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La Policia Local reforça el quadre
de comandaments amb un inspector
Miquel Córdoba es va incorporar el passat 1
d'octubre a la Policia Local de Cubelles. Aquesta
és una de les primeres mesures que marcava el
Pla de Qualitat i Millora de la Policia Local,
presentat recentment. Córdoba (Barcelona, 1951)

és un professional vinculat al llarg de tota la seva
trajectòria a les policies locals, altament format
i que defensa un model de proximitat de la Policia
Local de Cubelles.
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El novembre serà mes
de jornades gastronòmiques
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La Diputació de Barcelona
gestionarà la recaptació
municipal
El nou CAP estarà construït
dintre del 2007
Cubelles ja és
"Ciutat Educadora"
Nou govern en minoria
a l'Ajuntament de Cubelles
L'OPIC es dóna a conèixer
a la ciutadania

Cubelles sol·licita aigua
a la xarxa Ter-Llobregat

Entra en vigor el Reglament
de Participació Ciutadana (RPC)

El ple de l'Ajuntament de Cubelles va aprovar sol·licitar
la connexió del municipi a la xarxa general d'aigües
Ter-Llobregat. La decisió radica en la necessitat cada
cop més urgent d'aportar aigua potable de qualitat
a la xarxa cubellenca.

El passat 26 d'octubre va entrar en vigor el Reglament
de Participació Ciutadana i el Reglament d'Organització
i Funcionament del Consell de la Vila. Aquests dos
documents van quedar definitivament aprovats en
el ple del passat mes de setembre. Per a Xavier Grau,
regidor de Participació Ciutadana, aquest "és un
document que esperem transformi radicalment
la relació entre l'Ajuntament i la ciutadania".

Departament de Comunicació

TELÈFONS D'INTERÈS

Telèfons d'urgències
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

112
93 895 01 32
062 - 93 814 70 50
091 - 93 893 25 08
088
085 - 93 815 00 80
061
93 895 38 24
93 893 16 16
93 896 00 25
93 814 30 30
93 895 67 71

Telèfons de serveis
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 municipals
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L'ALCALDIA INFORMA

Una decisió inevitable

C

om la majoria dels veïns i veïnes
de Cubelles coneixeran, des del passat 10
d'octubre el govern municipal està en minoria.
La meva decisió, consensuada amb els meus
companys del grup de l'Entesa per Cubelles,
de cessar dels seus càrrecs als representants
d'ERC i el PSC, ha deixat a l'equip de govern,
de moment, amb només cinc regidors: tres
d'Entesa per Cubelles i dos d'Iniciativa per
Cubelles.
Després de més d'un any de problemes, intent
de moció de censura, votacions
contradictòries, debat dels pressupostos
del 2006, escrits en contra, ... la gota que
ha fet vessar el got han estat les declaracions
públiques que els regidors d'aquestes
formacions han fet manifestant la seva
voluntat de substituir al grup que represento
-i que fins al moment ostenta l'alcaldia- per
un altre que hi ha a l'oposició (ICV).
Malgrat el que puguin dir els grups cessats,
és evident que els problemes de confiança
entre els membres del govern existeixen des
de fa temps i ha estat ara, davant d'aquesta
evidència manifesta de voler-nos fora
del govern, que m'he vist obligat a prendre
una decisió que he tractat d'evitar en el darrer
any i mig. Els grups d'ERC i el PSC no volen
que seguim al govern municipal, tal i com va
decidir el poble en les darreres eleccions
atorgant-nos, una vegada més, la condició
de llista més votada.

té molt a veure amb la proximitat
de les eleccions municipals i amb decisions
a nivell polític o interessos de partit, és el
poble de Cubelles.
Després d'una dura legislatura, en què
l'experiència de govern quatripartit no ha
donat el resultat que s'esperava, ara haurem
de patir uns darrers mesos de govern
en minoria que és possible que retardi
o impossibiliti tirar endavant projectes
necessaris per a la població cubellenca,
en els que molts havíem posat la nostra
confiança, un cop coneguts els darrers
resultats econòmics municipals, en poder
resoldre situacions crítiques que la nostra
vila requereix amb actuacions immediates
i concretes.

Josep Marcillas i Massuet
Alcalde de Cubelles

En aquesta polèmica, crec sincerament que
no hi ha vencedors ni vençuts. La única
"víctima" de tota aquesta situació, que sospito
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PLENS MUNICIPALS
Ple ordinari del 18 de setembre de 2006

El ple aprova definitivament el Reglament
de Participació Ciutadana (RPC)
L'adhesió al servei del Centre d'Atenció d'Animals de Companyia
(CAAD), endavant
ALCALDIA
El ple deixa sobre la mesa la proposta
de canviar la forma de gestió i aprovar
el reglament i el projecte d'explotació
del servei de neteja viària, amb els vots
favorables del PSC, ICb, ERC, CiU, ICV i PPC
i els contraris d'EC-FIC.
Per unanimitat s'àprova definitivament
l'adhesió de Cubelles al Consorci del Govern
Territorial de Salut del Garraf i els seus
estatuts reguladors.
Tots els grups municipals, amb la única
abstenció d'ICV, van donar el seu suport a la
sol·licitud de connexió de la xarxa municipal
d'aigua potable a la xarxa general d'aigües
del Ter-Llobregat, donat que urgeix aportar
nous cabals d'aigua potable de qualitat a la
xarxa de Cubelles.

REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Queda aprovat de forma definitiva
el Reglament de Participació Ciutadana
i el Reglament d'Organització i Funcionament
del Consell de la Vila de Cubelles, amb
les úniques abstencions dels regidors d'ICV.

REGIDORIA D'ACCIÓ SOCIAL
El ple aprova l'adhesió al servei del Centre
d'Atenció d'Animals de Companyia (CAAD)
de la Mancomunitat Intermunicipal

Penedès-Garraf, amb els vots favorables d'ECFIC, ICb i ERC, els contraris de CiU i PPC
i les abstencions del PSC i ICV.

Ple extraordinari
del 4 d'octubre de 2006
ALCALDIA
Es designen als membres de les meses
electorals dels comicis al Parlament de
Catalunya, que se celebraran el proper
1 de novembre.

Ple ordinari
del 16 d'octubre de 2006
ALCALDIA

REGIDORIA D'URBANISME, PLANEJAMENT
I MEDI AMBIENT
Amb les abstencions dels grups de l'oposició
(CiU; ICV i PPC), l'Equip de Govern (EC-FIC,
PSC, ICb i ERC) va aprovar la rectificació
de la descripció de la porció d'uns terrenys
del Clot del Bassó i el reconeixement
de la titularitat dominical dels mateixos
a favor de l'Estat.
Va aprovar amb els vots contraris dels grups
de l'oposició la rectificació d'una finca
adjudicada al projecte de compensació del
Pla de Sant Pere de Cubelles que quedarà
destinat a sistema local de jardí públic.
Amb la única abstenció del grup del PPC,
es va aprovar provisionalment la modificació
puntual del Pla General de correcció d'errors
a l'àmbit del tennis de la urbanització Mas
Trader I.
Finalment, es va aprovar la modificació
puntual del Pla General que afecta a l'article
47 del text refós de les normes urbanístiques,
amb els únics vots contraris del grup de CiU.
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Dona compte dels decrets d'alcaldia
de cessaments dels regidors Joan Andreu
Rodríguez i Serra (ERC), Maria Lluïsa Romero
(PSC) i Miguel Ángel López (PSC), així com
dels nomenament dels regidors Antonio
Peregrina i Albarral (EC-FIC) i Pilar González
i Escoda (ICb) com a tercer i segon tinent
d'alcaldes, respectivament.
S'aprova, amb les úniques abstencions dels
regidors d'ICV, el canvi de qualificació
i la cessió gratuïta al Servei Català de Salut
de la Generalitat de Catalunya dels terrenys
on s'ha de construir el nou CAP de Cubelles.

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
S'aprova amb els vots favorables dels grups
d'ICV, PSC, ICb i ERC, els contraris de dos
regidors d'EC-FIC i CiU, i les abstencions
d'un regidor d'EC-FIC i el PPC la moció
presentada per ERC i PSC de delegació
de la recaptació municipal a la Diputació
de Barcelona.

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Junta de Govern Local
del 8 d'agost de 2006

informatius de la bandera blava a la platja
Llarga de Cubelles, per import de 3.166,80 €.

ALCALDIA

La Junta aprova la neteja i adequació
del solar entre els carrers Ciutat de Barcelona,
Darius Huguet, Verge de Montserrat, a càrrec
de l'empresa Roca Gómez per un import de
3.480 €.

Modifica el contracte menor amb Dell
Computer SA per al subministrament
de servidors, quedant fixat l'import en
10.925,02 €.

REGIDORIA D'EDUCACIÓ
Subvenciona al CEIP Josep Andreu Charlie
Rivel amb 3.560 €, per a l'any 2006.

Encarregat a Samex SL la construcció d'un
espai per a contenidors al carrer Sumella,
per un import de 3.455,64 €.

S'aprova la certificació número 4 de les obres
d'ampliació de la llar d'infants "La Draga",
del mes de maig i juny que executa Obres
Quintana SA, per import de 49.255.29 €.

Junta de Govern Local
del 12 de setembre de 2006
ALCALDIA
Aprovat el contracte menor amb Servillum
Cunit SL per a les obres de manteniment
de l'edifici del Jutjat de Pau, per un import
de 4.350 €.

REGIDORIA D'OBRES I SERVEIS VIARIS
Compra a Botigues Punt de les Pintures SL
material per a la senyalització viaria, per
import de 2.912,79 €.

REGIDORIA DE CULTURA
Contracte a l'empresa Majó Jardiners SL per
a la decoració del Centre Social en motiu deL
XXIII CONCURS Exposició de Roses Vila de
Cubelles, per import de 4.999,99 €.
Lloguen a l'empresa TIK-90 SL els aparells
de climatització del Pavelló Poliesportiu
Municipal i la Sala Multiusos La Mota,
per import de 10.038,64 €.
Modifica el contracte amb l'Agrupació
Musical Si Bemoll, per contractar a la Cobla
Reus Jove, quedant fixat el nou import en
3.000 €.

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
Contracte el grup Sonocarbie per a la Festa
de la Verema 2006, per un import de 5.500
€. També es contracta a l'Associació Adifolk
per a l'actuació d'un grup folklòric de Polònia
en motiu de la mateixa festa per import
de 2.610 €.
Queda aprovat el conveni amb l'Associació
Provincial d'Atraccions en Fires i Festes durant
la celebració de la Festa Major i les Festes
d'Estiu de Mas Trader.

REGIDORIA D'HISENDA
Fixa en 350 € el preu públic dels estands
de la festa de la Verema.

ALTRES TEMES
S'aprova el preu públic del teatre de la Festa
Major 2006, "Mentiders", que es fixa en 8 €
anticipada i 12 € a taquilla.
Contracta a l'empresa Uníson per
a la sonorització i il·luminació del Festival
La Mota, per import de 2.552 €.
Modifica el contracte amb Maria Carmen
Chaves Sánchez-Pastor per la gestió de la
publicitat del concert d'M-Clan, quedant
fixant el nou import en 2.172,93€.
S'aprova el contracte menor amb l'empresa
Semac per a la instal·lació de plafons

REGIDORIA DE SANITAT

Junta de Govern Local
del 22 d'agost de 2006
ALCALDIA
Contracta a l'empresa Serviturisme SA
per a l'elaboració d'un estudi de viabilitat
econòmica del contracte d'execució d'un
complex mixt hoteler i esportiu, per un import
de 6.960 €.
Aprovat el contracte amb l'empresa Petrogarraf
SL per al subministrament de gasoil per al
generador del Centre Social per import total
de 6.000 €.

REGIDORIA D'EDUCACIÓ
S'aprova la certificació número 5 de les obres
d'ampliació de la llar d'infants "La Draga",
del mes de juliol executades Obres Quintana
per import de 64.757,02 €.
Queden aprovats el plec de clàusules
i el de prescripcions tècniques del contracte
de rènting d'una centraleta telefònica per al
CEIP Vora del Mar, per un import màxim de
6.814,68 €.
Queda aprovat el contracte amb Fusteria
Cubelles SL pels treballs de manteniment de
fusteria al CEIP Charlie Rivel per import
4.064,32 €.

REGIDORIA D'HISENDA
Fixa en 15 € el preu públic de venda
del llibre "El Círcol Cubellenc (1890-1939)
mig segle d'història de Cubelles a través de
la seva entitat pionera" de Joan Vidal i Urpí,
guanyador de la beca d'investigació local
2004.
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S'aprova el contracte menor de manteniment
i pupil·latge de les embarcacions de salvament
de les platges amb l'empresa Difurent SL,
per import de 3.004,40 €.

REGIDORIA D'HISENDA
Fixen els preus públics de les activitats
de l'espai de la gent gran que serà de 3 euros
per participant per l'activitat de taller per
a la gent gran organitzat per la Regidoria
d'Acció Social i Sanitat.
També es fixen els preus del joc de plaques
de cava i l'ampolla de cava de la Festa
de la Verema 2006, que seran de 2 i 6 €,
respectivament.
S'anul·len diversos preus públics
de la regidoria de Cultura.

REGIDORIA D'EDUCACIÓ
Dóna el vist-i-plau al conveni
de col·laboració amb el Consell Comarcal
del Garraf i els ajuntaments de la comarca
per a la planificació del transport escolar
col·lectiu no obligatori de l'alumnat d'educació
obligatòria, curs 2005-2006. A Cubelles
s'estableixen 4 rutes que representaran
pel consistori cubelles una despesa
de 5.095,69 €, corresponent als anys 2005
(1.698,56 €) i 2006 (3.397,12 €)

REGIDORIA D'ESPORTS
El camp de futbol 7 i el camp de futbol
municipal de Cubelles han millorat el sauló
després de l'aprovació del contracte menor
amb l'empresa Profesional Sportsverd Futbol
SL per realitzar les corresponents obres de
manteniment, per un import de 6.685,22 €.

JUNTA DE GOVERN LOCAL
REGIDORIA DE MEDI AMBIENT
S'aprova el contracte menor amb Serveis
Marítims i Costers SL per a la instal·lació
i manteniment anual dels serveis
d'accessibilitat de la platja Llarga de Cubelles,
per import de 7.540 €.

ALTRES TEMES
Revisen els preus del contracte de lloguer
del Cinema Mediterrani, que queda fixat en
8.965,46 € anuals.

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
S'accepta la subvenció de la Diputació
de Barcelona per a programes de suport
als pactes territorials de 12.000 € en accions
d'intermediació i 4.990,65 € en accions
de prospecció d'empreses.
També s'aprova l'acceptació de la subvenció
del Departament de Treball i indústria per
a la contractació durant tres mesos de dos
treballadors desocupats per a la realització
d'obres i serveis d'interès general i social,
amb un import total de 10.671,15 €.

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT

Junta de Govern Local
extraordinària del 18
de setembre de 2006
REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
La Junta de Govern Local va aprovar sol·licitar
un ajut de 12.000 € al Departament
de Política territorial i Obres Públiques
de la Generalitat de Catalunya dins
de la convocatòria d'ajuts per a la millora
del transport urbà a determinats municipis
inclosos dins l'àmbit del sistema tarifari
integrat de l'Autoritat del Transport Metropolità
(ATM) que no formin part de l'Entitat
Metropolitana del Transport (ETM).

Junta de Govern Local
del 26 de setembre de 2006

Concedeix una subvenció de 5.000 €
al grup de natura G.I.R.C, integrat a l'ADF
Puig de l'Àliga.

REGIDORIA D'URBANISME I PLANEJAMENT
S'aprova inicialment la modificació puntual
del Pla Parcial del Polígon Industrial Les
Salines, consistent en el canvi de la definició
geomètrica de la zona verda situada a la illa
delimitada pels carrers Vallespir, Maestrat,
Empordà i Garraf, per canviar la forma
trapezoïdal actual per una de rectangular,
amb una geometria més funcional.

Oficina de Participació
i Informació Ciutadana

ALTRES TEMES
S'aprova definitivament la revisió del projecte
de construcció d'una estació de bombeig per
donar solució als problemes de clavegueram
de la zona Bardají-Marítim de Cubelles amb
un pressupost total d'execució per contracte
de 351.074,70 €.
S'aprova la modificació del contracte d'obres per
a l'execució del projecte bàsic i executiu per
a la construcció d'una estació de bombeig per
solucionar els problemes de clavegueram de la
zona Bardají-Marítim del municipi de Cubelles,
quin import final és de 287.530,18 €.

ALCALDIA
S'aproven i es deneguen diverses sol·licituds
d'entitats i particulars.
Aprovada la revisió de preus del contracte de
prestació del servei de cementiri de Cubelles
amb l'empresa Fusteria Cubelles S.L., quedant
fixat el mateix en un import absolut
de 1.376,94 €, que sumats a l'import
del contracte suposen un import total
de 38.591,61 €.

Informa't i Participa
L'Oficina de Participació i Informació Ciutadana
(OPIC) és una de les mesures d'informació
i atenció ciutadana implantades al Reglament
de Participació Ciutadana de Cubelles (RPC),
aprovat definitivament en la sessió plenària
del 18 de setembre de 2006 (art. 18).
L'OPIC té per objectiu agilitzar els tràmits,
canalitzar les peticions i informar del
funcionament de l'Ajuntament, oferint un
servei integral a la ciutadania perquè
aquests puguin resoldre tràmits administratius
o d'informació, facilitant la relació entre
Administració i ciutadans.
La implantació de l'OPIC s'anirà fent
de forma progressiva a mesura que es vagi
posant en funcionament el Reglament de
Participació Ciutadana recentment aprovat.

HORARI D'ATENCIÓ CIUTADANA
dilluns a divendres de 10 a 14 h.;
dijous de 17 a 19 h. i dissabtes de 10 a 13 h.

REGIDORIA D'EDUCACIÓ
S'aprova la rectificació d'una errada material
a la Junta de Govern Local del 8 d'agost,
relativa als mesos referents a la certificació
número 4 de les obres d'ampliació de la llar
d'infants municipal La Draga.

Pl. de la Vila, 1
Tel. 93 895 03 00 Fax. 93 895 27 29
opic@cubelles.org www.cubelles.cat
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ACTIVITATS CENTRE SOCIAL
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.

Cursos
Dimarts i dijous
10 a 12 h. Cursos de Català
Org. Regidoria de Cultura
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
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”

Exposicions
Del 9 d’octubre al 5 de novembre. Exposició d'olis de l'artista cubellenca Olga Gómez.
Del 6 de novembre al l'11 de desembre. Exposició fotogràfica del Grup d'Estudis Cubellencs Amics
del Castell
Del 12 al 28 de desembre. Exposició itinerant del Grup Estudis Penedesencs

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

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

Dilluns
10 a 11 h. Ioga
11 a 12 h. Taller de memòria. Cicle inicial
12 a 13 h. Taller de memòria. Cicle continuació
10 a 11 h. Taller de memòria. Cicle seguiment
Dimarts
10 a 11 h. Manteniment

Horaris d'entitats
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.

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.

Dimecres
10 a 11 h. Taller de dietètica

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

Dijous
10 a 11 h. Aeròbic

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

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

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

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

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

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

Divendres
10 a 11 h. Taitxi

Activitats de l'Espai Jove
Dilluns
18.30 a 20 h. Dibuix artístic,
amb Vicente Segrelles

Dimarts
18.30 a 19.30 h. Dansa del ventre,
amb Carmen Castro

20 a 21.30 h. Expressió teatral,
amb Mercé Bosch

Dimecres
19 a 20,30 h. Fotografia,
amb Espe Pons

Dijous
20.30 a 22 h. Dansa del ventre,
amb Carmen Castro

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.
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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.

Tallers educatius a l'IES de Cubelles

Educació confirma la construcció de la tercera escola de primària
després de la visita realitzada a finals del mes de setembre pels
tècnics arquitectes
Els alumnes de l'IES de Cubelles participaran
dels tallers educatius que ofereix el PIDCES
(Programa Informació i Dinamització
als Centres d'Educació Secundària) dins del
"Catàleg d'activitats per a joves 2006" que
ofereix la Oficina del Pla Jove de la Diputació
de Barcelona. D'aquesta manera els alumnes
rebran aquesta formació durant el curs escolar
dins les seves classes participant en diferents
tallers.
Els de primer d'ESO elaboraran el taller
"Joc gegant de prevenció dels trastorns de la
conducta alimentària"; els de segon d'ESO,
"Prevenció de conductes de risc: àmbit social";
els de tercer d'ESO, "Taller de prevenció
de relacions abusives per a adolescents
i joves". Per últim, ja s'ha impartit en els
grups de quart d'ESO i primer de Batxillerat
el taller de "Formació per a estudiants" dins
l'àmbit de l'associacionisme i participació
juvenil, i a càrrec de l'Associació de Joves
Estudiants de Catalunya (AJEC), l'objectiu
del qual és oferir als estudiants eines
de capacitació i habilitació social personal
per poder programar, d'una manera autònoma,
activitats per al foment i la promoció
de l'associacionisme i la participació juvenil.
La regidora Pilar González ha dit que "s'ha
valorat conjuntament amb l'equip directiu
del centre la importància d'impartir aquest
tallers que aniran a càrrec de professorat

qualificat i que tractarà diferents temes segons
l'edat, l'evolució de l'alumne i l'etapa escolar".
Els tallers estan subvencionats per la regidoria
d'Educació i Joventut de l'Ajuntament
de Cubelles i per la Diputació de Barcelona
al cinquanta per cent. Aquest catàleg recull
un conjunt d'activitats concertades amb
entitats que treballen en l'àmbit juvenil.

Tercera escola
D'altra banda, la regidora ha confirmat
la construcció de la tercera escola de primària,
després que arquitectes del Departament
d'Educació de la Generalitat de Catalunya
hagin visitat fa pocs dies els terrenys del futur
centre, que es construirà a la zona escolar
on està l'IES de Cubelles. Amb aquesta visita
s'engega el procés de construcció de la tercera
escola de dues línies, que seguirà amb
la cessió dels terrenys per part de l'Ajuntament
i amb la redacció del projecte. La regidora
d'Educació ha explicat que "es tracta d'un
procés llarg però que comença abans del que
ens pensàvem".
Pel que fa als terminis es preveu que es faci
una primera fase d'educació infantil per
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al curs 2008-2009, però que depenent
de l'estadística del creixement que experimenti
el municipi podria accelerar-se el procés.
Per a González "es tracta de no tornar a la
massificació que es va arribar al col·legi
Charlie Rivel per no perdre espais educatius
dels centres docents". L'edifici és previst que
miri al mar i que tingui un accés diferent a
l'actual IES per evitar aglomeracions.
A més, Pilar González aposta pel creixement
de futurs edificis educatius en la mateixa
zona. "Si convé haurien d'haver més centres
en aquesta zona d'equipaments escolar, ja
que no es descarta la implantació en un futur
de mòduls formatius", apunta la regidora.

Comencen les activitats de tardor
de l'Espai Jove
Es pot fer dansa del ventre, fotografia i expressió teatral
i es prorroga la inscripció de l'activitat de fotografia
El passat 2 d'octubre van començar
les activitats que ha programat l'Espai Jove
per aquesta tardor. Aquest trimestre tindran
lloc, en diferents espais del Centre Social,
les activitats de dibuix artístic, dansa
del ventre i expressió teatral.

En el cas de dibuix artístic i expressió teatral,
queden places disponibles per a inscriure'shi. Els grups de dimarts i dijous del curs
de dansa del ventre estan complerts, i degut
a la gran demanda d'aquest taller s'obrirà un
tercer grup, l'horari del qual està per confirmar.

El curs de fotografia, però, no va començar
el dia previst per manca de participació.
Les inscripcions es van allargar una setmana
més en previsió que s'inscrigui la gent
necessària per tal de tirar el curs endavant.

Curs de formació
per a Agents de Lleure
i de l'Esport
Les classes, dirigides a monitors
de lleure i esportius, seran
gratuïtes i començaran el 13
de gener
L'Ajuntament de Cubelles, a través de les
regidories d'Acció Social, Sanitat, Educació
i Joventut, ha organitzat un curs de formació
per a agents del Lleure i l'Esport que treballarà
la prevenció i detecció de conductes de risc
per a joves.
Les classes, que estan subvencionades
íntegrament i que gestiona la Diputació
de Barcelona, començaran el 13 de gener
i es realitzaran durant 3 dissabtes del mes
de gener de 10 a 13 hores i de 17 a 20
hores. L'objectiu del curs és formar el personal
tècnic i el col·lectiu de monitors d'esport
i de lleure que treballen amb joves perquè
actuïn com agents de prevenció. S'atorgarà
un diploma del curs amb un mínim del 80%
d'assistència.
Per a més informació i inscripcions
cal adreçar-se a la regidoria d'Acció Social
i Sanitat (passeig Narcís Bardají, 12.
Tel. 93 895 24 57) o a la regidoria de Joventut
i Educació (Centre Social Tel. 93 895 03 61)

La regidoria d'Educació impulsa el projecte

"Cubelles, Ciutat educadora"
Per altra banda, el ple de l'Ajuntament
de Cubelles va aprovar el 17 de juliol
per unanimitat l'adhesió a la Carta de Ciutats
Educadores i a l'Associació Internacional
de Ciutats Educadores. Amb aquest adhesió,
l'Ajuntament reafirma el seu compromís amb
el dret de tots els habitants de la vila
a l'educació i es compromet a posar en marxa
els principis bàsics per a l'impuls educatiu
de la ciutat tal i com es descriuen a la carta.
Aquest impuls implica tota la ciutadania
de Cubelles, els seus agents socials i les
seves entitats. A través dels principis
de la Carta de Ciutats Educadores, la regidoria
d'Educació vol engegar un projecte
de vertebració ciutadana entorn del fet
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educatiu, de foment dels valors de la
participació democràtica i del civisme,
de dinamització del teixit cultural i associatiu
de la vila.
El primer objectiu del projecte Cubelles,
ciutat educadora és l'elaboració d'una Guia
de l'oferta educativa de la vila, on es visualitzin
totes les actituds, espais, propostes, entitats,
etc. que contribueixen a la nostra formació
com a ciutadans i ciutadanes.
Per tal de donar a conèixer el projecte,
el passat 19 d'octubre es va convocar
a les entitats de Cubelles a un acte
en que s'exposaran les noves línies de treball
i els camins per a participar-hi.

ACCIÓ SOCIAL
Tornen els tallers "En família"
Són una eina de prevenció del risc social en la infància i l'adolescència
La regidoria d'Acció Social de l'Ajuntament
de Cubelles, juntament amb la Llar d'Infants
La Draga i la seva AMPA, ha reactivat els
tallers "En família", que proposen intervenir
en la prevenció del risc social en la infància
i l'adolescència. Les trobades, dirigides als
pares i mares d'infants de fins a 3 anys,
faciliten un espai on les famílies es poden
trobar per compartir experiències i parlar
de temes comuns que els neguitegen.
En els tallers es treballen psico-sòcio-afectius
de l'infant o relacionats amb l'aprenentatge
d'hàbits segons l'estadi evolutiu en el que es
troben.
La regidoria considera que "cal un espai on
tant els grans com els petits puguin compartir
una estona de joc que els pugui ajudar
a aprendre més sobre la seva relació familiar,
i possibilitar la relació amb altres famílies".
Es per aquest motiu que s'organitzen aquests
tallers que serviran per trencar el gel i poder
desenvolupar una posterior tertúlia, en la que
es busca la participació del màxim possible
dels assistents amb les seves aportacions
i experiències. Els tallers, però, no pretenen
en cap cas convertir-se en una teràpia
de grup, ni es garanteix la resolució
del problema familiar. Es tracta d'un espai
per a l'orientació i l'intercanvi d'experiències.
"En família" es porta a terme el 3er dimarts
de cada mes. L'activitat s'inicia a les 17 hores

amb el taller. Aquest és un espai on es realitza
una activitat conjunta entre pares i fills dirigida
per un expert, de manera que en tot moment
es troba conduïda cap al posterior debat,
col·loqui o xerrada. A les 17,30 hores es dóna
pas a la tertúlia -dirigida als pares i maresi la ludoteca -de la que participen els infantsDurant la tertúlia s'orienta als adults per poder
tractar el tema que els inquieta amb els petits
de la casa. Finalment, la jornada es tanca
amb l'arreveure, que finalitza a les 7 de la
tarda i que consisteix en un resum de la
tertúlia i la presentació del que serà la següent
sessió.
Els tallers, impartits per professionals
de l'Associació Catalana d'Atenció Precoç
i una art-terapeuta, van començar el 17
d'octubre, dedicat a L'educació emocional
i l'autoestima.
El 21 de novembre es tractarà el tema I quan
no volen menjar, què fem?.
El 16 de gener El cos et diu coses. Estimular
en els fills/es el desenvolupament motriusensorial.
El 20 de febrer Com ajudar al nostre fill/a
a controlar els esfínters?.
El 20 de març Activitats extraescolars:
El benefici de l'activitat aquàtica.
El 17 d'abril Les relacions entre germans:
com ajudar al nen/a gelós/a?; i es tancaran
el 15 de maig amb el taller Què puc fer amb
les enrabiades del meu fill/a?

Acció Social posa en marxa
noves activitats a l'espai de la Gent Gran
El Taller de Memòria està adreçat a persones que pateixen sovint
lapsus de memòria
Des del mes de setembre estan novament en
funcionaments els cursos i tallers de l'Espai
de la Gent Gran, organitzats per la regidoria
d'Acció Social i Sanitat. Aquestes activitats,
que es porten a terme de 10 a 11 hores,
tenen una durada trimestral i un cost mensual
de 3 €.
Enguany es repeteixen els tallers de ioga,
aeròbic i tai-txi, els dilluns, dijous i divendres,
respectivament, i es posen en marxa
els de manteniment (dimarts) i el de dietètica
(dimecres).

Per altra banda, el passat 2 d'octubre es va
iniciar el tradicional Taller de memòria,
organitzat per la regidoria d'Acció Social
i Sanitat. El taller està adreçat a gent gran,
i no tant gran, que pateixen sovint lapsus
de memòria. El curs es realitza els dilluns
en tres grups. A les 11 es fa el taller d'iniciació
a la memòria; de 12 a 13 hores el taller
de continuació; i de 13 a 14 hores el taller
de seguiment. Aquesta activitat, que és
gratuïta, dura un trimestre, per la qual cosa
està previst que acabi el proper mes
de desembre.
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Comencen els preparatius
de la campanya solidaria
"Una joguina, un somriure"
La regidoria ja ha començat
a preparar els molts actes que
s'organitzen perquè cap infant
es quedi sense joguina al Nadal
La regidoria d'Acció Social i Sanitat ja està
treballant en la campanya "Una joguina, un
somriure". Es tracta d'una campanya prou
coneguda per tots els ciutadans que pretén
aconseguir que tots els infants de Cubelles,
sense distincions, puguin gaudir de la màgia
del Nadal.
Des de l'organització es comença a treballar
en la sensibilització de la campanya recordant
que aquells que ho vulguin, siguin particulars
o empreses, ja poden començar a preparar
aquells objectes que vulguin cedir per a la
Tómbola Solidaria. De fet, en les properes
setmanes es convocarà a les entitats
col·laboradores a una reunió per parlar
de tots els temes referents a la campanya
d'enguany. Igualment ja s'ha adreçat una
carta a les diferents empreses col·laboradores
i properament es distribuiran les guardioles,
que ja estan demanades, en diferents
comerços del municipi.
Amb els anys la campanya ha anat guanyant
col·laboradors i són moltes les entitats que
hi donen suport i que cada any s'hi adhereixen.
Cal recordar que entre molts altres actes
destaca la Tómbola Solidaria, la panera
de l'Ajuntament o el Joc del Quinto
de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles.

El Foix queda inclòs dins el projecte Xarxa Natura 2000

El projecte del pont a l'espera dels informes de l'Agència Catalana
de l'Aigua (ACA)
Tot i que a finals de setembre el consistori
cubellenc encara no tenia la confirmació
oficial de la Generalitat de Catalunya,
la regidoria de Medi Ambient ha informat
que l'espai de la desembocadura del riu Foix
ha quedat inclòs dins del projecte Xarxa
Natura 2000.

per la qual cosa "a l'octubre tindrem entrevista
amb Medi Natural perquè ens donin
la documentació relativa". Tot i això, fonts
properes a l'entitat ecologista Fauna Cubelles,
que també va presentar al·legacions
al projecte, han assegurat que la protecció
va des de la carretera fins al litoral.

Maria Lluïsa Romero, en aquells moments
regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament
de Cubelles, va manifestar als micròfons
de Ràdio Cubelles que "només tenim
la confirmació verbal de l'aprovació de les
al·legacions presentades a la xarxa Natura
2000". Les declaracions de Romero corroboren
les fetes per Jordi Coch, d'ICV, que va
assegurar recentment que "el gabinet del
conseller de Medi Ambient de la Generalitat,
Francesc Baltasar, ens ha confirmat la
protecció de la desembocadura del riu Foix".

Maria Lluïsa Romero considera que "hem
aconseguit preservar una zona molt important
del municipi" i destaca la necessitat
d'entrevistar-se amb la Generalitat perquè
"ens haurem de posar a les seves mans per
saber com ho hem de conservar i ens diran
què hem de fer, quants animals podem tenir...
Tampoc sabem les mesures a prendre
i com ho hem d'informar a la ciutadania".

El que encara no queda ben clar, però, és
l'àmbit d'aquesta protecció, ja que "no tenim
la oficialitat per escrit", segons ha explicat
la regidora cubellenca. La regidoria de Medi
Ambient ha tractat de conèixer, a través
de la plana web de la Generalitat, quin és
l'àmbit de protecció aprovat pel govern català,
però aquesta encara no queda ben definida

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.
En un principi el projecte no contemplava
la desembocadura del Foix i és per aquest
motiu que el passat 14 de juny totes les
forces polítiques municipals van donar el seu
suport unànime a la presentació d'al·legacions
en un ple extraordinari i urgent a petició dels
grups de CiU, ICV, PPC i ERC.
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El pont del riu Foix
L'aprovació de les al·legacions ha fet sorgir
dubtes a alguns sectors de la població sobre
la incidència que pot tenir en el projecte
de construcció del pont de connexió entre el
sector Marítim i la Mota de Sant Pere - Clot
del Bassó.
"Quan es van fer les al·legacions ens vam
assegurar que no es perdrien infraestructures",
ha tranquil·litzat la regidora que no vol que
es creï la por entre la ciutadania que
la inclusió a la xarxa suposa cap mena
d'impediment a la construcció del pont.
Precisament, el projecte de construcció
d'aquest pont de comunicació entre les dues
lleres del riu va "més lent del què esperàvem",
informa Romero que va confirmar que
"el passat mes d'agost ens van demanar
prendre unes mesures en el projecte, que
ja hem traslladat a l'equip redactor, amb qui
estem fent un seguiment constant i directe".
La decisió, però, està ara en mans de l'Agència
Catalana de l'Aigua, que "està trigant molt
en donar el vist-i-plau per iniciar el procés
de redacció del projecte executiu".

Promoció Econòmica impulsa
les primeres Jornades Gastronòmiques
Participen cinc restaurants de la vila

La regidoria de Promoció Econòmiva va
presentar el passat 24 d'octubre les primeres
Jornades Gastronòmiques, que organitza
durant tots els caps de setmana de novembre.
Es tracta de difondre la gastronomia local
a través dels restaurants de la vila que s'han
volgut adherir a les jornades. En total, en
aquesta primera edició, hi participaran cinc
restaurants, tots ells adherits a l'Associació
d'Hostaleria i Comerç de Cubelles.
Els restaurants que hi participen (La Cuineta,
Poliesportiu, Cal Tala, La Rueda i El Düplex)
oferiran un menú degustació perquè tothom
pugui gaudir i tastar la qualitat dels millors
plats i receptes de la selecta i acurada carta
de cada restaurant.
Les primeres jornades volen ser un referent
i una presentació, dels bons restaurants que
hi ha a Cubelles i convertir-se així en la Guia
Gastronòmica de la ciutat. Per aquest motiu,
s'ha editat un material gràfic en què es
donaran dades dels restaurants, menús i
preus que ofereixen en aquesta primera edició
de les jornades.

Els restaurants i els seus menús
R E S T A U R A N T

La Cuineta
DIES DEGUSTACIÓ MENÚ

Divendres i Dissabtes
de 13h a 15.30h i de 21h a 23h
Diumenges de 13h a 15.30h
Preu menú: 24€ més IVA
DESCRIPCIÓ MENÚ
PRIMERS

Xató típic de Cubelles
SEGONS

Magret d'ànec a la sal
POSTRES

Pinya natural cremada

R E S T A U R A N T

R E S T A U R A N T

Poliesportiu

Cal Tala

DIES DEGUSTACIÓ MENÚ

DIES DEGUSTACIÓ MENÚ

Dissabtes i Diumenges
de 14h a 16h.
Preu menú: 22€ IVA inclòs

Dissabtes i Diumenges
de 14h a 16h.
Preu menú: 28€ més IVA (Min. 2 persones)

DESCRIPCIÓ MENÚ - PLATS A ESCOLLIR

DESCRIPCIÓ MENÚ - MENÚ MARINER

PRIMERS

Assortiment de fruits de Mar

Consomé de peix a l'estil mariner
Cabdells amb salmó fumat, formatge fresc i anxoves
Xató a l'estil Poliesportiu
SEGONS

Conill a l'estil tradicional de l'all i pebre
Sípia a la marinera
Bacallà gratinat amb all i oli
POSTRES

Postres de iogurt
Postres de músic casolanes
Petit caprici de cafè

h

Vi: Masia Pujolet, Aigua i Pa inclosos

Carpaccio de Bacallà amb perletes de modena
Salmó fumat amb picada i tostes
Filet d'anxoves del Cantàbric
Pop a la Gallega
Puntillites a l'Andalusa
Musclos al vapor
Cloïsses a la marinera
Navalles a la planxa
"Chocos" a l'Andalusa
Gambes a la planxa
POSTRES

Sorbet de llimona al cava
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R E S T A U R A N T

R E S T A U R A N T

La Rueda

El Duplex

DIES DEGUSTACIÓ MENÚ

DIES DEGUSTACIÓ MENÚ

Divendres i Dissabtes
de 13:30 a 16h. i de 21 a 23h.
Diumenges de 14 a 16h.
Preu: 33€ més IVA

Divendres, Dissabtes i diumenges
de 13h a 16h i de 21h a 24h
Preu: 33€ IVA inclòs

DESCRIPCIÓ MENÚ

DESCRIPCIÓ MENÚ

Copa de cava de benvinguda
Torrents Carbó "Cantàbile" Brut Nature

Degustació mitges racions amb maridatge

PRIMERS

Amanida temperada de verdures i petxines de pelegrí
(vieiras)
Remenat de bolets
Calamars amb alls tendres i carxofes

Seitons amb vinagre de modena i parmesà
Saltejat de ceps i llagostins
Escalibada amb formatge de cabra
Perfum de Vi Blanc - Penedés
SEGONS

Bacallà amb "piercing" de canyella
Les Planes Chardonnay - Penedès
POSTRES

PRIMERS

SEGONS

Tonyina amb foie i ceba acaramel·lada
Filet ibèric a la mostassa.
POSTRES

Sopa de pinya amb gelat de coco i reducció de rom

h

h
Begudes i cafès no inclosos.

Escuma de iogurt amb maduixes

h
Cafès

Vi blanc: Mas Tinell Blanc de Lluna
Vi negre: Fra Guerau.
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Valoració molt positiva de la XIX Festa
i 6a Fira de la Verema
El bon temps va ajudar a que es venguessin prop de 7.000 tiquets
La regidoria de Promoció Econòmica ha valorat
"molt positivament" la XIX Festa i 6a Fira
de la Verema 2006, que es va celebrar del 8
al 10 de setembre a la plaça del Mercat.
Es van vendre entre 6.500 i 7.000 tiquets
de degustació de vi i cava, xifra a la que s'ha
de sumar els visitants que van dirigir-se
directament als expositors de gastronomia
que es van donar cita al recinte firal.
Des de l'organització es considera que
"l'afluència ha estat massiva els tres dies",
superant-se les expectatives que s'havia marcat
la regidoria. En aquesta bona participació va
tenir una influència destacada el bon temps
que va acompanyar la festa durant els tres
dies.

Pàmpol de plata
per a Salvador Fonoll
En una emotiva jornada, la XIX Festa i Fira
de la Verema va retre el 8 de setembre un
homenatge a una de les persones més populars
de Cubelles, estretament vinculat a la festa,
el recentment desaparegut Salvador Fonoll.
La seva vídua, Rosalia Carbonell, va ser
l'encarregada de rebre de mans de l'Alcalde
de Cubelles el guardó de Pàmpol de Plata
2006, atorgat al seu espòs, que al llarg
de tota la seva vida va estar vinculat
a la pagesia i a la vida social i cultural
de Cubelles, especialment en els darrers 18
anys a la Festa de la Verema.
El guardó també va anar a parar a mans
dels pagesos cubellencs Pere Capdet i Antoni
Padreny, que van rebre el reconeixement per
la seva dedicació i estima a la terra i a la

vinya, de mans d'Antonio Peregrina, regidor
de Promoció Econòmica, i Cristina Pedrosa,
pubilla de la Verema 2005.
L'acte, molt emotiu, va ser seguit per un
important número de cubellencs
i cubellenques. Va ser el primer acte
protocol·lari de la XIX Festa i 6a Fira de la
Verema, que es va inaugurar a les 7 de la
tarda amb la presència dels regidors i regidores
de l'Ajuntament de Cubelles i les pubilles del
2005, Jana Eberle i Cristina Pedrosa.
Després del lliurament dels Pàmpols es va
fer la tradicional trepitjada de raïm. Seguint
el canvi generacional de l'any passat, enguany
els trepitjadors van tornar a ser un grup
de nens, excel·lentment dirigits per Josep
Cuscó, l'altre etern trepitjador, que van extreure
el primer most de la Verema 2006.

Noves pubilles
Ainhoa Arias Jiménez, en categoria infantil,
i Jennifer Murillo Sánchez, en categoria
adulta, van ser escollides Pubilles
de la Verema 2006 en el marc de la XIX Festa
i 6a Fira de la Verema de Cubelles.
L'elecció es va portar a terme dissabte
a la tarda rellevant a Jana Eberle i Cristina
Pedrosa dels càrrecs.
Un gran número de públic va seguir l'elecció
en directe i el jurat va haver de deliberar molt
per escollir les guanyadores. Tant l'Ainhoa
com la Jennifer es van estrenar en el càrrec
amb la participació a la Diada de l'Onze
de Setembre.
Les dames d'honor, en categoria infantil,
seran Judith Bellido (1a Dama) i Chloé Gil ;
mentre que en categoria adulta seran Ariadna
Toscano (1a Dama) i Carolina Estrada
(2a Dama).

Les noves pubilles del 2006.
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La plaça de l'Abadia d'Arles en un moment de l'exhibició de xató

Nova exhibició de xató a la vila d'Arles
Un grup de Mestres Xatonàires van mostrar l'art de fer xató en motiu
de les Jornades del Patrimoni d'Arles de Tec
Els ajuntaments de Cubelles i Arles de Tec
(Vallespir) van refermar el 17 de setembre,
els llaços d'agermanament amb una nova
activitat. Per segon cop el plat típic de la vila
i de les nostres comarques, el xató, es va
mostrar davant el públic arlesenc.
Tres Mestres Xatonàires -Mercè Ordaz, Paquita
Cuenca i Maria Oliva-, amb l'ajut de la tècnica
de Promoció Econòmica, Imma Laborda,
i alguns dels acompanyants de la comitiva
cubellenca, van fer una demostració del xató
a la plaça de l'Abadia d'Arles.
La jornada, organitzada per l'ajuntament
del Vallespir, s'emmarcava dins de les Jornades
del Patrimoni, que se celebraven aquest cap
de setmana. La vila havia organitzat una
jornada de portes obertes a l'Abadia,
un concert d'orgue i l'exhibició de xató, que
va tenir molt bona acollida entre els visitants,
molts d'ells de fora del municipi arlensenc.

La majoria dels assistents es van interessar
per la recepta, tot i la dificultat de portar-la
a terme degut a que trobar nyores a la zona
és molt difícil. Malgrat tot, segons va
manifestar Genevieve Brousse, regidora
de Cultura d'Arles, hi ha "persones
que l'aconsegueixen a la Jonquera o els hi
porten de la vostra zona".
L'Ajuntament de Cubelles i el d'Arles de Tec
tracten d'introduir aquest plat a la zona del
Vallespir. Dintre d'aquesta voluntat,
l'Associació d'Hostaleria i Comerç de Cubelles
ja ha tancat la celebració d'un curs de xató
a l'Espai Jove de la vila del Vallespir, similar
al que es porta a terme a l'escola Charlie
Rivel de Cubelles. Les dates d'aquest curs
estan encara pendents de concretar-se.
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La Junta de Govern
sol·licita subvenció
per a la millora
del transport urbà
La Junta de Govern Local va aprovar sol·licitar
un ajut de 12.000 € al Departament
de Política territorial i Obres Públiques
de la Generalitat de Catalunya dins
de la convocatòria d'ajuts per a la millora
del transport urbà a determinats municipis
inclosos dins l'àmbit del sistema tarifari
integrat de l'Autoritat del Transport Metropolità
(ATM) que no formin part de l'Entitat
Metropolitana del Transport (ETM).

GOVERNACIÓ
La coordinació entre el cos policial
i els departaments de l'Ajuntament, objectiu
del Pla de millora de la Policia Local
S'aposta en l'especialització dels agents i el model de policia ciutadana
La coordinació entre la policia local
i els departaments de l'Ajuntament és un
dels objectius del Pla de Millora de la Policia
Local. El regidor de Governació, Xavier Grau
ha explicat que s'han iniciat les primeres
reunions de coordinació entre tècnics
responsables de les diferents àrees municipals
i la policia local per aconseguir complir amb
el màxim de rigor les múltiples competències
que es despleguen des de diferents àmbits.
Per al regidor "cal una exigència màxima en
el compliment de les ordenances municipals.
Aquest serà l'objectiu prioritari del canvi
de model de policia reactiva a policia
de proximitat o a la carta, atenent les
demandes de la ciutadania". De fet,
el reforçament de la direcció tècnica amb
la incorporació del nou inspector ha estat
el primer pas de l'aplicació d'aquest Pla

de Millora de la Policia Local que té un termini
previst d'aplicació d'uns 8 anys i que va
iniciar-se a través d'una auditoria realitzada
pel Departament d'Interior de la Generalitat
de Catalunya.
Un altre dels aspectes serà la consolidació
dels mitjans humans amb la incorporació,
a través de les proves de selecció a principis
del mes de novembre, d'un caporal
i seguidament amb la incorporació de 4 nous
agents. També s'apostarà per l'especialització
dels agents locals "amb la possibilitat
d'ampliar dels esforços que la policia destina
i aprofundir en temes com la violència de
gènere o l'aplicació exhaustiva de les mateixes
ordenances municipals, entre d'altres"
Pel que fa a la incorporació del nou inspector,
Miquel Cordoba, el regidor destaca que

"es tracta d'un professional que ha fet tota
la seva carrera en el cos policial. És una
persona que ha viscut el desplegament dels
mossos d'esquadra a Vilassar de Dalt, on els
mossos ja s'han desplegat, i és un dels
principals especialistes en el model de policia
de proximitat que considerem idoni per al
municipi, a més de ser professor de l'Escola
de Policia de Catalunya".
De moment, ha apuntat que "la incorporació
està sent lenta i estem en una fase d'adaptació
dels companys i de tota la cadena
de comandament".
Pel que fa als recursos tècnics policials,
segons el regidor,"sempre s'exigeixen més
recursos, però s'han fet salts tècnics com ara
amb la implantació del SIP (Servei
d'Informació Policial) connexió informàtica
que gestiona el Departament d'Interior amb
les bases de tot Catalunya i Espanya i amb
accés a algunes dades a nivell europeu".
Malgrat tot, el regidor reconeix que els
mancaria algun vehicle més. En aquest sentit,
ha anunciat que "s'han començat els tràmits
per adquirir un tot terreny per arribar a les
urbanitzacions i com a vehicle de transport
de material policial." I ha destacat "l'esforç
que s'ha fet amb la construcció de la nova
caserna".

600 alumnes participen de les jornades
viàries que organitza la Policia local
de Cubelles
Entre el 16 i el 20 d'octubre s'han realitzat
les jornades viàries que la policia local
de Cubelles i el servei de Trànsit de Catalunya
organitzen al col·legi públic Charlie Rivel.
Aquest taller d'educació viaria, conegut com
el "Parc infantil de transit", ha comptat amb
la participació d'un total de 600 alumnes
d'entre 6 i 12 anys del CEIP Charlie Rivel
i del Vora del Mar. Es tracta d'un pla
de formació escolar per millorar en la seguretat
viària a partir d'extremar les precaucions
dels conductors i vianants en el dia a dia.
Alumnes del Charlie Rivel i el Vora del Mar
al Parc Infantil de Trànsit.

Per poder portar a la pràctica l'activitat, els
agents locals van instal·lar un circuït amb
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senyals de trànsit, passos de vianants, senyals
horitzontals, i senyals lumíniques verticals
i horitzontals perquè els conductors, en aquest
cas els alumnes que prenen part de l'activitat,
moderin la velocitat i les respectin en cada
cas. Es tracta també d'una campanya
de conscienciació que es porta treballant des
de fa ja 16 anys. Una experiència que un any
més ha estat valorada molt positivament pels
mateixos agents que l'executen.
La part pràctica del taller, dirigida pel caporal
de la policia local, Antoni Porta va acabar el
20 d'octubre, encara que la part teòrica es
seguirà desenvolupant al llarg de tot el curs.

GOVERNACIÓ
Miquel Córdoba nou inspector
de la Policia Local
Es reforça el quadre de comandaments seguint les directrius
del Pla de Qualitat i Millora

Inspector Miquel Córdoba

La Policia Local de Cubelles disposa
des del passat 1 d'octubre d'un inspector,
seguint les directrius del Pla de Qualitat
i Millora de la Policia Local, presentat
recentment.

de treball dels seus agents, als que ha
qualificat de "grans professionals".

de servei als ciutadans, com ho ha fet durant
el seu comandament".

La persona escollida per ocupar aquest nou
càrrec de comandament ha estat Miquel
Córdoba García (Barcelona, 1951),
un professional altament format i vinculat al
llarg de tota la seva trajectòria a les policies
locals. Aquest era un dels requeriments
de l'Equip de Govern a l'hora cercar el perfil
de la persona que ha de dirigir el cos policial.

La contractació del nou inspector és la
primera, i possiblement més visible, actuació
del Pla de Qualitat i Millora de la Policia
Local, que la regidoria de Governació ha
impulsat aquesta legislatura. La Coordinadora
de Policies Locals de Catalunya va recavar
la informació necessària per tal de proposar
les millores que necessita la Policia Local
per a afrontar el nou repte de servei comunitari
a Cubelles, una població en constant
creixement.

El nou inspector té una àmplia experiència
en el desplegament dels Mossos d'Esquadra
sobre el territori, cosa que ha viscut
en la seva etapa al capdavant de la Policia
Local de Vilassar de Dalt.

Xavier Grau ha destacat la importància
de la contractació de Córdoba perquè
"ha d'aportar-nos la seva experiència en
situacions similars per portar a aquesta policia
als nivells que estem convençuts poden oferir".

En Miquel Córdoba, que és inspector
de Policia Local des de l'any 1996,
es va llicenciar en Geografia i Història,
en la especialitat d'Història Contemporània,
per la Universitat Central de Barcelona
el 1995; a més, el 2001 va cursar un màster
en Estudis Policials per la Universitat
de Barcelona. Actualment, és també professor
de l'Escola de Policia de Catalunya de Mollet
del Vallès i té un ampli currículum en diversos
cossos policials locals, en la docència i com
a articulista, en què s'ha especialitzat en la
violència de gènere.

El passat 2 d'octubre, va ser presentat
als agents del cos i dimarts als responsables
dels diferents departaments municipals, amb
qui ha expressat "vull treballar en equip".
Precisament, Córdoba defensa una Policia
Comunitària com a filosofia

El regidor de Governació ha volgut agrair
públicament "la tasca feta pel sots inspector,
Joan Liñán, al capdavant de la Policia Local
des de l'any 1990" i ha destacat que "la seva
serà una experiència fonamental perquè la
nostra policia segueixi creixent en qualitat
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Dins l'àmbit professional, Córdoba va entrar
a formar part de la Guàrdia Urbana
de Barcelona l'any 1980, on va anar ascendint
i portant a terme diverses funcions fins que
l'any 2000 es nomenat inspector en cap
de la Policia Local de Vilassar de Dalt.

GOVERNACIÓ
Entrevista

de Catalunya es basa en la suma de mossos
d'esquadra més policia local, que actualment
és totalment equiparable al mossos.
Les policies locals han fet una evolució en
les seves tasques i en la seva formació
impressionants.

Des de quan estàs vinculat al cos de la policia
local?

Tu, ja tens experiència pel que fa al
desplegament dels mossos d'esquadra?

Tota la meva carrera professional ha estat des
de fa 26 anys dins del cos de la policia local;
vaig començar al 1980 a la Guàrdia Urbana
de Barcelona.

Sí, jo el vaig viure fa tres anys a Vilassar de
Dalt quan van posar la caserna a Premià.
La gent no ha de tenir cap tipus de por al
desplegament ja que la Guàrdia Civil ha fet
una gran feina, moltes vegades sense gaires
recursos. Ara toca desenvolupar el nostre
model. El mosso d'esquadra és un agent molt
potent amb molta preparació i molt jove.
Els comandaments estan molt preparats i la
coordinació amb la policia local és perfecte.

Per què vas decidir dedicar-te a aquesta
professió?
T'enganyaria si et digués que és una professió
vocacional, de fet jo vaig començar tard, amb
29 anys després que la meva empresa fes
fallida. Va ser aleshores que havent format
una família necessitava d'una estabilitat
laboral. Al principi la feina de policia la veia
molt llunyana, però em vaig adonar que un
cop entres és una professió que t'enganxa ja
que hi ha moltes tasques gratificants.
Quan portes uns anys exercint de policia local
decideixes llicenciar-te en Geografia i Història,
per què?
La meva família és de procedència andalusa
i jo vaig ser el primer llicenciat. La veritat és
que a mi sempre m'ha agradat molt llegir
i una de les meves passions ha estat sempre
la història. De fet, vaig anar a la universitat
pràcticament a buscar el títol perquè d'història
ja n'havia estudiat sempre. Tenia un bagatge
molt important pel tema de la lectura i tenia
molt clar que havia d'estudiar alguna cosa
que m'agradés ja que sinó t'agrada és
insuportable; i em vaig treure la carrera en 5
anys sense problemes.
Estar especialitzat en Història Contemporània
serveix d'alguna cosa en la teva feina
de policia?
Moltíssim; els historiadors tenim una capacitat
crítica i una visió de la societat i de la història
que ens serveix per ubicar-nos; i, a més, he
de dir que sempre he volgut ser un policia
del segle XXI.
Què t'agrada més, el servei actiu, la docència
o el periodisme?
La docència, sense cap dubte, encara que
també m'agrada molt la tasca policial
de carrer en la qual hi he treballat molt, fins
i tot he estat escolta d'en Pasqual Maragall
als Jocs Olímpics de Barcelona. Però,
m'apassiona la possibilitat del canvi cultural
de la policia; i el nou sistema de seguretat

Quina és la tasca de la Policia Local?
La nova policia del segle XXI segueix la filosofia
de resoldre problemes. El policia d'avui ha
de ser un personatge quotidià, un professional
de la seguretat i evidentment el camí ha
seguir està en que la gent quan tingui un
problema acudeixi a la policia local.
Quins són els actuals maldecaps de la Policia
Local?
Cada vegada més la gent vol qualitat de vida
i, com que estem en una democràcia, els
ciutadans demanen qualitat en els serveis.
Actualment el 60% de les demandes són
incompliments de les ordenances municipals,
sobretot en temes de Medi Ambient relacionats
amb sorolls, gossos etc. Això ve donat per la
filosofia que comentàvem avanç de resoldre
problemes; i tot això anirà en augment i tan
debò no retrocedeixi.
Ets un especialista en violència de gènere,
veritat?
Mira com a humanista evidentment el què
ens preocupa més és la defensa de la gent
que està indefensa, valgui la redundància.
Però això ja no és un problema policial,
és més un problema de drets humans,
de sensibilitat, és un estigma que si realment
volem ser una societat culta i civilitzada hem
d'eradicar-la com sigui.
Miquel Cordoba és una persona de treball
individual o en equip?
Per suposat d'equip i creador de sinergies.
Si em caracteritzo per alguna cosa és per la
intel·ligència emocional i la creativitat. Penso
que hem de treballar en equip de manera
multidisciplinal i multidepartamental per
solucionar els problemes. Si he de treballar
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necessito de la meva gent i dels meus
companys; sol no puc fer res. També és
important disposar d'especialistes en altres
àrees per solidificar el servei. El model ha
seguir seria, com s'actua en el camp
de la Medicina, que cadascú dominés una
especialitat. Estem lluny d'aquest sistema
però el repte és apropar-se i implantar-ho
a Cubelles.
Com has trobat a la Policia Local de Cubelles
després de la teva arribada?
Porto poc temps però la impressió no pot ser
més bona; penso que l'anterior Cap de la
policia ha fet una gran feina. De fet, jo vinc
a sumar esforços i a reforçar el cos policial
ja que la magnitud i el volum de problemes
són més i de més dificultat. Jo estaré on faci
falta i no he vingut a manar per manar. També
cal reconèixer la gran feina de planificació
de la Coordinadora de les Policies Locals
del Departament d'Interior de la Generalitat
de Catalunya i del regidor de Governació que
està fent una tasca exhaustiva en quant a la
seva preocupació per la seguretat ciutadana.
Tot plegat és un treball previ ben fet que he
trobat apunt per recollir els seus fruits.
Quins són els objectius per a la Policia Local
de Cubelles?
Primer de tot hem d'anar millorant poc a poc.
Cal aconseguir una coordinació a través
de l'Ajuntament per apropar-nos a l'objectiu
d'implantació de la policia de proximitat. Ara
com ara disposem d'un marge de maniobra
important ja que fins l'estiu no es necessita
el 100% del potencial de la policia; espero
que quan comenci l'estiu estem funcionant
al 80% de les nostres possibilitats.

OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
ec-fic

La decisió d'Entesa per Cubelles
La decisió de l'Alcalde de Cubelles, Josep
Marcillas (Entesa per Cubelles-FIC),
de cessar als regidors d'ERC i el PSC ha
destapat, públicament, els reiterats intents
d'aquestes dues formacions de formalitzar
una moció de censura contra la figura
de l'Alcalde.
És evident que aquesta informació era
coneguda per l'Entesa per Cubelles, així
com per altres formacions municipals, però
aquestes formacions ho havien negat
en diverses ocasions. Mirant als ulls dels
seus companys de govern, van mentir
al dir que mai havien promogut un intent
de moció de censura. Ara, però, i després
que l'Entesa ha demostrat la seva voluntat
de consens, especialment del nostre cap
de llista, els mateixos representants d'ERC
han reconegut aquest extrem.
Des de l'Entesa creiem que el pacte de
govern estava tocat de mort des de l'abril
de 2005, quan en una trobada al restaurant
La Cucanya es va promoure un pacte antiEntesa. Una vegada més, però, va quedar
palès que els grups promotors no s'entenen
i va pesar més els personalismes que els
suposats interessos generals i la moció es
va frustrar. Era el segon cop que es buscava
un pacte contra l'Entesa -el primer va ser
després de les eleccions del 2003, amb
idèntics resultats- i el segon fracàs.
Igualment, l'Entesa ja va mostrar la seva
voluntat de pactar amb CiU i PSC per
formar govern, vistos els resultats dels
darrers comicis electorals. Però una vegada
més, van prevaldre les desavinences
personals a la possibilitat de treballar
pel municipi de Cubelles.
No som nosaltres els que han forçat aquesta
situació, que no és agradable per a ningú.
Però quina sortida quedava davant la
pública i notòria intenció d'ERC i PSC
de rellevar-nos en el govern municipal?
Si ells tenen un electorat al que es deuen,
nosaltres també el tenim. I, mentre no es
demostri el contrari, l'Entesa per Cubelles
segueix sent la força amb més suport
ciutadà.
El que lamentem profundament
és la imatge que s'està donant del nostre
municipi, amb enfrontaments constants
i desmesurats entre polítics locals. Cal fer

una demostració de maduresa política
i acceptar el joc democràtic. Si en el futur
es planteja una alternativa majoritària
a la liderada per Entesa, nosaltres ho
acceptarem. Mentrestant, demanem
un respecte a les decisions presses
en el marc de la legalitat i que, entenem,
han quedat suficientment aclarides
i justificades.

Els resultats de tasques com aquesta
ens poden ajudar a saber per on hem
de treballar, i fa que els veïns es sentin
partícips de la política i gestió del poble
on viuen.
Si volem que la gent canviï la opinió que
tenen de nosaltres, hauríem de ser més
propers.

icv

ciu

La opinió del poble
Sovint, la gent veu als polítics com
a persones llunyanes a ells i al poble.
Com a persones que no escolten a ningú,
i fan sempre el que volen... Molta culpa
de que la gent pensi així, a vegades
la tenim els polítics.
Ens tanquem en despatxos i fem moltes
reunions per intentar arreglar o millorar
el poble; quan només caldria escoltar
als ciutadans i deixar-los participar una
mica més.
Durant aquesta legislatura, hem vist en
diversos plens com la gent s'exclamava
de la poca participació, de que no els
reben, no els escolten, no els contesten
les seves instàncies...
El grup municipal de Convergència i Unió
ha preparat en poc temps dos actes en que
al final, s'ha establert un diàleg amb el
públic, tothom ha pogut dir la seva, i s'ha
entrat en diàleg.
A partir d'aquests actes, ens hem adonat
de que la gent necessita que se la escolti.
I els polítics, moltes vegades hauríem
d'escoltar perquè és realment qui pateix
un problema, qui pot trobar-li la solució.
Darrerament hem fet una enquesta oberta
a tot el poble, on hi havia preguntes
que valoraven diferents àmbits: seguretat
ciutadana, estat i neteja dels carrers, el
canvi de la central tèrmica per dos de cicle
combinat...
Valorem aquesta experiència com un fet
molt positiu, ja que tothom ha pogut dir
la seva, i al ser anònima, creiem que la
gent ha estat força sincera.
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Per fi, després d'11 anys,
hem guanyat!
El passat 16 d'octubre al Ple
de l'Ajuntament de Cubelles vam aprovar
delegar la Recaptació Municipal
a l'Organisme de Gestió Tributària
de la Diputació de Barcelona. 11 anys hem
trigat per poder iniciar a Cubelles la manca
de serveis que tenim. Alguns sentíeu per
primera vegada aquest tema a l'Ajuntament
de Cubelles, però us he de dir que ja ha
passat dues vegades més durant aquests
11 anys, per tant era la tercera vegada que
es parlava d'aquest punt i com diu el refrany
a "la tercera va la vencida". I, així va ser!
Tot el que es va explicar al Ple ho tenim
en documentació, per tant qui ho vulgui
ens ho pot demanar. Creiem que la
documentació escrita és "el que val".
És el que ens ha avalat a nosaltres i ens
ha donat sempre molta credibilitat.
La història és aquesta:
· La primera vegada va ser en la legislatura
1995-1999, quan era l'Alcalde en Joan
Vidal, diferent persona a l'Alcalde d'ara,
però coincideixen en dues coses:
què són del mateix grup polític, l'Entesa
per Cubelles, i que el mateix regidor
d'hisenda de llavors a ara és la mateixa
persona, Josep Marcillas. Senzillament,
han passat 11 anys.
Doncs, bé, a l'octubre de l'any 1998, 7
mesos abans d'unes eleccions municipals
(igual que ara), en un Ple es va aprovar un
contracte administratiu amb "vigència fins
el 31 de desembre de l'any 2009".
En aquell moment ja se'ns va amagar
informació (també igual que ara). Iniciativa
evidentment va votar en contra però el grup
de l'Entesa va trobar el suport de CiU,
encapçalat també com avui pel Joan Albet.
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Aquest servei amb la contractació
de l'empresa privada li costa al poble
de Cubelles del 5% al 5,5% del recaptat
i tot el que es recapti per recàrrecs.
Sense comptar el personal, avui paguem
anualment, uns 425.000€, més o menys,
uns 72 milions de les antigues pessetes.
Això, amb l'Organisme de Gestió Tributària
de la Diputació de Barcelona ens costarà
només un 2% del recaptat.
Mireu la quantitat de diners que hem deixat
d'invertir en serveis!
· La segona vegada, que se'n parla en un
ple és en la legislatura 1999-2003, que
essent alcalde el Joan Albet i a 7 mesos
només d'haver fet la moció de censura que
es va fer contra la meva persona, va passar
en el ple ordinari de 18 de desembre
de 2000, la modificació del contracte
relatiu al serveide cobrament de tributs.
Els actors que ho van tirar endavant els
mateixos:
El Regidor d'Hisenda, Josep Marcillas de
l'Entesa per Cubelles, i l'Alcalde Joan Albet
de Convergència i Unió. Els seus interessos
particulars van prevaler davant dels
interessos generals.
· I, la tercera vegada que se'n parla és en
el passat ple del mes d'octubre,
en la legislatura actual 2003-2007,
i en trencament de pacte doncs, per haver
presentat aquesta moció ERC i PSC, se'ls
ha fet fora d'un govern. Vol dir Sr. Marcillas
que si uns grups polítics amb representació
municipal i sortits de les urnes amb
democràcia, i per voler fer una gestió més
acurada perquè tothom pagui els impostos
i per voler fer una millor gestió de la
recaptació amb molta més qualitat, els ha
fet fora del govern a través d'un Decret
d'Alcaldia?, Sr. Marcillas des d'ICV tenim
molt clar que qui ha de marxar del govern
és vostè. Pel bé de Cubelles!
· Perquè?, doncs perquè l'actor principal
de tot aquest desgavell recau sobre una
mateixa persona, que es diu Josep
Marcillas, primer per la quantitat d'anys
que porta de Regidor d'Hisenda, i després
quan també ho ha fet coincidir amb
l'Alcaldia, en la legislatura passada i en
aquesta mateixa i sempre acompanyat dels
vots de CiU.

Doncs, ha de pensar i vostè ho sap, que el
tema de la recaptació és el punt més
important dels ingressos de l' ajuntament.
· Per finalitzar, només dir que a cada ple
que s'han passat el punt dels pressupostos
durant 11 anys heu sentit per la meva
pròpia boca i pel grup al qual represento,
i així ho fan constar les actes públiques
de l'ajuntament de Cubelles, el tema
de la Recaptació Municipal de passar-ho
a l'Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona, doncs gestionen
el 93,25% dels municipis de la província
de Barcelona i deixar d'una vegada per
totes la recaptació en mans de l'empresa
privada que tenim en aquests moments,
per tres preguntes molt clares que tenen
tres respostes molt clares:
1. És possible i legal que la gestió
i la recaptació dels tributs i altres ingressos
de dret públic pugui ser delegat
a l'Organisme de Gestió Tributària
de la Diputació de Barcelona?
SI, només necessitàvem l'aprovació
per majoria en el ple.
2. Hi haurà una millora considerable en
els ingressos de la recaptació municipal
en benefici del poble de Cubelles?
Evidentment SI, doncs tothom pagarà amb
rigor i perquè qui ho gestionarà treballa
amb el sistema de gestió de qualitat i amb
una gran modernització de programes
i equips informàtics per recaptar de la
millor manera possible els nostres impostos.
3. I, en què més ens beneficiarem?
En què a Cubelles podrem fer moltes més
inversions i crearem més serveis en benefici
de tots els ciutadans i ciutadanes.
Com per exemple, el nou Casal d'Avis.
La millora serà per a tothom, no només
per a uns quants com ha passat fins ara!
És per aquests motius que Iniciativa per
Catalunya Verds va votar a favor d'aquesta
moció, per poder anar acabant amb
el passat!

psc

Recaptació
Quant en una junta informativa
de l'ajuntament, l'alcalde actual, del partit
independent Entesa, posa damunt
de la taula un punt d'urgència per un Ple
Municipal, que consisteix en proposar
la prorroga de la concessió de la recaptació
a l'empresa Molina fins al 2018, concessió
amb termini al 2009, just abans
de les properes eleccions municipals, ningú
ho va tenir clar. Més quan no havia estat
consultat amb l'equip de govern.
Naturalment la urgència es va votar en
contra. En aquest Ple no hauria pogut
assistir algun regidor que sens dubte
no estaria d'acord.
L'expedient de punt que es volia votar
d'urgència va ser demanat a l'alcaldia
per tres dels quatre integrants del govern
municipal, (PSC, Iniciativa per Cubelles
i ERC). Primer verbalment i desprès per
escrit (instància). L'alcalde emet un decret
d'alcaldia denegant l'accés a l'informe als
seus propis socis de govern.
Veient que el projecte no s'atura, sinó que
està en "estudi", paraules de l'alcalde,
es decideix presentar una moció al Ple
municipal per fer que la recaptació sigui
gestionada per la Diputació de Barcelona.
Tot i que inicialment estaven d'acord en
presentar-la els tres partits signants
de la instancia, Iniciativa per Cubelles no
ho fa i la presenten PSC i ERC.
El 6 d'octubre, aquests dos partits
convoquen una roda de premsa per donar
explicacions de la presentació de la moció
al Ple, però vint minuts abans arriba
el cessament, per decret d'alcaldia, de les
responsabilitats de govern del regidor d'ERC.
Sense explicacions, suposadament per unes
declaracions que va fer al diari El Punt.
Dies després amb un altre decret d'alcaldia
destitueix els dos regidors del PSC.
Tot i les cortines de fum que el govern
d'Entesa introdueix a les seves declaracions,
la veritat és que els partits i el poble de
Cubelles, per una vegada, no s'empassa la
roda de molí, i té clar perquè es produeixen
les destitucions. A pesar de les pressions
que alguns partits reben per votar en contra
de la moció, aquesta és aprovada en Ple
municipal el 16 d'octubre, amb els vots
a favor del PSC, ERC, ICV i ICb (7) i en

Ens ha parat durant tres legislatures
seguides la famosa auditoria externa,
que n'estic convençuda que el dia que
es pugui portar a terme, moltes de les
incògnites que tenim ara, segur que sortirem
de dubtes.
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contra Entesa i Ciu (4) i les abstencions
del PP (1) i un regidor de l'Entesa.
Voler que la recaptació la porti la Diputació
és de sentit comú. La quota per donar
el servei és molt més baixa, disposen
dels mitjans informàtics adequats, tenen
competències de cobraments més enllà
del municipi, porten l'actualització del
padró i, per estar adherits al servei, podem
rebre crèdits tous. Són molts els municipis,
de tots els colors polítics, que gestiona
la Diputació. És a dir, els tributs són més
equitatius. Que el nostre actual alcalde
estigui en contra, digui desconèixer
les avantatgés de la Diputació.
Un governant ha de cercar el més
convenient per als governats, amb això tots
estarem d'acord. Ha d'actuar perquè ningú
pugui dubtar de la seva gestió i molt menys
de les seves intencions.
A qualsevol empresa privada es mira
d'obtenir la millor opció en la contractació
de serveis, en benefici de l'empresa. Quins
interessos ha defensat el nostre alcalde
al llarg del temps? És evident que la millor
opció per Cubelles no. Va dir al Ple que la
seva intenció era parlar, negociar. Amb qui?
És normal ara presentar a una informativa,
on està el govern i la oposició, un punt que
no ha estat debatut entre l'equip de govern.
És normal que quan es demana informació
es negui per decret d'alcaldia?
Ara que l'estudi del Pla General està molt
desenvolupat, ara que el pont està aprovat
i amb subvencions i que la vivenda social
es pot realitzar sense cost pel municipi,
suposem que l'alcalde sortirà corrent
a penjar-se les medalles que no li pertoquen,
encara que dubtem que aquets temes, tot
i que els té mastegats, sigui capaç
de portar-los a terme.

icb

Cubelles, Ciutat Educadora
El Ple de l’Ajuntament de Cubelles va
aprovar per unanimitat de tots els grups
polítics l’adhesió de Cubelles a l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores.
El concepte de Ciutat Educadora parteix
de la idea de la corresponsabilitat social
en la educació, de la constatació que el
fet educatiu no comença ni acaba a l’escola.
Ciutadans i ciutadanes, institucions,
famílies i entitats, hi participen en la
mesura que interaccionen amb les activitats
i les vivències quotidianes dels infants
i dels nois i noies de la ciutat. Tots poden
ser entorns educadors.
Més enllà de l’àmbit estrictament escolar,
les diferents entitats de Cubelles,
esportives, culturals, de lleure… amb les
seves activitats actuen com espais
educadors i formatius.
Aquesta adhesió neix de la voluntat
de promoure el debat i la reflexió sobre
el present i el futur de l’educació al nostre
poble, amb el compromís d’impulsar
i difondre els principis de Ciutat Educadora
a tot el mon educatiu de Cubelles,
i a la resta de la societat civil, al seu teixit
econòmic social i cultural, amb l’objectiu
d’avançar conjuntament cap a la consecució
d’una ciutat plenament educadora,
promotora de la formació en valors étics
i cívics i bressol d’una ciutadania
responsable i compromesa amb els principis
democràtics.
El treball conjunt de tota la comunitat
educativa i l’aposta política pera aconseguir
un ensenyament de qualitat ens ha permès
superar el dèficit d’equipaments educatius
que patíem històricament. La construcció
del CEIP Vora del Mar, de l’institut
de Secundaria i l’ampliació de la Llar
d’infants La Draga, ens permet poder
garantir a tots els nens i nenes, nois i noies
el gaudi del dret a l’educació amb
condicions d’igualtat i qualitat.
Els nostres centres educatius estan fent
un esforç important en el camp
de la innovació i de la renovació pedagògica,
amb la posada en funcionament
de programes específics. És el cas
del projecte Punt Edu, que permetrà que
les biblioteques de les escoles estiguin
obertes més enllà de l’horari lectiu, també
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pels pares i mares; i d’altres que potencien
la relació de les escoles i institut amb
el teixit social i cultural de la vila, obrint
d’aquesta manera l’acció educativa
de l’escola a la ciutat i deixant a la vegada
que la riquesa de la nostra societat civil
també entri a l’escola.
És per tot això que Cubelles es troba ara
en una situació de privilegi pel que fa
a equipaments escolars i està preparada
per a fer un nou salt qualitatiu en les seves
polítiques educatives, superant el marc
estricte de la institució escolar, situant
l’educació –entesa aquesta en el seu sentit
més ampli– al centre de la vida social
i ciutadana.
Ara, segons el meu modest parer, iniciem
una nova etapa pel que fa a l’Educació,
amb un projecte nou, amb la il·lusió,
la voluntat i el convenciment que
l’intercanvi d’experiències i les complicitats
amb entitats i associacions ens permetrà
avançar cap a la construcció de Cubelles
com a ciutat educadora, en el marc de la
societat de la informació i el coneixement.

pp

Més seguretat per a tothom
La seguretat ciutadana de Catalunya
és una prioritat per a nosaltres.
El Partit Popular de Catalunya ha fet de la
lluita contra la delinqüència i el crim
organitzat, i de la prevenció
de la delinqüència, un dels seus objectius
principals.
Cal una política de tolerància zero amb
relació a tots aquells que generen violència
o inseguretat i què, com a conseqüència
de les polítiques de l'actua'l Govern
de la Generalitat, viuen en l'impunitat.
Fets com la suspensió de la cimera de
ministres de vivenda de la Unió Europea
prevista a Barcelona per aquest mes
d'octubre, i que ha estat suspesa perquè
el Govern no podia garantir la seguretat,
són fets que no es poden tornar a repetir,
els nostres carrers i places no poden estar
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en mans de delinqüents i anti-sistemes,
sinó dels seus ciutadans i ciutadanes.
La Generalitat de Catalunya ha posat en
relleu una greu manca de previsió davant
els alarmants problemes d'inseguretat.
Només en els primers 6 mesos del 2006
s'han duplicat el nombre de robatoris
respecte l'any anterior, que han passat
de 164 a 350, i el nombre de petits
delictes, aquells que patim tots al carrer,
ha crescut un 8%.
També hi ha manca d'efectius policials
en els territoris on els mossos no s'han
desplegat com a la nostra comarca.
Els eixos de la política de seguretat
del PPC són: la prevenció del delicte,
la proximitat als ciutadans, la modernització
i l'especialització de mitjans i equips
d'investigació policial i la coordinació
de tots els cossos que actuen a Catalunya.
En definitiva, sense seguretat no hi ha
llibertat. La llibertat i la seguretat són dos
valors complementaris, ja que garantir
la seguretat és assegurar el gaudí dels drets
i les llibertats. Estar segur i sentir-se segur
són condicions bàsiques per viure en
condicions de normalitat. Aquesta és
la tasca d'un govern normal, aquesta és
la tasca d'un govern que actuí amb senti
comú.

erc

Carta del regidor cessat
Quan un regidor municipal rep una carta
en què es comunica el cessament de tota
l'activitat que ha vingut desenvolupament
en els darrers tres anys percep diverses
sensacions.
Aquestes van lligades indefugiblement a
la pròpia gestió de les seves responsabilitats
dins les àrees que representa.
I pel que fa referència a Acció Social
i Sanitat, puc dir en el cas de la UBASP
(unitat bàsica de serveis a les persones)
creiem que hem assolit l'objectiu de dotar
el servei d'aquells professionals que
responguin a les demandes que plantegen
els usuaris de l'Oficina de Serveis Socials.
Una treballadora social, una educadora
i una informadora a jornada completa són

els professionals bàsics i necessaris per
la UBASP.
Un educador a mitja jornada i un educador
de suport per atendre als infants i joves
del municipi.
Dos treballadores familiars per atendre
les persones més grans i els més
dependents. La universalització del servei
de teleassistència per aquelles persones
que més ho necessiten.
Pel que fa referència a la gent gran,hem
consolidat la Setmana de la Gent Gran
de Cubelles com a reconeixement als més
grans del municipi.
Els tallers i l'assistència a l'Espai de la
Gent Gran han suposat obrir un equipament
a un sector del municipi que requereix una
dedicació professional, amb una oferta
lúdico-sanitària molt variada.
Pel que fa referència a Sanitat, hem
aconseguit tirar endavant el projecte
de construcció d'un nou Centre
d'Assistència Primària per donar resposta
a les noves necessitats sanitàries
de Cubelles, i hem estat molt crítics amb
el Departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya en relació a l'endarreriment
en la construcció del nou CAP.
D'altra banda, s'han establert uns protocols
d'informació en campanyes d'atenció
sanitària.
S'ha contractat una empresa per al
tractament i erradicació de les plagues en
tot els equipaments municipals i a aquells
espais més susceptibles d'haver-n'hi.
El projecte XAM atén els alumnes de l'IES
Cubelles fent-ne un acompanyament
als estudiants de 1er d'ESO que arriben
de la primària.
El Cementiri Municipal ha complert amb
la primera fase de remodelació i ampliació,
dignificant amb l'inestimable ajut
de l'empresa adjudicatària l'atenció i cura
dels nínxols.
La Fira de Comerç Just ha suposat, en un
cap de setmana, crear un espai de trobada
per a les associacions i ONG'S que treballen
en projectes de cooperació i solidaritat
al municipi i a la comarca.
Ens queda molta feina per fer, concretament
en camps on ja hi estàvem treballant com
ara l'atenció a la gent gran i als malalts
dependents.
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També els projectes per regular la tinença
i cura dels animals de companyia, amb un
cens de control i el foment dels
apadrinaments.
Hem aconseguit fer per a tota la ciutadania
de Cubelles la campanya "Una Joguina un
somriure", tot convertint-la en un referent
d'atenció social als infants i les seves
famílies.
S'han signat convenis amb la Diputació de
Barcelona i la Generalitat de Catalunya en
temes de formació, atenció a la Gent Gran,
infància i adolescència en risc social,
prevenció en el consum de toxicomanies,
en temes com les relacions abusives entre
adolescents, i molts d'altres.
S'ha dut a terme el Projecte d'accessibilitat
de les platges del municipi, el que ha
suposat un gran repte que ha obert
les portes a la normalitat en l'exercici del
dret a gaudir dels nostres tres quilòmetres
de platja.
La nostra participació en la Mancomunitat
de Disminuïts del Garraf ha suposat
treballar directament en els temes
que afecten els ciutadans discapacitats i
conèixer de primera mà els seus problemes.
Els protocols sobre la violència de gènere,
atenció social a infants i joves, la guia dels
ciutadans nouvinguts i les campanyes
sanitàries han esdevingut projectes pioners
en el nostre municipi.
Per demanar transparència no hi som
al Govern. Per demanar informació ens
neguen continuar treballant per a les
persones. Això no obstant, la feina feta
resta ferma i dreta per al benefici de tots
els cubellencs.
És el gran actiu d'Esquerra.
Des de el govern o a la oposició ERC seguirà
treballant pel poble de Cubelles.
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Montserrat Tura, Josep Marcillas i els regidors municipals a la sala de plens

Josep Marcillas justifica el cessament dels regidors d'ERC i PSC
per la "pèrdua de confiança"
L'Alcalde cubellenc va explicar en roda de premsa els motius del cessament dels regidors del PSC i ERC
L'Ajuntament de Cubelles té des del passat
11 d'octubre un govern en minoria format
per l'Entesa i Iniciativa per Cubelles, després
que cessés els regidors del PSC (Maria Lluïsa
Romero i Miguel Àngel López) i ERC (Joan
Andreu Rodríguez) de l'equip de govern
municipal. "La falta de confiança dels socis
de govern i el descrèdit públic que han estat
fent en els darrers mesos cap al grup
de l'Entesa per Cubelles" han provocat que
l'alcalde, Josep Marcillas hagi resolt d'aquesta
manera les esquerdes obertes darrerament.
Marcillas va aclarir en roda de premsa que
l'inici d'aquesta crisi de govern cal
buscar-la en "unes actuacions en el sí del
govern que han creat una pèrdua de confiança,
sense que s'hagi trobat el consens necessari
per fer una política adequada en benefici
del poble". El màxim responsable municipal
es va sincerar amb la premsa local i comarcal
i va arribar a reconèixer que "aquest no era
el pacte que l'Entesa volia" i que "l'Entesa
feia nosa, per això van buscar un pacte
d'esquerres entre ICV, PSC, ICb i ERC".
L'Alcalde es va responsabilitzar de la decisió
final de cessar als edils del PSC i ERC, tot
i que va assegurar haver comunicat la seva
decisió als seus socis d'Iniciativa per Cubelles
(ICb) amb antelació. El primer regidor
cubellenc espera que aquesta situació "doni
estabilitat al poble en els mesos que queden
fins a les eleccions municipals". Malgrat tot,
Marcillas i l'Entesa per Cubelles (EC-FIC)
van assegurar que "som conscients del què

pot passar", en referència a les diferents
alternatives que es plantegen a partir d'ara
per a garantir la governabilitat municipal.
El també regidor Antonio Peregrina va negar
qualsevol pacte amb CiU per acabar
la legislatura a l'Alcaldia i va assegurar
que "només contemplem governar en minoria,
amb pactes puntuals amb la resta
de formacions polítiques". Així mateix, va
mostrar el seu "respecte a totes les forces
polítiques" així com a "qualsevol acord al què
aquestes puguin arribar". El cap de llista de
l'Entesa considera que el govern "ha de buscar
noves aliances puntuals".
En quant a l'origen de la crisi, per a Marcillas,
està el fet que no totes les forces han estat
en igualtat des del principi de la legislatura.
"L'Entesa sempre ha dit sí en les decisions
de ple i junta de govern local, tot i no estar
sempre d'acord", explica el cap de llista
de la formació independent, que va denunciar
que el seu grup "sempre ha estat el més
perjudicat, perquè en moltes ocasions no
se'ns ha acceptat les propostes, se'ns han
rebaixat o se'ns han demanat explicacions".
L'Alcalde cubellenc va enumerar diversos
moments en què, al seu parer, els grup cessats
han anat en contra de projectes presentats
per la resta de socis de govern (Reglament
de Participació Ciutadana, Pla Jove,
organització de departaments, pressupostos,
vivendes de protecció oficial...).
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Per a Marcillas, la culminació d'aquests
moviments va arribar l'abril de 2005, amb
l'anomenat pacte de la Cucanya, en què
presumptament es va intentar impulsar una
moció de censura contra la seva persona amb
la participació, entre d'altres, del PSC i ERC.
Marcillas va justificar l'expulsió del regidor
d'ERC en les declaracions realitzades el 6
d'octubre al diari El Punt, en què el
representant republicà afirmava que "el més
natural seria que l'Entesa marxi del govern
perquè hi entri ICV i s'impulsi així un pacte
d'esquerres".
En el cas del PSC, la crisi es va accentuar
arran de la publicació d'un article a la revista
municipal sota el títol Entesa, dejadlo ya!,
en què aquest grup "ens diu que ho deixem,
que fem nosa". Marcillas va revelar que en
aquest moment "es va fer més difícil, davant
els meus companys de l'Entesa, mantenir el
govern" i que fins i tot va provocar "una reunió
amb responsables del PSC a més alt nivell,
que van mostrar-se contraris a la nota,
per aconseguir una rectificació".

L'expulsió ERC
L'exregidor d'Acció Social i Sanitat, Joan
Rodríguez Serra, va rebre el decret d'alcaldia
ens mans de la Policia Local el divendres 6
d'octubre a casa seva, quan es disposava
a marxar cap a la roda de premsa per explicar
la moció presentada conjuntament amb el
PSC sobre l'empresa de recaptació. En un
primer terme el regidor republicà mostrava
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"la seva sorpresa pels fets i denunciava que
el decret no aclarís les causes de la destitució".
En aquest sentit, Serra va aprofitar
la compareixença per fer una crida
a la responsabilitat d'altres membres d'Entesa
perquè "aquestes actituds no es poden
permetre", igualment va afegir que "quan algú
governa amb personalismes, només cal
demanar-li que plegui. No hi ha ganes ni
voluntat de fer el que no té res a veure amb
els seus propòsits", en referència a la proposta
de canvi de gestió en la recaptació municipal.
Així mateix Serra va acabar la seva intervenció
destacant que "el temps posarà les coses
al seu lloc".

L'expulsió del PSC
Els regidors del PSC, Ma Lluïsa Romero
i Miguel Àngel López, rebien el seu cessament
el 10 d'octubre a través de tres decrets
d'alcaldia: una per la regidoria d'Esports,
l'altre per la regidoria d'Urbanisme i Medi
Ambient, i un tercer per la tinència d'alcaldia.
Els regidors socialistes es mostraven "molt
dolguts" per la decisió presa per l'alcaldia,
i es mostraven convençuts que "la destitució
venia donada per les represàlies de la moció
presentada".
El PSC denunciava aleshores "la falta
de participació dins del govern i la falta
de diàleg per part de l'alcalde".
I destacaven estar molt satisfets de la feina
feta, assenyalant que "seguirem treballant
pel municipi sense posar pals a les rodes".
Romero demanava "responsabilitat" a l'alcaldia
i que seguís amb els projectes elaborats per
la seva regidoria, "com els pisos de protecció
o el pont de la Mota de Sant Pere". Els regidors
socialistes mostraven les seves discrepàncies
a l'hora de tornar a governar amb un futur
amb Entesa.

L'opinió d'ICV
L'únic grup que va mostrar obertament
la seva opinió al respecte va ser ICV.
La seva responsable Mònica Miquel, valorava
"molt negativament la notícia" de cara
a la governabilitat del municipi. Tot i això
va destacar que "el seu grup va anunciar des
d'un començament el desgavell polític amb
el govern de quatre forces, signant en aquest
sentit, un xec en blanc i en contra d'ICV".
Igualment apuntava que no s'han complert
la majoria d'acords de govern,
"com la realització de l'auditoria o que s'ha
governat sense un pla de mandat".
La regidora ecosocialista també va voler
desmentir rotundament que "mai haguessin
pactat una possible moció de censura"
descartant formar part d'un pacte d'esquerres
d'aquí al final de la legislatura.

El ple aprova que la Diputació
de Barcelona gestioni la recaptació
municipal
La moció presentada per ERC i PSC va prosperar gràcies al recolzament
d'ICV i ICb
La proposta de delegar la recaptació municipal
a la Diputació de Barcelona, que van presentar
ERC i PSC, i que ha estat un dels
desencadenants de la crisi política al consistori
cubellenc, va rebre el suport majoritari
en la sessió plenària ordinària del mes
d'octubre. Davant l'expectació d'una setantena
de veïns, els grups d'ERC, PSC, ICV i ICb
van donar el seu suport a aquesta delegació
de la recaptació, que posarà punt i final
a 24 anys de gestió per part d'una empresa
privada.
El debat va ser llarg i, per moments, tens,
tot i l'excel·lent comportament del públic
assistent que va respectar el debat dels
representants polítics. Tot i el clima enrarit
que s'havia viscut a la població en els darrers
dies, arran del cessament dels regidors d'ERC
i PSC, el ple es va desenvolupar amb total
normalitat fins al debat d'aquesta moció.
Joan A. Rodríguez (ERC) va obrir el torn de
paraules fent una breu història de la trajectòria
de l'empresa de recaptació municipal i dels
motius que han motivat al seu grup a demanar
un canvi de gestió. El republicà va vincular
la presentació d'aquesta moció al seu
cessament com a regidor de govern, rebutjant
la postura defensada per l'Alcalde, Josep
Marcillas, que va argumentar que la decisió
havia vingut "per una pèrdua de confiança"
amb els seus socis de govern.
Maria Lluïsa Romero (PSC) també va referirse a la millora en "l'eficiència i l'eficàcia"
en la seva proposta de delegar la recaptació
a la Diputació provincial i va coincidir amb
ERC que el motiu del seu cessament ha estat
la presentació d'aquesta moció.
De la mateixa manera es va manifestar Mònica
Miquel (ICV), que va alinear-se al costat
d'ERC i PSC, justificant el seu vot en el fet
que "després de tres legislatures, per fi va
la vençuda", en referència a la delegació
de la gestió de la recaptació a la Diputació
de Barcelona. La regidora ecosocialista va
demanar un vot unànime de totes les forces
que, finalment, no es va produir.
La manifestació més contundent la va formular
Pilar González (ICb), que després de donar
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el seu suport a la moció, va assegurar
que el seu grup "dona el pacte per trencat"
i va afegir que "hem obert un debat intern
per definir el nostre paper d'ara en endavant".
En cas de decidir-se per abandonar el govern,
aquest quedaria amb només tres regidors.
El PPC, per mediació de Joana Navarrete,
va demanar explicacions sobre "el cost que
té el servei a la Diputació", així com el cost
de resoldre el contracte amb l'actual
recaptador. Navarrete va justificar la seva
abstenció, "malgrat estar en contra de renovar
el contracte amb l'actual recaptador",
en la falta d'informació sobre els serveis
i costos de la Diputació.
Similar posicionament va defensar el regidor
Joan Albet (CiU), que considera que
"els problemes de la recaptació són més d'una
mala gestió municipal que no pas del
recaptador". El cap de llista de la federació
nacionalista va explicar que el seu vot seria
negatiu "perquè ho veiem com una proposta
totalment partidista".
Finalment, Josep Marcillas, Alcalde i regidor
d'Hisenda, va reconèixer el seu error en portar
el tema a una comissió informativa pensant
que es crearia una comissió. "No era el
moment adequat", va expressar Marcillas
que, malgrat tot, va tornar a desvincular
l'expulsió d'ERC i PSC del govern de la moció
presentada. "Ens han volgut fer una moció
de censura, ens han demanat que pleguem
públicament... Havíem perdut la confiança",
va repetir el màxim responsable del govern
cubellenc.
Sobre el model de recaptació, Marcillas
considera que es va limitar a "obrir un debat
sobre la proposta presentada per l'empresa
de recaptació" però que aquest "no es va
produir".
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L'Ajuntament cedeix
els terrenys per
a la construcció
del nou CAP Cubelles
En la mateixa sessió, totes les forces polítiques
municipals, amb la única abstenció d'ICV,
van donar el seu vot favorable a la cessió dels
terrenys municipals del carrer Sebastià Puig
per a la construcció del nou Centre d'Atenció
Primària (CAP) de Cubelles.
La cessió es va fer a favor del Servei Català
de la Salut, que és qui ha d'executar les obres
del nou centre sanitari cubellenc.
Per altra banda, es va donar compte
de la liquidació del pressupost del 2005,
la darrera que quedava pendent.
Segons els comptes de la liquidació
del pressupost del 2005, que es tanca dins
del termini legal establert, el resultat
pressupostari ajustat és de 2.013.103,93 €
i un romanent de tresoreria per a despeses
generals de 6.071.572,20 €.
La distribució d'aquest romanent haurà
de ser motiu d'una incorporació al pressupost
vigent, previ consens entre tots els regidors
de cara a com prioritzar les necessitats
de la vila, creant-ne les corresponents partides
pressupostàries.
Els terrenys reservats a la futura construcció
del CAP Cubelles

Les obres de construcció del nou CAP
podrien començar a finals d'any
La consellera Geli va visitar les dependències actuals
el passat 24 d'agost
Les obres de construcció del nou Centre
d'Atenció Primària (CAP) de Cubelles podrien
començar a finals d'aquest any i estar
acabades a finals del 2007, segons ha explicat
l'Alcalde de Cubelles, Josep Marcillas.
De fet, la consellera de Sanitat, Marina Geli,
va revisar les dependències del CAP
de Cubelles el passat 24 d'agost dins el marc
d'una visita comarcal i va veure in situ
les mancances d'espai que té l'actual centre
mèdic. La consellera va veure, entre d'altres,
els serveis de pediatria i d'infermeria i va
poder mantenir un intercanvi d'impressions
amb el personal directiu i mèdic del centre,
així com amb el mateix Alcalde de Cubelles.
L'edifici, construït l'any 1990, "després de
16 anys de funcionament, i vist el fort

creixement de població, s'ha quedat limitat
d'espai, provocant llargues esperes i limitant
els serveis d'especialistes", explica Marcillas,
que assegura que "el nou CAP disposarà
de més serveis i especialistes que milloraran
l'atenció sanitària". De fet, la Generalitat
encarregada del projecte va enviar en el mes
de març un esborrany que va rebre
la conformitat dels serveis tècnics municipals.
D'aquesta manera, el nou edifici tindrà una
cobertura per a 20.000 habitants amb una
superfície d'uns 3.700 metres quadrats,
i serà construït en la cruïlla dels carrers Mn.
Miquel Cortí i Sebastià Puig. En aquests
moments les obres es troben en el procés
de ser licitades amb la previsió que comencin
a finals d'aquest any i estiguin acabades
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a finals del 2007. Segons ha explicat
Marcillas, "el procés inicial per a la construcció
d'un nou CAP ve del 2003 quan es van
engegar els primers contactes amb la
conselleria de Salut, i encara que desitjaríem
que fossin més àgils ens han vingut marcats
d'aquesta manera. Ara hem de mirar que es
compleixin els terminis marcats".
Pel que fa al futur de les actuals dependències
un cop el nou centre estigui construït, l'Alcalde
ha dit que "encara no hi ha res definit, tant
podrien ser ocupades per altres serveis
municipals com es podria buscar una altra
utilització oberta a la població" i que "en tot
cas es definirà quan arribi el moment de fer
el trasllat al nou edifici".
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Aprovat definitivament el Reglament
de Participació Ciutadana (RPC)
Xavier Grau considera que "és un document que ha de transformar
radicalment la relació entre Ajuntament i ciutadania"
El passat 26 d'octubre va entrar en vigor
el nou Reglament de Participació Ciutadana
i el Reglament d'Organització i Funcionament
del Consell de la Vila de Cubelles, que van
quedar definitivament aprovats en el decurs
del ple ordinari del mes de setembre. Els dos
ja havien quedat aprovats, inicialment, en el
ple del mes de maig.
Per al regidor de Participació Ciutadana,
Xavier Grau, cal "destacar que és un document
que esperem transformi radicalment la relació
entre l'Ajuntament i la ciutadania" i va agrair
"al conjunt d'associacions, entitats i grups
polítics del municipi que des de l'any 1999
no han parat de treballar en aquest reglament".
Grau creu que "això no és un concurs per
saber qui és més participatiu i més obert"

i va destacar que la importància del RPC
radica, entre d'altres, en què "temes
com la participació als plens passa a ser
un dret reconegut, que no depèn de l'equip
de govern de torn". Igualment va recordar
el compromís de fer dos actes informatius
oberts a l'any i la posada en funcionament
de l'OPIC. Actualment s'està habilitant un
espai a la planta baixa de l'Ajuntament on
s'ubicarà aquest servei.
Joana Navarrete (PPC) va demanar "més
atenció als veïns i les associacions"
i va reclamar al regidor que "s'erigeixi en
portaveu d'aquestes entitats". Per la seva
banda, Jordi Coch (ICV) va queixar-se
del "llarg procediment del reglament",
denunciant que "posem en dubte que es posi
en funcionament perquè no hi hagut voluntat

política de l'equip de govern". Finalment,
Joan Albet (CiU) considera que "no fa falta
un reglament perquè hagi participació, sinó
que l'equip de govern s'ho ha de creure".

Oficina de Participació
i Informació Ciutadana
Logotip de l'OPIC

Àmplia participació a l'acte
institucional de l'Onze de Setembre

Una quinzena d'entitats i tots els grups polítics
amb representació municipal, a més
de l'Ajuntament de Cubelles, van participar
de l'ofrena floral de l'Onze de Setembre,
Diada Nacional de Catalunya.

El monument "El geni i la força bruta", a la plaça de l'Església,
va tornar a ser el punt de trobada dels cubellencs i cubellenques
en la Diada Nacional de Catalunya

L'acte es va tornar a celebrar al peu
del campanar de l'església de Santa Maria
de Cubelles i al monument "El geni i la força
bruta", d'Anselm Cabús, i va tornar a comptar
amb la participació del Cor l'Espiga.
La centenària coral cubellenca va obrir l'acte
amb la interpretació de dos temes populars
catalans. Seguidament, Josep Marcillas,
Alcalde de Cubelles, acompanyat de les
pubilles de la Verema 2006, Ainhoa Arias
i Jennifer Murillo, va dirigir-se al públic
assistent. Una vegada més la plaça es va
quedar petita per seguir l'acte.
Les entitats van començar l'ofrena, que va
acabar amb la col·locació del coixí
de l'Ajuntament de Cubelles, que portaven
les pubilles i els regidors municipals.
Seguidament, es va fer l'hissada de la Senyera
al ritme de l'Himne Nacional de Catalunya,
Els Segadors, que va precedir al "Cant de la
Senyera", a càrrec del Cor l'Espiga.
Una ballada de sardanes, amb la Cobla Ressó,
va posar el punt i final a la celebració
de la Diada Nacional de Catalunya.

Ofrena de l'Ajuntament de Cubelles al monument de l'Onze de Setembre
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Cubelles sol·licita la connexió
a la xarxa d'aigües Ter - Llobregat
L'augment demogràfic fa que el cabal d'aigua pugui patir problemes
en un futur proper
L'Ajuntament de Cubelles ha decidit, amb
l'única abstenció d'ICV, sol·licitar la connexió
de la xarxa municipal d'aigua potable
del municipi a la xarxa general d'aigües
del Ter-Llobregat, donat que urgeix aportar
nous cabals d'aigua potable de qualitat
a la xarxa municipal de Cubelles.

Camp de futbol municipal Josep Pons i Ventura

Els camps de futbol
de Cubelles
milloren el sauló
Els vestidors ja funcionen a ple
rendiment
El camp de futbol 7 i el camp de futbol
municipal de Cubelles han millorat el sauló
després de l'aprovació de la Junta de Govern
Local perquè l'empresa Profesional Sportsverd
Futbol SL realitzés les corresponents obres
de manteniment. Aquesta actuació, que ha
de permetre disposar d'unes instal·lacions
en perfecte estat per a la pràctica de l'esport
del futbol, han tingut un cost de 6.685,22 €.
Aquesta millora i la posada en funcionament
dels vestidors del camp de futbol municipal
Josep Pons i Ventura, que estan a ple
rendiment des de principis de la present
temporada, han representat una excel·lent
millora d'aquestes instal·lacions esportives.
Paral·lelament, altres obres de millora es
podrien incloure dins les inversions a fer amb
el romanent de tresoreria que s'ha d'incorporar
previ consens entre els regidors municipals.

Josep Marcillas, Alcalde de Cubelles,
va justificar aquesta petició en "el creixement
de la població i dels abonats". Segons dades
estadístiques del padró municipal, la població
de Cubelles, entre 1995 i 2005, es va
multiplicar per 2,64, mentre que el número
d'abonats només ho va fer per 1,5. Aquesta
tendència, però s'ha variat en els darrers anys
a causa de l'increment de noves construccions.
Entre 2002 i 2005, la població va créixer un
44%, mentre que els abonats ho van fer en
un 41%, pràcticament en línia amb
la població.
Les gestions per millorar el cabal d'aigua
al municipi van iniciar-se l'any 2000, amb
la possibilitat de connectar-se al Consorci
d'Aigües de Tarragona (CAT) o a Aigües TerLlobregat (ATLL).

(CAT) i el març de 2005 es va arribar a un
principi d'acord amb la Mancompunitat
Penedès-Garraf, que l'ACA no va ratificar per
problemes pressupostaris.
Finalment, Marcillas explica que "aquest any
l'ACA ens va notificar que féssim la petició
per tenir-ho en compte a l'hora de fer els
pressupostos d'actuacions".
Sobre el finançament d'aquesta obra, l'Alcalde
va informar que "fins ara, el 50% l'assumeix
l'ACA i l'altre 50% el municipi, tot i que amb
un conveni amb la Mancomunitat és aquesta
qui ho finança a 20 anys".
Jordi Coch (ICV) va reclamar algun estudi per
saber "si ens convé més l'aigua de CAT o
d'ATLL, tenint en compte que aquesta pot
tenir més problemes de subministrament".
Així mateix va assegurar que "ICV té altres
propostes pel tema de l'aigua, com evitar
les pèrdues de les canonades".
Per la seva banda, Joan Albet (CiU) va criticar
que el cost de portar més aigua "l'hagin de
pagar tots els veïns de Cubelles i no les noves
construccions".

La no aprovació del Pla Hidrològic Nacional
va descartar l'opció de portar aigües de l'Ebre

El servei de llar d'infants s'adjudica
a l'empresa Educare XXI SL
És la mateixa empresa que portava el servei fins ara i la única que
ha concorregut al concurs
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament
de Cubelles va aprovar l'adjudicació del servei
de llar d'infants municipal La Draga
a l'empresa Educare XXI SL, segons les bases
aprovades pel mateix organisme el 9 de maig
2006.
En el termini de presentació de propostes,
la única empresa que va presentar una oferta
va ser Educare XXI SL (Grup d'Iniciatives
i Programes SL), que era la que portava
el servei fins al moment.
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La mesa de contractació va emetre informe
favorable sobre l'empresa el 13 de juliol
i recentment s'ha formalitzat el contracte per
als propers tres anys, podent-se prorrogar dos
anys més. El cost del servei per a l'Ajuntament
de Cubelles serà, com a màxim, de 7.897,58
€, després de l'oferta presentada per l'empresa
adjudicatària sobre el preu d'adjudicació, que
s'havia fixat en un màxim de 12.626,326 €.
Els costos dels usuaris s'establiran mitjançant
l'aprovació per ple de la corresponent
ordenança fiscal (número 27).
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La renovació del projecte de neteja
viària haurà d'esperar
El tema s'haurà d'estudiar més profundament abans d'aprovar-lo
La proposta de canviar la forma de gestió
i aprovar el reglament i el projecte d'explotació
del servei de neteja viària va quedar sobre
la mesa, després que el grup del PSC ho proposés
i tots, excepte l'Entesa per Cubelles, hi donessin
suport.
Maria Lluïsa Romero va demanar-ho "perquè
el tema és suficientment important com per
estudiar-ho més profundament".
A aquesta proposta s'hi va sumar CiU que,
a través del seu portaveu, Joan Albet,
va manifestar que "creiem en les empreses
públiques ben gestionades".
El cap de la federació nacionalista considera

La Policia Local
i la Guàrdia Civil
incauten tabac de contraban
La troballa es va fer en dues naus
del Polígon Industrial Les Salines
La Policia Local de Cubelles i la Guàrdia Civil
van descobrir, el passat 24 de setembre,
uns 375.000 paquets de tabac de contraban
i joguines de procedència desconeguda en dues
naus industrials del Polígon Les Salines.
Les naus havien estat forçades i durant
la inspecció ocular els agents locals van descobrir
unes caixes sospitoses de contenir material
il·legal. El cas es va desviar ràpidament cap
a la unitat de la Policia Judicial de la Guàrdia
Civil, que és qui té la competència en aquests
delictes.
Les investigacions han de determinar
la procedència del tabac il·legal i de les joguines
que van aparèixer en la inspecció judicial
en una segona nau del mateix Polígon Industrial
Les Salines. La titularitat de les naus també
és objecte de la investigació policial, tota vegada
que sembla que estan subcontractades
en diverses ocasions per tal de dificultar
la identificació del titular real.
En el moment de la incautació a les instal·lacions
no hi havia cap persona, per la qual cosa
se segueix investigant la possible propietat
de la càrrega il·legal.

que "cal un debat, perquè el més fàcil és
externalitzar però una empresa municipal
ens pot sortir molt més barat".
Per a Jordi Coch (ICV) la proposta "no agafa
el sentit que tenim del què ha de ser la neteja
viària". El projecte justifica el canvi de gestió,
de directa a indirecta, en què "la realitat
urbanística, que revela una acusada evolució
demogràfica, una dispersió de la urbanització
notable i una especialització funcional creixent,
comporta la necessitat de prestar el servei de
forma indirecta". Per tots aquests motius i "per
donar el millor servei", es proposava la gestió
indirecta del servei.

L'informe econòmic - financer presentat
al Ple, estableix una previsió del preu base
de licitació del contracte de neteja viària que
pujaria uns 676.731,17 €.
Això suposa un increment del 33,8%, passant
dels 505.509,40 € actuals al cost proposat.
L'informe, però, justifica aquest increment
pel fet que, "tenint en compte la precarietat
del servei actual, per les característiques del
nou servei proposat en el plec de prescripcions
tècniques del concurs per a l'adjudicació
del servei de neteja viària". Aquestes millores
se centren, principalment, en increment i millora
en personal, maquinària, instal·lacions, servei
d'intervenció immediata i serveis específics.
Segons l'estudi realitzat per a elaborar el plec
de clàusules tècniques, en temporada baixa
(octubre - maig) el nou servei disposaria
de 10,5 treballadors i 5 vehicles; mentre que
en temporada alta (juny - setembre) aquestes
s'incrementarien en 5 persones més i un vehicle.
A més, el servei disposaria d'un encarregat i un
administratiu, amb jornades parcials, i un vehicle
d'inspecció.

Cubelles s'adhereix
al servei del Centre d'Atenció d'Animals
de Companyia (CAAD)
Per donar compliment a la nova llei que entra en vigor el 2007
El municipi de Cubelles passarà
a integrar-se al servei del Centre d'Atenció
d'Animals de Companyia (CAAD)
de la Mancomunitat Intermunicipal
Penedès-Garraf, per tal de complimentar
la nova legislació en matèria d'animals
de companyia que entra en vigor el 2007.
La decisió es va prendre en sessió plenària
i va comptar amb el de l'Entesa per Cubelles,
Iniciativa per Cubelles i ERC, mentre que
PSC i ICV es van abstenir. Els únics grups
que es van manifestar contraris a l'adhesió
van ser CiU i PPC.
Josep Marcillas, Alcalde de Cubelles,
va explicar que, segons una nova normativa,
a partir del 2007 els ajuntaments estan
obligats a recollir els animals abandonats
als carrers. Aquesta nova situació "es va
debatre en el Consell d'Alcaldes, que es va
mostrar preocupat per la manca
d'instal·lacions per poder acollir a aquests
animals". Entre les diverses possibilitats
existents, hi ha l'adhesió al CAAD que
compleix aquestes necessitats, tot i que
caldria adequar les seves instal·lacions.
Malgrat tot, Josep Marcillas va proposar
al Ple "fer una esmena perquè no hauríem
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de descartar la possibilitat de fer unes noves
instal·lacions pròpies pel Garraf, o bé
l'ampliació de la gossera de Vilanova
i la Geltrú".
La presència de representants de l'Associació
Protectora d'Animals i Plantes del Garraf
a la sala de plens va motivar que diversos
grups polítics interroguessin sobre si se'ls ha
informat d'aquest procés. En aquest sentit
Marcillas va explicar que "un cop adherits,
es pot parlar amb les associacions existents
que porten a terme aquesta feina, que poden
seguir amb la seva activitat i rebent
subvencions".
Joan Andreu Rodríguez, regidor d'Acció Social,
va destacar que "el projecte no fa cap
referència a l'Associació, sinó només al fet
que la Mancomunitat Penedès-Garraf pugui
ampliar les seves instal·lacions".
Maria Lluïsa Romero, responsable de Medi
Ambient, va afegir que "hem tingut reunions
amb ells perquè els tenim en consideració
i reben ajuts, però el tema a tractar és seriós
perquè cal preguntar-se si tenim instruments
per complir la llei o si volem una gossera
comarcal".

INFORMACIÓ MUNICIPAL

Els alumnes del taller Joves Rescatadores

Rescatadores fa un balanç positiu
de la temporada de salvament marítim
La inestabilitat meteorològica a l'agost ha reduït els visitants
El passat 1 d'octubre va finalitzar la temporada
de vigilància i salvament que l'empresa
Rescatadores S.L. ha portat a terme al litoral
cubellenc. El servei es va iniciar a primers
de juny i ha acabat a finals de setembre, una
ampliació de cobertura que ha estat una
millora respecte a temporades anteriors.
L'empresa Rescatadores S.L., adjudicatària
del servei, ha valorat la temporada com
a tranquil·la. El coordinador de l'empresa,
Israel Rodero, considera que "aquest estiu
ha estat tranquil a nivell d'incidents i usuaris,
uniforme i gens espectacular comparat amb
altres anys". El cap dels socorristes cubellencs
ha destacat que "meteorològicament ha estat
un estiu inestable, amb una espectacular
onada de calor al mes de juliol i un agost
inestable". Aquest mal temps ha influït en
l'assistència de banyistes a les nostres platges.
En la valoració d'incidència cal destacar que
la majoria dels atesos ho han estat per petites
incidències relacionades amb les molestes
picades de les meduses i "el peix aranya, que
és la nostra estrella de l'estiu per la morfologia

de les platges que són poc profunda i amb
molta sorra". Malgrat tot, Cubelles ha tingut
sort ja que les populars plagues de meduses
no han proliferat a la nostra platja i no ha fet
falta prendre cap mesura excepcional, com
el tancament de serveis. Rodero, però, incideix
en "l'increment preocupant dels rescats
aquàtics, encara que la majoria s'han
solucionat favorablement".

Joves Rescatadores
Per a Rescatadores, la seva activitat no és
únicament la vigilància costera, sinó que per
tercer any consecutiu s'han implicat en
la formació dels futurs usuaris de les nostres
platges. Per això s'ha desenvolupat novament
el programa Joves Rescatadores, que enguany
ha comptat amb la participació de més
de 150 nens i nenes.
En el taller els infants aprenen
les característiques de les platges, la millor
manera de comportar-se dins i fora de l'aigua
i fins hi tot aprenen nocions bàsiques de

28

reanimació. "Aquest any ha estat un èxit",
explica Israel Rodero. El programa ha servit
perquè els participants "hagin aprés
a respectar el mar, conèixer les peculiaritats
i fer uns primers auxilis molt bàsic".
Per al responsable de l'empresa de salvament
marítim aquesta activitat "ha estat un èxit
per a nosaltres i els nens i nenes s'ho han
passat molt bé".

INFORMACIÓ MUNICIPAL
Bases de la beca d'investigació local
La Regidoria de Cultura de Cubelles convoca una beca d'investigació local.
Aquesta beca, de caràcter biennal, té com
a objectiu fomentar la investigació sobre
Cubelles en tots els àmbits
(evolució geogràfica i història, aspectes
socioeconòmics, aspectes socials, ecologia
local, desenvolupament tècnic, festes
i tradicions, ....)

BASES
1.- Característiques de la beca.
Aquesta beca s'atorgarà al millor projecte
inèdit d'investigació referit a la vila
de Cubelles.
2.- Candidats
Podran optar-hi totes les persones que,
de forma individual o col·lectiva, presentin
una proposta de recerca, d'acord amb aquestes
bases.
3.- Dotació de la beca.
La beca, que es concedirà a un sol projecte,
està dotada amb 2.000€, subjectes
a impostos. El seu import es farà efectiu
en dos lliuraments de 1.000€ cadascun:
el primer, en el moment en que el tribunal
hagi analitzat i avaluat el projecte un cop
el autor/a aporti el 50% del treball realitzat.
El segon, una vegada finalitzat el treball
i desprès que el jurat n'hagi dictaminat
la qualitat.
4.- Documentació.
Les sol·licituds es presentaran al Registre
General de l'Ajuntament de Cubelles,
Pl. de la Vila, 1 de Cubelles, i s'hi haurà
d'adjuntar la documentació següent:
- El currículum del/la sol·licitant o sol·licitants.
- Una memòria del projecte d'investigació,
en la qual, en un mínim de cinc fulls i un
màxim de deu, hi haurà de constar:
els objectius que es volen assolir,
la metodologia que s'utilitzarà, el pla
de treball (calendari que s'aplicarà), les fonts
i la bibliografia que es consultaran.
En el cas de projectes col·lectius, caldrà
indicar el nom d'un/a responsable
o representant del grup.
Si la documentació presentada és incorrecta
o incompleta, el jurat de la beca requerirà
per escrit que s'esmeni o que es completi en
un termini de deu dies hàbils, amb
l'advertiment, que si s'incompleix el termini
esmentat, s'arxivarà l'expedient sense cap
tràmit posterior.

La nova documentació que s'aporti, s'haurà
de presentar també al Registre general
de l'Ajuntament de Cubelles.
5. Termini de presentació de la documentació.
Les sol·licituds es podran presentar fins
el dia 23 de febrer de 2007, al registre
general de l'Ajuntament de Cubelles.
6. Jurat.
El jurat estarà format per diverses persones
qualificades i el Regidor de Cultura.
El jurat analitzarà i avaluarà tots els projectes
i seleccionarà, segons el seu criteri, aquell
que sigui mereixedor de la beca.
El jurat podrà demanar informació
complementària, així com convocar l'aspirant
per comprovar la seva idoneïtat per portar
a terme el treball proposat i suggerir-li
l'ampliació o modificació del projecte per ferlo més operatiu. També, si s'escau, podrà
sol·licitar l'assessorament d'altres persones
o institucions sobre l'interès i l'abast
del projecte.
El jurat es reserva el dret de declarar deserta
la beca i és competent per a resoldre qualsevol
eventualitat no regulada per aquestes bases.
7.- Seguiment del treball.
Un cop atorgada la beca, el jurat nomenarà
un autor/a per assessorar i supervisar el treball,
així com per informar-ne a l'entitat convocant.
Quatre mesos després de l'adjudicació
de la beca, el seu/va beneficiari/a presentarà
a la Regidoria de Cultura una memòria que
reflecteixi l'estat de la investigació, amb
l'objectiu de valorar el seu desenvolupament.
El jurat tindrà la capacitat per fer les
consideracions necessàries en cas de qualsevol
incidència mentre s'efectuïn els treballs de
recerca i, fins i tot, suspendre'n la investigació
si es considera oportú.
8.- Veredicte.
El veredicte del jurat, que serà
inapel·lable, es farà públic durant
la "33a Setmana Cultura 07.
La resta dels projectes es podran recollir,
durant el període de tres mesos a partir
de la data del veredicte, a la Regidoria
de Cultura, c. Joan Roig i Piera, 3-5.
9. - Extinció del dret de la beca.
El dret de la beca s'extingirà en els supòsits
següents:
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a) si no s'executa el treball en el termini
convingut o si els informes de la seva
realització no són prou satisfactoris.
b) Si el/la becari/a incompleix qualsevol de
les obligacions assumides.
c) Si el/la autor/a assignat valora al jurat
de forma argumentada que la realització
de la recerca no respon al projecte presentat.
L'extinció anticipada de la beca implicarà
la cancel·lació dels pagaments que estiguin
pendents. Si hi hagués culpa per part de la
persona becària, se li podrà exigir la devolució
dels pagaments rebuts anteriorment.
10.- Lliurament del treball.
La realització del projecte escollit tindrà una
duració de 18 mesos, a partir de la data
de concessió de la beca. Si el jurat ho creies
oportú, vistes les directrius del treball
i de la feina feta, podrà prorrogar la data
de lliurament del treball enllestit.
El/la becari/ària haurà de lliurar, el text en
català en el Registre general de l'Ajuntament
de Cubelles 3 exemplars mecanografiats
del treball d'investigació acabat i un resum
de 15 a 20 fulls DIN A-4. El treball haurà
de ser presentat, també, en suport informàtic
(word per a windows).
11.- Propietat del treball
Els drets inherents a la publicació del treball
passaran a l'Ajuntament de Cubelles, el qual,
fent menció al nom de l'autor/a, tindrà el dret
de publicar el treball. L'autor/a es
comprometrà a adequar els originals
del treball - si convingués- i supervisar-ne
la publicació sense gratificacions
complementaries. L'Ajuntament de Cubelles
es reserva el dret de publicar el treball complet
i/o el resum en forma d'opuscle. No obstant
això, un cop transcorreguts dos anys a partir
de la presentació del treball, si aquest no
hagués estat publicat, o no se n'hagués
començat el procés de publicació, l'autor/ra
podrà disposar-ne lliurament i publicar-lo pel
seu compte o amb ajuts de qualsevol mena.
Només caldrà que ho comuniqui, prèviament,
a la Regidoria de Cultura i que hi faci constar
que el treball obtingué la "Beca d'Investigació
Local 2007".
12.- Incompatibilitat i acceptació
de les bases.
El fet de concórrer a la convocatòria
pressuposa el coneixement i l'acceptació
d'aquestes bases.
Informació a:
Centre Social c. Joan Roig i Piera, 3-5
Cubelles 08880 Telèfon 93 895 01 47
gelabertem@cubelles.org

TRANSPORT URBÀ
HORARIS TRANSPORT URBÀ DE CUBELLES
VELÁZQUEZ / DALÍ - INICI -

1

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

15,00

16,00

17,00

VELÁZQUEZ / ROSALES

2

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

15,00

16,00

17,00

GOYA Nº 41

3

7,01

8,01

9,01

10,01

11,01

12,01

13,01

15,01

16,01

17,01

GOYA / TÀPIAS

3

7,01

8,01

9,01

10,01

11,01

12,01

13,01

15,01

16,01

17,01

7,02

8,02

9,02

10,02

11,02

12,02

13,02

15,02

16,02

17,02

GOYA / VELÁZQUEZ
DÀLIA (HOSTAL)

4

7,04

8,04

9,04

10,04

11,04

12,04

13,04

15,04

16,04

17,04

DÀLIA - GERANI (FONT)

5

7,05

8,05

9,05

10,05

11,05

12,05

13,05

15,05

16,05

17,05

CTRA / CORRAL D'EN CONA - MOLÍ NOU

6

7,05

8,05

9,05

10,05

11,05

12,05

13,05

15,05

16,05

17,05

CORRAL D'EN CONA (BAR)

7

7,07

8,07

9,07

10,07

11,07

12,07

13,07

15,07

16,07

17,07

CEMENTERI

8

7,09

8,09

9,09

10,09

11,09

12,09

13,09

15,09

16,09

17,09

PL. MERCAT

9

7,10

8,10

9,10

10,10

11,10

12,10

13,10

15,10

16,10

17,10

7,12

8,12

9,12

10,12

11,12

12,12

13,12

15,12

16,12

17,12

RAVAL TORRENT (CAP)
PONT RENFE

10

7,14

8,14

9,14

10,14

11,14

12,14

13,14

15,14

16,14

17,14

JARDINS GAUDI - FFCC

11

7,15

8,15

9,15

10,15

11,15

12,15

13,15

15,15

16,15

17,15

PASSEIG FLUVIAL / 11 SETEMBRE

20

7,16

8,16

9,16

10,16

11,16

12,16

13,16

15,16

16,16

17,16

PASSEIG FLUVIAL / LLEVANT

21

7,16

8,16

9,16

10,16

11,16

12,16

13,16

15,16

16,16

17,16

PL. DEL MAR

22

7,17

8,17

9,17

10,17

11,17

12,17

13,17

15,17

16,17

17,17

MALLORCA - BRUC Nº 7

23

7,18

8,18

9,18

10,18

11,18

12,18

13,18

15,18

16,18

17,18

11 DE SETEMBRE / RENFE MAR

25

7,19

8,19

9,19

10,19

11,19

12,19

13,19

15,19

16,19

17,19

PLA SANT PERE

32

7,20

8,20

9,20

10,20

11,20

12,20

13,20

15,20

16,20

17,20

POMPEU FABRA

33

7,21

8,21

9,21

10,21

11,21

12,21

13,21

15,21

16,21

17,21

POMPEU FABRA

34

7,21

8,21

9,21

10,21

11,21

12,21

13,21

15,21

16,21

17,21

PAU CLARIS

29

7,22

8,22

9,22

10,22

11,22

12,22

13,22

15,22

16,22

17,22

LATERAL C-31 (GRUES DE LA ROSA)

28

7,23

8,23

9,23

10,23

11,23

12,23

13,23

15,23

16,23

17,23

LATERAL C-31 (ZONA COMERCIAL SALINES)

27

7,24

8,24

9,24

10,24

11,24

12,24

13,24

15,24

16,24

17,24

LATERAL C-31 - INICI -

26

6,30

7,30

8,30

9,30

10,30

11,30

12,30

13,30

15,30

16,30

17,30

LATERAL C-31 (ZONA COMERCIAL SALINES)

27

6,30

7,30

8,30

9,30

10,30

11,30

12,30

15,30

16,30

LATERAL C-31 (GRUES DE LA ROSA)

28

6,32

7,32

8,32

9,32

10,32

11,32

12,32

15,32

16,32

PAU CLARIS

29

6,34

7,34

8,34

9,34

10,34

11,34

12,34

15,34

16,34

JAUME I

30

6,35

7,35

8,35

9,35

10,35

11,35

12,35

15,35

16,35

JAUME I

35

6,37

7,37

8,37

9,37

10,37

11,37

12,37

15,37

16,37

PLA SANT PERE

32

6,38

7,38

8,38

9,38

10,38

11,38

12,38

15,38

16,38

JARDINS GAUDI - FFCC

11

6,40

7,40

8,40

9,40

10,40

11,40

12,40

14,40

15,40

16,40

PASSEIG BARDAJÍ - AV. CATALUNYA

12

6,41

7,41

8,41

9,41

10,41

11,41

12,41

14,41

15,41

16,41

ÀNGEL GUIMERÀ (PL. DE LA FONT)

13

6,42

7,42

8,42

9,42

10,42

11,42

12,42

14,42

15,42

16,42

PASSEIG VILANOVA - ROCACRESPA

14

6,44

7,44

8,44

9,44

10,44

11,44

12,44

14,44

15,44

16,44

PASSEIG VILANOVA (ESCOLA)

15

6,45

7,45

8,45

9,45

10,45

11,45

12,45

14,45

15,45

16,45

PL. OVIDI MONTLLOR

16

6,46

7,46

8,46

9,46

10,46

11,46

12,46

14,46

15,46

16,46

CORRAL D'EN CONA (BAR)

7

6,48

7,48

8,48

9,48

10,48

11,48

12,48

14,48

15,48

16,48

CTRA / CORRAL D'EN CONA - MOLÍ NOU

6

6,50

7,50

8,50

9,50

10,50

11,50

12,50

14,50

15,50

16,50

FONT MAS TRADER

17

6,50

7,50

8,50

9,50

10,50

11,50

12,50

14,50

15,50

16,50

LLIRI - MIMOSA

18

6,51

7,51

8,51

9,51

10,51

11,51

12,51

14,51

15,51

16,51

6,52

7,52

8,52

9,52

10,52

11,52

12,52

14,52

15,52

16,52

CAMÈLIA Nº 38
GOYA - VELÁZQUEZ

19

6,53

7,53

8,53

9,53

10,53

11,53

12,53

14,53

15,53

16,53

GOYA - TÀPIAS

3

6,54

7,54

8,54

9,54

10,54

11,54

12,54

14,54

15,54

16,54

6,55

7,55

8,55

9,55

10,55

11,55

12,55

14,55

15,55

16,55

GOYA Nº 41
VELÁZQUEZ - ROSALES

2

6,56

7,56

8,56

9,56

10,56

11,56

12,56

14,56

15,56

16,56

VELÁZQUEZ / DALÍ - FINAL -

1

6,57

7,57

8,57

9,57

10,57

11,57

12,57

14,57

15,57

16,57

A

A

A

A

A/B

A/B

A/B

A/B

A

A/B

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

A/B

