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Totes les forces polítiques municipals van donar
el seu suport unànime a la presentació d'al·legacions
al programa Xarxa Natura 2000, una iniciativa
de la Unió Europea que té l’objectiu de protegir els
hàbitats naturals al territori. Amb les al·legacions
presentades l’Ajuntament de Cubelles demana la
protecció de la desembocadura del riu Foix.

El servei de bus de Cubelles disposa de nou horaris
i recorregut del servei de transport urbà de Cubelles.
La principal novetat del recorregut és la unificació
de les dues línies en una de sola, ja que el bus
sortirà diàriament des de Mas Trader II sector i
passarà per gairebé tots els sectors de la vila fins
arribar al Polígon Industrial Les Salines. En quant
a l’horari, s’amplien dos viatges més, i els usuaris
podran anar del nucli urbà a les urbanitzacions
a les 11,30 i a les 12,30 h.
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a punt d’aprovar-se de forma definitiva. El document
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Ajuntament i Belsar Sports
signen el contracte del complex
mixt esportiu i hoteler

     El bus urbà amplia l’horari
i reestructura les parades

El Reglament de Participació Ciutadana
i el del Consell de la Vila a punt
de veure la llum definitivament

     El ple demana la inclusió
de la desembocadura del Foix
dins la Xarxa Natura 2000

Els interessats en conèixer el text d’ambdós reglaments poden consultar-los
a la web municipal

bàsic que ordenarà la participació dels cubellencs
i cubellenques està disponible per a la seva consulta
a la web municipal, dins l’apartat de la regidoria
de Participació Ciutadana.
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Emergències
Policia Local de Cubelles
Guàrdia Civil
Policia Nacional
Mossos d'Esquadra
Bombers
Ambulàncies
Centre d'Atenció Primària
Hospital de Sant Antoni
Hospital Sant Camil
Creu Roja
ADF Puig d'Aliga

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

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

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

Telèfons de serveis

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

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

Telèfons municipalsAJUNTAMENT
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L'ALCALDIA INFORMA

  a pocs dies, a través de la premsa local
i comarcal, es va donar a conèixer el projecte
municipal de fer vivendes de protecció oficial
en règim de lloguer. Aquest és un dels
projectes més importants de la present
legislatura, impulsat per aquest Equip de
Govern –EC-FIC, PSC, ICb i ERC- que alguns
s’entesten en enterrar. I ho és perquè, malgrat
que molts s’han omplert la boca prometent
fer habitatge social, no ha estat fins ara que
s’ha pogut fer.

Prometre és gratuït, és clar. Però el
compliment d’aquestes promeses no sempre
és senzill i, de vegades, és del tot impossible
malgrat que hi hagi voluntat. Amb això no
vull apuntar un punt especial per aquest
Equip de Govern, que de moment està en
vies d’aconseguir-ho, sinó fer veure a tothom
que les coses no són tant senzilles com alguns
pretenen fer-les veure des de fora.
Al cap i a la fi, tots els grups que estem
representats al Ple hem tingut en alguna
ocasió responsabilitats de govern. I està clar
que el projecte, buscant el necessari diàleg
amb l’oposició a fi de consensuar-lo, no veurà
la llum si no s’aprova en el seu moment per
part del plenari municipal.

De vegades són projectes llargs de tramitar,
com el Complex Mixt Esportiu i Hoteler, que
acabem d’adjudicar. Malgrat les reticències
d’alguns, que segueixen dient que recolzen
el projecte però no l’empresa adjudicatària,
s’ha pogut tirar endavant. Els adjudicataris,
Belsar Sports SL, tenen ara que redactar
el projecte definitiu en base al plec de
clàusules que gairebé tots vam aprovar –només
s’hi va abstenir ICb-.

Josep Marcillas i Massuet
Alcalde de Cubelles

F

Governar és prendre decisions

Sorprèn veure com alguns segueixen dient
que l’adjudicació s’ha fet amb informes
negatius dels Serveis Tècnics Municipals
i que argumenten que ara hi estan en contra
perquè perdem uns terrenys municipals durant
50 anys. Però no estaven a favor del projecte?

Molts cops hem sentit a dir que el nostre
municipi és eminentment turístic, però en
canvi no tenim cap gran equipament hoteler
que ens ho corrobori. Amb aquest projecte,
a més de disposar d’uns equipaments
esportius necessaris i àmpliament reclamats
-especialment la piscina coberta- que d’una
altra manera difícilment podríem construir,
disposarem del primer hotel de quatre estrelles
del municipi.

Els grups que hi han donat suport –EC-FIC,
PSC i CiU- estem plenament convençuts que
governar és prendre decisions i arriscar
pensant en el benefici del poble de Cubelles.
La ciutadania és qui ha de valorar si uns i
altres estem fent bé la feina, atenent a la
confiança en nosaltres dipositada als comicis
del 2003.



S’aprova amb els vots favorables d’EC-FIC,
PSC, ICb, ERC i PPC i les abstencions
de CiU i ICV, la cessió gratuïta dels terrenys
per a la seva construcció del nou Centre
d’Atenció Primària al Departament de Salut
de la Generalitat de Catalunya. Aquest terreny
està situat al carrer Sebastià Puig 1-9,
al sector l’Eixample Nord situats i té una
superfície de 3.719,87 m2.

S’aprova per unanimitat la composició
i funcionament de la comissió especial
de l’ordenament del territori de Cubelles.

S’aprova, amb les abstencions d’ICV,
el Reglament de Participació Ciutadana (RPC)
i el Reglament d'Organització i Funcionament
del Consell de la Vila.

Es ratifica la rectificació dels errors materials
de la liquidació de definitiva de les quotes
d’urbanització als propietaris de les finques
incloses a la Unitat d’Actuació de Santa Maria
de Cubelles.

Es rebutja la moció presentada per CiU per
demanar la supressió de les antenes de
telefonia mòbil que han estat col·locades de
manera il·legal, amb els vots a favor de CiU
i del PPC, els contraris d’EC-FIC, PSC, ICb
i ERC i les abstencions d’ICV. El vot negatiu
es va argumentar en el fet que “ja hi ha obert
un procediment contra aquestes”, segons va
explicar la regidora d’Urbanisme.

Es llegeix la declaració institucional
per al Dia Internacional de les Famílies
(15 de maig).

4

PLENS MUNICIPALS

S’aprova l’adjudicació de la construcció d’un
complex mixt de caràcter esportiu i hoteler
mitjançant la concessió per a l’ús privatiu
d’uns terrenys de domini públic a l’empresa
Belsar Sport S.L. per un import
de 21.060.413 €.
L’aprovació va comptar amb els vots favorables
d’Entesa, PSC i CiU i en contra d’ERC i ICV,
mentre que Iniciativa per Cubelles (ICb) va
absentar-se del ple en el moment de la votació.

La regidora del PPC, Juana Navarrete, va
excusar la seva assistència a la sessió per
motius personals.

Cada grup polític va expressar el seu
posicionament. Joan Rodríguez (ERC) va
recordar que el projecte va néixer com un
Centre d’Alt Rendiment i va denunciar
“irregularitats en el procés”. Pilar Gonzàlez
(ICb) ratificava la posició del seu grup de

REGIDORIA D'HISENDA

REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

REGIDORIA D'URBANISME I PLANEJAMENT

ALTRES TEMES

Mocions
dels grups polítics municipals

ALCALDIA

El ple crea la Comissió Especial de l’Ordenament del Territori

Ple ordinari del 15 de març de 2006

Suport majoritari per al reglament
de Participació Ciutadana

Terrenys cedits per l’Ajuntament de Cubelles per a la construcció del nou CAP.

L’empresa adjudicatària disposa de vuit mesos per desenvolupar
el projecte en base al plec de clàusules aprovat per la majoria
de grups el juny de 2005

Ple extraordinari del 23 de maig de 2006

El ple extraordinari ratifica el vist-i-
plau al complex mixt Esportiu i Hoteler
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mantenir-se al marge, com han fet des del
primer moment, tot i que considera que “la
configuració del projecte sembla que respongui
més a les necessitats dels promotors que dels
ciutadans i no sembla que com porti una
planificació coherent a mig o llarg termini”.

Maria Lluïsa Romero (PSC) pensen “que amb
vuit mesos per endavant, després d’haver
treballat el projecte, cal que ho aprovem
donant compliment als plecs aprovats però
serem inflexibles si no compleixen el plec
de clàusules”.

Mònica Miquel (ICV) assegura que la seva
negativa “és a l’empresa i no al projecte,
perquè se li han donat masses oportunitats”
i va anunciar que “si ICV governa al 2007 i
el projecte tira endavant amb no sé quins
pactes, condicions i reunions, i hi hagués
algun problema, als qui voteu que sí sobre el
projecte, se’ls demandarà amb el vostre
patrimoni familiar”.

Joan Albet (CiU) creu que s’ha parlat molt
de “si l’empresa ha tingut més o menys
oportunitats, però no s’ha valorat si el projecte
és o no positiu per al municipi”.

Per a Antonio Peregrina (EC-FIC) creu que
“és un pas endavant” perquè “l’hotel és
importantíssim per al futur, per canviar, perquè
una població costanera sense hotel perd una
gran oportunitat de dinamitzar el territori i el
teixit econòmic”.

Josep Marcillas, Alcalde de Cubelles, va fer
constar que “s’ha seguit el procediment
legalment establert” i va recordar que “no hi
ha pactes amb l’empresa, només el plec de
clàusules que es va aprovar i que s’ha de
complir en el projecte”.

PLENS MUNICIPALS

ALCALDIA

ALCALDIA

ALCALDIA

REGIDORIA D'URBANISME I PLANEJAMENT

REGIDORIA D'URBANISME I PLANEJAMENT
ALCALDIA

REGIDORIA D'HISENDA

Es designen els membres de les meses
electorals pel referèndum del projecte de
reforma de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya.

Es substitueixen alguns membres de les meses
electorals pel referèndum del projecte
de reforma de l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya designats pel ple de data 29
de maig de 2006.

Es substitueixen alguns membres de les meses
electorals pel referèndum del projecte de
reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya
designats pel ple de data 29 de maig
de 2006.

L’Ajuntament es solidaritza amb els municipis
afectats per l’onada de robatoris violents
i s’anuncien reforços per a la Policia Local

S’aprova la correcció d’errors a l’àmbit del
tennis de la urbanització Mas Trader I, amb
els vots favorables dels grups d’EC-FIC, PSC,
ICb, ERC i PPC, i les abstencions de CiU i
ICV.

S’aprova deixar sobre la mesa la modificació
de l’article 47 del text refós de les normes
urbanístiques, per poder-ho estudiar amb
major profunditat.

S’aprova per unanimitat la destinació
del 90% dels ingressos del Fons de Cooperació
Local de Catalunya al Consell Comarcal
del Garraf. D’aquests, un 8 % (1.859,18€)
seran destinats a l’edició d’una publicació
comarcal, i el 82% restant (8.469,59€) es
determinarà previ acord entre l’Ajuntament
de Cubelles i el Consell Comarcal. El 10%
restant (1.147,64 €) serà per al funcionament
de la Mancomunitat, per l’atenció i l’assistèn-
cia dels minusvàlids psíquics de la Comarca
del Garraf.

S’aprova, amb els vots a favor d’EC-FIC, PSC,
ICb i PPC i les abstencions de CiU i ICV –ERC
 es va absentar de la sala-, la modificació de
la plantilla de la corporació, amb l’amortització
de dues places de personal laboral fic que
afecten als departament de Brigada d’Obres
i Neteja d’Edificis, respectivament.

S’aprova l’adhesió al manifest de suport als
municipis afectats pels robatoris a domicilis,
amb les abstencions de CiU i ERC s'abstenen
per no estar d'acord en un dels punts del
manifest.

La Sala Multiusos La Mota. Els terrenys cedits per als complex són els ocupen aquest equipament.

Ple extraordinari
del 29 de maig de 2006

Ple extraordinari i urgent
del 7 de juny de 2006

Ple extraordinari i urgent
del 13 de juny de 2006

Ple ordinari
del 19 de juny de 2006

S’aprova la distribució del Fons
Català de Cooperació Local

REGIDORIA D'HISENDAREGIDORIA DE RECURSOS HUMANS

REGIDORIA D'HISENDACONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

S’aprova provisionalment la modificació
puntual número 1/2006 del Pla General
d’Ordenació Municipal de Cubelles, adequació
al Pla Director Urbanístic del Sistema
Costaner, amb els vots a favor d’EC-FIC, PSC,
ICb –un regidor- d’ERC i d’ICV), en contra
de CiU i l’abstenció d’un regidor d’ICb.

S’aproven per unanimitat les al·legacions que
fa l’Ajuntament de Cubelles a Xarxa Natura
2000.

Ple extraordinari i urgent
del 14 de juny de 2006
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JUNTA DE GOVERN LOCAL

S’aproven i es deneguen diverses sol·licituds
d’entitats.

Aprovat el preu públic del concert d’en Lluís
Llach.

S’aprova el conveni entre el Consorci
de Normalització Lingüística i l’Ajuntament
de Cubelles per als cursos de català per
a adults. El consistori aportarà 2.135 € per
al curs Intermedi 3 i el Bàsic 1 el finançaran
al 50% el CPNL i la Diputació de Barcelona
(1.375,50 € cadascun).
S’aprova el contracte amb La banda del Drac,
per a la Festa Major Petita, per un import
total de 4.640 €.

Aprovat el contracte amb l’empresa Semac
SL per treballs d’abalisament a les platges
de Cubelles per a la temporada de 2006, per
un import de 9.314,80 €.
S’aprova la signatura de la clàusula addicional
tercera al conveni entre CatSalut i l’Ajuntament
de Cubelles, per als serveis de medicina
general i pediatria, i s’aprova la contraprestació
econòmica del CatSalut per a la prestació
assistencial al consultori municipal de
Cubelles, per la quantitat de 26.153,56 €.

Queda aprovat el contracte amb Samex SL
pels treballs de moviment de terres per a
donar sortida a les aigües de la desembocadura
del riu Foix incloent l’estesa i anivellat de
les terres resultants a la mateixa zona de la
desembocadura per un import de 4.640 €.
S’aprova el contracte amb Semac SL
pel manteniment de les dutxes i rentapeus
de les platges Llarga i de la Mota de Sant
Pere per a la temporada de 2006, per un
import de 8.700 €.

Es ratifica la concessió del premi del concurs
per al cartell i la portada del programa
de la XIX Festa i 6èna. Fira de la Verema
2006 i el de la XVIII Diada de la Bicicleta
2006, a Antoni Ribas Crespo i Lorena
Cerradelo Colmenero, respectivament,
per un import de 300 € cadascun.
Aprovat el plec de clàusules
per al subministrament d’equipaments
modulars i mobiliari per a la Festa de la
Verema 2006 de Cubelles, per un import
màxim de 17.000 €.

Junta de Govern Local
del 25 d’abril de 2006
ALCALDIA

REGIDORIA D'ESPORTS

Aprovat el contracte menor amb Netejanet
Garraf SL per als treballs de neteja de les
dependències de la Policia Local de Cubelles,
des de l’1 de gener fins l’11 de maig de
2006, per un import d’11.985,67 €.
S’aprova les subvenció al Club Bàsquet
per un import de 9.500 €, condicionat
a l’aprovació definitiva del pressupost essent
l’import definitiu el que s’aprovi
en el pressupost 2006.

S’aproven diverses sol·licituds de l’entitat
Confraria de Sant Antoni.
Es contracta a l’empresa Daraga Express
els serveis de repartiment de les dades
d’actualització del padró de Cubelles,
per un import total de 11.994,40 €.
S’aprova a l’empresa Consultoria i Projectes
Llobregat SL per l’assistència i defensa jurídica
per la representació processal de l’Ajuntament
de Cubelles en el recurs 437/2005D,
per import de 8.700 €.

Aprovada la certificació número 1 de les obres
d’ampliació de la llar d’Infants “La Draga”,
executades per Obres Quintana SA.

Aprovat el plec de clàusules per
a la contractació en règim de concessió
administrativa de la gestió del servei públic
de la llar d’infants La Draga de Cubelles,
per un import màxim de 12.262,32 € anuals.
Així mateix, queda aprovat el plec de clàusules
i de prescripcions tècniques per al
subministrament de mobiliari per les noves
instal·lacions de la Llar d’Infants municipal
La Draga, per un màxim de 25.480,86 €.
S’autoritza la signatura del conveni entre
l’Ajuntament i el Consell Comarcal del Garraf
per a l’adaptació a la lleig orgànica de protecció
de dades de caràcter personal, que el Consell
Comarcal del Garraf ha adjudicat a l’empresa
Segurdades, assumint l’organisme comarcal
el cost de 9.867,20 €.

Es dóna suport al Pacte per un oci de qualitat,
responsables i sostenible, entre la Generalitat
de Catalunya i els municipis de Cubelles,
Vilanova i la Geltrú, Sitges, Sant Pere de
Ribes, Castelldefels i Vilafranca del Penedès.

Queda aprovada l’aportació municipal
al Consell Esportiu del Garraf, que es fixa
en 5.200 €.

Aprovat el conveni amb l’Ajuntament
de Vilanova i la Geltrú pel Servei
d’Assessorament Jurídic de Gènere,
que es donarà des de Vilanova i la Geltrú.

Es modifica el contracte amb Hispano Fuente
en Segures (HIFE SA) pel servei públic
de transport urbà municipal de viatgers
de Cubelles.

S’aproven i es deneguen diverses sol·licituds
d’entitats (Club Tennis i Club Ciclista Cubelles)
i de particulars.

S’aproven els preus públics del curs
de Capoeira dins del Pla Local Jove,
per import de 5 €.

S’aprova el contracte amb l’empresa
Whasington Internacional SA pel lloguer d’uns
mòduls per fer de vestidors al camp de futbol
municipal de Cubelles, des del 16 d’abril de
2006 fins el 31 de juliol de 2006, per import
de 7.135,98 €. A la mateixa empresa es
contracta un mòdul per fer les funcions
de secretaria del Poliesportiu municipal
de Cubelles, des de l’1 de juny de 2006 fins
el 31 de maig de 2007, per un total
de 4.781,28 €.

Es contracte a l’empresa Forn de l’Italià per
al servei de càtering del dinar de la gent gran,
per un import total d’11.803 €.

S’aprova el contracte amb l’empresa Paco
García y Artículos de Uniformidad SA per
al subministrament de roba d’estiu per
a la plantilla de la Policia Local, per un import
de 6.033,77 €.

S’adjudica a Fecsa-Endesa la construcció
d’una estació transformadora per donar servei
al Centre Social Integrador i de Dinamització
Econòmica i al nucli antic de Cubelles, amb
un cost total de 76.937,97 €.

REGIDORIA DE SANITAT

REGIDORIA MEDI AMBIENT

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

ALTRES TEMES

Junta de Govern Local
del 9 de maig de 2006
ALCALDIA

REGIDORIA D'EDUCACIÓ

ALTRES TEMES

Junta de Govern Local
extraordinària i urgent
del 15 de maig de 2006
ALCALDIA

REGIDORIA D'ACCIÓ SOCIAL

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

Junta de Govern Local
del 23 de maig de 2006
ALCALDIA

REGIDORIA D'ESPORTS

REGIDORIA D'ACCIÓ SOCIAL

REGIDORIA DE GOVERNACIÓ

REGIDORIA D'OBRES I SERVEIS VIARIS

REGIDORIA DE CULTURA

REGIDORIA D'HISENDA

REGIDORIA D'HISENDA
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JUNTA DE GOVERN LOCAL

Es denega una sol·licitud del Club Ciclista
Cubelles.

Es determinen les aportacions
a la Mancomunitat Intermunicipal Penedès
– Garraf per a l’any 2006 pels serveis de la
planta de compostatge, la planta de selecció,
educació ambiental, acció social i promoció
econòmica, per un import total
de 540.498,76 €.

S’aprova el contracte menor amb Mutual
Cyclops per al Servei de Prevenció Tècnica
i Vigilància de la Salut, per un import
de 5.041,36 €.

Junta de Govern Local
extraordinària
del 30 de maig de 2006

ALCALDIA

Junta de Govern Local
extraordinària i urgent
del 1 de juny de 2006
REGIDORIA DE SANITAT

S’aprova la pròrroga, revisió de preus
i modificació del contracte per la prestació
del servei de prevenció i salvament a les
platges de Cubelles amb l’empresa
Rescatadores, S.L., quedant el nou import
en 91.419,07 €.

S’aprova el plec de clàusules del concurs
del servei de bar de la Festa Major 2006.
S’adjudica el contracte de serveis
per al disseny, fotocomposició i edició del
programa de Festa Major 2006 a l’empresa
Producciones MIC SL.

S’adjudica el contracte de rènting d’un vehicle
(Seat Altea 1.9) per a la Policia Local
a l’empresa Bansalease SA EFC, per un termini
de 48 mesos i amb un cost mensual
de 681,91 €.

REGIDORIA DE CULTURA

REGIDORIA DE GOVERNACIÓ

Junta de Govern Local
extraordinària i urgent
del 9 de juny de 2006
ALCALDIA

S’aprova el Pla de Seguretat i Salut
de les obres de reparació, ampliació i connexió
d’escomeses a la xarxa de clavegueram
executades per Sorea, S.A.
S’aprova el contracte amb Botigues Punt
de les Pintures SL l’adquisició de pintura vial
blanca per desenvolupar treballs del pla
d’ocupació  de via pública, per un import
de 2.728,22 €.
S’adjudica definitivament el contracte
de serveis de determinats edificis municipals
(CEIP Vora del Mar i Dependències
de la Policia Local) a ISS Facility Services
S.A.per un import de 259.278,16 €.

Es signa el conveni entre el Consell Comarcal
del Garraf i els ajuntaments de la comarca
per a la realització del pla comarcal d’actuació
integral per a l’abordatge de situacions
de violència domèstica al Garraf, amb una
aportació municipal de 1.500 €.
S’accepta la subvenció de la Diputació
de Barcelona de Suport a les Polítiques
d’igualtat Dona – Home, que fa referència
a la subvenció de Suport a les Polítiques
d’igualtat Dona – Home,

S’aprova el contracte amb Gràfics Litocrom
Preimpressió SCP per a la impressió
i maquetació del treball guanyador de la Beca
d’Investigació Local 2004 , el llibre “El Circol
Cubellenc”, per un import total de 7.935,20 €.

Es contracta a Pirotècnia Igual SA els focs
d’artifici per l’espectacle pirotècnic de la
Festa Major de 2006, el dia 14 d’agost, per
import de 10.886,63 €.
S’aprova el contracte amb Prodille Espectacles
SL per al lloguer, muntatge i desmuntatge
de diversos escenaris per a diferents actes
organitzats per la Regidoria de Cultura durant
els mesos de juliol i agost, per un import
d’11.500 €.
S’aprova el contracte amb la Contra
Produccions, en representació del grup
musical Smoking Stones, per a l’actuació
el dia 12 d’agost de 2006 amb motiu
de la Festa Major de Cubelles, per import
de 3.364 €.

S’aprova definitivament el plec de clàusules,
després d’estimar i desestimar les al·legacions
presentades, i obrir el procediment de licitació.

S’aprova el contracte amb l’empresa
Suministros y Servicios para el Espectáculo
Tarraco SL (SSET) per la contractació del
servei de seguretat i control d’accessos, serveis
de càrrega i descàrrega, disseny, fabricació

REGIDORIA D'OBRES I SERVEIS VIARIS

REGIDORIA D'ACCIÓ SOCIAL

REGIDORIA DE CULTURA

REGIDORIA D'EDUCACIÓ

REGIDORIA DE GOVERNACIÓ

i distribució de 2.000 pòsters per al concert
d’M-Clan, el 15 de juliol, dins dels actes
de commemoració dels 25 anys de Ràdio
Cubelles, per un import total de 5.394 €.

Es fa la correcció de dades de les bases
de les proves selectives d’una plaça de caporal
de la Policia Local de Cubelles,

S’aprova el contracte amb Maria Carmen
Chaves Sánchez-Pastor per a la gestió de la
publicitat del concert d’M-Clan, amb motiu
de la commemoració del 25è aniversari de
Ràdio Cubelles, per un import màxim
d’11.900 €, calculats en un 20% dels
ingressos aportats a l’Ajuntament de Cubelles.

S’aprova el contracte amb l’empresa Valtecnic
SA per fer una valoració del Dret de Superfície
sobre la parcel·la d’equipament col·lectiu,
propietat municipal, parcel·la A, provinent
de la cessió obligatòria i gratuïta del projecte
de compensació del Sector Pla Parcial Pla
de Sant Pere, per un import de 2.552 €.

REGIDORIA D'HISENDA

REGIDORIA DE RECURSOS HUMANS

S’adjudica a l’empresa Ricoh Espanya SL el
contracte de servei de sis fotocopiadores per
diversos serveis de l’Ajuntament de Cubelles,
per un import de 42.226,35 €.

REGIDORIA DE RECURSOS HUMANS

REGIDORIA DE COMUNICACIÓ

REGIDORIA D'URBANISME I PLANEJAMENT
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Els objectius del RPC

El ple de l’Ajuntament de Cubelles va aprovar,
amb les abstencions dels dos regidors d’ICV,
el Reglament de Participació Ciutadana (RPC)
i el Reglament d’Organització i Funcionament
del Consell de la Vila.

El regidor de Participació Ciutadana,
Xavier Grau, va fer un repàs del contingut
del document, aprovat després d’haver estat
àmpliament debatut en diverses reunions
de treball amb els diferents grups polítics
municipals i entitats del municipi. En aquest
període de debat, el text ha anat engrandint-
se amb l’aportació de bona part de les
al·legacions presentades per partits polítics,
enntitats, associacions i particulars.

Per a Grau, “aquest és un document de llarga
elaboració que a hores d’ara és infinitament
millor que l’aprovat inicialment ara fa un
any” i significa complir un dels principals
acords del Pacte de Govern signat a l’inici
d’aquesta legislatura entre EC-FIC, PSC, ICb
i ERC.

Jordi Coch (ICV) va justificar la seva abstenció,
malgrat reconèixer "la importància del
document", i per a Joan Albet (CiU) "fa falta
un reglament, tot i que els temes de
Participació Ciutadana es porten a dins".

La regidora Juana Navarrete (PPC) va demanar
"mecanismes clars i àgils" per a l’aplicació
del reglament.

El document definitiu es pot consultar a la
web municipal, dins l’apartat de la regidoria
de Participació Ciutadana.

Tal i com s’estableix al preàmbul del RPC,
l’Ajuntament de Cubelles, com a expressió
de govern democràtic més proper al ciutadà,
es compromet a impulsar la participació
dels seus veïns i veïnes en la vida quotidiana
col·lectiva i fomentar el compromís civil
necessari per contribuir al desenvolupament
del municipi i la millora de la qualitat
de vida dels ciutadans i ciutadanes.

En el procés d’elaboració del document han
participat una majoria de les entitats
municipals inscrites actualment al Registre
d’Entitats Municipals, així com la totalitat
de grups polítics representats al consistori
cubellenc. La participació de tots aquests
col·lectius en el procés d’elaboració i aprovació
d’aquest reglament representa un primer pas
en l’aprofundiment de les polítiques
municipals de participació i culmina un procés
àmpliament reivindicat per associacions
i partits polítics i que es va iniciar l’any 1999
amb l’aprovació inicial de la primera proposta.

El RPC estableix una millora en els sistemes
d’informació i atenció ciutadana. En aquest
sentit destaca la creació de l’Oficina de
Participació i Informació Ciutadana (OPIC)
(article 18), que neix per agilitar els tràmits,
canalitzar les peticions i informar
del funcionament de l’Ajuntament.

L’OPIC serà una oficina central on la
ciutadania es podrà dirigir per sol·licitar
informació, i on especialment tindran la
informació referent a períodes d’informació
pública, els terminis, la dependència
municipal i els horaris on s’exposen els
projectes existents al municipi, així com
de la realització dels plenaris, audiències
públiques... A més, el consistori s’obliga
a mantenir i millorar altres sistemes
d’informació a la ciutadania, com els mitjans
municipals (Ràdio Cubelles, Ajuntament
Informa i web municipal) o impulsar el correu
ciutadà i l’accés a les noves tecnologies (aules
virtuals).

Però una de les grans novetats del reglament,
en quant aquest estigui definitivament en
vigor, és la intervenció ciutadana en el Ple
de l’Ajuntament (article 26). Per primer cop,
l’Ajuntament reconeix el dret d’intervenció
oral en relació amb algun punt de l’ordre del
dia del Ple municipal a entitats i associacions
inscrites en el Registre Municipal, a través
d’un representant. Per poder intervenir caldrà
sol·licitar-ho prèviament i serà necessari que
la intervenció es faci en relació a un punt de
la sessió en què s’intervé i que el col·lectiu
tingui interès directe o estigui directament
afectat pel contingut del punt. La intervenció
serà de cinc minuts per intervenir, després

de les intervencions dels grups municipals,
i prèvia a la votació,  i podrà ser contestada
per l’alcalde/essa o regidor/a competent,
incloent-hi un torn de rèplica.

Un altre dels aspectes destacats, relacionat
amb l’anterior, és la regulació que es fa del
Registre Municipal d’Entitats (article 30).
Fins ara, el registre acollia a totes les entitats
que ho sol·licitaven i que complien uns
requisits mínims. Ara, a més de complir
aquests requisits, les associacions hauran de
ser entitats sense ànim de lucre, amb
mecanismes de lliure elecció democràtica i
amb personalitat jurídica pròpia, que
persegueixen la defensa, el foment o la millora
dels interessos generals o sectorials dels veïns
i veïnes del municipi, i que tenen el seu
àmbit d’actuació a Cubelles.

Aquest registre serà públic i consultable i les
entitats i associacions hauran de qualsevol
canvi. El consistori, cada quatre anys, farà
una renovació del registre i podrà donar de
baixa, d’ofici, aquelles que romanen inactives.

El reglament també contempla la possibilitat
de crear consells sectorials o territorials, amb
reglaments propis, com és el cas del Consell
de la Vila, l’òrgan consultiu més ampli de
participació i deliberació de les  problemà-
tiques que afecten la globalitat del municipi
de Cubelles, el reglament del qual també
s’ha aprovat en aquest procés.

Finalment, el RPC contempla la figura del
defensor/a de la ciutadania, una institució
que tindria per missió defensar, amb
independència i objectivitat, els drets i les
llibertats públiques dels veïns del municipi,
especialment en relació amb l'actuació de
l'Ajuntament de Cubelles. La regulació
d’aquesta figura, existent a molts municipis,
caldrà aprovar-la i regular-la mitjançant el
corresponent reglament.

Aprovat el Reglament de Participació Ciutadana
i el del Consell de la Vila

Els interessats en conèixer el text d’ambdós reglaments poden consultar-los a la web municipal

El defensor/a de la ciutadania
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ESPORTS

Des del passat 1 de juny, l’empresa Safis
Sport s’encarrega del servei de gestió
del manteniment i consergeria de les
instal·lacions esportives de Cubelles.
L’Ajuntament de Cubelles va adjudicar aquest
servei, pel període de 2 anys, prorrogables,
i un import anual de 162.825 €.

La regidoria d’esport busca, amb aquesta
incorporació, adaptar-se millor als usuaris
i dinamitzar el Poliesportiu. Aquesta nova
empresa comptarà amb un operari
de manteniment, que s’encarregarà de posar
en ordre el camp de futbol i de fer petites
actuacions de manteniment en el Poliesportiu
Municipal. Per altra banda, està previst que
hi hagi un conserge fix a les noves
instal·lacions del camp de futbol, al que se
li sumaran els dos conserges del Poliesportiu.

La principal novetat, però, serà la incorporació
d’un tècnic d’esport, que coordinarà
i supervisarà les tasques de manteniment.
A més, serà l’encarregat de la relació directe
amb els clubs esportius que fan ús de les
instal·lacions esportives, portant a terme
tasques com la distribució horària.

El regidor d’esports Miguel Angel López creu
que amb "aquesta nova gestió es notarà un
canvi important", tot i que ja ha anunciat que
"no serà immediat, ja que la nova empresa
necessità un temps d’adaptació".

Safis Sports gestiona
ja el Poliesportiu de Cubelles
L’empresa inicia el seu servei de gestió de manteniment i consergeria
adjudicat recentment pel consistori cubellenc

Per altra banda, el regidor ha explicat que
les obres de la construcció dels nous vestuaris
del camp de futbol Josep Pons i Ventura
continuen a bon ritme, tot i els diferents
contratemps que han fet posposar la seva
inauguració. "S’espera que les obres es puguin
enllestir el proper mes d’agost", explica López.

D’aquesta manera, la inauguració oficial
coincidiria amb la Festa Major.

Un cop enllestits els nous vestidors, les obres
continuaran amb l’enderroc de les actuals
graderies i la construcció de les noves.
Tot i que el projecte d’aquesta última fase ja
està acabat, està pendent de la aprovació del
pressupostos municipals. Les noves graderies
no comptaran amb cap equipament a sota
perquè s’evitaran els problemes actuals
de filtratges d’aigües pluvials.

Des de la regidoria consideren que "gràcies
aquesta incorporació es podrà posar en
funcionament el reglament d’us de les
instal·lacions esportives, aprovat fa mesos
pel ple de l’Ajuntament i el Consell Esportiu".

Els adjudicatàris disposa de vuit mesos
per desenvolupar el projecte en base
al plec de clàusules aprovat el juny
de 2005.

La concessió per a la construcció del complex
mixt hoteler-esportiu entra en la seva recta
final. El passat 23 de maig el ple va aprovar
l’adjudicació d’aquest concurs a l’empresa
Belsar Sport S.L. per un import de més
de 21 milions d’€, amb els vots favorables
de l’Entesa per Cubelles, CiU i PSC,
els contraris d’ICV i ERC i l’abstenció –per
absència- d’Iniciativa per Cubelles i el PPC.

Ara l’adjudicatari disposa de vuit mesos per
elaborar el projecte constructiu, en base
al plec de condicions que van aprovar
la majoria de grups municipals el juny de
2005. Aquest document, en què s’ha de basar
el projecte, estableix que el nou equipament
mixt (esportiu i hoteler) ocuparà una extensió
de 22.900 m2, en uns terrenys municipals
cedits a 50 anys.

Aquestes instal·lacions disposaran, com
mínim, d’una piscina coberta, dues pistes de
tennis cobertes i dues descobertes, un complex
hoteler de 4 estrelles amb 180 habitacions,
i un pavelló polivalent que substitueixi
la pèrdua de la Sala Multiusos, que seria
enderrocada. A més de la inversió prevista
per a realització de les obres, 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.

Nous vestidors
als Josep Pons i Ventura

Llum verd al complex
mixt Esportiu i Hoteler

Les obres dels vestidors avancen a bon ritme.
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L’actuació del grup M-Clan, el correfoc i la trobada de Gegants actes
més destacats

CULTURA

La Festa Major petita retrà homenatge
al ball de Gitanes en el seu desè aniversari

La Festa Major Petita, en honor a Sant Abdón
i Sant Senén, copatrons de Cubelles, arriba
la segona quinzena de juliol.
El concert del grup M-Clan, dins dels actes
de commemoració del 25è aniversari de Ràdio
Cubelles, i la celebració del 10è aniversari
de la colla de Gitanes de l’Agrupació de Balls
Populars centren les activitats més destacades
del programa d’actes.
Tot i això, la festivitat tornarà a comptar amb
el tradicional Correfoc de les colles del Viagrot
i de diables i diablets la Draga i els timbalers
i timbaleres de l’Agrupació, i la XXII Trobada
de Gegants de Cubelles, així com les
exposicions  i les activitats esportives més
tradicionals d’aquestes dates.

Els actes programats per commemorar
la present edició de la Festa Major Petita
comencen el 15 de juliol, amb el concert
del grup M-Clan. Aquesta és una activitat
emmarcada dins dels actes de celebració
dels 25 anys de Ràdio Cubelles (107,5 FM)
i tindrà lloc al Poliesportiu Municipal.

L’objectiu de l’emissora municipal, que
compta amb el suport de la regidoria
de Cultura, és celebrar una festa per a joves.
Per això s’ha comptat amb l’Associació
FreeRock, formada per diverses formacions
musicals instal·lades a Cubelles, que actuaran
a continuació dels M-Clan per seguir la festa.

Les entrades es poden adquirir al preu
de 8 € (12 € a taquilla) a les Oficines
de Turisme, al Centre Social i a Ràdio Cubelles.

Dintre de les novetats del programa, que cada
any va creixent, hi ha la celebració del Taller
de Manualitats de Xesca Calaf. L’artista
vilanovina ensenyarà a activitats manuals als
infants de fins a 10 anys, en unes jornades
gratuïtes que es desenvoluparan entre el 25
de juliol i l’11 d’agost, per a les que cal
inscripció prèvia al Centre Social. La sala
d’exposicions d’aquest Centre Social, a més,
acollirà entre el 24 de juliol i el 5 d’agost
l’exposició del Grup d’Estudis Cubellencs
“Amics del Castell” sota el títol de  Trens
de fums i altres.

Però una vegada més, els actes centrals
tindran a veure amb els balls populars.
Enguany tindrà un especial protagonisme la
colla de Gitanes, que celebra el seu 10è
aniversari. Per a commemorar aquesta
celebració el 22 de juliol s’ha organitzat una
trobada de colles de Gitanes, que arrencarà
a les 7 de la tarda a la plaça de la Vila i
finalitzarà a la plaça del Centre Social, amb
un sopar de germanor i ball.

El relleu l’agafarà les colles de foc
de l’Agrupació, que el 29 de juliol celebren
el tradicional Correfoc. La cercavila arrencarà
de la plaça de la Vila a les 20,30 hores
i acabarà a la plaça del Mercat amb una
encesa conjunta de totes les colles
participants. Enguany la festa comptarà amb
la presentació oficial dels nous vestits dels
Diables de Cubelles i amb la presentació
de la nova colla de la Draga de la Vila.

La festa finalitzarà amb el tradicional sopar
de germanor i el ball, amb La Banda del Drac,
a la plaça del Centre Social.

Diumenge 30 de juliol, dia dels Sants Patrons,
se celebra la missa solemne, a l’església de
Santa Maria de Cubelles, a les 11 del matí.

A la tarda, a les 6 des de la plaça dels Pobles
d’Espanya, arrenca la XXII edició de la Trobada
de Gegants. Tenint en compte que el dia 31
és festiu a la població, després
de la tradicional cercavila se celebrarà
un sopar de germanor a la plaça del Centre
Social, amenitzat per les havaneres
de la colla A tota Vela.

El 24 de juliol, a les 8 del vespre a l’església
de Santa Maria de Cubelles, tornen
les actuacions musicals de joves. Enguany
s’ha programat l’actuació del grup Safron
Walden, una orquestra formada per 55 músics,
d’entre 11 i 18 anys, amb banda de jazz, cor
gospel i espiritual negre i banda de vent.

Una altra activitat interessant, des del punt
de vista de recuperació històrica, és l’acte
d’inauguració de la nova ubicació
de l’estendard centenari del Cor l’Espiga, que
farà un concert de commemoració.
El 29 de juliol, a les 7 de la tarda, s’estrenarà
aquesta nova ubicació, situada dins les
instal·lacions del Centre Social.

Pel que fa a les activitats esportives, el Club
Ciclista Cubelles organitza el 30 de juliol
la 3a Marxa Cicloturista memorial Joan
Llevadies i Ferrer. La sortida de la marxa està
programada per a les 8 del matí, des de la
plaça del Mercat.

A les 7 de la tarda, del mateix dia, és el Club
Patí qui celebra el seu Festival de patinatge
artístic, al Pavelló Poliesportiu.

La colla de Gitanes celebra el seu desè aniversari.

Els diables, d’estrena

Més activitats
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CULTURA

Dissabte, 15 de juliol
A les 11 de la nit al poliesportiu municipal
concert M-CLAN amb motiu
del 25è ANIVERSARI DE RÀDIO CUBELLES,
tot seguit festa amenitzada amb l’entitat
musical FREEROCK.

Entrada anticipada: 8€ taquilla 12€ al Centre
Social, Oficina de Turisme i Ràdio Cubelles.

Dissabte 22 de juliol
A les 7 de la tarda a la pl. de la Vila
“10è aniversari de les Gitanes de l’Agrupació
de Balls Populars de Cubelles” amb ballada
individual i els versets de les gitanes.

A continuació recorregut: pl. de la Vila, c.
Major, Victor Balaguer i  arribada al c. Joan
Roig i Piera on hi haurà una ballada conjunta
de totes les colles.

A continuació a la pl. del Centre Social sopar
d’aniversari i ball amb “DJ’S”.
Venda de tiquets a la ferreteria Fonoll,
Tintoreria Mareva i Centre Social. Servei de
Bar.

Del 24 de juliol al 5 d’agost
A la sala d’exposicions del Centre Social
exposició “TRENS DE FUMS I ALTRES”
recorregut fotogràfic per a diferents línies de
la península de l’Institut d’Estudis Fotogràfics
de Catalunya i organitzada pel Grup d’Estudis
Cubellencs “Amics del Castell”.

Dilluns, 24 de juliol
A les 8 del vespre a l’església Santa Maria
de Cubelles actuació de SAFRON WALDEN.
 Orquestra de 55 músics, entre 11 i 18 anys,
amb banda de jazz, cor gospel i espiritual
negre i  banda de vent.

Del 25 de juliol a l’11 d’agost al Centre Social
Taller de manualitats “La Festa Major” a
càrrec de l’artista Xesca Calaf. Activitat dirigida
per
a nens i nenes fins a 10 anys.
Activitat gratuïta. Inscripcions al Centre Social.

Dissabte, 29 de juliol
A les 7 de la tarda al Centre Social concert
del Cor l’Espiga i acte d’inauguració de la
nova ubicació del seu estendard centenari.

A les 8 del vespre a la pl. de la Vila
concentració del CORREFOC amb la
participació dels diablets, diables joves,
diables grans, els timbalers,
els draguers amb el Viagrot i les timbaleres
i presentació de la nova colla de La Draga
i els nous vestits dels diables.

A 2/4 de 9 inici del correfoc: pl. de la Vila,
c. Major, c. Víctor Balaguer, c. Joan Roig i
Piera, pg. Narcís Bardají, c. Àngel Guimerà,
pl. de la Font, c. Sant Antoni, pl. Jaume
Marsé, pg. Vilanova, c. Gallifa i pl. del mercat
on hi haurà l’encesa conjunta de totes
les colles.

Tot seguit a la pl. del Centre Social Sopar
de germanor, organitzat per l’Agrupació
de Balls Populars de Cubelles
Venda de tiquets: Ferreteria Fonoll i Tintoreria
Mareva i Centre Social

Seguidament a la pl. del Centre Social ball
amb el grup LA BANDA DEL DRAC
Servei de Bar

Diumenge, 30 de juliol
A les 8 del matí a la pl. del mercat 3a Marxa
Cicloturistes memorial JOAN LLEVADIES I
FERRER Fundador i 1r president del Club
Ciclista Cubelles
Organitza: Club Ciclista Cubelles

A les 11 del matí a la parròquia de Santa
Maria de Cubelles MISSA SOLEMNE en honor
dels sants patrons: Sant Abdó i Sant Senen,
patrons de la Vila, amb l’assistència de les
autoritats.

A les 6 de la tarda a la pl. dels Pobles
d’Espanya XXII Trobada de gegants sortida
de la cercavila a les 7 de la tarda, amb la
participació de gegants d’arreu de Catalunya,
del Centre d’Esplai Kitsch i els gegants de
l’Agrupació de Balls Populars de Cubelles .

Recorregut: pl. Dels Pobles d’Espanya, c.
Verge de Montserrat, pg. Narcís Bardají, c.
Àngel Guimerà, pl. De la Font, c. Mossèn
Jacint Verdaguer, c. Del Mig, c. Dels Horts,
c. Raval, c. Joan Roig i Piera, c. Major i pl.
de la Vila.

Tot seguit a la plaça del Centre Social
Sopar de Germanor
Venda anticipada de tiquets al Centre Social,
Ferreteria Fonoll i Tintoreria Mareva

A 2/4 d’11 de la nit a la plaça del Centre
Social Havaneres amb el grup “A TOTA VELA”
acompanyades amb el tradicional cremat
de rom.

A  partir de les 7 del vespre al pavelló del
polisportiu Festival de Patinatge Artístic.
Organitza: Club Patí Cubelles

El treball El Círcol Cubellenc. (1890-1939).
Mig segle d'història de Cubelles a través
de la seva entitat pionera, de Joan Vidal,
guanyador de la Beca d’Investigació Local
Vila de Cubelles 2004, es va presentar el dia
de Sant Jordi al Cinema Mediterrani. La sala
es va omplir de gom a gom amb els gairebé
200 cubellencs i cubellenques van voler
acompanyar a l’autor, Joan Vidal.

El llibre és el resultat de la beca d'investigació
local 2004 i estudia el període de 50 anys
des de la fundació del Círcol Cubellenc
i la seva desaparició. L’anàlisi, però, no es
limita únicament a la història de l’entitat,
sinó que fa un repàs a la vida social, política
i econòmica de l’època, convertint-se en una
història de finals del segle XIX i principis del
XX al nostre municipi.

Miquel Padreny, regidor de Cultura, ha
destacat la important tasca feta per Joan
Vidal en el procés d'investigació i ha reiterat
el compromís municipal per seguir incentivant
la recerca de la memòria històrica de la nostra
vila a través de la Beca d'Investigació Local,
un ajut que s’ha convertit en bianual per
permetre que els treballs de recerca siguin
el més exhaustius possible.

A l’acte de presentació també van assistir
Antoni Pineda, vicepresident del Grup
d’Estudis Cubellencs Amics del Castell i amic
personal de l’autor, que va fer referència
a les iniciatives impulsades per Vidal
en la recerca històrica de la vila; i Josep
Marcillas, Alcalde de Cubelles, que ha
destacat la gran tasca de Joan Vidal i el va
animar a seguir escrivint, cosa que l'autor va
acceptar anunciant un nou projecte.

El llibre El Círcol Cubellenc. (1890-1939).
Mig segle d'història de Cubelles a través
de la seva entitat pionera es pot adquirir
a la biblioteca municipal Mn. Joan Avinyó
al preu de 15 €.

Joan Vidal, autor del llibre.

Bona acollida del llibre
"El Círcol Cubellenc (1890-1939)",

de Joan Vidal
És el resultat de la Beca d’Investigació

Local Vila de Cubelles 2004

Programa d’actes
FESTA MAJOR PETITA 2006
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La llar d’infants La Draga atendrà el 82,7%
de les sol·licituds de noves places
L’ampliació avança a bon ritme i el proper curs començarà sense
excessius problemes

Obres d'ampliació de la llar d'infants La Draga.

Gimnàs al CEIP Charlie Rivel

Nova mascota de la biblioteca del CEIP Charlie Rivel.

La llar d’infants municipal "La Draga" atendrà
el 82,7% de les sol·licituds presentades per
a matricules del curs 2006-2007. El passat
24 de maig es va fer el sorteig públic que va
resoldre les situacions d’empat produïdes en
l’aplicació dels criteris de prioritat de les
sol·licituds.

Per al curs 2006-2007, s’han presentat un
total de 122 sol·licituds de places, repartides
en 17 sol·licituds de P0 (nascuts al 2006),
48 de P1 (nascuts el 2005) i 57 de P2
(nascuts al 2004). D’aquestes peticions,
la regidoria d’Educació ha pogut atendre 101
sol·licituds i únicament 21 passaran a la
llista d’espera. Aquesta situació suposa una
millora substancial respecte a l’any passat,
en què es van rebre 111 sol·licituds, però
únicament van poder ser admesos 44 infants.

Des de la regidoria d’Educació, s’ha valorat
"molt positivament el fet que aquest any s’han
cobert les expectatives i les necessitats de
la majoria de les famílies residents a Cubelles".
De fet, gràcies a les obres d’ampliació de
la llar d’infants municipal "La Draga", l’oferta
de places per al curs 2006-2007, s’ha
incrementat en un 50%, respecte al curs
anterior.

Des del 26 de maig es poden consultar les
llistes definitives a l’Oficina Municipal
d’Informació Escolar (Centre Social) i a la
mateixa llar d’infants. Els pares dels nens
que hagin obtingut plaça hauran de formalitzar
la matrícula del 5 al 9 de juny, a la mateixa
llar d’infants, en horari de matí de 10 a 11
hores, de dilluns a divendres, i de tarda de
15,30 a 16,30, de dilluns a dijous.

Biblioteques
escolars en xarxa

L’Institut de Secundària de Cubelles tindrà
el curs vivent un Puntedu, segons el programa
d’innovació pedagògica que el Departament
d’Educació va presentar el curs 2004-2005
i que pretén reformular el paper de les
biblioteques escolars. Tant el CEIP Vora
del Mar com el CEIP Charlie Rivel i ara l’IES
Cubelles, els tres centres educatius
del municipi, posaran en funcionament,
el proper curs escolar 2006-2007, el projecte
Puntedu, projecte innovador que pretén que
la biblioteca del centre sigui “un espai
de recursos i aprenentatge”.

Disposaran d’ordinadors per als usuaris de
la biblioteca escolar i d’una professora a mitja
jornada dedicada exclusivament a la dinamit-
zació de la biblioteca, a promocionar la lectura
i a la recerca de la informació.

La col·laboració de la regidoria d’Educació
i de l'Associació de mares i pares permetrà
que les biblioteques de les tres escoles
estiguin obertes a la tarda, més enllà
de l’horari escolar, amb la finalitat que
alumnes, pares i mares puguin utilitzar-la.

Per a la regidora d’Educació, Pilar González,
“la incorporació de les noves tecnologies per
a la recerca de la informació, l’espai biblioteca
com a centre de  recursos on es trobarà
informació en diferents suports (documental,
audiovisual, multimèdia), l’ampliació de
l’horari i la possibilitat de que estigui oberta
a tota la comunitat educativa són un gran
pas qualitatiu per seguir avançant en un dels
objectius claus d’aquesta legislatura:
aconseguir un ensenyament públic
de qualitat”.

Així mateix, la regidoria d’Educació
de l’Ajuntament de Cubelles ha informat
que "el projecte de construcció del gimnàs
de l’escola Charlie Rivel tira endavant".
El passat 30 de maig els tècnics del
Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya van visitar les instal·lacions del
centre educatiu, per tal de determinar diversos
aspectes del projecte, que s’està redactant.

Després de la construcció i posada en
funcionament del menjador i l’arranjament
d’altres espais, la construcció del gimnàs
suposarà un pas endavant en la millora

de les infraestructura del Charlie Rivel.
La regidora d’Educació i Joventut, Pilar
González, considera que "l’objectiu d’aquest
projecte és recuperar l’excel·lència dels
primers anys de l’escola, en quant a equipa-
ments i espais educatius, a fi de poder
desenvolupar plenament el projecte educatiu
de centre". Amb aquesta actuació es dóna
resposta a una llarga reivindicació de l’escola,
de l’Associació de Mares i Pares (AMPA) i en
general de tota la comunitat educativa, que
des de l’any 1999, demanava aquest
equipament.
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Els joves de l'IES Cubelles a la sala de plens.

L’Espai Jove ja és Punt d’Informació Juvenil
per a la Generalitat
La regidoria organitza un intercanvi amb Markina-Xemein i obre una
nova convocatòria del curs de monitors

Es convoca un nou curs de monitors
d’activitats d’educació en el lleure

Curs de monitors 2006.

L’Espai Jove, ubicat al Centre Social del carrer
Joan Roig i Piera, ha rebut el reconeixement
oficial de Punt d’Informació Juvenil (PIJ), atorgat
per la Secretaria General de Joventut de la
Generalitat de Catalunya. Aquest reconeixement
es va fer públic el 6 de juny al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.

El fet que l’Espai Jove hagi estat oficialment
reconegut suposa poder oferir als joves un nivell
d’informació més alt i de més qualitat.

Els principals beneficis que s’obtenen són
la recepció directa de material informatiu,
la formació i assessorament del personal
del servei d’informació juvenil i la promoció
i divulgació de les activitats organitzades
des de l’Espai Jove per part de la Secretaria
General de Joventut.

Ser autoritzat com a punt d’informació juvenil
implica, alhora, entrar a formar part de la Xarxa
Catalana de Serveis d’Informació Juvenil.
El treballar en xarxa amb la resta de punts

Els alumnes de l’IES Cubelles viuen l’experiència de la celebració d’un ple
Amb la solemnitat i els mitjans d’un ple
municipal, els alumnes de l’IES Cubelles van
debatre el 12 de juny el futur de les instal·lacions
esportives municipals.

L’Ajuntament de Cubelles i el centre van
organitzar una sessió plenària extraordinària a
les 12 del migdia per treballar el crèdit de síntesi
dels alumnes de 3er. i 4rt. La sessió va estar
presidida per l’Alcalde de Cubelles, Josep
Marcillas, i va comptar amb la presència de la
regidora d’Educació, Pilar González.

Els alumnes del centre d’ensenyament secundari
cubellenc s’han dividit en dos grups, que han
treballat una proposta
de millora de les instal·lacions esportives
municipals. Els responsables del centre van
escollir aquest tema "per la proximitat amb els
joves i perquè és un espai, el Poliesportiu, que
veuen diàriament quan venen a l’insti".

El treball s’ha estructurat fent dos grups, que
simbolitzen el de govern i el de l’oposició.
Cadascun dels grups ha defensat el seu
posicionament i, després de fer diverses propostes
i d’escoltar les dels altres, han votat,
unànimement, per fer un estudi de millora i
ampliació de les instal·lacions municipals. Mentre
els regidors-alumnes del govern escolar
proposaven una reforma integral de les actuals
instal·lacions esportives, l’oposició considerava

més adequat fer una reforma menys exhaustiva
i invertir més en noves instal·lacions. Al final,
però, uns i altres han anat apropant postures
fins arribar a un acord per unanimitat. A proposta
de l’Alcalde, Josep Marcillas, i la regidora
d’Educació, Pilar González, han decidit que
abans d’aprovar cap projecte en ferm és millor
fer un estudi sobre les necessitats i prioritats
de millora dels equipaments, quantificar-los
econòmicament i valorar la possibilitat de fer-
ne de noves.

L’experiència ha estat valorada de forma "molt
positiva" per ambdues parts i en Marcillas els
ha agraït "el respecte i voluntat de diàleg que
heu mostrat, cosa que no passa gaire sovint".

L’objectiu de l’activitat era que els joves, que
han estat estudiant el municipi i les institucions
que el formen, visquessin de forma directa
el que es troben els polítics a l’hora de debatre
sobre projectes i problemes de la vila. L’activitat,
que va sorgir a iniciativa del professorat del
centre, va ser acollida amb molt d’interès per
l’Ajuntament de Cubelles, que hi veu una manera
d’educar als joves en els valors de la democràcia
i de la convivència d’idees.

El passat 28 de maig va concloure el curs
de monitors de lleure organitzat per la regidoria
de Joventut. La valoració del curs, tant per part
de la organització com dels participants, ha
estat molt positiva. Els participant del curs no
només s’emporten el títol de monitores i monitors,
sinó també un molt bon record i noves
coneixences.

Davant l’elevada participació del curs, i del fet
que no es va poder cobrir tota la demanda
de gent interessada en participar-hi per manca
de places, la regidoria de Joventut ha cregut
convenient oferir un nou curs que tindrà lloc
a l’Espai Jove del 3 al 28 de juliol, de dilluns
a divendres de 16 a 20 h.

Per a més informació sobre el nou curs
de monitors/es d’activitats d’educació
en el lleure i per formalitzar les inscripcions
cal adreçar-se a l’Espai Jove (al Centre Social)
de dilluns a divendres de 18:00 a 21:00 hores,
o bé trucar al 93.895.03.61 en el mateix horari.
També podeu enviar un correu electrònic a
joventut@cubelles.org.

d’informació juvenil de Catalunya representa
estar en contacte amb tots ells per poder així
compartir experiències, resoldre dubtes plegats
i difondre les activitats i serveis de l’Espai Jove
de Cubelles a altres municipis. També permetrà
ampliar els serveis que actualment s’ofereixen
des de l’Espai Jove, amb l’expedició del carnet
Jove, el carnet + 25 o el carnet d’alberguista,
entre d’altres serveis.

Per altra banda, la regidoria, en col·laboració
amb l’Ajuntament de Markina-Xemein (País
Basc), està organitzant un intercanvi entre els
joves d’ambdues localitats per al proper mes
de juliol. Els joves de Cubelles visitaran
i participaran en les festes populars de Markina
entre el 14 i 16 de juliol, i s’espera que els
markinesos puguin tornar la visita durant la
Festa Major de Cubelles. Tant el desplaça-ment,
en autocar, com l’allotjament a Markina seran
gratuïts pels joves cubellencs que hi participin.
Si desitgeu apuntar-vos o rebre més informació
adreceu-vos a l’Espai Jove del Centre Social,
de dilluns a divendres de 6 a 9 del vespre.



14

La regidora de Governació es reuneix
amb les associacions veïnals
La Policia Local signa un conveni per a la utilització del Servei
d’Informació Policial, que agilitzarà la coordinació amb altres cossos

GOVERNACIÓ

El telèfon de la Policia Local és el

La regidoria de Governació es va reunir amb
els representants veïnals arran de l’alarma
social produïda pels casos de robatoris en
diverses urbanitzacions de Catalunya, entre
elles Sitges.

Tot i que a Cubelles no s’han produït episodis
d’aquests tipus, sí s’ha detectat casos
de robatoris corrents en domicilis de la Mota
de Sant Pere que han coincidit amb la corrent
mediàtica de les darreres setmanes.

A la reunió hi va assistir el cap de la policia
local, Joan Liñan, representants de la Guàrdia
Civil i el regidor Xavier Grau. La trobada va
servir per recollir les inquietuds dels veïns
i veïnes i aconsellar-los al respecte.

Xavier Grau, regidor de Governació, explica
que "els representants de la Guàrdia Civil van
explicar el perfil i tipologia dels robatoris
a la nostra població, que no té res a veure
amb això que està passant a Catalunya".

Al mateix temps es va anunciar el reforç
de més dotacions de la Guàrdia Civil que ha
decretat el Ministeri de l’Interior i que també
es farà palesa al municipi.

Una de les inquietuds dels veïns es ampliar
la presència policial. "A la nostra demarcació
hi ha una previsió d’ampliació de 25 guàrdies
civils més", explica Grau, qui afegeix que
aquests "cal sumar els recursos existents
de Mossos d’Esquadra i Policia Local".

Paral·lelament, la regidoria de Governació
continua endavant amb el Pla de Qualitat
i Millorà de la Policia Local. A aquestes
alçades del pla ja es coneixen les primers
conclusions, que han de permetre fer una
auditoria de la seguretat ciutadana al municipi
i realitzar les millores que es creguin
oportunes.

Així mateix l’Ajuntament de Cubelles ha signat
un conveni amb la Direcció de Seguretat
Ciutadana sobre les connexions al Sistema
d’Informació Policial (SIP). Aquest és un
sistema que unifica les bases de dades
de tots els cossos policials, ja sigui municipals,
autonòmics, estatals o internacionals, que
han de millorar substancialment
la identificació de persones i vehicles.

Per al regidor, aquests recurs permetrà que
davant "qualsevol identificació al municipi,
els agents podran accedir a la informació
sobre el vehicle o ciutadà". A més,
les actuacions fetes a Cubelles també es
registraran, de tal manera que "la resta
de cossos tinguin accés a les actuacions
que es porten a terme a Cubelles".

Xavier Grau durant l'acte d'explicació del Pla de Qualitat i Millora al conjunt de la Policia Local

i en qualsevol moment se’ls ha de posar en alerta si s’observa
un cotxe o una persona sospitosa.

93  895  01 32
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El Pla de Qualitat de la Policia Local podria
començar a aplicar-se abans de l'agost
amb la incorporació de quatre nous agents
L'adhesió al manifest de suport als municipis afectats per robatoris
silenciosos va servir per anunciar les millores al cos de la Policia Local.

GOVERNACIÓ

Xavier Grau, regidor de Governació, va
anunciar en el decurs del Ple de juny, que el
"Pla de Qualitat i Millora de la Policia Local
de Cubelles començarà aplicar-se abans del
mes d'agost".

El document, que actualment està en fase
d'estudi per part del Govern municipal, s'ha
presentat als agents de la Policia Local en
diverses sessions de treball amb la participació
dels tècnics responsables del departament
d’Interior de la Generalitat de Catalunya
a través de la Subdirecció General de Policies
Locals de Catalunya

El regidor va destacar "la pressa de consciència
de la importància de la Policia Local com
a servei públic fonamental en diverses
legislatures”. En aquest sentit va destacar
la construcció de les noves dependències
de la Policia Local -"segons el Departament
d'Interior, modèliques al conjunt
de Catalunya", l'increment de vehicles,
equipaments informàtics, telefonia... i entre
totes les accions va destacar " l'aposta
principal d'aquesta legislatura", la redacció,
presentació i confecció del Pla de Qualitat
i Millora de la Policia Local. Aquest document

Carles Sánchez, sots director general de la Coordinadora de Policias Locals de la Generalitat de Catalunya, Mossos d'Esquadra i responsables municipals signen un conveni
per millorar la coordinació

"fa una fotografia de com tenim el servei
i com l'hauríem de tenir", que s'ha de
començar a desplegar "abans del mes d'agost
per canviar el model de policia reactiva a una
policia comunitària amb presència efectiva
a totes les zones i espais del municipi".

Per a Xavier Grau "és el document fonamental
que ens permetrà plantejar la reorganització
interna de la Policia Local augmentant
el nombre d’agents i reorganitzant
el comandament".

El document ha de significar el pas del model
actual, en què es fa un servei reactiu atenent
a la crida d'alerta dels ciutadans, a un de
policia comunitària que garanteixi la presència
permanent dels agents al conjunt del territori.

"És el sistema que ens permetrà assignar
agents de manera permanent al conjunt
del municipi", explica el regidor, que reconeix
que "no és una tasca fàcil, perquè significa
canviar els recursos, els sistemes i l'ordre
de prioritats a més de la direcció tècnica".

Així mateix, destaca la creació de la Junta
Local de Seguretat "òrgan fonamental

de coordinació entre els cossos de seguretat"
i va demanar als representants polítics
"ser conscient de les dades estadístiques
dels nivells de delinqüència existents".

Per a Grau és important que "dotem
a la Policia Local del màxim de recursos
possibles, deixar-los treballar i confiar en ells
com a professionals", a més d'emprendre
accions d'informació a la ciutadania "evitant
fomentar l'efecte mediàtic que provoca
la sensació d’inseguretat quan es descontrola".

En quant a l'increment dels recursos humans,
hi ha en marxa la convocatòria d'una plaça
de caporal i està en marxa convocar quatre
noves places d'agents més de manera urgent.

Grau va defensar que aquest increment "sigui
el més ràpid possible".
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ACCIÓ SOCIAL

Acció Social
i Sanitat aconsella
què fer davant
les onades de calor
Es reedita el programa
Joves Rescatadors a les platges
de Cubelles

Programa Joves Rescatadores

Des del 10 de juny el servei es realitza de forma diària i s’ampliarà
fins a finals de setembre.
Les platges de Cubelles compten amb servei
de socorrisme i salvament marítim des del
10 de juny. L’empresa Rescatadores, que té
adjudicat aquest servei des de l’any 2004,
ha presentat una proposta d’ampliació del
servei en vuit dies més, cobrint tots els caps
de setmana del mes de juny i els del mes
de setembre.

La regidoria d’Acció Social i Sanitat ha engegat
la campanya d’informació ciutadana
per combatre les possibles onades de calor
que es donin aquest estiu. Amb un díptic
de colors atractius, la regidoria aconsella què
fer davant d’una onada de calor, amb unes
recomanacions especialment dirigides als
infants i a la gent gran.

Entre les recomanacions hi ha els consells
generals, com, per exemple, portar roba
còmode i de fibres naturals, no sortir al carrer
en hores de màxima incidència solar, beure
molta aigua, portar barrets o gorres per evitar
la radiació directa al cap, posar-se cremes
protectores, no abusar dels aires condicionats
i vigilar l’alimentació.

De cara als infants, els consells incideixen
amb la protecció solar, amb cremes i gorres,
i evitar activitats d’esport físic en hores
de molta radiació solar; mentre que per
a la gent gran es fa èmfasi en controlar molt
més la tensió arterial, beure molta aigua
i tenir els telèfons d’emergència a mà.

Paral·lelament, el fulletó informatiu també
recull un decàleg de consell per gaudir de la
platja i el programa d’activitats programades
per l’empresa de socorrisme Restacadores,
adjudicataris dels serveis de salvament marítim
de les platges de Cubelles.

La principal activitat impulsada per
Rescatadores, després de l’èxit de l’any passat
i en col·laboració amb l’Ajuntament
de Cubelles, és el programa Joves Rescatadors,
dirigit a nens i nenes d’entre 8 i 14 anys.

Es tracta d’un esplai gratuït que busca
“aprendre mitjançant la diversió”. Així, es
porten a terme diverses activitats com la
millora de la tècnica de natació, coneixements
de primers auxilis i socorrisme, cuidar
les platges, jocs i competicions i salvament
aquàtic esportiu. Els interessats cal que es
dirigeixen al punt de Socorrisme de les platges
de Cubelles, o bé trucar al telèfon
606 605 666.

Per altra banda, des de l’Ajuntament
de Cubelles i Rescatadores es recorda als
usuaris de les platges cubellenques l’existència
de dues cadires amfíbies per a persones amb
discapacitat. Les persones que necessitin
requerir d’aquests serveis per accedir
a la platja poden sol·licitar-lo als punts
de Socorrisme de les platges o al telèfon
606 605 666.

La voluntat del consistori és millorar
l’accessibilitat a les platges.

Exercici de simulació de rescat del programa Joves
Rescatadors

Rescatadores amplia el servei de salvament
a les platges de Cubelles

Aquesta és una de les millores presentades
per l’empresa canària que vigila per la
seguretat dels banyistes de les platges
cubellenques. Els socorristes de l’empresa
adjudicatària del servei van iniciar la vigilància
el 10 de juny i aquesta es perllongarà,
de forma ininterrompuda fins el 10
de setembre. El servei, però, s’allargarà fins
l’1 d’octubre tots els caps de setmana.

L’Ajuntament de Cubelles ha fet, un any més,
un gran esforç econòmic per ampliar
la cobertura sanitària de les platges
del municipi i “invertirà més de 91.000 €
en aquesta campanya estival”,
explica el regidor d’Acció Social i Sanitat,
Joan Rodríguez.
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ACTIVITATS CENTRE SOCIAL

Dilluns
20 a 22 h. Balls de saló
Org. Associació Balls de Saló
“Tempo de Ball”

Dimarts
18:30 a 19:30 h. Taller d’expressió corporal
Org. Sincroart
18:30 a 19:30 h. Taitxi
Org. Associació d’Amics del Taitxi
(Excepte mes d'agost)

Dijous
18 a 21:30 h. Francès
Org. Regidoria de Cultura

Divendres
20 a 22 h. Balls de saló
Org. Associació Balls de Saló
“Tempo de Ball”

Dissabte
20 a 22 h. Balls de saló
Org. Associació Balls de Saló
“Tempo de Ball”

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

Dilluns
10 a 11 h. Ioga (Excepte agost)
Dimarts
10 a 11 h. Aeròbic (Excepte agost)
Dimecres
10 a 11 h. Taller de nutrició (Excepte agost)
Dijous
10 a 11 h. Aeròbic (Excepte agost)
Divendres
10 a 11 h. Taitxi (Excepte agost)

Del 3 al 29 de juliol de 16h. a 20h.
Dissabtes 15, 22 i 29 de 10h. a 16h.
Curs de monitors/es d'activitats d'educació
en el lleure.
A l'Espai Jove del Centre Social.
Preu: 100€ empadronats/des a Cubelles;
         175€ no empadronats/des a Cubelles.
Inscripcions: de dilluns a divendres de 18h.
a 21h. a l'Espai Jove.

Del 25 de juliol a l'11 d'agost.
Dimarts, de 19 a 20 h. (25-7-06, 1-8-06
i 8-8-06)
Divendres, de 19 a 20 (28-7-06, 4/8-06
i 11-8-06)
Taller de manualitat,
a càrrec de l'artista Xesca Calaf.
Al Centre Social.
Activitat gratuïta dirigida a nens i nenes
de 5 a 10 anys.
Cal inscripció prèvia al Centre Social.

Activitats mensuals

Cursos

Activitats per a la Gent Gran
Horaris d'entitats

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

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

Associació de Balls de Saló “Tempo de Ball”,
entitat esportiva (Despatx 3)
Dilluns de 20 a 21 h.
Divendres de 20 a 21 h.
Dissabtes de 20 a 22 h.

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

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

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

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

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

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

Federació d’AAVV, entitat veïnal (Despatx 4)
Dimarts de 10 a 12 h.
Dijous de 10 a 12 h.
Dissabtes de 18 a 20 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Associació d'Hostaleria i Comerç, entitat
comercial
(Despatx 4)
Dimarts de 21 a 22 h.

Exposicions

Del 7 al 24 de juliol. Exposició d’olis de l’artista Beny Paredes.
Del 8 al 27 d'agost. Exposició Concurs de dibuix. Mostra de les obres presentades al concurs
de dibuix que organitza l'associació Fauna Cubelles. A la sala petita del Centre Social.
Del 24 de juliol al 6 d’agost. Exposició Trens de fums i altres. Exposició fotogràfica sobre les diferents
línies de la península del fons de l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya. Organitza: GEC Amics
del Castell.
Del 7 al 28 d’agost. Exposició de pintures de Francesca Calaf.
Del 29 d’agost al 15 de setembre. Exposició l’Albera Viva. Activitat inclosa dins l’agermanament amb
Arles de Tec. Es tracta d’una mostra gràfica sobre la zona vitivinícola de l’Albera.
De l’1 al 16 de setembre. Exposició d’eines de la vinya. A la sala petita del Centre Social.
Del 18 de setembre al 9 d’octubre. Exposició 25 anys de Ràdio Cubelles. Mostra de material històric
de l’emissora municipal, exposició de ràdios antigues, audicions antigues i altres curiositats
al voltant de la ràdio.



18

OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
ec-fic ciu

Ja tenim un bon Estatut, ara cal
tenir un bon govern

pscicv

El futur dels Ajuntaments

CiU ha qualificat el nou Estatut com “una eina potent
per poder mirar el futur amb més esperança i més
confiança”. També volem donar les gràcies als qui han
votat que Sí. Tot i això, aquest és un Estatut que també
beneficiarà als qui no han votat o, fins i tot, als qui
han votat que no. I això per CiU és fonamental perquè
sempre hem considerat Catalunya com un sol poble.

Mas ha demanat “a tots aquells que volien abortar
el procés de reconstrucció nacional de Catalunya que
preguin nota que el poble de Catalunya no està disposat
a deixar-se arrebassar aquesta oportunitat d’or.”

Tenim un bon país que ha aguantat moments difícils
recents, en referència als dos anys i mig de tripartit.
Per això, a partir d’ara “tindrem un bon Estatut” i ens
animem a treballar perquè d’aquí a pocs mesos tinguem
un bon govern “a l’alçada de les circumstàncies”,
perquè aquest Estatut s’ha fet en unes condicions
adverses de crisi institucional, de crisi de govern
i de crisi de lideratge.

Convergència i Unió ha guanyat perquè ens sentim
amb els deures fets.  Uns deures que per nosaltres
eren una obligació envers els ciutadans catalans.
Tots aquells que volen deslegitimar el resultat del
referéndum per la participació registrada, són els
qui no volen reconèixer la seva derrota.

Nosaltres estem contents dels resultats obtinguts
i volem felicitar a tots els catalans pel nou estatut
aconseguit. És un pas endavant i un bé per tots.

A l’abril de 1979, en plena dinàmica transformativa,
es van celebrar les primeres eleccions democràtiques
locals després de la mort del general Franco.

Sens dubte, el nostre trajecte democràtic, ens situa
en un punt d’inflexió: el panorama del govern local el
2006 és totalment diferent al de 1979, i els reptes
a afrontar en un futur proper seran, potser, fins i tot
més importants tenint en compte que tenim una eina
important com és el nou Estatut de Catalunya aprovat
el 18 de juny del 2006.

Aquests 27 anys d’ajuntaments democràtics, han
suposat molts canvis, molta feina feta amb més
o menys fortuna. El canvi de panorama és prou palpable
arreu. Els grans dèficits estructurals i democràtics ja
han estat coberts. A grans trets, el trajecte realitzat
pel govern local català es caracteritzaria per la dotació
dels ajuntaments d’instruments de govern,
de reconeixement i de protecció constitucional per fer
front als dèficits democràtics i d’infraestructures inicials.
Aquesta dotació d’instruments de govern, ha anat a
reforçar d’una manera decidida l’autonomia política
local.

D’aquesta manera, avui dia, els ajuntaments, malgrat
la insuficiència de recursos financers i econòmics que
encara poden patir, poden enfrontar-se des d’una
posició relativament bona al repte de la direcció dels
pobles i ciutats, i de les societats locals, a través del
desplegament d’iniciatives pròpies, iniciatives que són
relativament independents dels governs autonòmic
i central.

Malgrat totes aquestes avantatges, vistes des de una
perspectiva de 27 anys, tenim que admetre multitud
de mancances (uns ajuntaments més que altres) però
les que són més greus són les derivades de la mancança
de decisions politiques per part de governs locals com
pot ser el de Cubelles, agreujades amb les discrepàncies
internes del propi govern, i tapades pel canvi de cromos
dels seus components.

En l’àmbit democràtic, els ajuntaments del futur hauran
de trobar fórmules i mecanismes per implicar la
ciutadania en les decisions locals més enllà del vot,
és a dir, fórmules per a reduir la distància que hi ha
entre el vot i la presa de decisions que afecten les
vides quotidianes de la ciutadania. En una altra
dimensió, sembla clar que cal superar el marc
de conflicte intergovernamental, per anar cap a fórmules
de cooperació intergovernamentals. Els ajuntaments
hauran d’aprendre a treballar sota la dinàmica de xarxes
amb altres actors públics i privats i amb la ciutadania
per a generar confiança amb la governabilitat. S’haurà
d’estar ben preparat per poder governar.

Sentint-ho molt des d’ICV tenim que dir que: el nostre
govern no està en la línea que desitjaríem tots els
cubellencs i cubellenques, el govern que avui tenim
està molt lluny de trobar una governabilitat i donar la
confiança necessària per poder fer front a les mancances
que patim, amb aquets tres anys que portem de
legislatura ha quedat demostrat que, moltes d’aquestes
mancances estan generades pels propis partits que
formen el govern de Cubelles, per un defecte de decisió
i voluntat política.

En definitiva, des d’ICV tenim que pensar en un futur
molt més participatiu i a la vegada aconseguir un
govern estable, deixant entrar al joc polític i democràtic
diversos agents socials del nostre municipi, els quals
la majoria coincideixen amb ICV en dir que estem
davant d’un canvi de paradigma de govern, on la
flexibilitat, la participació i la informació seran els
instruments per fer front a la governabilitat del nostre
poble de Cubelles.

Habitatge social a Cubelles

Resposta al PSC
En la darrera edició de l’Ajuntament Informa va aparèixer
un escrit del grup municipal de Partit dels Socialistes
de Catalunya en referència a l’Entesa per Cubelles.

Com diu la dita popular –que parlin de tu encara que
sigui bé-, es torna a demostrar que la resta de grups
ens tenen respecte. No entrarem a desgranar, paràgraf
a paràgraf, la carta del PSC, que creiem es qualifica
per sí mateixa, però sí que farem una anàlisi global
del sentit general. I creiem, sent prudents, que com
a mínim és desafortunada i impròpia d’un grup
que forma part de l’Equip de Govern, juntament
amb l’Entesa.

Ho és perquè es qüestiona la legitimitat d’un grup
polític –l’Entesa per Cubelles- a presentar-se a uns
comicis electorals; ho és perquè no té cap mena
de consideració cap als 778 cubellencs i cubellenques
que van dipositar la seva confiança en la nostra formació,
de forma lliure i per davant de totes les altres; també
ho és perquè demostra un sentit democràtic pobre
quan assegura que les formacions independents –que
els hi recordem sumen fins a 5 regidors al ple
de l’Ajuntament de Cubelles- no són partits “con cara
y ojos”...

Capítol a part mereix la comparació amb els municipis
d’Orihuela i Marbella. Això, més que desafortunat, ho
considerem una exemple d’irresponsabilitat. Si el PSC
té qualsevol indici sobre la il·legalitat de les accions
portades a terme pels nostres regidors, el que han
de fer és posar-ho en coneixement dels tribunals de
justícia, a la vegada que buscar la porta de sortida per
no convertir-se en còmplices. Si no és així, qualsevol
mena d’insinuació no només fa mal als regidors
de l’Entesa, al seu secretariat i al seu electorat.
Fa mal a tot el sistema democràtic i a la credibilitat
dels polítics, ja de per sí força malmesa.

No caurem en el parany d’acusar-los a vostès de res
que no puguem demostrar, ni tant sols insinuar-ho.
Perquè si qui ostenta el poder és qui el finança, estem
completament tranquils. L’Entesa per Cubelles pot
demostrar, avui mateix, d’on surten els diners que
paguen les nostres campanyes electorals i estem
plenament convençuts que els nostres regidors tenen
les mans netes, sense càrrecs de confiança ni
dedicacions.

L’Entesa per Cubelles no està desunida ni MAI ha
expressat la seva voluntat de no tornar-se a presentar
a unes eleccions municipals, com tampoc MAI ha
afirmat que torni a concórrer-hi. I els regidors
de l’Entesa, a excepció del nostre cap de llista que
s’ha posat a disposició del grup en quant a la possibilitat
de presentar-se a la REELECCIÓ –que els quedi clar
que seguim sent la força més votada i per això encara
tenim l’Alcaldia-, MAI han manifestat si es tornaran
a presentar a les llistes del nostre grup.

Qui són vostès per dir que hem governat a Cubelles
massa temps? És que els electors que ens han donat
suport tots aquests anys tampoc estan legitimats? Ho
està el PSC per presentar-se a unes municipals, quan
en els darrers anys ha tingut més crisis internes que
èxits electorals? Es pot entendre que la força més
votada en autonòmiques i generals al municipi –PSC-
sigui la quarta força a les municipals? A on se suposa
que poden anar a parar els regidors que vulguin seguir
exercint la política municipal?

I per últim, recordar al PSC que si no es troba a gust,
si no vol seguir formant part d’aquest Equip de Govern,
tenen les portes obertes a retirar-se quan ho considerin
oportú.

En benefici de Cubelles, ara més que mai, l’ENTESA
PER CUBELLES.

El Secretariat de l’Entesa per Cubelles

La nostra regidora d’Urbanisme, Maria Lluisa Romero,
porta molt de temps treballant per dur a terme l’habitatge
social a Cubelles. Compromís que portàvem al nostre
programa electoral, com gairebé tots els partits que es
van presentar. Havent estudiat totes les formes possibles,
finalment es presenta la única actualment viable, amb
el recursos i les possibilitats que tenim a Cubelles.

L’opció consisteix en vendre una parcel·la propietat
de l’Ajuntament a Les Salines (primera línea de mar),
on per llei s'havia de fer vivenda social, però nomes
entraven 32 pisos, per amb l'import de la venda construir
a un altre terreny municipal, al Clot del Bassó on entren
quatre vegades més habitatges (126 vivendes) i prop
de 1.500 m2 de locals comercials i/o equipaments,
a una zona clarament deficitària d'ells. El projecte ha
estat presentat a Governació i a Urbanisme de la
Generalitat, que tenen competències en el tema, rebent
dels mateixos felicitacions per la idea que creuen
“exportable” a d'altres municipis.

Els pisos seran de lloguer assequible, per un període
d’utilització de cinc anys, mes tres de prorroga.
El projecte és només un primer pas per tal de ajudar
a solucionar el greu problema de l’habitatge que pateix
la nostra joventut i d'altres col·lectius. La revisió del
Pla General, comportarà, la construcció de més vivenda
social, en règim de lloguer, preu taxat (VPO), etc.

El projecte encara ha de ser debatut i aprovat per Ple
municipal. Aquest és tant important per a Cubelles
que mereix la implicació de tot el consistori. La regidoria
d’Urbanisme ha volgut fer partícip a tots el partits
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“Acord Històric??”:
algunes precisions!

erc

El valor de la unitat

Llarga trajectòria la de la cessió de terrenys municipals
per a la concessió d’un complex hoteler!
I en tota aquesta trajectòria el municipi només ha
tingut un únic interlocutor interessat: el mateix que
li va fer arribar la proposta inicial.

Als inicis havia de ser un Centre d’Alt Rendiment
Esportiu. Iniciativa per Cubelles, (Icb) va treballar
perquè es demanés assessorament a Generalitat
i Diputació, que van desaconsellar operacions especu-
latives i arriscades. Després d’això, va desaparèixer
aquest centre d’alt rendiment de la proposta i es
transformà en complex hoteler i piscina amb ús públic-
privat a compartir.

Tots els grups municipals abonen la proposta i fins
i tot algun la qualifica “d’acord històric” per Cubelles.
A ICb no ens ho semblava tant: creiem en el potencial
de Cubelles i dels cubellencs i cubellenques i, que, si
ens ho proposàvem, la piscina pot fer-se.

Ens dol perdre un bon solar per a ús públic, així com
un equipament, la Sala Multiusos, que ja és un referent
molt apropiat per molts cubellencs, especialment pels
joves. Creiem que és evident que una cessió per a 50
anys significa una privatització absoluta d’uns recursos
públics, ja que d’aquí a 50 anys, la feina de l’Ajuntament
de cap manera s’ha de dedicar a la gestió d’un hotel.

En canvi, sí que falten ja ara solars i espais per a
ubicar-hi equipaments per als diferents serveis públics.
I no és solament el cas d’una piscina.

Per tot això, al llarg del procés vam demanar
insistentment que calia un estudi econòmic quantificat
de què es donava o cedia i de què s’hi guanyava. Vam
decidir que no intervindríem en aquest acord històric
si no hi havia aquest estudi. Si els grups que abonaven
el projecte al final podien posar-se una medalla, millor
per Cubelles. En tot cas, a ICb només ens interessen
les medalles i les satisfaccions que els cubellencs ens
podem atorgar amb els nostres propis projectes
compartits. I estem per un projecte cubellenc per una
piscina entesa com a espai per a la promoció
de la salut i la qualitat de vida.

No hi ha hagut l’estudi econòmic que demanàvem.
El què es va encarregar a una empresa externa valorava
la viabilitat de les instal·lacions hoteleres, les quals,
segons deia, es podien amortitzar en 16 anys (per què,
doncs, una concessió a 50?). La continuació del procés
administratiu per a la concessió no aclaria res i encara
afegia més elements de dubte i confusió. Alguns grups
van canviar el seu vot per aquell “acord històric” que
ja no ho era tant.

La unitat en política fa la força. Tenim manta exemples
de com la desunió de les energies aplicades produeix
efectes molt perjudicials per al futur del nostre poble
i del país.

L’últim cas ha estat el del projecte de reforma
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que recentment
ha estat aprovat per la ciutadania de Catalunya. Després
de felicitar i agrair a tots els agents que varen fer
possible la jornada de votacions (treballadors municipals,
policia local, mitjans de comunicació, partits polítics,
etc.) la seva tasca, des d’Esquerra voldríem fer tres
reflexions.
En primer lloc, l’autocrítica per la baixa participació,
malgrat que el nostre partit va ser dels que més
seriosament es va prendre la campanya electoral
a Cubelles, amb actes i enganxades de cartells.

En segon lloc, admetre la victòria dels que acceptaven
el text de la Moncloa respecte els que defensàvem un
estatut més ambiciós d’acord amb les necessitats del
nostre país. Esquerra continuarà argumentant
i demostrant que el país necessita més i millors
instruments d’autogovern que els que ens han deixat.

I per últim destacar el poc entusiasme que l’aprovació
del text va produir en la ciutadania. I és que algú li ha
robat la il·lusió a aquest país, algú l’ha deixat amb els
braços caiguts i la moral baixa. Cal que tinguem
esperança en el futur i treballar per canviar allò que
alguns amb diners i influències volen que mai no canviï.

En el sentit contrari, des d’Esquerra volem destacar
l’acord unitari assolit per a la defensa de la
desembocadura del riu Foix. Totes les forces polítiques
cubellenques han sumat esforços per aconseguir
l’objectiu de protegir un dels darrers espais naturals
de Cubelles. Aquesta manera d’actuar voldríem que
esdevingués un fet habitual en la gestió de la cosa
pública. Les ciutadans i les ciutadanes que diem servir
ens ho agrairien de tot cor.

Tanmateix volem recordar al poble de Cubelles que el
nostre regidor continua treballant amb la mateixa il·lusió
al capdavant de les regidories d’Acció Social i Sanitat
seguint el compromís que va adquirir ERC en la gestió
de les seves competències municipals. L’avaluació
de la nostra participació en aquesta legislatura està
a les mans dels ciutadans i ciutadanes de Cubelles,
sabedors que el nostre compromís sense estar mancat
d’entrebancs no pot minvar.

També advertim a aquells que, havent perdut la capacitat
de lideratge, vulguin resoldre el final de la legislatura
d’una forma poc solidària i poc participativa. Cal oblidar
les matusseres formes d’aquells que resten indiferents
davant la voluntat del poble de Cubelles. Nosaltres sí
que entenem el que volen dir els electors a les urnes,
d’altres han oblidat “en la comoditat” de les seves
ràncies cadires, que tots som municipi i que un nou
dia comença per a tothom.

El nostre compromís amb els ciutadans i ciutadanes
de Cubelles acaba el maig del 2007, després tots
serem ciutadans, anirem a votar i  pel poble no hi han
mentides.

Que tot sigui veritat
Recentment l’Ajuntament de Cubelles ha anunciat que
projecta la construcció de 126 pisos de protecció oficial
destinats al lloguer per a joves, i l’Alcalde i la Regidora
d’Urbanisme ha fet esment que l’habitatge social era
un compte pendent a Cubelles i que desprès de preparar
un exhaustiu plec de clàusules, serà possible.

Des del Partit Popular de Cubelles, ens felicitem per
aquest anunci, ja què com varem assenyalar fa mesos
la vivenda és el principal problema que tenen els joves,
una realitat coneguda per tothom però desgraciadament
ningú a pres mesures per intentar disminuir els resultats
negatius que això genera a la joventut.

Per la nostra part el consens està garantit en aquesta
matèria ja que hem estat sempre sensibles a les
demandes dels joves, i allà on governa el nostre partit
la vivenda social és una prioritat absoluta de la tasca
de govern, i Cubelles no podia quedar al marge d’aquesta
necessitat social, ara bé el consens arribarà en base,
a les facilitats que es donin als joves per accedir
a aquests habitatges, i el preu final del lloguer serà
fonamental per arribar a bon port.

S’ha de dir de totes maneres, que esperem que aquesta
esperada mesura anunciada per l’Alcalde de Cubelles
i la Regidora d’Urbanisme, no quedi en això, en un
anunci, que no venguin fum com han fet durant tota
la legislatura i que facin realitat allò que prometen;
aquesta mesura d’última hora que fa olor a electoralisme
pur i dur, és una fita molt esperada pels joves de
Cubelles, que no comprendrien que el seu Ajuntament
els fallés en un tema crucial pel seu desenvolupament
personal, per aconseguir el vot fàcil.

La vivenda es un problema cabdal a la nostra societat
i no es pot jugar amb això. No es poden cometre errors
en aquest tema com s’ha fet d’altres vegades, el Partit
Popular estarà vigilant i amb el màxim esperit de
consens per facilitar vivendes socials als nostres joves.

Una salutació,

Des del respecte als diversos posicionaments dels
diferents grups, representants en conjunt dels
cubellencs, a ICb varem decidir mantenir-nos al marge
d’una proposta no prou aclarida i amb seriosos
interrogants. Acordàrem mantenir la nostra posició
però fent constar en el Ple les raons que la motivaven
(tenim a la vostra disposició el text que consta en acta).

A hores d’ara, aprovada la proposta, tant de bo resulti
positiva per a Cubelles. És el mínim que podem
demanar. Vist tot el procés, la nostra expectativa sobre
el projecte és molt baixa i la confiança d’ICb en el seu
benefici final per a Cubelles també. Només cal veure
com cada grup ven el futur del projecte de diferent
manera: es tracta d’un hotel de luxe, un complex
de piscines populars o un complex esportiu amb pistes
de tennis per a tothom? Per no parlar d’aquells que
avui diuen sí... però potser demà no.

La nostra vera confiança està en què Cubelles es mereix
més i en què pot aconseguir-ho si tots ens ho proposem.
Junts i sense batusses.

polítics, no només als del equip de govern, fent-los
arribar el projecte per al seu estudi i estant oberts a
les participacions que es puguin rebre per millorar-lo.

Desitgem que aquet projecte sigui mèrit polític de tots
i que es materialitzi el més aviat possible, en benefici
de la nostra societat.

No volem deixa passar l'ocasió per felicitar-nos
de l'aprovacio del nou Estatut de Catalunya.
Estem convençuts que, entre d'altres millores, el seu
desenvolupament permetrà un major finançament
per fer front al problema de l’habitatge.
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Charlie,
de nou a Cubelles

Monti va ser Charlie Rivel en l’homenatge al clown
cubellenc.

El circ Raluy ret un sentit homenatge a Charlie Rivel

El circ – museu va actuar a Cubelles durant quinze dies

Charlie Rivel va tornar a actuar a Cubelles.
Evidentment ho va fer el personatge,
interpretat magníficament pel clown Monti
dins la carpa del circ – museu Raluy i amb
la col·laboració d’en Lluís Raluy.

L’homenatge va començar amb les paraules
del dibuixant Joan Soler-Jové i el periodista
Josep Maria Cadena. Aquest, caracteritzat
amb el nas vermell d’en Rivel, va escenificar
una de les paròdies del fill il·lustre cubellenc
amb el seu extens discurs. Després va entrar
en escena en Lluís Raluy, director del circ,
que va delectar als presents amb la
interpretació d’un tema amb la concertina
del mateix Charlie Rivel. La filla del clown
cubellenc, Paulina Andreu, va lliurar-li al
Lluís Raluy el delicat instrument del seu pare,
que està exposada a l’Exposició Permanent
del Clown Charlie Rivel, al Castell de Cubelles.

L’espectacle del Circ Raluy el va obrir una
jove monociclista de 12 anys, emulant la
precocitat amb què Charlie Rivel va debutar

sota una carpa. Després van anar desfilant
per la carpa vuitcentista del circ familiar
artistes del trapezi, el malabarisme, pallassos,
equilibristes... Més de dues hores d’espectacle
circense que van fer les delícies del públic
assistent.

A la segona part, el clown Monti, que
col·labora amb el Circ Raluy en aquesta gira,
va escenificar el número en què el pallasso
de Cubelles imita a la soprano Maria Callas.

Per a la preparació d’aquest espectacle, Monti
va comptar amb l’assessorament de la filla
d’en Rivel, Paulina Andreu. Per uns moments,
els cubellencs i cubellenques van pensar que
tornaven a veure el genial pallasso de la vila
actuant a Cubelles. En acabar, Monti va agrair-
li les seves ensenyances i va obsequiar
al públic amb el tradicional udol de Rivel.

La nit va acabar després de dues hores llargues
d’actuació i el sentiment d’haver viscut un
espectacle irrepetible i històric.

Fa ja uns quants anys, mesos abans de la
inauguració oficial de l’original Charlie Rivel
Hall, un grup de voluntaris reunits al voltant
de Neus Capdet –regidora aleshores
de Turisme- i coordinats per Carme Saladié
com a responsable de la primera Oficina
de Turisme del municipi varem fer-nos
responsables de la preparació del llegat
que Josep Andreu (Charlie Rivel) havia deixat
al municipi.

Al local de l’antic Sindicat, ocupat avui per
les Oficines de Recaptació, varem reunir
desenes de capses amb desenes d’àlbums
de premsa internacional, milers de fotografies
professionals i familiars de Rivel, objectes
històrics i medalles, trofeus i distincions
també d’arreu del món.

A la responsabilitat de tractar amb correcció
aquell valuós material que configurava
el retrat més personal d’un artista genial en
el seu gènere s’hi afegí el misteri i l’encant
de tornar a obrir la seva vella capsa de pintures
i extreure’n en seu nas vermell i, sobretot,
recuperar aquell espectacular vestit vermell
i el tocat de plomes amb el qual Rivel recreà
la cèlebre paròdia de la cantant d’òpera.

En una altra capsa, la sorpresa saltà amb el
descobriment d’un peça única: una vella
concertina amb la qual Josep Andreu va
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Més de 500 persones posen el punt i final
a la Setmana de la Gent Gran
en el tradicional dinar – homenatge
Es va retre homenatge a la última conserge del Casal Cimblanc,
a una sòcia del Casal Caixa Penedès i es van nomenar el padrí
i padrina de la diada

Els guardonats en la cloenda de la Setmana de la Gent Gran 2006.

recórrer Europa en temps de pau i també
de guerra.

Molts anys després, ara fa poques setmanes,
a l’honor i la sorpresa d’haver recuperat per
Cubelles un patrimoni personal i artístic
d’incalculable valor històric s’afegeix
la magnífica sorpresa d’haver tornat a sentir
sota una carpa de circ la vella concertina
de Charlie Rivel i haver vist de nou en directe
la recreació de l’entrada de la cantant
esperpèntica i tendre que Josep Andreu
va fer cèlebre.

Un cop més, la màgia del circ s’ha instal·lat
a Cubelles gràcies a l’estada entre nosaltres
del gran Circ Raluy amb Lluís Raluy i Monti
oferint un sentit homenatge a Charlie Rivel
coordinat, una vegada més, per l’infatigable
artista Soler-Jové i amb la presència
de la filla del clown Paulina Schumann i del
periodista Josep Maria Cadena.

Mai hauria imaginat que, encara que fos per
uns instants, podria veure i sentir de nou en
directe aquella vella concertina i aquell vell
vestit llampant que uns quants varem
recuperar gairebé de miracle de la desaparició.

Les notes que l’august Lluís Raluy va extraure
encara de la mítica concertina en un subtil
i profund gest de reconeixement al gran
mestre nascut a Cubelles van retornar
la presència de Rivel a la població que malda
per retre-li, de manera permanent, el seu
reconeixement.

L’estada dels Raluy a Cubelles esdevindrà
històrica en el record i les imatges
de la funció d’homenatge a Rivel suposen
un valor molt preuat i excepcional. Molts
cubellencs, petits i grans, hem pogut gaudir
de la sensibilitat i riquesa d’aquesta prestigiós
circ fundat als anys 30 per un acròbata (també
Josep Andreu va debutar en la mateixa
especialitat) als cerers del barri de la Catalana
de Sant Adrià del Besòs.

Els Raluy, que des dels anys 60 planifiquen
gires per tot el Planeta des de la seva base
a l’Aldea (Tarragona), han estat generosos en
la seva estada entre nosaltres i han ofert un
espectacle únic per autèntic, honest i romàntic
amb l’afegitó d’haver fins i tot transportat a
vàries generacions d’espectadors a un temps
i a una època on l’art naixia de la feina callada
i esforçada d’artistes forjats en l’esperit del
sacrifici.

Xavier Grau
Regidor de Governació, Participació
Ciutadana i Comunicació

Més de 500 pensionistes de Cubelles es van
donar cita el 4 de juny al Pavelló Municipal
de Cubelles en la cloenda de la 3a Setmana
de la Gent Gran de Cubelles. Un any més,
i en van nou, el Dinar-Homenatge de la Gent
Gran va servir per agrair als cubellencs
i cubellenques jubilats la seva tasca al llarg
dels anys.

Després del dinar va arribar el moment
del lliurament de guardons, amb
els tradicionals nomenaments de padrí
i padrina i els reconeixements dels casals
d’avis als seus membres. En aquest apartat,
la regidoria d’Acció Social es va voler sumar
a l’homenatge que el Casal d’Avis Cimblanc
va retre a Antònia Pérez, que durant els
darrers anys va portar la consergeria d’aquest
centre fins a la seva jubilació. Per la seva
banda, els avis de la Caixa del Penedès van
reconèixer la tasca i dedicació envers el casal
de la sòcia Pilar Mange. El guardó de padrí
va recaure en Ramon Bernat, mentre que el
de padrina va ser Josepa Planas Marcillas.

El regidor d’Acció Social, Joan Rodríguez, va
destacar el fet que "anem millorant i trobant
el punt d’equilibri entre la proposta dels
usuaris, a través dels casals, i la trobada
entre generacions del municipi que fa que
hi hagi un intercanvi d’idees molt important"

i va agrair a tots els assistents la seva presència
als diferents actes organitzats per la regidoria.

Per la seva banda, l’Alcalde Josep Marcillas
va recordar "la importància de la gent gran
en la societat actual" i va mostrar el seu
agraïment a tots els assistents.

Cloenda dels tallers
Per altra banda, el 7 de juny es van cloure
el curs d’activitats per a la gent gran que
s’organitzen des de la regidoria d’Acció Social
i Sanitat, a l’Espai de la Gent Gran del Centre
Social. Per a celebrar aquest final de curs es
va celebrar un berenar a càrrec de les alumnes
del taller de nutrició, seguint allò après durant
el curs.

Els actes de cloenda, havien de comptar amb
la visita del Diputat a Corts per Esquerra
Republicana, Joan Puigcercós, que es trobava
fent una visita al Garraf, però un problema
personal va obligar-li a reduir la visita i tornar
urgentment a Barcelona.

Malgrat aquesta cloenda, les activitats no
s’acaben i seguiran durant el mes de juny
i juliol. Les activitats seran gratuïtes durant
tot el mes de juliol, per tal d’engrescar a la
gent a què ho provi i s’apunti pel curs vinent.
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Entren en funcionament
els nous horaris

i recorregut del bus urbà

Ajuntament i Belsar Sports SL signen
el contracte del Complex Mixt Esportiu
i Hoteler
L'acte va comptar amb la presència dels responsables de l'empresa,
el triple guanyador olímpic Vladimir Salnikov i l'empresari Yuri Laptev

La signatura del contracte es va realitzar amb la presència dels representants de Belsar Sport SL, Yuri Laptev
i Vladimir Salnikov, i els representants municipals.

El bus s’adapta a les necessitats expressades
pels usuaris.L'Alcalde de Cubelles, Josep Marcillas i els

responsables de l'empresa Belsar Sport SL,
Yuri Laptev i Vladimir Salnikov, van signar
el 16 de juny el contracte del projecte
de construcció d'un Complex mixt esportiu
i hoteler. La representació municipal es
completava amb la presència dels regidors
Miquel Padreny, Maria Lluïsa Romero, Antonio
Peregrina i Miguel Ángel López.

L'Alcalde de Cubelles, Josep Marcilles, es va
mostrar "content i il·lusionat" per la signatura
d’un projecte "tan ambiciós i a la vegada
important per la vila de Cubelles, tant des
del punt de vista turístic com esportiu".

Marcillas va recordar les caracterítiques
bàsiques del projecte i va descriure quins
són els equipaments inclosos en el plec
de clàusules, que va aprovar gairebé de forma
unànime el ple de l’Ajuntament el juliol
del 2005.

Yuri Laptev, director de l’empresa DIPTON
i director associat de Belsar Sport SL,
adjudicatària del projecte, va venir
expressament de Rússia per ser present en

l'acte. Laptev va explicar que "Belsar Sport
SL s’ha format a Cubelles, perquè serà
la que gestionarà el projecte des de la mateixa
vila". Per altra banda va explicar que la seva
companyia va decidir invertir en aquest
projecte "per la proximitat amb Barcelona"
i, sobretot, "per la falta d'un hotel d'aquestes
característiques".

L'inversionista va afegir que amb el creixement
de Cubelles i la construcció del litoral, tard
o d’hora alguna empresa hauria fet aquesta
inversió.

Un cop signada la concessió, l’empresa Belsar
Sport SL té un màxim de vuit mesos per
presentar el projecte definitiu del complex
mixt hoteler esportiu. Un cop presentat aquest,
serà el ple de l’ajuntament el que decidirà si
se li dona llum verda a la seva construcció.

A preguntes de la premsa local i comarcal,
Laptev va assegurar que el projecte definitiu
"es redactarà a Catalunya, amb professionals
d'aquí", tot i que no va descartar que en
l'equip redactor hi hagi "especialistes d'altres
nacionalitats".

El passat 22 de maig va entrar en vigor el nou
horaris i recorregut del servei de transport urbà
de Cubelles.

L’Alcalde de Cubelles i el regidor de Promoció
Econòmica, Josep Marcillas i Antonio Peregrina,
respectivament, juntament amb la tècnica de
Promoció Econòmica, Imma Laborda, van
estrenar el nou trajecte.

La principal novetat, en quant al recorregut, ha
estat la unificació de les dues línies en una de
sola. El bus surt diàriament des de Mas Trader
II sector i passarà per gairebé tots els sectors
de la vila fins arribar al Polígon Industrial Les
Salines. Amb aquesta unió de les línies es pretén
afavorir que els ciutadans i ciutadanes es puguin
apropar tant al nucli urbà com al sector comercial
del Polígon Industrial per fer les seves gestions
i compres.

Precisament, la segona de les novetats està
relacionada amb les gestions que es poden fer
al municipi traslladant-se en transport urbà.
Escoltant les peticions dels usuaris, s’ha ampliat
els horaris. Fins ara, el bus feia el seu darrer
viatge des del nucli urbà cap a les urbanitzacions
a les 10,30 hores.

Amb el nou horari s’amplien dos viatges més,
i els usuaris podran anar del nucli urbà a les
urbanitzacions a les 11,30 i a les 12,30 h.
"Hi havia una reivindicació", explica el regidor
de Promoció Econòmica Antonio Peregrina,
"respecte l’horari de tornada des del nucli urbà
fins a les urbanitzacions, principalment".

Aquesta era una reivindicació de molts usuaris,
especialment els divendres perquè hi ha mercat.

El regidor de Promoció Econòmica, Antonio
Peregrina, ha explicat que aquest canvi, que
s’ha realitzat d’acord amb l’empresa
adjudicatària, Hife, respon a "les demandes
dels usuaris".

S’ha ampliat l’horari dels servei al migdia
i s’han reestructurat les parades
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Amb el document es demana la inclusió de la desembocadura del Foix dins la xarxa europea,
que protegeix les zones humides i les aus

Totes les forces polítiques municipals van
donar el seu suport unànime a la presentació
d'al·legacions al programa Xarxa Natura 2000.

La decisió es va prendre en un ple extraordinari
i urgent, celebrat a petició dels grups polítics
d'ICV, CiU, PPC i ERC.

La Xarxa Natura 2000 és una iniciativa
de la Unió Europea que té l’objectiu
de protegir els hàbitats naturals al territori
de la Unió. Amb les al·legacions presentades
l’Ajuntament de Cubelles demana la protecció
de la desembocadura del riu Foix.

Fins ara, la desembocadura del riu Foix no
estava reconeguda dins de Xarxa Natura 2000.

Les intervencions les va començar la regidora
de Medi Ambient, Maria Lluïsa Romero, que
va exposar les actuacions del consistori
a la zona, referint-se a l’estudi encarregat a
la Universitat de Lleida sobre el lloc. També
va voler deixar clar que la regidoria "no té res
contra Fauna Cubelles" i va demanar
el consens amb l’entitat per poder treballar
plegats ja que "valoro molt positivament
la feina realitzada fins el moment
per l’associació".

La regidora d’ICb Pilar González, va parlar
de la importància de preservar la zona a l’hora
d'aconseguir subvencions supramuniciplas
i comptar amb el consell de les mateixes.

Unanimitat de les forces polítiques en la presentació
d'al·legacions a la Xarxa Natura 2000

Al mateix temps, també va fer una cronologia
de la zona des de l’any 1983, quan va
començar l’actuació a la desembocadura.

ICV, segons la seva regidora Mònica Miquel,
es va "sorprendre gratament" del discurs
de la regidora Romero, ja que "fins el moment
s’havia mostrat contrària a les accions
realitzades per Fauna".

La regidora ecosocialista va valorar "molt
satisfactòriament la protecció de la zona".
El grup, però, va tornar a denunciar la "falta
de previsió i desorganització del govern" i es
va preguntar "què hagués passat si hagués
finalitzat el termini d’al·legacions", a la qual
cosa Marcillas va recordar que "estava previst
aprovar-ho per junta de govern local".

Finalment, Joan Albet (CiU) va destacar
"l'excel·lent moment per continuar treballant
per la zona i començar a recuperar tota
la zona humida, que va des de el pont del
tren fins al mar". Albet també va felicitar
al consistori per "haver arribat a un consens
tan fàcil en aquest punt".

El ple es va emetre en directe per Ràdio
Cubelles, com és habitual. En aquesta ocasió,
però, la particularitat va ser que es va posar
en marxa un nou sistema d'emissió a través
d'internet, gràcies a la intervenció del
Departament d'Informàtica del consistori.

La desembocadura del riu Foix.

Aquests sistema d'emissió supleix els casos
en què la unitat mòbil de l'emissora no estigui
disponible. La prova va resultar satisfactòria
i el ple es va poder seguir a totes les llars de
Cubelles a través del 107,5 de la freqüència
modulada.
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Recolzament total
al projecte d'Estatut a Cubelles

Tots els grups polítics van lamentar l'alta abstenció (57,4%)

L’acte va tenir lloc al Consell Comarcal del Garraf.

La Xarxa d’acompanyament en el municipi,
de la que formen part les poblacions
de Cubelles, Olivella i Canyelles, es va
crear per iniciativa del Consell Comarcal
del Garraf fa quatre anys.

El Club Tennis Arlesiene visita Cubelles
És la primera part d’un intercanvi amb el Club Tennis Cubelles

Set de cada deu votants de Cubelles han
donat el seu vot favorable al projecte d'Estatut
de Catalunya. Un 73,31% dels votants van
decantar-se pel Sí, mentre que el 21,44%
ho va fer pel No.

La jornada electoral va transcórrer dins
la normalitat. Com a la resta de Catalunya,
la participació ha estat molt baixa i a Cubelles
s'ha fixat en un preocupant 42,6%.

Només 3.811 persones, de les 8.947 cridades
a les urnes, van decidir apropar-se als diferents
col·legis electorals per exercir el seu dret
a decidir sobre el projecte d'Estatut
de Catalunya.

La secció sisena (urbanitzacions de Mas
Trader, Corral d'en Cona, Corral d'en Tort,
Ricreu i Les Estoreres) va ser la que va registrar
la menor participació (36,2%), mentre
que la que la secció tercera (47,3%),
que correspon al Molí de Baix, Bardají
i Eixample Bardají Vilanova, la que més
votants va rebre.

En quant als resultats per seccions,
a la secció 1a (nucli antic) un 72,5 %
van votar Sí, un 22,19% No, en blanc
un 4,69% i nul un 0,63%. A la secció 2a
(Eixample/Eixample Nord) els resultats van
ser d'un 75,2% al Sí, un 18,69% al No,
un 4,99% en blanc i un 0,89% nuls.

A la secció 3a, corresponent als sectors Molí
de Baix, Bardají i Eixample Bardají Vilanova,

el 71,9% dels vots emesos van decantar-se
pel Sí, el 20,85% pel No, un 6,77% en blanc
i un 0,39% dels vots van ser qualificats
de nuls.

A la secció 4a, que comprèn els sectors de
l'Eixample la Creu, Santa Maria i Sud Sumella,
el 74,95% van optar pel Sí, un 20,37%
pel No, un 4,85% en blanc i nuls un 0,32%.

En quant als resultats per seccions,
a la 1a (nucli antic) un 72,5 % van votar Sí,
un 22,19% No, en blan un 4,69%
i nul un 0,63%.

A la secció 2a (Eixample/Eixample Nord)
els resultats van ser d'un 78,43 % al Sí,
un 16,5% al No, un 4,06% en blanc
i un 1,02% nuls.

Finalment, la secció 5a, la que aplega als
votants de les urbanitzacions La Gaviota, Parc
de Cubelles, La Solana, Clot del Bassó, Mota
de Sant Pere, Pla de Sant Pere i el barri
Marítim, el 72,76% van dir Sí a l'Estatut,
el 22,6% No, el 3,87% van votar en blanc
i només un 0,32% van ser nuls.

A la secció 6a (urbanitzacions de Mas Trader
I i II, Corral d'en Tort, Ricreu, Les Estoreres
i Corral d'en Cona), que va registrar l'índex
de participació més baix (només el 36,2%),
van donar el seu suport al Sí un 71,6%, al
No un 25,15%, en blanc un 2,63% i nuls
un 0,60%.

Amb el títol “Adolescents i territori: creant
vincles”, la Xarxa d’Acompanyament en
el Municipi (XAM) va organitzar dijous una
jornada adreçada als professionals
de l’educació, en què van participar
nombrosos especialistes.

Mònica Miquel, consellera comarcal de Serveis
Socials, Sanitat i Cooperació, del Consell
Comarcal del Garraf, es va mostrar força
satisfeta pels resultats d’aquesta jornada.

A l’acte, en el que van intervenir, entre d’altres,
Enric Ripollès, cap d’estudis de pedagogia
social, del departament de teoria i historia
de l’educació de la Universitat de Barcelona;
i les psicopedagogues Núria Mestre i Àngels
Figueres, de l’IES Lluch i Rafecas, es va
presentar també la nova revista INFOXAM.

El XAM, de la que formen part les poblacions
de Cubelles, Olivella i Canyelles, es va crear
per iniciativa del Consell Comarcal del Garraf
fa quatre anys i, segons explicava a Ràdio
Cubelles Victor Vergès, responsable del XAM
de Cubelles, es preveu que l’experiència
continuï l’any vinent.

La temporada 2005-2006 del XAM s’ha
tancat oficialment aquest cap de setmana
amb unes colònies a Altafulla, en què han
participat nois i noies dels tres municipis
que integren la xarxa.

El XAM tanca
la temporada amb unes
colònies a Altafulla

Una dotzena d’arlesencs i arlesenques van
visitar, el 3 i 4 de juny, la vila de Cubelles
en un nou capítol dels intercanvis entre
entitats d’ambdós municipis.

Aquest cop l’intercanvi afecta als tennistes
de Cubelles i Arles de Tec, que van viure el
primer capítol del seu agermanament esportiu.

Coincidint amb la Jornada de Portes Obertes
a l’Esport organitzades per la Diputació de
Barcelona i la regidoria d’Esports de Cubelles,
els tennistes dels dos municipis van compartir
dues jornades esportives totalment amistoses.

Dissabte a la nit els membres dels dos grups
van trobar-se al Restaurant del Poliesportiu
en un sopar de germanor, mentre que
diumenge, després dels partits, els jugadors
i jugadores es van acomiadar amb un aperitiu.

La visita del Club Tennis Cubelles a Arles de
Tec està programada per al proper mes
d’octubre, dins del programa d’activitats que
l’Ajuntament de Cubelles i les entitats socials
de la vila porten a terme des de fa uns anys.
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El nou emplaçament del Concurs de Roses
passa la prova
El regidor de Cultura, Miquel Padreny, però, reconeix que caldrà
millorar alguns aspectes per mantenir l’espai

Els actesLa XXIII edició del Concurs Exposició
de Roses Vila de Cubelles va cloure amb
la multitudinària desfilada de moda.
Es posava punt i final a tres dies d’exposició,
en què el Centre Social va passar la prova
com a nou emplaçament del certamen
roserístic.

Miquel Padreny, regidor de Cultura, considera
que "el canvi ha estat positiu i les condicions
del Centre Social són molt millors que la Sala
Multiusos". En aquest sentit, la regidoria no
pensa qüestionar un nou canvi d’ubicació,
malgrat que sí que es farà "una valoració del
que ha fallat i el que es pot modificar perquè
cada edició sigui més lluïda".

En la jornada de dissabte es va enjardinar el
talús de sota la plaça del Castell, acte que
es va fer coincidir amb la presentació dels
nous serveis de jardineria, que porten a terme
les empreses Tegar i Ventall. Els primers
s’encarreguen de les petites zones
enjardinades i les jardineres del nucli antic,
principalment, mentre que Ventall acaba
de guanyar el concurs per al servei
de manteniment dels parcs i jardins
de Cubelles.

El seu director general, José Carlos Eiraz, va
explicar que "fa temps que treballem amb
l’Ajuntament, fent l’esporga de l’arbrat viari,
i en sortir el concurs van veure una magnífica
oportunitat per complir el nostre objecte
social". Ventall és una entitat sense ànim
de lucre amb l’objectiu d’inserir laboralment
a col·lectius fràgils, especialment persones
amb discapacitats, malalties mentals
o persones amb altres dificultats.

Ja estan obertes les inscripcions del curs
de manipuladors d’aliments, organitzat per
la regidoria de Promoció Econòmica.

Aquest curs, que serà impartit per l’Escola
Tuti Serveis Pedagògics i Socials,
és el necessari per obtenir el carnet acreditatiu
segons el RD 202/2000 i autoritzat pel
Departament de Sanitat i Seguretat Social
de la Generalitat de Catalunya.

El carnet de manipulador d’aliments és
obligatori per a tots/es els professionals que,
directa o indirectament, manipulen productes
alimentaris en qualsevol dels moments de la
roda alimentària.

El curs tindrà lloc al Centre Social de Cubelles
el 8 de juliol de 9 a 13 h i el preu del mateix
és de 33 €. Les places són limitades.

Per a més informació i per a inscriure’s,
passeu pel SOLC a l’Ajuntament de Cubelles,
de dilluns a divendres de 10 a 13h., o truqueu
al 93 895 03 00.

També podeu sol·licitar informació per correu
electrònic.

Per altra banda, la regidoria de Promoció
Econòmica ha anunciat que enguany es
tornaran a realitzar les sessions d’aeròbic a
les platges de Cubelles.

L’activitat la portaran a terme els monitors
de l’empresa Fitness Cubelles i començarà
el proper 11 de juliol.

L’activitat, que és gratuïta, es portarà a terme
els dimarts i dijous, a la platja Llarga, i els
dimecres a la de la Mota de Sant Pere. Les
classes, que es faran d’11 a 12 del migdia,
finalitzaran el 30 d’agost i no hi haurà sessió
els dies 15 i 16 d’agost, per ser festius locals.

Josep Marcillas, Miquel Padreny, Llibori
Martínez i Josep Torrents van ser els
encarregats d’inaugurar la present edició.

Les roses concursants, que van omplir la sala
gran del Centre Social, van ser observades
amb els comentaris de Martínez i Torrents,
membres del jurat del concurs.

Dissabte a la tarda va tenir lloc un concert
de música dels alumnes del Taller de Música
Pizzicato, en commemoració del centenari
de la mort d’en Mozart. La música va
acompanyar l’exhibició d’art floral
de la Montse Bertran, de Jardineria Carxen,
que va elaborar centres florals.

Paral·lelament, a l’església de Santa Maria
de Cubelles es va interpretar una lectura
dramatitzada de textos del Quixot, a càrrec
del Grup de Teatre del Casal de Cultura.
L’acte va ser seguit per un nombrós públic.

Diumenge al matí va ser el torn de Roser
Enrique, de Jardineria Hibiscus, qui va mostrar
al públic assistent com es poden fer centres
florals. Els actes van cloure a la tarda amb
la desfilada de moda, que ja s’ha convertit
en un dels actes tradicionals de la festa
roserista. Els establiments organitzadors van
ser la botiga de roba Gris, l’estètica Àgueda
i la Perruqueria Cubelles. En el passi es va
oferir la moda de primavera-estiu d’enguany,
tant infantil com femenina. Unes aplicades
i improvisades models van mostrar aquesta
roba, entre els aplaudiments dels prop
 de 400 cubellencs i cubellenques que els
hi van donar calor des de la plaça del Centre
Social.

El Centre Social va ser l’escenari de la darrera edició del Concurs de Roses.

Obertes
les inscripcions

pel nou curs
de manipuladors

d’aliments.
Es farà al Centre Social de Cubelles.

Activitats a la platja
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Entra en funcionament l’estació de bombeig del Bardají i Marítim
El nou equipament ha de minimitzar els problemes d’inundacions de la zona

Antena 3 emet des del 31 de maig únicament pel canal 49 en el sistema analògic

L’estació de bombeig del sector Bardají
ja funciona a ple rendiment.

Les obres de construcció, executades
per l’empresa Agrovial, SA, ja estan
completament finalitzades i l’estació ja ha
entrat en funcionament. El projecte es va
redactar conjuntament entre l’empresa Sorea
i els Serveis Tècnics Municipals i les obres
han estat finançats per l’Ajuntament
de Cubelles i la Fundación Endesa, que ha
concedit una subvenció de 120.000 €.

Amb la construcció de l’equipament
es crea una connexió directa entre aquesta
estació i l’estació impulsora central, situada
a l’Avinguda Onze de Setembre, que
a la vegada impulsarà les aigües fins
a la depuradora.

El regidor d’Obres i Serveis Viaris, Miquel
Padreny, ha explicat que l’objectiu d’aquesta
nova instal·lació és aconseguir “evitar
inundacions a la zona del Bardají,
especialment al carrer Millera, i a la zona
marítima, perquè les aigües pluvials deixen
de circular per tot aquest sector fins arribar
a l’estació del carrer Xaloc”.

Aquest, precisament, era un dels problemes
principals de la xarxa de clavegueram de la
zona marítima, que fins ara havia de suportar
les seves aigües i les que venien dels sectors
Bardají Vilanova, Eixample Nord, carretera,
Sud Sumella i Santa Maria de Cubelles.

Per a Padreny aquesta obra suposa “la solució
definitiva als problemes que tenim amb
les aigües residuals en aquests sectors i una

L’estació de bombeig del sector Bardají es troba al carrer Millera.

El 31 de maig es van iniciar les emissions
digitals de TV3 al Garraf (TV3, K3/C33, 3/24
i 300). La Corporació va iniciar les seves
emissions des del repetidor del Montgrós un
cop Antena 3 va alliberar el canal 61 del
sistema analògic.
D’aquesta manera, aquells habitatges
de Cubelles que disposin de sintonitzador de
Televisió Digital Terrestre (TDT) i tinguin
l’antena orientada cap al Montgrós veuran

TV3 comença les seves emissions en digital des del Montgrós

els quatre canals en obert de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió.

Aquest canvi obliga als usuaris de televisió
analògica -la convencional- a resintonitzar el
canal d’Antena 3 Televisió, que a partir d’ara
només es veurà al canal 49 del sistema
analògic.
La televisió pública catalana disposa, en les
seves emissions en el sistema de TDT,

de quatre canals. Per una banda els
tradicionals TV3 i K3/Canal 33, que ofereixen
la mateixa programació tant en el sistema
analògic com digital. Pel que fa al canal
3/24, aquest està dedicat íntegrament
a la informació, mentre que el Canal 300
programa sèries històriques de la televisió
autonòmica catalana.

millora significativa dels problemes amb les
pluvials”. Malgrat tot, caldrà veure realment,
quan arribin les primeres pluges importants
que solen donar-se a finals d’estiu, la seva
eficàcia. “Actualment”, explica Padreny,
“amb aquesta, i altres millores que ja hem
fet, hem aconseguit que quan plou
intensament els tolls d’aigua marxin en unes
hores i no s’estiguin dies com ho feien abans”.

L’estació es troba soterrada, per tal
de minimitzar l’impacte visual, al carrer
Millera, i té una capacitat de bombeig d’500
m3 per hora. La instal·lació està formada per
un dipòsit de 25 m3 de capacitat amb tres
bombes de 165 m3/h de cabal.
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Èxit de les primers
visites guiades
al Castell de Cubelles
Les sessions es repetiran els dies
15 i 16 de setembre

Cubelles reedita el seu guardó de bandera
blava per a la platja Llarga
Per altra banda, la platja Llarga de Cubelles
tornarà a lluir aquest estiu el distintiu
de qualitat de la bandera blava, que atorga
anualment la Fundació Europea d’Educació
Ambiental i l’Associació d’Educació Ambiental
i del Consumidor van donar a conèixer ahir
a Madrid les platges que aquest estiu lluiran
la bandera blava de qualitat.

Una trentena de persones
van participar el passat 2
de juny, en sessió de matí
i tarda, en les visites
guiades al Castell
de Cubelles, organitzades
de forma conjunta per

la regidoria de Promoció Econòmica
i el Servei de Patrimoni Arquitectònic Local
de la Diputació de Barcelona.

Les dues primeres visites han estat un “èxit
de participació i els qui han pogut assistir les
han valorat com a molt interessants”, explica
el regidor Antonio Peregrina.

Els comentaris històrics i arquitectònics sobre
Castell dels Marquesos d’Alfarràs els realitzen
la historiadora Raquel Lacuesta i l’arqueòleg
Albert López, de la Diputació de Barcelona.

Les visites, restringides a un màxim de 15
persones, es repetiran els dies 15 i 16
de setembre a les 12 h. Les persones
interessades en inscriure’s en aquestes
jornades es poden dirigir a l’Oficina Municipal
de Turisme (Pl. del Castell, 1), trucant per
telèfon o per correu electrònic
(turisme@cubelles.org).

L’Alcalde de Cubelles, Josep Marcillas, ha
ressaltat la importància de "repetir bandera
a la platja Llarga, la qual cosa demostra que
tenim unes platges de qualitat". Per la seva
banda, Maria Lluïsa Romero, regidora de
Medi Ambient, també ha mostrat la seva
"satisfacció per haver reeditat el guardó".La bandera blava tornarà a onejar a la platja Llarga

de Cubelles.
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VELÁZQUEZ / DALÍ - INICI -
VELÁZQUEZ / ROSALES
GOYA Nº 41
GOYA / TÀPIAS
GOYA / VELÁZQUEZ
DÀLIA (HOSTAL)
DÀLIA - GERANI (FONT)
CTRA / CORRAL D'EN CONA - MOLÍ NOU
CORRAL D'EN CONA (BAR)
CEMENTERI
PL. MERCAT
RAVAL TORRENT (CAP)
PONT RENFE
JARDINS GAUDI - FFCC
PASSEIG FLUVIAL / 11 SETEMBRE
PASSEIG FLUVIAL / LLEVANT
PL. DEL MAR
MALLORCA - BRUC Nº 7
11 DE SETEMBRE / RENFE MAR
PLA SANT PERE
POMPEU FABRA
POMPEU FABRA
PAU CLARIS
LATERAL C-31 (GRUES DE LA ROSA)
LATERAL C-31 (ZONA COMERCIAL SALINES)
LATERAL C-31 - INICI -
LATERAL C-31 (ZONA COMERCIAL SALINES)
LATERAL C-31 (GRUES DE LA ROSA)
PAU CLARIS
JAUME I
JAUME I
PLA SANT PERE
JARDINS GAUDI - FFCC
PASSEIG BARDAJÍ - AV. CATALUNYA
ÀNGEL GUIMERÀ (PL. DE LA FONT)
PASSEIG VILANOVA - ROCACRESPA
PASSEIG VILANOVA (ESCOLA)
PL. OVIDI MONTLLOR
CORRAL D'EN CONA (BAR)
CTRA / CORRAL D'EN CONA - MOLÍ NOU
FONT MAS TRADER
LLIRI - MIMOSA
CAMÈLIA Nº 38
GOYA - VELÁZQUEZ
GOYA - TÀPIAS
GOYA Nº 41
VELÁZQUEZ - ROSALES
VELÁZQUEZ / DALÍ - FINAL -

1
2
3
3

4
5
6
7
8
9

10
11
20
21
22
23
25
32
33
34
29
28
27
26
27
28
29
30
35
32
11
12
13
14
15
16
7
6
17
18

19
3

2
1

7,00
7,00
7,01
7,01
7,02
7,04
7,05
7,05
7,07
7,09
7,10
7,12
7,14
7,15
7,16
7,16
7,17
7,18
7,19
7,20
7,21
7,21
7,22
7,23
7,24
7,30
7,30
7,32
7,34
7,35
7,37
7,38
7,40
7,41
7,42
7,44
7,45
7,46
7,48
7,50
7,50
7,51
7,52
7,53
7,54
7,55
7,56
7,57

8,00
8,00
8,01
8,01
8,02
8,04
8,05
8,05
8,07
8,09
8,10
8,12
8,14
8,15
8,16
8,16
8,17
8,18
8,19
8,20
8,21
8,21
8,22
8,23
8,24
8,30
8,30
8,32
8,34
8,35
8,37
8,38
8,40
8,41
8,42
8,44
8,45
8,46
8,48
8,50
8,50
8,51
8,52
8,53
8,54
8,55
8,56
8,57

9,00
9,00
9,01
9,01
9,02
9,04
9,05
9,05
9,07
9,09
9,10
9,12
9,14
9,15
9,16
9,16
9,17
9,18
9,19
9,20
9,21
9,21
9,22
9,23
9,24
9,30
9,30
9,32
9,34
9,35
9,37
9,38
9,40
9,41
9,42
9,44
9,45
9,46
9,48
9,50
9,50
9,51
9,52
9,53
9,54
9,55
9,56
9,57

10,00
10,00
10,01
10,01
10,02
10,04
10,05
10,05
10,07
10,09
10,10
10,12
10,14
10,15
10,16
10,16
10,17
10,18
10,19
10,20
10,21
10,21
10,22
10,23
10,24
10,30
10,30
10,32
10,34
10,35
10,37
10,38
10,40
10,41
10,42
10,44
10,45
10,46
10,48
10,50
10,50
10,51
10,52
10,53
10,54
10,55
10,56
10,57

11,00
11,00
11,01
11,01
11,02
11,04
11,05
11,05
11,07
11,09
11,10
11,12
11,14
11,15
11,16
11,16
11,17
11,18
11,19
11,20
11,21
11,21
11,22
11,23
11,24
11,30
11,30
11,32
11,34
11,35
11,37
11,38
11,40
11,41
11,42
11,44
11,45
11,46
11,48
11,50
11,50
11,51
11,52
11,53
11,54
11,55
11,56
11,57

12,00
12,00
12,01
12,01
12,02
12,04
12,05
12,05
12,07
12,09
12,10
12,12
12,14
12,15
12,16
12,16
12,17
12,18
12,19
12,20
12,21
12,21
12,22
12,23
12,24
12,30
12,30
12,32
12,34
12,35
12,37
12,38
12,40
12,41
12,42
12,44
12,45
12,46
12,48
12,50
12,50
12,51
12,52
12,53
12,54
12,55
12,56
12,57

13,00
13,00
13,01
13,01
13,02
13,04
13,05
13,05
13,07
13,09
13,10
13,12
13,14
13,15
13,16
13,16
13,17
13,18
13,19
13,20
13,21
13,21
13,22
13,23
13,24
13,30

14,40
14,41
14,42
14,44
14,45
14,46
14,48
14,50
14,50
14,51
14,52
14,53
14,54
14,55
14,56
14,57

15,00
15,00
15,01
15,01
15,02
15,04
15,05
15,05
15,07
15,09
15,10
15,12
15,14
15,15
15,16
15,16
15,17
15,18
15,19
15,20
15,21
15,21
15,22
15,23
15,24
15,30
15,30
15,32
15,34
15,35
15,37
15,38
15,40
15,41
15,42
15,44
15,45
15,46
15,48
15,50
15,50
15,51
15,52
15,53
15,54
15,55
15,56
15,57

16,00
16,00
16,01
16,01
16,02
16,04
16,05
16,05
16,07
16,09
16,10
16,12
16,14
16,15
16,16
16,16
16,17
16,18
16,19
16,20
16,21
16,21
16,22
16,23
16,24
16,30
16,30
16,32
16,34
16,35
16,37
16,38
16,40
16,41
16,42
16,44
16,45
16,46
16,48
16,50
16,50
16,51
16,52
16,53
16,54
16,55
16,56
16,57

17,00
17,00
17,01
17,01
17,02
17,04
17,05
17,05
17,07
17,09
17,10
17,12
17,14
17,15
17,16
17,16
17,17
17,18
17,19
17,20
17,21
17,21
17,22
17,23
17,24
17,30

Parades A - Dilluns a divendres feiners B - Dissabtes feiners i divendres festius

A A A A A/B A/B A/B A/B A/B A/BA

6,30
6,30
6,32
6,34
6,35
6,37
6,38
6,40
6,41
6,42
6,44
6,45
6,46
6,48
6,50
6,50
6,51
6,52
6,53
6,54
6,55
6,56
6,57

H O R A R I S  T R A N S P O R T  U R B À  D E  C U B E L L E S
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RÀDIO CUBELLES

M-Clan actuarà el 15 de juliol dins
dels actes dels 25 anys de Ràdio Cubelles
Les entrades, que tenen un preu de 8 € anticipades i 12 € a taquilla,
ja estan a la venda

El grup de rock M-Clan actuarà el 15 de juliol
al Poliesportiu de Cubelles, dins dels actes
de commemoració del 25è aniversari de Ràdio
Cubelles. El concert és l’aposta principal
de l’emissora municipal per als joves per
aquest any.

La banda M-Clan presentarà a Cubelles
el seu nou disc recull “Retrovisión 1995-
2006”, que va sortir al mercat el 19 de juny.

El disc recull 15 èxits del grup i dos temes
nous: “Oigo Música” i “Bananas”.
A més, l’edició conté un DVD amb tots els
seus videoclips i 12 temes en directe, estrets
del concert de fi de gira que va tenir lloc
l passat 27 d’octubre a la Plaça de Toros
de Murcia.

Així mateix, l’emissora municipal i l’associació
juvenil FreeRock han acordat els grups que
la composen actuïn en el mateix recinte,
abans i després dels artistes principals.

L’objectiu és que la nit sigui una gran festa
juvenil a Cubelles, per la qual cosa s’han
establert preus populars (8 €) per a les
localitats. L’espectacle musical, en el què el
personal i col·laboradors de Ràdio Cubelles
ha posat molta il·lusió, començarà a les 10
de la nit al camp de futbol municipal.

Les entrades estaran a la venda a partir
de la setmana vinent a l’emissora Ràdio
Cubelles (93 895 03 26), les Oficines
e Turisme i el Centre Social de Cubelles;
i a les botigues Gong Discos (Valls), Discos
Quik (Reus), Discos Arsis (Tarragona), Discos
Novax (El Vendrell), Casa Andreu (Vilanova)
i Disco Star (Vilafranca), al preu de 8 €.

Entre el 15 i el 17 de juny es va celebrar el
SupermerCAT de revistes en català, al Centre
Social de Cubelles. Aquesta és una exposició
de l'Associació de Premsa Periòdica en Català
(APPEC), en col·laboració amb els 25 anys
de Ràdio Cubelles, que permet conèixer les
publicacions existents en català als quioscos
del país.

Aprofitant la inauguració del SupermerCAT,
Ràdio Cubelles va fer la signatura dels
convenis de col·laboració amb les entitats
del municipi que han volgut donar suport
a la campanya informativa dels 25 anys
de Ràdio Cubelles. La base del conveni
consisteix en què l’emissora informa, com ve
fent habitualment, de les activitats de les
entitats i aquestes publiquen el nou logo
de Ràdio Cubelles als programes i cartells
informatius. L’emissora ja ha signat fins el
moment una quinzena de convenis entre les
entitats locals que s'hi han volgut sumar,
i espera que a aquesta xifra se sumin nous
convenis de col·laboració.

De fet, en sessió plenària l’Ajuntament va
aprovar per unanimitat declarar l’any 2006
com a “Ràdio Cubelles 25 anys”. L’objectiu
d’aquesta declaració és destacar
la importància històrica, actual i de futur de
Ràdio Cubelles com a mitjà de comunicació
local. És, en aquest sentit, que acompanyada
a aquesta declaració el ple va acordar fer una
crida a la societat civil, i especialment a les
associacions, entitats i col·lectius de Cubelles
perquè col·laborin en la celebració del 25è
aniversari de Ràdio Cubelles, aportant des
de cada àmbit d’actuació accions per
a celebrar i difondre l’aniversari (escoles,
entitats, grups, comerciants, associacions
de veïns…).

Josep Lluís Villanueva, editor d’Informatius
de l’emissora municipal Ràdio Cubelles,
va ser el guanyador del Premi de Periodisme
Radiofònic en la convocatòria de la XIV edició
dels Premis Eugeni Molero, que organitza el
Consell Comarcal del Garraf, pel reportatge
"U%. Tota una vida", que es va emetre
a Ràdio Cubelles amb motiu de la “Setmana
de la Gent Gran de Cubelles 2005”.

Dolors Solé, una cubellenca de 99 anys (U%)
narra en primera persona la seva vida
a Cubelles, des de petita, fins l’època actual.

Explica com els dies de festa tota la família,
grans i petit, es posaven el vestit dels
diumenges per anar a “la sala de festes” del
poble. Els viatges a Barcelona per veure els
tiets; la vida durant la república; la guerra
civil; la foscor de l’època franquista;

Convenis amb les entitats

Josep Lluís Villanueva
guanya el XIV

Premi Eugeni Molero
de Periodisme Radiofònic

Ràdio Cubelles i les entitats signen els convenis
de col·laboració.
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la construcció de la tèrmica i les protestes
veïnals que la van precedir. I, entre d’altres
coses, el secret de la seva longevitat i els
canvis que ha experimentat la vila de Cubelles
on, fa uns anys, “es coneixia tothom i a hores
d’ara ja no coneix a ningú”.

El reportatge és l’extracte d’una entrevista,
d’aproximadament una hora i mitja de durada,
que es resumeix en 21 minuts.

David Hernández veí d’Abrera, va ser
el guanyador del I Campionat Pro Evolution
Soccer 5, disputat el 10 de juny al Centre
Social. Aquest és un dels molts actes
de celebració dels 25 anys de Ràdio Cubelles,
impulsat pels integrants del programa "L’Home
del Gag". Nacho Cacao, vilanoví i col·laborador
del programa "KSona" de Ràdio Cubelles,
és el segon classificat, mentre que la tercera
posició se l’ha endut el cubellenc Àngel
Llerena.

Pel que fa al concepte de realització, es
prescindeix de la veu del locutor, que només
s’utilitza per donar alguns titulars i alguna
dada molt concreta, i per tal de situar l’oient
en una època o esdeveniment en particular
es fan servir músiques descriptives, arxius
sonors originals o efectes especials.

David Hernández, primer classificat del I Campionat
de Pro Evolution Soccer 5

El Campionat, en el què van participar 32
inscrits va començar a les deu del matí,
i després de fer un descans per dinar
al migdia, es va tornar a reprendre a les cinc
de la tarda. La semifinal i la final es va poder
seguir des d’una pantalla gegant i, a més,
la transmissió es va poder seguir en directe
gràcies a les narracions realitzades per Marc
Machado i Magí Fortuny, presentadors de
"L’Home del Gag".

El lliurament de premis, que va comptar amb
el regidors, Miquel Àngel López d’Esports;
Joan Rodríguez d’Acció Social, Pilar González
de Joventut i Educació; i Xavier Grau
de Comunicació i Participació Ciutadana.

Des de l’emissora municipal s’ha volgut agrair
el suport de l’Associació d’Hostaleria i Comerç,
el XAM, l’Espai Jove, i les regidories d’Acció
Social, Promoció Econòmica, Esports,
Comunicació i Educació i Joventut.

Paral·lelament, i durant tot l’any 2006,
l’emissora municipal farà servir l’eslògan
“Ràdio Cubelles fa 25 anys. Demana un
desig”. Per a difondre la imatge de la ràdio
local s’han instal·lat dues grans pancartes
a la façana del Casal de Cultura on es troben
instal·lats els estudis de Ràdio Cubelles
i banderoles tant a la carretera C-31 com
a la plaça del Mercat de Cubelles.

El propòsit és fer conèixer tant la nova imatge
corporativa, amb l’estrena del nou logotip
de l’emissora, com seguir informant
a la població que Cubelles té una ràdio local
que ha complert 25 anys.

Amb aquesta campanya també s'espera
aconseguir que col·laboradors, treballadors,
i gent vinculada amb el mitjà durant aquests
25 anys es posin en contacte amb Ràdio
Cubelles perquè puguin participar d'una Gran
Festa que s'està preparant per finals d'any.

També s'ha estrenat la nova web de Ràdio
Cubelles (www.radiocubelles.cat) en la què
es pot escoltar l'emissió on line i consultar
tota la informació referent a l'emissora.

A la web s'han incorporat algunes finestres
on es pot escoltar àudio i veure vídeo d'alguns
dels actes festius dels 25 anys.

Josep Lluís Villanueva rebent el premi Eugeni Molero.

Els actes
de commemoració
del 25è aniversari

segueixen.
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