Sovint és molt més nefast per a la humanitat
un d’aquests polítics que mil terroristes.
Sembrar odis pot arribar a la fractura social,
les confrontacions armades o al genocidi
(Espanya, Alemanya, Argentina, Iugoslàvia,
etc.).

No fa tant de temps, els governs dels EUA,
actuaven d’amagat quan algun règim polític,
de països tercers, no estaven d’acord en seguir
sent “repúbliques bananeres”. Els hi mun-
taven, amb l’ajut de les seves forces titelles
locals, tota una desestabilització (vagues
del transport, caçerolades de les mestresses
de casa, manifestacions antigovern, crispació
política, etc.) i si això no funcionava, buscaven
a militars sense escrúpols per fer un cop
militar que “salvés el país” (Xile, Argentina...).
Tot això, agitant les ensenyes nacionals
i enmig d’una patrioteria que el servilisme
polític convertia en traïció al seu poble,
al seu país.

Hem de pensar que això no passa aquí i ara,
tot i que alguns no deixen de treballar per
mantenir viva “les dues Espanyes”. La bona
política hauria d’estar al servei del benestar
del poble i no convertir-se en la font dels seus
problemes més greus.

A un altre nivell, afortunadament, sembla
que a cubelles l’enfrontament polític hagi
minvat, tot i l’interès d’alguns en què això
no sigui així. Ara s’apropen les eleccions
municipals (2 anys) i alguns militants
de partits han manifestat, en secret, que
la campanya ja ha començat.
És a dir, probablement, entrarem en les
habituals desqualificacions personals, els
anònims, el boca a boca, els mítings camuflats
com a “actes públics”, el mòbil amb el “passa-
ho”, etc. De moment, es mantenen clares
campanyes de desgast en relació a la Tèrmica
o a la vaga d’escombriaires. Cal tenir cura i
pensar que a ningú interessa donar suport
actiu o passiu a aquestes polítiques, ni als
polítics que la practiquen, no són de fiar, no
ens fan arribar a cap lloc bo.

Un altre campanya que es segueix promovent
amb la intenció que cali és que aquest govern
municipal no fa res. La veritat és que, tot
i que es podrien fer més coses amb una altra
correlació política, aquest govern ha fet coses
com ara l’institut, la nova escola de primària,
l’hotel d’entitats, la caserna de la policia...
I estan a punt de sortir temes que, sense cap
mena de dubte, faran que aquest equip de
govern sigui el més actiu que Cubelles hagi
tingut mai, tot i que això no interessi a qui
li toca discrepar de tot, per exigències del
guió. Quan a la finalització del mandat es
donin comptes de la tasca realitzada, es veurà
qui ha treballat i qui s’ha dedicat a erosionar,
o ha viscut només per penjar-se “medalles”.

Actualment es treballa en: l’ampliació de
la llar d’infants; el pont sobre el riu Foix; els
vestuaris i graderies del camp de futbol; la
vivenda social; el port esportiu; la construcció
d’un hotel; la piscina coberta; un nou pavelló
poliesportiu; un nou Centre d’Assistència
Primària (CAP) per a 20.000 habitants...
És a dir, per adequar Cubelles a la seva realitat
i les seves necessitats. Els demés que parlin.

A la nostra vila hi ha un seguit d’urbanitzacions
on hi viu molta gent que forma part de
la nostra població i tenen els mateixos drets
i deures que la gent que viu al centre
del poble, tots paguem els mateixos impostos
i per tant, tots hauríem de rebre els mateixos
serveis sense cap tipus de discriminació.

Actualment hi ha varies urbanitzacions que
estan patint fets discriminatoris com
el cobrament d’unes contribucions especials
per canviar el seu enllumenat públic…

Al centre del poble no fa pas tant que s’ha
canviat tot l’enllumenat públic, i els veïns no
han hagut de pagar cap rebut extra, en canvi
els veïns de la urbanització de Mas Trader
se’ls vol fer pagar unes contribucions.
És aquest un fet legal? És aquest un fet
discriminatori ?

També existeixen fets discriminatoris entre
les diferents urbanitzacions si comparem
les dates de liquidacions d’obres. Hi ha dues
urbanitzacions que són el Corral d’en Cona
i Mas Trader II amb obres que daten d’abans
del 2000 que encara no s’han liquidat als
seus veïns. En canvi ja s’han fet les liquida-
cions de la Gaviota i el Parc de Cubelles, amb
data d’obra posterior.

No trobem bé que passin fets com aquests
que fan sentir a veïns de diferents sectors
de la població abandonats, discriminats
o apartats de la resta de la població.

Tots paguem els mateixos impostos i tots hem
de sentir-nos igual davant l’ajuntament sense
cap tipus de discriminació ni alhora de pagar
ni alhora de rebre.

ciu

El grup polític municipal de
Convergència i Unió es solidaritza
amb els veïns de les diferents
urbanitzacions que formen part
del poble.

A aquestes alçades de legislatura, ens trobem
a mig camí del projecte de govern que vam
encetar l’Entesa per Cubelles a les eleccions
de maig de 2003. Aquests dos primers anys
han estat d’una feina fosca. Per primera
vegada a Cubelles, quatre forces polítiques,
liderades per l’Entesa, ens posàvem al cap-
davant del consistori amb el ferm propòsit
de tirar endavant un municipi amb molts
problemes..., però també amb molt de
potencial.

Aquests dos primers anys han estat molt durs,
perquè hem treballat molt per poder posar
al dia l’Ajuntament de Cubelles, tant a nivell
organitzatiu com econòmic, i esperem que
aquests propers dos anys els cubellencs
i cubellenques vegin reflectit aquest treball
en millores de serveis i infraestructures.
Malgrat tot, en arribar a l’equador d’aquesta
legislatura trobem que s’ha millorat en serveis
i infraestructures. Per exemple, cal destacar
l’inici de les obres de la segona escola
de primària (CEIP Vora del Mar); la posada
en funcionament de l’Institut d’Ensenyament
Secundari; la finalització de les obres del
Centre Social Integrador i de Dinamització
Econòmica; de les noves dependències de
la Policia Local; nous vestidors per a les pistes
de tennis; el projecte de nous vestidors
i graderies del camp de futbol Josep Pons
i Ventura; millora de l’enllumenat públic...
I un llarg etcètera de projectes i propostes
de menys envergadura que ajuden a millorar
el nivell de vida dels cubellencs
i cubellenques.

Però és que, a més, amb la posada al dia
dels comptes municipals i la realització de
l’auditoria, podrem endegar nous projectes
amb plenes garanties de millora de la nostra
vila. Projectes com el del complex esportiu
i hoteler de la Mota de Sant Pere, pel qual
des del nostre grup apostem decididament;
la solució als problemes de connexió entre
la zona marítima i la Mota de Sant Pere, que
ha de significar la construcció d’un pont;
la construcció del Port Esportiu de Cubelles,
que ha de representar un abans i un després
en la promoció econòmica del municipi;
el nou sistema de neteja viària, que ha de
solventar els problemes que actualment té el
municipi; el projecte del nou Centre d’Atenció
Primària, que la Generalitat de Catalunya ja
s’ha compromès a fer...

Des dels grups de l’oposició segueixen dient
que aquest govern no va, que no fa res i que
està en crisi... Potser no podrem executar tot
allò que, inicialment, ens havíem proposat,
però des de l’Entesa per Cubelles estem
satisfets del nivell de treball que hem fet
i, confiem, que en aquests dos darrers anys
de legislatura que ens queden, puguem arribar
a completar tot allò que el poble de Cubelles
necessita.

ec-fic

Balanç de mitja legislatura

psc

Lerrouxisme
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Dilluns, dia 9 de maig de 2005, va començar
públicament la campanya per la millora
del servei de Correus en la qual participen,
inicialment, ICb i l’entitat Amics de Cubelles
i que consistirà en la distribució de material
gràfic informatiu, la recollida de signatures,
la presentació de diverses iniciatives munici-
pals i la petició d’intervenció del Síndic
de Greuges de Catalunya si la situació
del repartiment postal a Cubelles no millora
de manera urgent.

La campanya va començar amb una crida als
veïns i veïnes a presentar reclamacions oficials
que siguin registrades a:

- L’Oficina de Correus de Cubelles a la Plaça
  de la Font

- El telèfon de "Reclamacions y Quejas
  de Correos": 902 197 197

- A l’adreça web de "Atención al Cliente
  de Correos": www.correos.es

- Via instància oficial a l’Ajuntament
  de Cubelles

Podeu obtenir el material de campanya a la
pàgina web oficial d’ICb: www.cubelles.ca

- Cartell del Manifest Central de la Campanya
Recollida de signatures de suport al manifest
de "Volem que les cartes ens arribin a temps!!!"
- Document per la recollida de signatures
 La recollida de signatures que des de fa
setmanes han iniciat ICb i l’associació Amics
de Cubelles pretén aconseguir:

1. La millora urgent del servei de Correus
a Cubelles per rebre les nostres comunicacions
postals dins dels terminis adequats a aquestes
alçades del segle XXI.

2. La millora dels recursos tècnics, humans
i materials que siguin necessaris per modernit-
zar adequadament el servei de Correus
a Cubelles i protegir de manera adient
els efectes postals del conjunt dels veïns
i veïnes.

Si d’alguna manera podem resumir el balanç
de la gestió del President Rodríguez Zapatero
des que va assumir la responsabilitat de
governar Espanya és que hem perdut un any,
clarament es va poder comprovar al recent
debat sobre l’estat de la nació. Un any
d’oportunitats i de possibilitats per un país
que progressava en l’orgull de si mateix, al
temps que exhibia davant Europa  i la resta
del mon una prosperitat econòmica i una
estabilitat institucional envejable.

Bastaria donar un ràpid cop d’ull sobre quin
era el prestigi que tenia Espanya en la
primavera de 2004 per comprendre que en
tan sols un any hem patit una erosió molt
gran en la seva respectabilitat. De fet, d’aquell
país que celebrava els seus primers vint-i-cinc
anys d’història constitucional democrà-tica,
que estava junt als grans del planeta
i que mirava amb cert orgull el seu crèdit dins
d’Europa degut a les seves conquestes
econòmiques, creació de treball i estabilitat
pressupostària, hem passat a un altre ben
diferent.

Ara, Espanya sovinteja amb assiduïtat el carib
i el tracte amb personatges com Hugo Chávez,
Fidel Castro i el rei absolutista del Marroc que
manté empresonats a conciutadans nostres
en condicions deplorables a Nador. Manquem
els socialites i Zapatero d’una posició pròpia
dins la Unió Europea i veiem com la nostra
política es subordina a allò que marquen altres
des de París i Berlín, mentre la nostra economia
decau en competitivitat i s’allunya dels nivells
de convergència aconseguits amb tant d’esforç
i sacrifici durant els governs del Partit Popular.

El PSOE continua instal·lat als “tics” d’oposició
que va ser, en els seus gestos demagògics, en
la seva permanent recerca

de la crispació obrint debats innecessaris que,
fins i tot, tracten de furgar barroerament en
les ferides que vàrem tancar feliçment durant
la transició. Un governant no està per crear
problemes allà on no hi son, com per exemple
el constant enfrontament amb l’església
catòlica i aquells que professem aquesta
religió. Governat significa fer-ho per tots i des
d’una actitud que no pot ser la de ideologitzar
ni moralitzar l’opinió pública.
El revisionisme és dolent i pitjor quan, a més,
es tracta de demonitzar a qui tracta de complir
lo millor possible amb la seva labor d’oposició.

Segons passen els mesos es posa de manifest
que el president Zapatero viu obsessionat per
la imatge i per mantenir-se a La Moncloa com
sigui i al preu que sigui. Refusa prendre
decisions. Passa per sobre dels problemes de
puntetes, més pendent del somriure fals que
posarà a la foto que afrontar la difícil tasca
de governar. A més no fa cas a les reclamacions
dels ciutadans, que surten al carrer, tant
apreciable pels socialistes fa un any; ara
gairabè 3 milions de persones l’hi diuen que
no estan d’acord amb les seva política
antiterrorista, de familia i cultural,
i ell com si sentís ploure. Mal camí a agafat,
ja s’ho trovarà.

En comptes d’aprofitar el bon llegat econòmic
que vàrem deixar els populars i rentabilitzar-
lo adoptant reformes econòmiques i fiscals
adients per millorar la nostra competitivitat,
s’enroca en una política que viu de les rendes
i la inèrcia de la nostra política, oblidant que
en un mon globalitzat i que tendeix a la
deslocalització es requereix audàcia i moltes
dosis d’imaginació.

Encara que d’imaginació potser no l’hi falta
a aquest govern, encara que sigui de vegades
perversa; minipisos de disseny, legalització
dels hereus de batasuna-ETA, venda de carros
de combat al Marroc perquè puguin tenir a
ratlla als saharauis i Argelia, imprevisió en
matèria de trànsit, ja sigui amb neu o amb
sol, discriminació d’inversions vers les
comunitats autònomes governades pel Partit
Popular i submissió absoluta als dictats dels
nacionalistes.

En definitiva, quince mesos ja de govern de
Rodríguez Zapatero i del PSOE (a més de les
seves sucursals arreu de la geografia espanyola)
i el balanç que se’ns ofereix es tan pobre i
tan decebedor, per no dir esfereïdor, que el
millor resum que es pot fer del mateix sense
utilitzar paraules grosses, és que hem perdut
un any.

La política municipal es basa en dos eixos:
els temes de fons i la feina diària.
Pel que fa als temes de fons, la nostra vila
té avui plantejada la problemàtica
de l’eliminació de la zona energètica.
Amb la condició necessària de la unanimitat
de totes les forces polítiques i veïnals, s’han
endegat tota una sèrie de mobilitzacions
i actes encaminats a sensibilitzar la població
i els dirigents sobre la necessitat d’acabar
amb l’anacronisme d’una central tèrmica
situada a tocar de les cases i que funciona
amb una tecnologia absolutament desfasada.
Només amb aquesta preuada unitat
aconseguirem que Cubelles acabi amb el drac
i que tot el país prengui consciència del fet
que el nostre poble ha ja contribuït amb
escreix al benestar col·lectiu del país, no
sempre rebent les justes contraprestacions.

Pel que fa a la feina diària, les actuacions
del nostre regidor comencen a donar fruits
en actuacions que ajuden a millorar la qualitat
de vida de les persones. És en aquest sentit
que les converses encetades mesos enrera
per l’alcalde de Cubelles i el regidor d’ERC
d’Acció Social i Sanitat per una banda, i la
Conselleria de Salut per l’altra, han cristal·litzat
en el compromís per part de la Generalitat
de la construcció d’un Centre d’Assistència
Primària nou per a Cubelles, amb capacitat
per atendre el constant augment de la població
del nostre poble, i que haurà d’entrar en
funcionament abans de l’estiu de 2007.
Són fets que demostren una feina a voltes
fosca i massa sovint injustament criticada.
La política són il·lusions i promeses, però
gràcies a Déu també són realitats.

icb

ICb manté la campanya per la
millora del servei de Correus

erc

Els dos eixos de la política
municipal

pp

Un any perdut

Aquesta edició de l'Ajuntament Informa
no recull l'article d'ICV perquè aquest
grup no ha enviat cap article al·legant
"manipulació informativa"
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Prèviament a la inauguració oficial, el 19
de maig, les regidories de Cultura, Joventut
i Acció Social, van mantenir una reunió
informativa amb les entitats municipals
per tal de mostrar-los el nou edifici. A més,
en el decurs d'aquesta reunió, es va informar
de com funcionarà l'edifici.
Josep Marcillas, Alcalde de Cubelles; Miquel
Padreny, regidor de Cultura; Pilar González,
regidora d'Educació i Joventut; i Joan A.
Rodríguez, regidor d'Acció Social i Sanitat,
van comparèixer davant dels presidents de
les entitats locals i van explicar com
funcionarà cadascun dels espais de l'edifici.
En aquest sentit l’Alcalde, Josep Marcillas,
manifestava que “ens hem de congratular
tots plegats per tenir un nou equipament
tant important com aquest” i també ha
destacat el fet que “s’hagi triat la data
d’inauguració en el començament de la
Setmana de la Gent Gran, ja que una de
las parts més importants de l’edifici va
destinats per a ells”.

El president del Parlament de Catalunya,
Ernest Benach, va ser l’encarregat de
descobrir el passat 30 de maig la placa
commemorativa de la inauguració del nou
Centre Social. L'acte va comptar amb la
presència del màxim responsable del
Parlament català, que va estar acompanyat
per l’Alcalde de Cubelles, Josep Marcillas,
i la resta d'autoritats polítiques municipals,
a més dels representats de les diferents
entitats locals.
Però sobretot, la inauguració es va fer
davant de centenars de ciutadans i
ciutadanes, que van aprofitar per visitar
les noves instal·lacions que han d’absorbir
els tres eixos socials principals de la
ciutadania: la xarxa associativa, la gent
gran i la gent jove.
Al llarg dels parlaments inaugurals, el
president del Parlament va manifestar "la
importància d’un equipament sociocultural
com aquest per a qualsevol municipi", i en
aquest sentit va destacar "la implicació de
la ciutadania en la seva vila, per fer país".
Finalment el president va felicitar a la
corporació i a la ciutadania per aquest nou
equipament.
La construcció d’aquest edifici ha tingut
un cost aproximat de 933.000 euros. Es
tracta d'una demanda per part dels tres
sectors que en faran ús, que des de feia
anys reclamaven el seu espai.
Per a l’alcalde, Josep Marcillas, "aquest és
un dia molt important pel municipi", i ha
destacat la presència del president del
Parlament. Marcillas va explicar al llarg
del seu discurs que "l’edifici serà un punt
important de trobada per a la gent i recollirà
les demandes dels sectors principals de la
societat cubellenca, els avis, els joves i les
entitats”. L’equipament s’anirà
complementant amb més recursos a l’hora
que és vagin ocupant els despatxos i està
previst que els avis i àvies puguin ocupar
el nou espai de la gent gran a principis de
la propera setmana.
Paral·lelament, aquest mes l'edifici s'obrirà
per les tardes, de 2 a 8 de la tarda, i es
pot veure l'exposició de pintura de l’artista
José Garcia Martínez, “Gamar. Una mostra
que recull diferents tècniques artístiques
com l’oli o la paleta.

El 30 de maig va obrir les portes el Centre Social Integrador i de
Dinamització Econòmica, un espai que agrupa la gent gran, la gent
jove i el teixit associatiu del municipi.

El president del Parlament Ernest
Benach inaugura el Centre Social.

Presentació a les entitats
i associacions

La regidoria de Cultura s'encarregarà de la
coordinació de l'edifici. Per aquest motiu,
la regidoria dirigida per Miquel Padreny
traslladarà les seves dependències al nou
edifici.
Padreny va fer una breu explicació dels
serveis que oferirà l'edifici. El Centre Social
disposa d'un cos lateral dividit en tres
nivells. El primer nivell, a peu del carrer
Joan Roig i Piera, hi ha el vestíbul d'entrada,
on s'ubicarà la consergeria. A la planta
baixa, hi ha una sala d'uns 125 m2 per a
fer exposicions, conferències, tallers i actes
diversos; mentre que a la segona planta
s'ubicarà una cafeteria.
Accessible des de l'entrada de l'Avinguda
Catalunya o des de la sala d'exposicions,
es distribueixen els 6 despatxos destinats
a les entitats (que inicialment acolliran a

L'Hotel d'Entitats

INFORMACIÓ MUNICIPAL

Josep Marcillas, al costat d'Ernest Benach, en el
parlament inaugural

Imatge de l'acte inaugural al vestíbul del nou espai municipal
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Per la seva banda, la regidora d'Educació
i Joventut, Pilar González, va ser
l'encarregada de presentar els serveis per
als joves que s'oferiran en aquest nou
edifici. Com en el cas de Cultura, el personal
de la regidoria es traslladarà a l'Espai Jove,
al que s'accedirà des de l'entrada del carrer
Estació.
La regidora cubellenca va explicar que
"l'Espai Jove és una zona dedicada
exclusivament als joves, de 114 m2, que
pretèn oferir els serveis a la joventut que
es presten i es prestaran a la vila de
Cubelles".
En aquest espai s'instal·larà un Punt
d’Informació Juvenil a través de la Xarxa
Catalana de Punts d’Informació Juvenil de
la Generalitat de Catalunya. A més, s’hi
ubicarà un espai d’ús diari d’auto-consulta
d’informació juvenil en la que els joves
tindran accés a les noves tecnologies i a
internet.
L’Espai Jove representa el suport
infraestructural a associacions i grups
juvenils de Cubelles, dotant-los de recursos
en la mesura que sigui possible en les
seves iniciatives, amb una sèrie de serveis
i altres instruments.

Entre les finalitats d'aquest espai destaquen:
• Prestar serveis i recursos a les associacions
juvenils de Cubelles
• Donar suport a l’associacionisme juvenil
• Ésser un punt de referència per a les
entitats juvenils.

Espai Jove

Finalment, Joan A. rodríguez, regidor d'Acció
Social i Sanitat, va presentar als assistents
els serveis que oferirà l'espai de la Gent
Gran, una sala d’aproximadament 250 m2
dedicada a activitats per a aquest col·lectiu
de la població.

Espai de la Gent Gran

Els destinataris potencials de l'Espai Jove
són les associacions juvenils de Cubelles,
els grups de joves amb inquietuds
participatives i els joves en general (de 16
a 30 anys).

L'Espai Jove donarà servei d'informació i
assessorament juvenil; atenció
personalitzada; autoconsulta per internet;
autoconsulta documentació escrita (guies,
llibres, revistes...). També es portaran a
terme tasques de dinamització juvenil,
oferint un espai d’interrelació entre els
joves, assessorament i suport als grups de
joves, entitats, recollir demandes, i
dinamitzar la participació dels joves (co-
gestió), viver d’entitats juvenils, i despatxos
i sales de reunions per entitats i grups
L'espai també serà un punt de recursos
(adquisició de material, oferir material
tècnic, informàtic, audiovisual i d’oficina)
i es farà un cicle de xerrades (programació
estable de conferències amb la implicació
dels joves) i hi haurà una programació
d’activitats joves
L'Espai Jove estarà obert de dilluns a
divendres, de 10 a 14 i de 18 a 21.

Està previst que pels matins hi hagi una
tècnica de Serveis Socials per atendre les
demandes que puguin sorgir relacionades
amb l’atenció a la Tercera Edat o altres
serveis per a la Gent Gran (programes
específics, en conveni amb la Generalitat
de Catalunya i la Diputació de Barcelona).
També està previst organitzar tallers, classes
i seminaris que es desenvoluparan en el
mateix espai dirigits a la Gent Gran.
Per altra banda, Rodríguez va explicar que
"hi haurà una programació trimestral que
es treballarà conjuntament entre els tècnics
de la regidoria d’Acció Social i el Consell
de la Gent Gran".

El regidor cubellenc també va voler recordar
que "la gestió de l’espai de la Gent Gran
correspon a l’Ajuntament de Cubelles i el
desenvolupament de les activitats seguirà
un programa d’activitats que es
desenvoluparà en el mateix espai". Per
a participar de les mateixes, està previst
proporcionar a la Gent Gran del municipi
un carnet on hi constaran les dades de
cada usuari/a. Aquest procés de recollida
de dades s’iniciarà a partir del setembre
d’enguany.

L’espai s’obrirà diàriament de dilluns a
dissabtes de 16 a 20 hores i els tallers
s’aniran anunciant puntualment per
desenvolupar-los pels matins.
La regidoria, en conveni amb la Diputació,
instal·larà ordinadors i anirà adquirint
material per dotar l’espai del necessari per
a desenvolupar les activitats.

tres entitats per despatx) que estaran dotats
d'un armari per a cada entitat, una taula,
cadires, un ordinador amb connexió a
internet i un telèfon. Al mateix sector de
l'edifici hi ha una sala polivalent amb
capacitat per a unes 40 persones, per a
activitats diverses.
L’Hotel d’Entitats, com la resta del centre,
s'obrirà de dilluns a dissabte, de 10 a 14
hores i de 16 a 22 hores. Segons Padreny,
aquest "és un horari inicial, que volem
veure com funciona a través de
l'experiència". L'edifici tindrà un servei de
consergeria i els serveis comuns (despatxos
i sales, equipaments de megafonia,
microfonia, TV...) dels que disposi el centre
seran d'ús gratuït, prèvia petició i
autorització de la regidoria de Cultura.
Les entitats interessades en disposar d'un
espai compartit en el Centre Social, cal
que adrecin una instància a la regidoria
de Cultura, indicant l'horari en què
desitjarien poder-se reunir. La regidoria,
amb totes les peticions, tractarà d'atendre
totes les demandes de les entitats
municipals.

Un gran número de públic va assistir a la inauguració
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La renovada emissora local de televisió emet des dels nous estudis de la Sala
Multiusos

Cubelles TV reprèn les emissions
amb una nova imatge

INFORMACIÓ MUNICIPAL

Les obres començaran al 2006 i està
previst que finalitzin el primer semestre
de 2007

L'Ajuntament
de Cubelles rep
el compromís
de Salut de fer
un Centre d'Atenció
Primària

Des del passat 20 de juny, els cubellencs
i cubellenques compten amb un nou mitjà
de comunicació d’àmbit local. Cubelles TV
va reprendre les seves emissions totalment
renovada, després d’un any de treball
conjunt entre els responsables de l’emissora,
l’entitat juvenil El Peix Agulla, i el departa-
ment de Comunicació de l’Ajuntament
de Cubelles.

Cubelles TV és el nou nom de l’emissora,
que a més deixa enrere el logotip basat en
la cara d’en Charlie Rivel. Xavier Toscano,
vice president d’El Peix Agulla i director
de Cubelles TV, va ser l’encarregat de
presentar davant els mitjans de comunicació
la nova televisió local, que compta amb
el suport tècnic i econòmic del consistori.

La programació de la televisió cubellenca
està basada en la informació i en els
programes d’entreteniment de producció
pròpia, i es completa amb la programació
que ofereix la Xarxa de Televisions Locals.
Les emissions s’estructuren en blocs de
dues hores, començant el primer d’aquests
blocs a les 6 del matí, de dilluns a
diumenge. Al llarg d’aquestes dues primeres
hores, Cubelles TV ofereix el seu espai
informatiu "InfoCubelles", que fa un repàs
de l’actualitat local, comarcal i nacional,
gràcies a l’acord de col·laboració amb la
Xarxa. Aquest bloc de dues hores, que es
va repetint al llarg de tot el dia (10 hores;
14 h.; 18 h.; 22 h.), es completa amb
l’emissió de la retransmissió d’actes
culturals i socials i l’agenda. Una de les
novetats d’enguany, respecte a la producció
pròpia de Cubelles TV, és el programa

"Els cubellencs tenen la paraula". Cada
setmana es preguntarà als ciutadans
i ciutadanes sobre un tema d’actualitat
al municipi, per conèixer l’opinió de la
població.

Respecte al programa estrella de la
producció pròpia de la televisió local serà,
una vegada més, el "Made in Cubelles".
A més, els joves gestors de Cubelles TV
han recuperat a l’equip del programa
radiofònic L’home del Gag, de Ràdio
Cubelles, que es reincorporen a la televisió
en la que ja havien participat en una
primera etapa. Ruben Rodríguez, un dels
responsables del canal, va explicar el
contingut de tots els programes i va amagar
"un parell de sorpreses que no desvetllarem
fins al mateix dia d’emissió".

Pel que fa als programes de la Xarxa
que emetrà Cubelles TV, de moment els
telespectadors podran veure l’espai
"L’Entrevista", d’en Joan Barril, que també
és el conductor de l’espai "La República".
Aquesta oferta es completarà amb l’emissió
dels programes "Rosa Park", "Agenda 21",
"Ciutadella", "Sense Nord", "Filmets", "Roda
el Món", "Ragú", "Saló de Lectura"
i "Solidària".

Cubelles TV compta amb un equip
de col·laboradors d’unes 15 ó 20 persones.
Emetran diàriament des dels estudis
de la Sala Multiusos La Mota, on se’ls pot
localitzar tots els dilluns, dimecres
i divendres de 19 a 21,30 hores, al telèfon
93 895 01 37.

El nou Centre d’Atenció Primària té un cost
total de 2.125.000 euros i té una capacitat
per cobrir les necessitats de 20.000
habitants.

El departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya ha comunicat a l’Ajuntament
de Cubelles, l’aprovació final del projecte
pel nou CAP de Cubelles, que serà una
realitat al començament del 2007.
El projecte, que va ser elaborat per
la Generalitat a començaments d’aquest
any, ja té el vist i plau del departament
d’obra i començarà l’any que ve. El nou
centre té un cost total de 2.125.000 euros
entre l’elaboració del projecte, les obres
i l’equipament.

Per a l’Alcalde de Cubelles, Josep Marcillas,
“és una gran notícia pel poble de Cubelles”
i mostra “una gran satisfacció pel nou
centre de salut”. Segons l’alcalde “era una
de les demandes més sol·licitades pels
veïns i veïnes, i ara ja és una realitat”.

El CAP tindrà una capacitat per cobrir
les necessitats de més de 20.000 habitants,
per poder cobrir un futur creixement
del municipi i poder absorbir l’augment
d’habitants de l’estiu.
Aquest nou equipament permetrà millorar
notablement el servei sanitari al municipi,
desprès que l’actual CAP, construït a
començaments dels anys noranta, s’hagués
quedat petit. De moment, encara no s’ha
anunciat quina serà la localització d’aquest
futur nou edifici ni com serà la seva
estructura.

Els joves de Cubelles TV van presentar la nova imatge gràfica de l'emissora
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La regidoria
de Promoció Econòmica participa
del Saló del Turisme de Barcelona
L'estand va ser compartit amb la resta de municipis de la comarca del Garraf

El Charlie Rivel
Hall es traslladarà
al Castell
Les obres podrien començar a finals
del mes de juny

La regidoria d'Esports
aprova la concessió
de subvencions
a diverses entitats
locals
L'Ajuntament de Cubelles segueix amb
la seva política de promoció de l'esport
base

La regidoria de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament de Cubelles va participar
recentment en el Saló Internacional de
Turisme del Garraf. Enguany l’oferta turística
de la comarca es va presentar en un estand
compartit per l’Ajuntament de Vilanova i
la Geltrú, el Patronat Municipal de Turisme
de Sitges i el Consorci de Turisme del
Garraf. Aquesta fórmula, assajada per
primer cop en la darrera edició de FITUR
a Madrid, permet un coneixement de la
comarca a través dels diferents eixos
(activitats nàutiques i a la natura, entorns
naturals, cultura i patrimoni, festes i
esdeveniments, gastronomia...)
A més, durant la fira van tenir lloc diverses
activitats per a promocionar la comarca.
Es van sortejar 26 caps de setmana a
Sitges, Vilanova i la Geltrú i Sant Pere de
Ribes. Aquesta promoció ha estat possible
gràcies a la col·laboració de tots els
establiments d’allotjament de Vilanova, el
Gremi d’Hostaleria de Sitges i els

allotjaments de Sant Pere de Ribes, així
com també de l’Estació Nàutica Vilanova
i la Geltrú, el Consorci del Patrimoni de
Sitges, el Charlie Rivel Hall i alguns del
cellers de Sant Pere de Ribes, que
complementaran l’estada dels premiats
amb activitats nàutiques, visites als museus
de Sitges, entrades al Charlie Rivel Hall
de Cubelles i degustacions de vins de Sant
Pere de Ribes.
El dijous 26 de maig, a les 17h., va tenir
lloc la presentació de la “Ruta dels Cellers
de Sant Pere de Ribes” i tast de vins del
Garraf, amb la col·laboració de l’Ajuntament
de Sant Pere de Ribes i els cellers Can
Ramon i Vega de Ribes.
Per altra banda, el dissabte 28 de maig es
va dur a terme una activitat adreçada als
més menuts, en la que va participar la
regidoria de Promoció econòmica de
l’Ajuntament de Cubelles. Es va tractar
d’un taller de maquillatge Charlie Rivel.

L’Ajuntament de Cubelles i el Consell
Comarcal del Garraf han ultimat l’estudi
del trasllat del Museu Charlie Rivel Hall.
Aquest trasllat és fruït del conveni que fa
uns mesos totes dues administracions van
signar. Tècnics del Consell Comarcal ja van
estudiar l’espai de què disposa el Castell
dels Marquesos d’Alfarràs per veure com
ubicar-hi els objectes.

El regidor de Promoció Econòmica, Antonio
Peregrina ha explicat que “a finals d’aquest
mes de juny tindrem la data concreta en
la què es tancarà el museu per començar
a treballar en la restauració dels objectes
que s’hagin de restaurar i es començarà
les tasques de trasllat.”

La Junta de Govern Local ha aprovat, en
les darreres setmanes, la proposta feta des
de la regidoria d’Esports per a subvencionar
a les entitats esportives locals. Fins al
moment s’ha aprovat la concessió de
subvencions econòmiques al Club Futbol
Cubelles, Club Bàsquet Cubelles, Club
Tennis Cubelles i Club Patí Cubelles.
Per al CF Cubelles, la regidoria d’Esports
ha proposat concedir una subvenció de
33.000 €, mentre que al CB Cubelles se
li ha concedit una subvenció de 9.000 €.
Per altra banda, la Junta de Govern Local
de l’Ajuntament de Cubelles va aprovar
la concessió d’una subvenció al Club Patí
Cubelles de 5.000 €, i al Club Tennis
Cubelles de 2.500 € per a l’any 2005.
En tots els casos, les subvencions conce-
dides estan condicionades a l’aprovació
definitiva del pressupost essent l’import
definitiu el que s’aprovi en el pressupost
del 2005. Igualment, en tots aquests casos,
el pagament de la subvenció es farà
mensualment, del gener al desembre tret
dels mesos de juliol i agost, per import de
3.300€ les entitats esportives. A més, per
poder optar a la subvenció de cada any,
han de justificar els ajuts rebuts mitjançant
l’aportació de còpies compulsades de les
factures amb NIF i a nom de l’entitat.

Per al regidor el Castell és un lloc ideal
per acollir perfectament el museu. “Estem
lluitant per dignificar el museu, que pensem
estarà en millors condicions al nou
emplaçament del Castell”. De fet, està
previst que les visites en comptes de ser
concertades com fins ara puguin ampliar-
se a dos o tres dies per setmana.
El Charlie Rivel Hall s’ubicarà a la part
esquerre de l’edifici, just a la part de
darrere de l’Oficina de Turisme. Tot i així,
el regidor ha dit que “amb el temps i amb
la restauració d’altres espais del Castell,
el museu es farà cada vegada més ampli”.
De fet, la intenció és que en un futur l’espai
pugui acollir algun tipus d’actuació al
voltant del món del circ.
Un cop acabada la restauració de la façana
del Castell, la Diputació de Barcelona està
arranjant la part interior. Així aquells que
vagin a l’Oficina de Turisme i vegin el
Charlie Rivel Hall també podran veure part
del Castell de Cubelles.
La intenció és obrir el museu Charlie Rivel
Hall durant tot l’any i fer activitats que
homenatgin el pallasso de manera
continuada. Tot i que, encara no hi ha data
de tancament de l’actual ubicació del
museu, en els propers dies es donarà a
conèixer.

Cubelles va participar en l'estand del Garraf
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Més de 5.000 persones van visitar
el XXII Concurs Exposició de Roses
"Vila de Cubelles"
El trenet va ser un èxit i els visitants van destacar la qualitat dels participants

Prop de 4.000 persones van passar aquest
cap de setmana per la Sala Multiusos
La Mota en el decurs de la XXII edició del
Concurs Exposició de Roses “Vila de
Cubelles”. Els organitzadors del certamen,
la regidoria de Cultura, ha valorat de forma
“molt positiva la present edició, en què ha
destacat més la qualitat que la quantitat”,
segons el regidor Miquel Padreny.

Entre les activitats programades, la que
més expectativa va crear entre els visitants
va ser, una vegada més, l’exposició de
roses. Amb una nova distribució dintre
d’una renovada Sala Multiusos, les roses
van lluir per damunt de tots els concursos.

El jurat, format per Cebrià Camprubí, Llibori
Martínez i Josep Torrents, van atorgar el
premi al millor estand local al Sr. Cecilio
Parrilla, mentre que el millor estand no
local va ser el de la Sra. Carme Pujades.
En la modalitat de roses pitiminí, el primer
premi va ser el de la Sra. Carme Sas, i en
polianthes la millor va ser la del Sr. Cecilio
Parrilla.

La millor rosa dels participants locals va
ser la presentada per la Sra. Aurora Carreño,
mentre que la millor dels concursants de
fora del municipi va ser la de la Sra. Carme
Pujades.

Els premis únics de la rosa més perfumada
i rosa Charlie Rivel van anar a mans de la
Sra. Carme Pujades i la Sra. Carme Sas,
respectivament.
Tots els premiats, a més d’un record
commemoratiu, van rebre premis en vals

de compra als establiments associats
a l’Associació d’Hostaleria i Comerç de
Cubelles, cedits per aquesta associació.
A més, els participants també van rebre
un val de 10 € per a comprar en els esta-
bliments de l’Associació.

Precisament, els comerciants van ser els
protagonistes del XX Concurs d’Aparadors
Vila de Cubelles. El jurat, format per Montse
Bertran, Josefina Pericon i Enric Valldosera
i Bisbal, van valorar als participants en
base a tres criteris: el disseny, l’acabament
del treball i els materials utilitzats en la
realització de l’aparador. Tenint en compte
aquests criteris, van decidir atorgar el
primer premi a la Residència Hotel
Principat, que s’emporta un cap de setmana
a Mallorca cedit per l’agència de viatges
cubellenca Manhatan Travel. El segon
classificat va ser Deco (C/Major) i el tercer
el Fruits de la Terra a la Taula.

Una altra de les modalitats clàssiques del
certamen roserista és el VIII Concurs de
Flor en test i de Flor tallada de jardí, que
enguany van comptar amb la qualificació
de Roser Enrique, de la Jardineria Hibiscus.

En la modalitat de flor en test, la guanya-
dora va ser la Phalenofosis presentada per
Carme Sas, mentre que en segon lloc va
quedar Xavier Pla i en tercer Efigènia
González.
En la modalitat de Flor tallada de jardí, la
millor va ser la presentada per la Sra. Rosa
Serna, que va precedir a les de Cristina
Roger i Carme Sas, en segon i tercer lloc,
respectivament.

Però aquestes són les modalitats històriques
del Concurs Exposició de Roses de Cubelles.
Des de l’any passat aquestes conviuen amb
altres premis, com són el de Balcons i el
de Jardins de Catalunya.

El jurat qualificador del II Concurs de
Balcons “Vila de Cubelles” va atorgar el
primer premi a Maria Angeles Sanz del
carrer Nostra Sra. de la Mercè. En segon
lloc va quedar Rosario Pedrera Sánchez,
i tercera Maria Casanovas.

I el concurs amb major dotació econòmica
dels celebrats aquest cap de setmana va
ser, per segon any consecutiu, el II Concurs
de Jardins de Catalunya “Vila de Cubelles”,
que va repartir un total de 2.600 €.

El primer classificat, que es va endur un
premi de 1.500 € cedits per Vicasa, va ser
Tegar, que repeteix èxit de l’any passat.
L’empresa vilanovina va emportar-se el
guardó amb el jardí titulat “La migdiada”.

El segon classificat va ser el jardí elaborat
per l’empresa Jardins Cunit, que estava
titulat “El nostre secà”, i que va merèixer
els 750 € cedits per Grup Roca Gómez.
Finalment, el tercer premi, de 350 €
concedits per Finques Costa Dorada, va
recaure en el treball de Cespa, titulat “Les
dunes”.

Els premis els va atorgar el jurat format
per Núria Cañellas i Mas i Jordi Alonso
i Lezcano, de l’Escola de Jardineria Rubió
i Tudurí de Barcelona; Glòria Forasté
i Arissa, de l’Ass. De Professionals dels
Espais Verds de Catalunya i Jordi Bosch i
Jener del Gremi de Jardineria de Catalunya.
Entre els criteris valorats destaquen el
disseny, innovació, impacte visual, acabats
i planta.

Concurs de Jardins

El jurat va examinar meticulosament tots els exemplars
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Més de 800 ciclistes participen de la
XVII edició de la Diada de la Bicicleta
L'organització va haver de tancar les inscripcions al superar la xifra de dorsals
previstos. Malgrat tot la resta de ciclistes van poder participar sense problemes.

Premis de la 17ª Diada de
la Bicicleta 2005

En aquesta ocasió, les sessions estan
dirigides a dones majors de 45 anys
i que estiguin en situació d’atur

La 17a edició de la Diada de la Bicicleta,
celebrada diumenge passat, va superar
totes les expectatives i va arribar a batre
records de participació Més de 800 ciclistes
van obligar a l’organització a tancar les
inscripcions a la sortida.

Malgrat tot, la resta de ciclistes, sense
dorsal, van poder seguir el recorregut.
La concentració es va fer a la plaça del
Mercat, a dos quarts de deu del matí,
des d’on es va iniciar el recorregut que va
passar pels carrers més cèntrics del muni-
cipi. Mossèn Joaquim Lluís i Coromines va
beneir com de costum les bicicletes partici-
pants. Després de realitzar la primera part
del recorregut es va continuar pel sector
Bardají, la Mota de Sant Pere, fins arribar
a la zona verda de la desembocadura del
riu Foix, on es va repartir l’esmorzar popular.
La segona part del circuït va transcórrer
pel Passeig Marítim fins arribar a la Plaça
del Mar, on va tenir lloc la gimcana,
organitzada pel Club Ciclista Cubelles.

El regidor de Promoció Econòmica, Antonio
Peregrina,”valorava satisfactòriament la
Diada que ja que ha superat la participació
de l’any passat”. Al mateix temps ha
manifestat que “sens dubte s’ampliarà les
inscripcions per l’any que ve” i en aquest
sentit “va demanar disculpes a les persones
que es van quedar sense dorsal”.

La Festa es va tancar amb el lliurament de
premis i el sorteig de dues bicicletes, una
cedida per Cicles Pérez i l’altre per
l’empresa Sece.

AL PARTICIPANT MÉS GRAN:
Antonio Fernández (80 anys)
AL PARTICIPANT MÉS JOVE:
José Miguel Folk García (14 mesos)
AL GRUP MÉS NOMBRÓS:
Associació Caravanista del Bages
(178 participants)
AL PARTICIPANT MÉS ELEGANT:
Josep Bernard i Josefina Garcia
AL MILLOR GRUP LOCAL:
Casal dels Avis Caixa del Penedès
AL MILLOR GRUP NO LOCAL:
El Quixot (32 participants)
A LA DISFRESSA MÉS ELABORADA:
Carme Saz
AL PARTICIPANT MÉS ENGINYÓS:
Paco Mateo
A LA BICICLETA MÉS BEN GUARNIDA:
Juan Carlos i Sergi Angosto.
A LA BICICLETA MÉS ANTIGA:
Simón Mingo
TROFEUS ALS CLUBS CICLISTES:
Club Ciclista Cubelles (69 participants)
PREMI ESPECIAL A L’INVENT CÍCLIC:
Gótz Eberle i Lennard Eberle.
PREMI ESPECIAL - GRUP FAMILIAR:
Carles González i, Clara i Laia González
(2 bessones de 10 mesos) i Judit Català
i Mar González.

Els departaments de Participació Ciutadana
i Informàtica han unit els seus esforços
per oferir a la ciutadania unes jornades
d’accés a les noves tecnologies, dirigides
especialment al col·lectiu de dones majors
de 45 anys i en situació d’atur.

Les jornades tindran lloc els dies 22 i 26
de juliol, amb un torn de matí i un de
tarda. En total, l’Ajuntament de Cubelles
ofereix un total de 40 places (20 per a
cadascun dels torns) per a facilitar l’accés
a la recerca de feina a través d’internet.

És per aquest motiu que, en aquesta ocasió,
s’ha decidit que el col·lectiu al que s’adreça
l’activitat siguin les dones d’entre 45 i 65
anys, que es troben en situació d’atur.

Per a explicar el funcionament de les
jornades, que es porten a terme gràcies a
la concessió d’una subvenció per part del
Departament d’Universistat, Recerca
i Societat de la Informació, s’ha convocat
una jornada de Portes Obertes, el proper
6 de juliol a 2/4 de 8 del vespre al Cinema
Mediterrani.

Per a poder formalitzar les inscripcions a
les jornades, de caràcter gratuït, les
persones interessades es poden adreçar a
l’Espai Jove, de dilluns a divendres, de 10
a 14 hores. Les inscripcions s’obriran a
partir del 6 de juliol i s’allargaran fins el
dia 15 del mateix mes.

Participació Ciutadana
i Informàtica organitzen
unes jornades d'accés
a les noves tecnologies

La Festa de la Bicicleta, un èxit de participació
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Principi d'acord per a desconvocar
la vaga de recollida d'escombraries
L'incompliment dels serveis mínims agreuja els efectes de la vaga als carrers
de Cubelles

El passat dia 21 de juny, després de vuit
dies de vaga de recollida d’escombreries,
es va arribar a un principi d’acord entre
els treballadors de l’empresa Fomento
de Construcciones y Contratas SA (FCC)
i els directius de l’empresa. Els termes de
l’acord no havien transcendit en el moment
de tancar la present edició de l’Ajuntament
Informa, però la Mancomunitat Penedès-
Garraf, en un comunicat informatiu als
ajuntaments afectats, anunciava que “els
treballadors s’incorporaran a la feina avui
–per dimarts dia 21 de juny- a les 14 h”
i afegia que “empresa i treballadors
assumeixen el compromís de retirar totes
les escombraries del carrer en el termini
de 48 hores”.

L’incompliment dels serveis mínims
decretats pel Departament de Treball va
agreujar els efectes de la vaga al municipi.
Aquest fet, a més, va provocar que durant
la celebració del ple ordinari del mes de
juny, un grup de veïns i veïns, aproxima-
dament 70 persones, es concentressin
a les portes de l’Ajuntament de Cubelles
i llencessin bosses d’escombreries a les
portes del consistori.

Els manifestants, a més, van increpar als
representants municipals, especialment a
l’Alcalde Josep Marcillas.

La vaga de les escombraries ha afectat
a 22 municipis depenents del la Mancomu-
nitat Penedès-Garraf, que té subcontractat
aquest servei amb l’empresa Fomento
de Construcciones y Contratas des del
passat 1 de gener. El dia 11 de juny, la
Mancomunitat va reunir als ajuntaments
per informar-los de la convocatòria d’una
vaga, de caràcter indefinit, a partir del dia
13 de juny.

El Departament de Treball, com és
preceptiu en aquests casos, va decretar
uns serveis mínims, que els treballadors
van considerar “abusius” i que, en cap
cas, han complert al municipi de Cubelles.
Segons el comitè d’empresa, representat

únicament per CCOO, els motius
de l’aturada es basaven en una jornada de
treball irregular –parlaven de fins a catorze
hores seguides- i un sou molt per sota dels
que perceben altres treballadors del mateix
sector –uns 850 € mensuals-.

Els treballadors, segons el comitè
d’empresa, exigien un augment salarial
de l’IPC més un 3%, l’increment de
plantilla i més mesures de seguretat.
Segons altres fonts, però, la petició dels
treballadors es podria apropar al 20%
d’increment.

Els serveis mínims contemplaven
la recollida diària de les escombraries
en els centres mèdics i educatius.
Pel que fa a la recollida viària, s’establia
una recollida cada 48 hores de la brossa
orgànica (contenidors marrons) i cada 72
hores de la de rebuig (contenidors verds),
mentre que per a la recollida de mobles i
voluminosos, la Generalitat va establir que
aquests només es recollirien quan
representés un perill per a la circulació.

Però el 15 de juny, dia en què s’havien
d’iniciar aquests serveis mínims,
els treballadors no van fer la recollida
preceptiva de la brossa orgànica. Aquest
fet es va repetir 24 hores després, amb
la recollida de la brossa de rebuig. Davant
d’aquesta situació, l’Ajuntament de
Cubelles va elaborar un informe remès a

la Mancomunitat en què s’evidenciava la
manca de serveis mínims (veure informació
adjunta).

Així mateix, els piquets van impedir l’en-
trada i sortida de camions d’altres muni-
cipis, no afectats per la vaga per no fer la
recollida amb l’empresa FCC, a la planta
de Vilafranca del Penedès.

A més, en alguns municipis, especialment
en aquells que es van intentar fer mesures
per alleugerir la vaga, es van trobar conte-
nidors abocats i amb el seu contingut
escampat per la via pública, sense que
es pugui determinar l’autoria d’aquestes
accions.

El passat 17 de juny, els treballadors
i l’empresa van reunir-se a la seu de la
conselleria de Treball, que va actuar
de mediador, per tractar d’apropar les
postures d’uns i altres. Així mateix, els
responsables del govern autonòmic van
recordar als treballadors l’obligatorietat
de cobrir els serveis mínims, que en cap
cas s’estan complint i estan portant a les
poblacions a situacions insostenibles.

El mateix dia es van reunir els alcaldes
i regidors de Medi Ambient dels municipis
afectats, a la seu de la Mancomunitat.
En aquesta reunió es va redactar un comu-
nicat en què s’exigia a l’’empresa que
“compleixi amb els serveis que tenenCronologia de la vaga

Els contenidors estaven plens
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Davant la vaga indefinida convocada pels
treballadors de l’empresa privada FCC,
concessionària del servei de recollida
d’escombraries a diversos municipis de
la comarca, els alcaldes dels ajuntaments
afectats, reunits a Vilafranca del Penedès
avui mateix, fan la següent declaració:

1. Exigim, en nom dels ciutadans i les
ciutadanes dels nostres respectius munici-
pis, que l’empresa compleixi amb els serveis
que tenen contractats amb els nostres
municipis des de l’1 de gener de 2005,
per un import global de 3.400.000€ anuals.

2. La Mancomunitat de Municipis Penedès-
Garraf ha iniciat el procés per sancionar
l’incompliment del contracte, sancions que
poden arribar fins a 30.000€.

3. Respectant totalment el dret de vaga,
demanem a les parts implicades que
compleixin els serveis mínims de recollida
decretats pel Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya, consistents en:

a. Recollida en centres escolars,
    assistèncials i sanitaris cada 24 hores.
b. Recollida de brossa orgànica, cada 48
    hores.
c. Recollida de la fracció i resta cada 72
    hores.

4. Lamentem les molèsties que aquesta
desagradable situació, aliena als ajunta-
ments, està causant entre els ciutadans
i les ciutadanes dels nostres respectius
municipis, als quals agraïm la seva
col·laboració i comprensió.

Comunicat de la Mancomunitat
de municipis Penedès Garraf
sobre la vaga de recollida
d'escombreries

contractats amb els municipis des de
l’1 de gener de 2005, per un import global
de 3.400.000 € anuals”. A més, la Manco-
munitat va anunciar que “ha iniciat el
procés per sancionar l’incompliment
del contracte, sancions que poden arribar
fins a 30.000 €”.

Josep Marcillas lamenta “les molèsties que
aquesta vaga a causat a la població”,
però recorda que “des de l’ajuntament
no es podia fer res, ja que és una vaga
legal i ja hem pres mesures sancionadores
conjuntament amb la Mancomunitat
per l’incompliment dels serveis mínims”.

Ajuntament, Correus i presidents de les
associacions veïnals es van reunir el passat
3 de maig per parlar de la problemàtica
existent en el repartiment de correus al
municipi. Moltes de les queixes es centren
sobretot en les noves urbanitzacions que
s’estan poblant com ara la Mota de Sant
Pere -Clot del Bassó- Les Salines.

De la reunió van sorgir diversos compro-
misos. Després que els diferents presidents
veïnals manifestessin les seves queixes en
el repartiment de les cartes i les deficièn-
cies del servei, el cap de Comunicació de
Correus de Catalunya, Vicenç Ibañez es va
comprometre a analitzar tota la situació i
a estudiar la possibilitat de reforçar la
plantilla de personal i col·locar una persona
responsable a les oficines de correus local.
Així mateix també preveu col·locar una
bústia davant les dependències de correus.

Per la seva banda, l’Ajuntament de Cubelles
acabarà en les properes setmanes un nou
planning actualitzat en el què hi constarà
les dades definitives en quan a la nume-
ració i el nom dels carrers. Un cop aquesta
Informació estigui acabada es facilitarà als
presidents de les associacions veïnals, a
Correus i, possiblement també, es podrà
consultar a través de l’Oficina de Turisme.

Un altre manera de consultar aquestes
dades és a través del rebut de la contribució
on des del 2003 ja es facilita aquesta
informació. Després haurà de ser la ciuta-
dania la que haurà de comprovar que té la
numeració i la identificació de carrer
correcte. Totes les parts van agafar el
compromís de resseguir el tema i de reunir-
se periòdicament fins que se solucioni el
problema.

El president de la Federació, Fernando
Àlvarez ha manifestat “el compromís que
han assolit els presidents de les
associacions veïnals de fer arribar aquesta
campanya informativa als veïns i veïnes
del municipi”.

L’alcalde de Cubelles ha insistit en el fet
que “el més important de tota aquesta
campanya informativa és que la ciutadania
de Cubelles comprovi que té la numeració
i la identificació de carrer correcte; i que
en cas de ser incorrecte procedeixin al seu
canvi”. De fet, s’adverteix que “no li
correspon a l’Ajuntament fer el canvi de
plaques, sinó que ha de ser el ciutadà qui
ha de fer-ho i donar l’adreça correcte allà
on els envien la correspondència. Si no
faciliten les dades a aquells qui els envien
les cartes, no els arribarà mai la correspon-
dència”. Un cop estiguin tots els compro-
misos assolits per totes les parts implicades,
correus avisa que “serà aleshores quan
retornarà aquella correspondència que sigui
errònia i no s’hagi posat al dia”.

Noves queixes en
el repartiment de
les cartes
Representants de Correus, Ajuntament
i veïns es reuneixen per intentar
solucionar la problemàtica.

Local de Correus de Cubelles
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Èxit de la 2ª Fira
de la Solidaritat
i el Comerç Just

Claudia Álvarez, Núria Clavell i Beatriz Herrera, guanyadors
del 9è Concurs "Víctor Alari"
Els premis especials Vila de Cubelles i el Charlie Rivel són per Montserrat Balada i Clara Isabel Alari, respectivament.
Mentre que el Premi Únic de Poesia recau a Pau Fleta

Ràdio Cubelles va lliurar dissabte, diada
de Sant Jordi els premis del 9è Concurs
de Contes i Narració breu “Víctor Alari”.

L’acte va comptar amb l’alcalde de
Cubelles, Josep Marcillas; el regidor de
Comunicació i Participació Ciutadana,
Xavier Grau; la regidora de Cultura d’Arles
de Tec, M. Jesús Hidalgo, esposa d’en
Víctor Alari, Àngels Fuster, directora de
Ràdio Cubelles i els mebres del jurat.

CATEGORIA INFANTIL
Cristina Balsera Irisarri, del departament
de Cultura de l’Ajuntament de Cubelles
Mireia Fontanals Andreu, redactora de
la revista El Peix Agulla i membre de Tele
Cubelles
Elena Pérez Castellví redactora de la revista
El Peix Agulla i membre de Tele Cubelles
CATEGORIA JUVENIL I ADULT
Maria José González Barrionuevo, Cap
d’Estudis del col·legi Charlie Rivel
Mercè Garcia, Cap d’estudis del col·legi
Vora del Mar
Víctor Lora, coordinador de Comunicació
de l’Ajuntament de Cubelles
PREMI ÚNIC DE POESIA
Maria Jesús Hidalgo, esposa d’en Víctor
Alari
Carme Dastis, bibliotecària
Dolors Thomas, poetessa de Cubelles

Més de noranta obres han participat aquest
any del certament que ha estat valorat
d’èxit absolut. De fet, l’organització s’ha
vist forçada a augmentar el nombre de
membres del jurat qualificador.

En la categoria Adult, el primer premi dotat
amb 200 euros va ser per Beatriz Herrea
amb “Glòria”; el segon premi, de 130
euros, se’l va emportar Toni Cotet, amb
l’obra “L’encontre”; i el tercer, dotat amb
80 euros va ser per l’obra “ El pessebre”
d’Òscar Palazón.

Pel que fa a la categoria Juvenil, el primer
premi va ser per Núria Clavell per l’obra
“Déjavi”; el segon premi per “Conflicte
al Sudan” de Consuelo- Maria Buisan;
i eltercer premi va recaure al conte
“Un problema resolt” d’Araceli Álvarez.

En quan a la categoria Infantil, el primer
premi se’l va emportar “El gran secret
del castell de Cubelles” de Claudia Álvarez
Perera; el segon, “Les ninfes del bosc
prohibit” d’Alba Carrillo i el tercer, “El
poble que mai no reia” de Carmen Lahoz.

El premi especial Vila de Cubelles, dotat
amb 150 euros va recaure en la categoria
Adult amb “Els capgrossos al castell de
Cubelles” de Montserrat Balada. I el Premi
especial Charlie Rivel, de 150 euros va
recaure a l’obra “El somriure d’un pallasso
un matí d’un dia qualsevol” de Clara Isabel
Alari.
Pel que fa al Premi Únic de Poesia, dotat
amb 150 euros, va ser per Pau Fleta amb

“Comiat”. El jurat, però va voler encoratjar
a l’organització per incloure la categoria
infantil en la modalitat de poesia i va
destacar la participació de dos infants com
a menció especial:
Menció especial a “La Nena i la Rosa” de
Tania Gómez
Menció especial a “La noia que va estimar
el noi” de Jordi Máquez.
Així mateix han volgut fer dos mencions
especials per haver quedat finalistes entre
les 44 obres presentades en aquesta
modalitat a:
Menció especial a “Nit Apassionada” de
Montse Lago Menció especial a “Aigües”
de Charles- Henri Julia

La segona edició de la Fira de la Solidaritat
i Comerç Just de Cubelles es va tancar
diumenge al migdia amb un èxit d’assistèn-
cia de públic. La coincidència amb la
festivitat de Sant Jordi i la climatologia,
tant adversa l’any passat, van afavorir l’èxit
d’aquesta fira.

Dissabte al matí, diada de Sant Jordi,
a partir de les 10 es van anar obrint les
parades de les ONG’s participants de la
trobada. Cadascuna oferia els seus
productes solidaris i informava als visitants
de les activitats i projectes que porten a
terme envers el Tercer Món. A més, al llarg
del matí i la tarda, es van anar desenvolu-
pant diverses activitats complementàries,
com gimkanes, timbalades i mostres de
cuina d’altres països.

A la tarda, l’actuació d’un jove grup de jazz
de Cubelles va tancar els actes d’una jornada
molt participativa.

Diumenge les parades de la Fira de la
Solidaritat i Comerç Just es van desplaçar
cap al carrer Colom, deixant l’espai del
carrer Major i plaça de la vila per a la VII
Trobada de Puntaires.

La coincidència amb la trobada de puntes
de coixí també va afavorir l’assistència de
públic a la fira, que en el nou emplaçament
va seguir portant a terme activitats diverses.

El regidor d’Acció Social i Sanitat, Joan
Andreu Rodríguez, va mostrar-se “satisfet”
per l’assistència tant d’ONG’s com de
públic. Igualment, va agrair a les entitats
participants “la seva presència i la
preparació que han fet, perquè això permet
consolidar aquesta important activitat
dirigida a donar a conèixer en què treballen
les ONG’s pel Tercer Món”.

La fira es va desenvolupar entre
dissabte i diumenge i va comptar amb
una vintena d’ONG’s

El jurat ha estat format per:

El bon temps va afavorir la participació
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L’emissora municipal va començar el 27
de juny la programació especial d’estiu.
La música, l’entreteniment i sobretot la
informació local, tornen a ser els protagonis-
tes  La nova graella comença carregada de
novetats.
L’emissora aposta per la consolidació de
la continuïtat de les seves emissions a
l’estiu, però amb algunes millores notables,
com ara l’ampliació d’horaris i la millora
dels espais informatius.

Els espais informatius començaran a les
9h del matí amb Bon Dia Cubelles, un
espai que donarà la benvinguda a una nova
emissió i repassarà la informació més
immediata en format de butlletins.
Els microespais informatius s’aniran
repetint cada hora en punt com fins ara.

La novetat més important, però, arriba a
l’Informatiu Vespre, un espai de 30 minuts
i en rigorós directe que repassarà l’actualitat
del dia, la del moment i la de l’endemà.

L’informatiu diari canvia l’hora d’emissió
i començarà a les 19:30h, connectant amb
els serveis meteorològics, amb l’estat de
les platges i amb la Policia Local.

L’espai també destacarà els fets culturals
més importants de la comarca i l’àrea
metropolitana. S’intensificaran els infor-
matius, sobretot al cap de setmana, amb
la filosofia de continuar oferint un bon
resum setmanal d’actualitat del municipi.

La música i l’entreteniment, també són un
dels protagonistes de l’estiu a Ràdio
Cubelles. Al llarg de tot el matí i a partir
de les nou, fil musical amb la millor
selecció. Cada dia al voltant de les 12h
arribarà el torn de la Ràdio Fórmula, Tocs
d’Estiu, uns espais que cada dia destacarà
un estil de música diferent.

A la tarda, tindrà lloc el magazin Obert per
Vacances, amb programes setmanals des
de la platja, connexions al carrer, concursos
i el millor entreteniment. Es farà cada dia
de les 18h i fins les 19:30h del vespre.
A partir de les 20h i fins les 22h, serà el
torn per als programes temàtics de
l’emissora, amb diferents espais per a tots
els gustos, des de jazz, blues, rock, reagge,
rock català, música electrònica, música
comercial, entre d’altres estils musicals i
de contingut. Pel que fa al cap de setmana,
l’espai dedicat a les sardanes, Anella
Oberta, avançarà la seva hora habitual
i s’emetrà de 8h a 9h del matí de dissabte
i en repetició l’endemà diumenge.
Ràdio Cubelles intentarà ser un referent
municipal d’informació i entreteniment
al llarg de l’any, però sobretot a l’estiu.
Radio Cubelles es pot sintonitzar al 107.5
de la freqüència modulada i el seu telèfon
és el 93 895 03 26.

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
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Ragú
La República

Saló de Lectura

Sense Nord
L'entrevista

Filmets
Roda el Mòn

Rosa Park
L'entrevista
Agenda 21
Ciutadella
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Programació d'Estiu
2005 a Ràdio Cubelles

1 0 7 . 5  F M

P R O G R A M A C I Ó

Programació
Cubelles TV

9:00 - 9:06
9:06 - 12:00

10-11 i 12:00
12:06 - 14:00
14:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:30
19:30 - 20:00

20:00 - 21:00

21:00 - 22:00

Bon dia Cubelles
Fil Musical
Butlletí Informatiu
Tocs d’Estiu
Connexió Catalunya Ràdio
Música
Obert per Vacances
Informatiu Vespre

DILLUNS
DIMARTS

DIMECRES
DIJOUS

DIVENDRES

Jazz
Largo FM
Rock
Club Desconcert
Corrent Alterna

DE DILLUNS A DIVENDRES

DISSABTES
8:00 - 9:00

9:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00
22:00 - 23:00

Anella Oberta
Cubelles Actualitat
Tocs d’Estiu (Ràdio Formula)
Gags d’Etiu
Tocs d’Estiu (Ràdio Formula)
Cubelles Actualitat
Connexió Catalunya Ràdio
Tocs d’Estiu (Ràdio Formula)
Coctelera
Entre Tu i Jo
Salsa
Music Central Cubelles
Tecnho Cubelles

DIUMENGE

7:00 - 9:00
9:00 - 10:00

10:00 - 11:00
11:00 - 14:00

Chill Out
Anella Oberta
Entre tu i jo
Fil Musical

Info Cubelles
Actes i Festes

La República

La República

Carta d'ajust

Programes XTVL

Producció propia
Info Cubelles
Retransmisió d'actes
L'agenda
Els Cubellencs tenen la paraula

CONTACTE:
Dilluns, Dimecres i Divendres:
19:00 - 20:30
Tel: 93 895 01 37

DILLUNS
DIMARTS

DIMECRES
DIJOUS

DIVENDRES

Onda Latina
Quasi tot encara
K sona
Patxanga la Txaranga
Això és Hollywood



Telèfon d'emergències: 112
Policia Local: 93 895 01 32  -  ADF: 93 895 67 71


