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El nou mòdul de vestidors de l’estadi municipal de
futbol Josep Pons i Ventura va entrar en funcionament
el passat 15 d’agost, coincidint amb la celebració
del trofeu de Festa Major de futbol. L’equipament,
que es completarà amb una nova graderia, disposa
de vuit vestidors per a equips, dos per a àrbitres,
infermeria, magatzem de material i serveis públics.

El proper 12 de setembre s’encetarà el curs escolar
2006-2007, amb la novetat de l’ampliació de la
llar d’infants, que cobrirà un 88% de la demanda,
i la segona línia de batxillerat. Aquests dos
equipaments cobriran els darrers dèficits que patia
l’ensenyament municipal.
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M-Clan triomfa a Cubelles
en el concert del 25è aniversari
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la memòria d’actuacions

La pluja no desllueix la Festa
Major'06

El Centre Social nova seu del
centenari estendard del Cor
l’Espiga

La XIX Festa i 6a Fira de la Verema se celebra
del 8 al 10 de setembre a la plaça del Mercat.
Als actes tradicionals –Pàmpols de Plata, trepitjada
de raïm i elecció de les pubilles- s’hi ha afegit en

les darreres edicions una excel·lent mostra
del teixit associatiu, comercial i de restauració
de la vila.

     Comença el curs escolar
2006 - 2007

     Els vestidors del Municipal
Pons i Ventura entren en servei

La Festa de la Verema
arriba a la XIX edició
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Emergències
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Bombers
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Centre d'Atenció Primària
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ADF Puig d'Aliga

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

Deixalleria Municipal
Sorea (Ser. Mpal. Aigua)
FECSA-ENHER (avaries)
RENFE
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Taxi Manuel Palmero
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Farmàcia Muntaner (poble)
Farmàcia López (platja)
Correus
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607 161 349
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678 85 44 48
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93 895 28 04
93 895 00 03
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Ajuntament de Cubelles
Serveis Tècnics
Acció Social i Sanitat
Serveis d'entitats
Medi Ambient
Cultura i Esports
Poliesportiu Municipal
Educació i Joventut
Promoció Econòmica
Biblioteca i Casal de Cultura
Oficina de Recaptació
Oficina de Cadastre
SOLC - Of. Ocupació
Jutjat de Pau i Registre Civil
CEIP Charlie Rivel
CEIP Vora del Mar
Llar d'Infants "La Draga"
Oficina de Turisme (poble)
Ràdio Cubelles
Departament de Comunicació

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

Telèfons municipalsAJUNTAMENT
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L'ALCALDIA INFORMA

     uan estem a les portes de finalitzar
el període estival, tinc el plaer de dirigir-me
novament a tots els cubellencs i cubellenques
des de les pàgines d’aquesta revista municipal.

En aquesta tornada a la normalitat que sempre
representa el mes de setembre –nou curs
escolar, cloenda de l’estiu, inici
de les activitats socials i culturals...-, el nostre
municipi pretén oferir una oferta lúdica,
cultural i social atractiva per a totes aquelles
persones que han escollit la nostra vila com
a lloc de residència.

Aquesta riquesa social i cultural, que
estem generant entre tots, administració
i administrats, és positiva per a tots.
Per a les persones que poden gaudir de les
seves activitats preferides; el consistori
que aconsegueix dinamitzar i integrar a moltes
persones recentment arribades al poble; el
comerç, que se’n beneficia d’aquest moviment
continu...

I en aquest creixement del teixit associatiu
ha tingut un paper molt destacat el Centre
Social de Cubelles. Malgrat les reticències
inicials, les polèmiques creades artificialment
per alguns interessats, l’edifici ha anat
omplint-se de vida i generant més vida.
Va ser una aposta arriscada, en alguns
moments criticada injustament, però
encertada. Millorable, com tot ho pot ser
en aquesta vida, però encertada. M’agradaria
que la valentia que va tenir aquell equip
de govern en tirar endavant aquest projecte
el tinguéssim ara en altres qüestions igual
d’importants per al municipi de Cubelles.

Josep Marcillas i Massuet
Alcalde de Cubelles

Q

Un any de Centre Social

En el primer any de funcionament del Centre
Social ha quedat plenament justificada
la seva construcció i la societat civil ens
empeny a seguir millorant la nostra gestió
per donar resposta a les seves necessitats.

Però aquest equipament no només ha generat
un impuls en el teixit associatiu, sinó que
també ho ha fet en dos sectors tant allunyats
com propers, com són la gent gran i la gent
jove. Els dos espais que aquest edifici els hi
té reservats s’han mostrat tant suficients com
necessaris. Aquí també a algú li va interessar
tractar de manipular les il·lusions i anhels
de part de la ciutadania amb un interès
plenament electoralista. Afortunadament,
nosaltres sempre hem cregut amb
la intel·ligència dels ciutadans i ciutadanes
de Cubelles, als que si bé algú pot confondre,
ningú pot enganyar.



Tots els regidors van donar el seu suport
unànime a la proposta feta pels presidents
dels sectors Ricreu i Corral d’en Tort per
al nomenclàtor dels seus carrers.

També per unanimitat es va aprovar l’adhesió
de Cubelles al consorci del Govern Territorial
de Salut del Garraf. Aquest és un organisme
impulsat pel Departament de Salut i el Servei
Català de la Salut de la Generalitat
de Catalunya, i participat per tots els municipis
del Garraf i Cunit.

Tots els grups, a excepció de CiU que es va
manifestar en contra, van aprovar l’adhesió
del municipi al consorci per a la gestió de
la Televisió Digital Terrestre local pública
del Garraf.

S’aprova, amb els vots favorables dels grups
del govern (EC-FIC, PSC, ICb i ERC), els
contraris de CiU i ICV i l’abstenció del PPC,
el compte general de 2004, que es va tancar
amb un resultat pressupostari
d’1.150.224,04 €. El resultat de la liquidació
del 2004 estableix un romanent de tresoreria
per a despeses generals de 5.628.539,12 €
i un romanent de despeses amb finançament
afectat de 2.142.321,29€.

Es va aprovar per unanimitat l’adhesió
del municipi a l’Associació Internacional
de Ciutats Educadores.

La regidora d’Educació, Pilar González, va
explicar que la proposta “neix dels consells
escolars del Charlie Rivel, el Vora del Mar
i l’IES Cubelles i tracta que l’educació
traspassi les aules i tot el municipi s’impliqui
en l’educació dels nostres joves”.

Els grups de l’oposició també hi van donar
suport a la proposta. Jordi Coch (ICV) va
demanar que s’estudiés la possibilitat “d’obrir
les instal·lacions dels centres a la ciutadania,
a més de les biblioteques”, com va anunciar
la regidora.
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PLENS MUNICIPALS

El ple, finalment, va aprovar una modificació
puntual de les normes urbanístiques, amb
els vots contraris de CiU i l’abstenció
del PPC.

Unanimitat en l’aprovació de la moció sobre
el dret al vot accessible de les persones
invidents i en defensa del poble palestí.

Queda aprovat per unanimitat l’adhesió
al conveni amb la Prefactura Central de Trànsit
i la Federació Espanyola de Municipis
i Províncies per a l’intercanvi d’informació.

S’aprova, amb els vots favorables del govern
municipal (EC-FIC, PSC, ICb i ERC), en contra
d’ICV i PPC i l’abstenció de CiU el pressupost
general de la corporació per a l’exercici 2006.

Es va donar compte del resultat de l’estudi
econòmic financer (auditoria) corresponent

a l’exercici 2006, elaborada per l’empresa
externa Gabinet Tècnic d’Auditoria
i Consultoria SA, per encàrrec de la Diputació
de Barcelona, que conclou que la situació
financera de la Corporació presenta un
romanent de tresoreria positiu, recursos
recurrents positius i ràtio d’endeutament
del 27,2% (respecte del 110% màxim).

S’aprova amb els vots favorables del govern
municipal (EC-FIC, PSC, ICb i ERC), en contra
d’ICV i PPC i l’abstenció de CiU, la plantilla
del 2006.

Es fixen, per unanimitat, els dos dies festius
per a l’any 2007 (30 de juliol i 16 d’agost).

ALCALDIA

REGIDORIA D'EDUCACIÓ

REGIDORIA D'URBANISME I PLANEJAMENT

Mocions
dels grups polítics municipals

ALCALDIA

REGIDORIA DE RECURSOS HUMANS

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

ALCALDIA

El consistori s’adhereix
a l’Associació Internacional
de Ciutats Educadores

El ple aprova el compte
general de 2004

L’IES Cubelles, un element més de Cubelles, ciutat educadora

Ple ordinari
del 17 de juliol de 2006

El ple fixa el 30 de juliol
i el 16 d’agost com a festius
locals del 2007

El pressupost del 2006
queda aprovat inicialment

Ple extraordinari
del 28 de juliol de 2006

El Ple aprova
definitivament
el pressupost per al 2006

Ple extraordinari i urgent
del 23 d'agost de 2006

Amb els vots a favor de l’Equip de Govern
(EC-FIC, PSC, ICb i ERC) i els contaris
dels dos regidors assistents de l’oposició
(Jordi Coch i Joana Navarrete) es va aprovar
definitivament el pressupost general
de la Corporació per al 2006. En el mateix
acord es va aprovar desestimar l’al·legació
presentada per la secció sindical de CCOO
a l’Ajuntament de Cubelles.
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JUNTA DE GOVERN LOCAL

S’aproven diverses sol·licituds de particulars
i entitats.

Aprovada la concessió de subvenció de 34.000
€ al CF Cubelles per a l’any 2006, condicionat
a l’aprovació definitiva del pressupost essent
l’import definitiu el que s’aprovi en el
pressupost del 2006.

Junta de Govern Local
del 13 de juny de 2006
ALCALDIA

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

S’aproven les sol·licituds diverses d’entitats
i particulars.
Es dóna compte de la sentència 861/2005
del TSJC i la 102/2006 del Jutjat Contenciòs
Administratiu número 3.
S’aprova la certificació número 3 de les obres
d’execució del projecte de construcció d’una
estació de bombeig per donar solució als
problemes de clavegueram de la zona Bardají-
Marítim de Cubelles presentada per l’empresa
Agrovial, S.A. que puja a 16.551,96 € IVA
INCLÒS.

S’aprova la concessió d’una subvenció
de 3.000 € al Club de Tennis Cubelles
condicionat a l’aprovació definitiva
del pressupost essent l’import definitiu
el que s’aprovi en el pressupost del 2006.
Queda aprovada la certificació número 9
de les obres per l’execució del projecte
de construcció del vestidor i graderia
del camp de futbol (subfase I, vestidors),
corresponent al mes de febrer de 2006,
presentades per Sis Constructores Associats
SA, per import de 85.211,57 €.

S’accepta la subvenció de 9.555,30€
de l’àrea de Benestar Social de la Diputació
de Barcelona, per al finançament dels serveis
socials d’atenció primària.

Aprovat el plec de clàusules per a l’adjudicació
del concert de tarda i el ball de nit
de l’orquestra Montgrins a Cubelles, amb
un import màxim de 15.660 €.
S’aprova el contracte menor amb Pic&Jazz per
a l’organització del 4rt. Festival de Jazz Vila
de Cubelles, per un import total de 6.960 €.

Junta de Govern Local
del 27 de juny de 2006
ALCALDIA

REGIDORIA DE CULTURA

S’adjudica el contracte de subministrament
d’equips modulars i mobiliari per a la Festa
de la Verema 2006 a l’empresa Team Carpes
SL, per un impost màxim de 17.000 €.
S’adjudica a l’empresa Saia SCCL l’estudi
de rehabilitació i el Pla de Viabilitat del bunker
ubicat a Cubelles, per import de 4.961,85 €.

S’aprova el tancament de l’expedient
de restitució de la legalitat urbanística
i s’arxiven les actuacions contra Telefonica
de España, Telefònica Moviles España SA
i Ericson per haver retirat les antenes
de telefonia mòbil emplaçades al Carrer Ciutat
de Barcelona, núm. 36. A més, s’incoa
procediment sancionador a les tres empreses
com a autors i responsables de la comissió
d’una infracció urbanística.
Aprovada la certificació número 9 i ultima
de les obres d’urbanització (pavimentació
i clavegueram) del sector Mas Trader II,
per import de 34.726,06 €.
S’aprova la incoació de procediment
de protecció de la legalitat urbanística
a l’empresa Pinwest SL i s’incoa procediment
sancionador a l’empresa com a presumpte
autor i responsable de la comissió d’una
infracció urbanística.

S’aproven els preus públics de la venda
d’entrades del concert d’M-Clan, que queden
fixades en 8 € anticipada i 12 € a taquilla.
S’aprova la certificació número 2 i 3
de les obres per l’execució del projecte
de construcció d’ampliació de la llar d’infants
“La Draga”, corresponent al mes d’abril
de 2006, presentades per Obres Quintana
SA, per import de 47.969,11€ i 27.430,68€,
respectivament.
Aprovat el plec de clàusules del procediment
negociat pel contracte de serveis per al concert
d’M-Clan, per un import de 25.520 €.
S’adjudica el contracte de subministrament
de mobiliari per les noves instal·lacions
de la Llar d’infants La Draga a l’empresa
Suministros para espacio Activo SA, per un
import de 24.998,43 €.

Junta de Govern Local
extraordinària
del 3 de juliol de 2006

ALCALDIA

Junta de Govern Local
del 11 de juliol de 2006
ALCALDIA

REGIDORIA D'ESPORTS

REGIDORIA D'HISENDA

REGIDORIA D'ESPORTS

Aprovat el preu públic per al curs de manipular
d’aliments, fixant-se en 33 euros per persona.

S’aprova el contracte menor amb l’empresa
Dell Computer SA per al subministrament
d’un robot automatitzat de còpies de seguretat
dels arxius que te l’Ajuntament, per import
de 8.357,80 €.

Aprovat el contracte menor amb l’empresa
Gim Cubelles SL per a la realització de 21
classes d’aeròbic i aquagim a les platges,
per import  de 2.613,67 €.
S’aprova la resolució del procediment
disciplinari i sancionador contra Vialtec SL,
pel desenvolupament d’activitat sense
autorització o permís, amb una sanció
de 4.019,75 € i la clausura de l’activitat.
S’aprova la resolució del procediment
disciplinari i sancionador contra Delgado
Carbonell SL, pel desenvolupament d’activitat
sense autorització o permís, amb una sanció
de 4.931,40 € i la clausura de l’activitat.

S’actualitza el conveni amb la Diputació de
Barcelona en matèria de seguretat i salubritat
a les platges, especificant les obligacions per
al 2006, i s’accepta la subvenció
de 25.170,90 €.

S’aproven diversos procediments sancionadors
i de protecció de la legalitat urbanística per
diferents obres sense llicència i/o autorització.

REGIDORIA D'ACCIÓ SOCIAL

REGIDORIA D'URBANISME I PLANEJAMENT

ALTRES TEMES

S’aprova el contracte menor amb l’empresa
Dell Computer SA el subministrament
de quatre armaris informàtics, per import
de 5.428,80 €.

REGIDORIA DE COMUNICACIÓ

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

REGIDORIA DE SANITAT

REGIDORIA D'URBANISME I PLANEJAMENT

S’informa de la proposició no de llei,
impulsada pel Parlament de Catalunya, per
incloure en el Règim General de la Seguretat
Social i estendre la protecció per desocupació
als electes locals i altres càrrecs públics
i sindicals.
Es dóna compte de l’aprovació per part
de la Generalitat de l’avaluació del impacte
ambiental del Port de Cubelles.
S’aproven i es deneguen diverses sol·licituds
d’entitats i particulars.
S’aproven les bases de selecció per a la
provisió mitjançant concurs oposició de quatre
places d’agent de la policia local, enquadrades
en l’escala d’administració especial, subescala
de serveis especials, escala bàsica, grup
de titulació “D”, vacants en la plantilla
de personal funcionari d’aquest Ajuntament.
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JUNTA DE GOVERN LOCAL

Junta de Govern Local
extraordinària i urgent
del 17 de juliol de 2006

S’aproven diverses sol·licituds d’empreses
i particulars.
Es modifiquen les dades del contracte
d’arrendament de dues naus industrials per
subrogació del propietari.

Es concedeix una subvenció de 2.500 €
a l’entitat juvenil El Cubell per a l’any 2006.

L’Ajuntament de Cubelles s’adhereix
a la campanya de prevenció del consum de
cànnabis entre els joves de la Fundació Viure
i Conviure de l’Obra Social de Caixa Catalunya,
per al curs escolar 2006-2007. La campanya
porta el nom de “Per què petes?”.

Junta de Govern Local
del 25 de juliol de 2006
ALCALDIA

S’accepta la subvenció de la Diputació
de Barcelona per al finançament de l’activitat
“En Família”, per un import de 2000 €.

S’aprova el plec de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques per
adjudicar el contracte de serveis per
a la representació teatral de l’obra
“Mentiders”, per import de 17.597,20 €.

S’adjudica a Sinforiano Nieto López el servei
de bar de la Festa Major de Cubelles 2006.
Queden aprovades les bases de lloguer
d’estands per a les associacions i entitats
locals de la Festa i Fira de la Verema 2006.

REGIDORIA D'HISENDA

REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Queden aprovats els preus públics del curs
de monitors de lleure infantil i juvenil,
establint-se en 100 € pels empadronats a
Cubelles i 175 € pels no empadronat. A més,
es subvenciona l’activitat amb 750 €.

S’accepta la subvenció de la Direcció General
de Participació Ciutadana de 21.927,02 €
per a la creació d’estructures tècniques
de suport a la participació ciutadana
a l’Ajuntament de Cubelles.

S’aprova el contracte menor amb Daraga
Express per al repartiment de la revista
Ajuntament Informa, per un import
de 2.768,10 €.

Es modifica el contracte de subministrament
amb l’empresa Planet Sistemes Electrònics S.L.
per la retirada dels sensors infrarojos, essent el
nou import del contracte 11.918,84 €.

S’aprova una subvenció de 10.400€ per
a l’Agrupació de Balls Populars de Cubelles,
en concepte de 8 sortides intercanvi gegants
(2.400€), gralles Festa Major (3.000€)
i subvenció ordinària (5.000€).

S’aprova una subvenció de 5.500 € al Club
Patí Cubelles, condicionat a l’aprovació
definitiva del pressupost essent l’import
definitiu el que s’aprovi en el pressupost
del 2006.

S’accepta la subvenció de la Diputació
de Barcelona per als municipis adherits
a la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat
2004-2007, amb la finalitat de donar suport
als Serveis d’Atenció Domiciliària (SAD) dins
de l’àmbit de Benestar Social, de 3.843 €.

S’aprova la imposició d’una sanció
de 1.819,11 € contra Nakara System SL
(Puerto Bahia), pel desenvolupament
d’activitat sense autorització o permís.
Es contracten els serveis de l’empresa Laionric
SL per a la instal·lació d’un escenari per a
la Festa de la Verema 2006, per un import
de 4.029,84 €.

Es contracta a l’arquitecte Gemma Muñoz Soria
per als treballs de redacció dels informes per
a la revisió del projecte del menjador a l’escola
Charlie Rivel i de l’obra de la rampa al mateix
recinte escolar, per import de 3.596 €.

REGIDORIA DE GOVERNACIÓ

REGIDORIA DE CULTURA

REGIDORIA DE COMUNICACIÓ

REGIDORIA DE CULTURA

REGIDORIA D'ESPORTS

REGIDORIA D'ACCIÓ SOCIAL

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

REGIDORIA D'URBANISME I PLANEJAMENT

Es contracta a l’empresa Diomira per
a la realització d’un Curs de Formació
de Monitors d’Activitats de Lleure Infantil
i Juvenil, per import de 3.250 €.
S’aprova l’addenda al contracte de serveis
amb l’empresa SEET SL, per a la gestió
de la barra del concert d’M-Clan.
S’aprova definitivament la revisió del projecte
de construcció d’un menjador al CEIP Charlie
Rivel, amb un pressupost total d’execució
per contracte de 292.006,09 €

ALTRES TEMES

REGIDORIA D'EDUCACIÓ

S’adjudica la concessió administrativa
del servei públic de la Llar d’Infants La Draga
de Cubelles a l’empresa Educare XXI SL (Grup
Iniciatives i Programes S.L.). La quantitat a
rebre com a màxim en concepte de subvenció
anual de l’Ajuntament és de 7.897,58 €.
El preu inicial era de 12.626,326 €.

Es modifica el contracte dels serveis de neteja
de les platges amb l’empresa Cespa Ingeniería
Urbana SA, per l’ampliació de metres lineals,
essent el nou import 148.534,74 €.
Es contracta a l’empresa Serveis Marítims
i Costers de la Mediterrània SL per a la
instal·lació de passarel·les a la platja de la
Mota de Sant Pere del municipi de Cubelles
per tal d’adequar els accessos, per un import
de 25.040,86 €.

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT

REGIDORIA DE JOVENTUT

REGIDORIA D'ACCIÓ SOCIAL

ALTRES TEMES
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HISENDA

El govern aprova el pressupost del 2006 amb el compromís
d’incloure el romanent de tresoreria del 2005 al setembre

L'Equip de Govern presenta l’auditoria externa encarregada a la Diputació de Barcelona

L’Ajuntament de Cubelles va aprovar el passat 28
de juliol, en un ple extraordinari, el pressupost
general de la Corporació i la plantilla de personal
per a l’exercici 2006, en la seva fase inicial.

L’expedient es va aprovar amb els vots favorables
del govern municipal (EC-FIC, PSC, ICb i ERC),
tot i que els portaveus del PSC, ICb i ERC
van expressar que el seu era un vot
de “responsabilitat” i van mostrar el seu rebuig
al procés de tramitació del document. ICV i PPC
van votar en contra i CiU s’hi va abstenir.

Els socis de govern de l’Entesa (PSC, ICb i ERC)
van acabar donant suport al projecte de pressupost
per evitar el "col·lapse econòmic de l'Ajuntament",
amb el compromís que "el 31 d'agost estigui
aprovada la liquidació del 2005 i al setembre
es faci un ple per modificar el pressupost amb
la incorporació del romanent de tresoreria,
degudament consensuat", va explicar Pilar González
(ICb), proposta a la que hi van donar suport
el PSC i ERC.

Els grups mencionats volien que l’aprovació
del pressupost del 2006 es fes amb la inclusió
d’aquest romanent, però l’Alcalde i regidor
d'Hisenda, Josep Marcillas va explicar que
"la inclusió del romanent de tresoreria
de la liquidació de l'exercici 2005 s'ha de fer
un cop el pressupost està aprovat".
Marcillas afegeix que “el pressupost mai
és provisional” i que “els projectes a finançar amb
el romanent de tresoreria resultant de la liquidació
del 2005 es van incorporant al pressupost
a través dels respectius plenaris, creant
les corresponents partides pressupostàries”.

El responsable de les finances municipals
ha explicat que “per una banda es tramita
el pressupost, i així l’Ajuntament pot anar seguint
el procés econòmic ordinari”. Per altra banda,
els Serveis Econòmics ultimen la liquidació, que
dóna l’import del romanent de tresoreria, i que
s’incorpora en el seu moment, un cop consensuat
amb la resta de formacions polítiques la seva
distribució. “És el camí a seguir més normal
a l’alçada del calendari de l’exercici actual”,
conclou Marcillas. En quant a la crítiques dels
socis de govern sobre la no participació en la
redacció dels pressupostos, Josep Marcillas ho ha
negat i afirma que “s’han recollit les seves peticions
tant de plantilla com de despeses ordinàries”.

Mònica Miquel (ICV) va demanar que el punt
quedés sobre la mesa per poder-lo consensuar,
qüestió que el govern va rebutjar. La regidora
ecosocialista va qualificar el posicionament
dels grups de govern "d'excusa molt barata"
i va assegurar que "el Govern no sap gestionar
els impostos d'aquells que paguem".
Miquel, en una intervenció aplaudida per part del
públic, va reclamar la redacció del Pla de Mandat
"que us vau comprometre a redactar" i va afirmar
que "el poble ja no us creu".

Per a Joana Navarrete (PPC) el govern "segueix
venent fum", després de demanar explicacions
per l'absència del projecte de construcció

del pont de la Mota de Sant Pere, entre d'altres
infraestructures.

Finalment, Joan Albet (CiU) va mantenir
una postura menys dura envers del govern,
tot i que va reclamar "més participació, perquè
ara no participa ni el govern". El cap de llista
de la federació nacionalista va reclamar una
planificació a curt, mig i llarg termini
de les inversions a realitzar i tem "una despesa
desordenada sense planificar" del romanent
de tresoreria a incorporar.

Marcillas va desglossar els aspectes més destacats
del document, destacant que l’increment evidenciat
en el capítol de personal (capítol 1) “tracta de
racionalitzar les tasques i cobrir les necessitats
indispensable que té l’Ajuntament”.  Així mateix,
els capítols 2 (compra de béns i serveis) i el 7
(transferències de capital) es veuen incrementats
de forma considerable perquè “tenim projectes
bàsics per a la població com la neteja viària,
el manteniment de les zones verdes, i la creixent
despesa de manteniment de la via pública”.

En quant a les transferències de capital cal destacar
l’increment considerable de la despesa de la
recollida de la brossa domiciliària i d’estris deixats
al costat dels contenidors.

El regidor responsable de les finances municipals
també va fer una referència a les inversions, que
ascendeixen a 452.043,22 €. “Són mínimes”,
explica Marcillas, “perquè només cobreixen
determinades obres i necessitats ja iniciades”.
Es tracta de la finalització de les obres
de construcció dels vestidors de la zona esportiva
(173.058,93 €), un complement de l’ampliació
de la llar d’infants (5.015,30 €) o mobiliari urbà
(17.492,39 €). El que sí cal destacar és el projecte
d’accessibilitat a les platges de Cubelles que té
un pressupost de 186.476,6 €, i que finançaran
l’Ajuntament de Cubelles (12.158,88 €), l’Imserso
(62.158,86), la Fundación Once (62.158,86 €)
i una subvenció PUOSC (50.000 €).

Tot i això, l’Alcalde i regidor d’Hisenda cubellenc
va assegurar que “el fort de les inversions es
donaria per l’aplicació del romanent de tresoreria
de la liquidació del 2005, que està a la fase final
de la seva redacció”.
La liquidació del 2004 va donar un romanent
de 5.628.000 €, i s’espera que el del 2005 sigui
similar. Per això Marcillas considera que aquests
diners “s’aplicarien a les diverses necessitats
del municipi i la seva inclusió es podria fer
en un ple en un termini màxim de dos mesos”.

Aquestes accions a incorporar afectarien
a “infraestructures a la via pública, compra
de material divers, grans infraestructures, com
podria ser el pont de connexió entre el sector
Marítim i la Mota de Sant Pere – Clot del Bassó,
elements esportius o culturals i altres generals”.
La distribució es faria d’acord amb els criteris
establerts pel govern.

El pressupost del 2006 presenta uns ingressos
i despeses ajustats a 11.900.000 €, la qual cosa

representa un increment del 6,25% respecte
a l’any 2005. Els ingressos corrents creixen un
9,5% i les despeses corrents un 13,2%, ajustant-
se a zero. Això representa que no hi ha estalvi net
per fer inversions, quan l’any 2005 aquest va
quedar fixat en 342.700 €. El finançament
de les inversions, per tant, es farà a través
de subvencions estatals (62.158,86),
de la Generalitat (50.000), empreses privades
(62.158,86) i un crèdit de 277.725,45 €.

Per altra banda, l’equip de govern va presentar
al ple de la corporació el resultat de l'estudi
econòmic financer (auditoria) corresponent
a l'exercici 2002 i un preventiu de l’exercici 2003,
elaborada per l'empresa externa Gabinet Tècnic
d'Auditoria i Consultoria SA, per encàrrec
de la Diputació de Barcelona.

En resum l’auditoria elaborada per aquesta empresa
diu que "la situació financera de la Corporació
presenta un romanent de tresoreria positiu, recursos
recurrents positius i ràtio d'endeutament del
27,2% (respecte del 110% màxim)". Per aquests
motius conclou que "l'Ajuntament disposa
de marge per finançar el retorn de l'endeutament
financer, els projectes d'inversió municipals i les
millores en les prestacions de serveis als ciutadans
que es considerin adients".

Finalment, cal destacar que amb l’aprovació
de la liquidació de l’exercici 2004, en la sessió
plenària ordinària del 17 de juliol, l'Ajuntament
de Cubelles ha posat al dia els seus comptes
municipals. L’exercici 2004 es va tancar amb
un resultat pressupostari d'1.150.224,04 €,
un romanent de tresoreria per a despeses generals
de 5.628.539,12 € i un romanent de despeses
amb finançament afectat de 2.142.321,29 €.

“Ara només queda per presentar la liquidació
del 2005, però estem dins dels terminis legals
establerts, que determinen que s’ha de fer abans
de l’1 d’octubre”, explica Josep Marcillas.
El regidor d’Hisenda va recordar que en els darrers
tres anys s'han portat a terme les liquidacions
dels anys 2000 a 2004, i va "agrair públicament
l'esforç fet pel personal dels serveis econòmics
municipals". Per al màxim responsable de les
finances municipals, aquest romanent positiu
demostra que "la situació econòmica està
sanejada". Aquests diners es normalitzaran
al pressupost del 2006, que està en fase
de redacció final, i "s'invertiran per atendre
les necessitats de la població de Cubelles".

El grup d'ICV, a través de la seva portaveu
Mònica Miquel, va tornar a mostrar el seu rebuig
a l'aprovació fora de termini dels comptes
municipals. A més, Miquel es va referir críticament
al "milió d'€ de dubtós cobrament, una xifra que
caldria regular de forma més clara".

Aprovat el compte general del 2004

L’auditoria de la Diputació
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ACTIVITATS CENTRE SOCIAL

De dilluns a 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”

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

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

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

Programació de tardor a l'Espai Jove

Cursos

Activitats per a la Gent Gran

Horaris d'entitats

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Exposicions

Del 29 d’agost al 15 de setembre. Exposició l’Albera Viva. Activitat inclosa dins l’agermanament amb
Arles de Tec. Es tracta d’una mostra gràfica sobre la zona vitivinícola de l’Albera.
De l'1 de setembre al 16 de setembre. Exposició d'eines de la vinya.
Del 18 de setembre al 9 d'octubre. Exposició 25 anys de Ràdio Cubelles. Mostra de material històric
de l'emissora municipal, exposició de ràdios antigues, audicions antigues i altres curiositats al
voltant de la ràdio.
Del 9 d'octubre al 3 de novembre. Exposició de Teresa Olga.

Durant el proper trimestre de tardor, d'octubre
a desembre, podeu participar a les activitats setmanals
que ha preparat l'Espai Jove. Totes les activitats estaran
parcialment subvencionades per l’Ajuntament de
Cubelles per facilitar l’accés a tothom que ho vulgui.
Caldrà fer inscripció prèvia, ja que l'Espai Jove es
reserva el dret a anul·lar o modificar qualsevol activitat
si no s'arriba a un mínim de participants.
Les inscripcions tindran lloc del 12 al 29 de setembre,
i tenen un preu de 15€ tot el curs.

Dibuix Artístic, amb Vicente Segrelles
Dilluns de 18:30 a 20:00 (a partir de 12 anys)

Dansa del Ventre, amb Carmen Castro
Grup 1: Dimarts de 18:00 a 19:30 (a partir de 12 anys)
Grup 2: Dijous de 20:30 a 22:00 (a partir de 12 anys)

Fotografia, amb Espe Pons
Dimecres de 19:00 a 20:30 (a partir de 16 anys)

Expressió Teatral, amb Mercè Bosch
Dimarts de 20:00 a 21:30 (a partir de 14 anys)
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Joventut estudia fer ara cursos monogràfics o complementaris Un moment del curs de monitors

El Director General
de Joventut visita
l'Espai Jove
El nou responsable de la Direcció
General de Joventut s'ha informat
sobre els projectes juvenils
al municipi Oliver Bayón, Director General de Joventut,

amb els regidors municipals a l’Espai Jove.

El Director General de Joventut de
la Generalitat de Catalunya, Oliver Bayón
Céspedes, va visitar el 2 d'agost les noves
instal·lacions de l'Espai Jove de Cubelles.

Bayón fa dos mesos que està al capdavant
de la Direcció General de Joventut.
La seva visita a Cubelles es va iniciar
a l'Ajuntament de Cubelles, on es va reunir
amb l'Alcalde, Josep Marcillas, i els regidors
de Joventut, Cultura i Esports, Pilar González,
Miquel Padreny i Miguel Ángel López,
respectivament. La regidora de Joventut, Pilar
González, li va lliurar un exemplar del Pla
Local Jove i de les seves actualitzacions i un
dossier de premsa sobre l'Espai Jove.

Precisament, la visita es va completar amb
un passeig pel Centre Social i, especialment,
per l'Espai Jove. Bayón va destacar-lo com
“un espai dinàmic i obert, on els joves tenen
una alternativa d’oci al privat”. Per al Director
General de Joventut, aquest servei “significa
un punt de referència per als joves i permet
dinamitzar el moviment associatiu i informar
als joves en habitatge, ocupació, oci, temes
socials...”.
Oliver Bayón reconeix que l’habitatge és la
principal preocupació dels joves catalans, tot
i que recorda que per aconseguir-lo també
cal “una ocupació estable i retribuïda”.

Acaba el curs de monitors d’activitats d’educació en el lleure

El curs de monitors/es que ha tingut lloc
durant el mes de juliol va concloure el passat
29 de juliol. La valoració dels dos cursos
de monitors que s’han desenvolupat enguany
a l’Espai Jove ha estat molt positiva tant per
part de la regidoria de Joventut com de la
gent que hi ha participat.

De moment no es preveu fer un altre curs
de monitors, ja que s’ha cobert en gran part
la demanda que hi havia per part dels joves
de Cubelles d’obtenir el títol de monitor.

S’està valorant la possibilitat d’oferir cursos
monogràfics complementaris a l’activitat de
monitor de lleure, com poden ser cursos sobre
com tractar la integració, jocs, treball amb
joves i infants en risc o educació ambiental,
per exemple.

La regidoria de Joventut està preparant, per
a la tardor vinent, un programa d’activitats
adreçades als joves. Dins d’aquest programa
hi trobem cursos trimestrals de dansa del
ventre, dibuix artístic, fotografia i teatre.
Els cursos tindran lloc al Centre Social un
cop per setmana durant el trimestre d’octubre
a desembre. Totes les activitats estan
parcialment subvencionades per l’Ajuntament
de Cubelles.
Les inscripcions tindran lloc a l’Espai Jove,
la segona quinzena de setembre.

Properament s’informarà dels horaris i preus
dels cursos en aquesta mateixa publicació,
a la web municipal (www.cubelles.cat) i del
Consell Comarcal del Garraf
(www.ccgarraf.net) i en material informatius.

Programa de tardor a l’Espai Jove

La Secretaria de Joventut, precisament,
treballa els temes de joves de forma transversal
amb altres conselleries i “la segona conselleria
amb la que més relació tenim, després de
presidència, és amb la d’habitatge”. En aquest
sentit, va anunciar la posada en funcionament
del programa “Crèdits a la emancipació
juvenil”, que obre tres línies de crèdit per
joves, i una d’aquestes és per a l’habitatge.

La Generalitat avala al jove perquè tingui
accés, a través de les entitats financeres,
a crèdits amb interessos per sota del preu
de mercat.

La regidoria de Joventut, Pilar González, va
valorar “positivament” la visita del Director
General. “Li hem transmet l’esforç del
municipi per donar serveis als joves i que
necessitem ajuts i subvencions”, va explicar
González, que recorda que els joves cubellencs
representen el 27% dels prop de 12.000
habitants de la població. Per a la regidora,
la Secretaria “és conscient que les
subvencions que donen són minses i ens
donarien ajudes per fomentar
l’associacionisme”. González també considera
que l’habitatge i l’emancipació és una
de les principals preocupacions dels joves
de Cubelles, tal i com diu el “petit estudi
que vam fer”.
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Les biblioteques dels tres centres educatius obriran al públic en general

Obres d’ampliació de la llar d’infants que estarà a punt
per a l’inici del curs escolar 2006-2007

El curs escolar 2006-2007 començarà el 12
de setembre amb les principals novetats
de l’ampliació de la llar d’infants i de l’oferta
de batxillerat a l’IES Cubelles. Aquestes són
les dues millores més importants que presentarà
la comunitat educativa, que es completarà amb
millores als dos centres escolars d’ensenyament
primari, que per primera vegada disposaran
de cuina pròpia per fer el menjar al centre.

Tot apunta a que el curs començarà amb
normalitat, si bé el fet que aquest estiu els dos
centres de primària hagin realitzat casal d’estiu
ha impedit que les tasques de manteniment,
reparació i millora s’hagin pogut fer abans
del mes de setembre.

La principal novetat, en quant a infraestructures
educatives, és l’ampliació de la llar d’infants
municipal La Draga. Segons el compromís
de l’empresa constructora, Obres Quintana,
les obres han d’estar plenament finalitzades
per començar el curs el 12 de setembre.

Amb l’ampliació de places es donarà cobertura
gairebé “al 88% de les demandes del centre”,
segons ha manifestat la regidora Pilar González.

Per al curs 2006-2007, s’han presentat un total
de 122 sol·licituds de places, de les quals la
regidoria d'Educació ha atès 101 i únicament
21 estan en llista d’espera. González considera
que “dels municipis del Garraf som el que donem
més sortida a les necessitats de les famílies en
el tema de la llar d’infants”, però és conscient
que cal planificar el futur. És per aquest motiu
que considera necessari fer la redacció
del projecte d’aquest nou equipament educatiu
i per això “demanaré que el projecte vagi amb
l’aplicació del romanent de tresoreria”.

Aquesta futura segona llar d’infants podria
ubicar-se al costat de l’IES, un terreny que
el govern municipal sembla tenir decidit dedicar-
lo a equipaments educatius (llar d’infants
i tercera escola). Per a González “l’increment
de població escolar és molt forta, -ja representa
un 17% del total de la població- i no ens podem
adormir”, per la qual cosa ja s’està planificant
el futur educatiu. Dins aquest futur, hi ha
la nova llar d’infants, i la tercera escola
de primària, que el Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya s’ha compromès
a posar en funcionament el curs escolar 2009-
2010, tot i també hi ha el compromís que es
començaria a treballar en temes modulars al
2008 si fos necessari.

L’ampliació de la llar d’infants i del
batxillerat, novetats del curs 2006-2007

A les escoles de primària del municipi,
la principal novetat d’enguany és l’entrada en
funcionament de la cuina i l’aplicació del projecte
Punt Edu. En quant a les cuines, “una demanda
dels pares i mares”, permetrà que el dinar dels
alumnes es pugui fer al mateix centre, que
esperen millorar la qualitat que ofereixen els
càterings actuals

El programa Punt Edu, que aplicaran les escoles
Charlie Rivel i Vora del Mar i l’IES Cubelles,
persegueix incentivar l’ús de la biblioteca
de l’escola, obrint-la fora de l’horari escolar.
En col·laboració entre el Departament d’Educació
de la Generalitat, l’Ajuntament de Cubelles
i l’AMPA dels centres, la biblioteca d’aquestes
escoles obriran totes les tardes de dilluns
a divendres, i també el dissabte, convertint-se
en un servei d’ús públic. La regidora d’Educació,
Pilar González, ha explicat que l’Ajuntament es
fa càrrec de la contractació d’una persona a
mitja jornada que exclusivament es dedicarà a
la biblioteca.

També al llarg del curs escolar 2006-2007
cristal·litzarà el projecte de construcció del
gimnàs del CEIP Charlie Rivel. Es tracta d’una
petició històrica dels pares, mares i alumnes
del centre, així com de tota la comunitat
educativa cubellenca, perquè l’escola “té tres
línies i, a causa de la massificació, molts espais
s’han convertit en aules”, explica González.
La mateixa regidora afegeix que amb aquest
projecte, i amb el de la cuina que començarà
a funcionar aquest curs, “es vol recuperar
l’excel·lència del Charlie Rivel”. El Departament,

Gimnàs al Charlie Rivel

que ja disposa del projecte, ha d’adjudicar
les obres de construcció d’aquest gimnàs,
que es construirà al costat de l’actual menjador.
De fet, l’Ajuntament es reunirà al setembre amb
la delegada d’Ensenyament de la Generalitat
per concretar els terminis.

En el seu segon curs en funcionament, l’IES
Cubelles veurà ampliada la seva oferta
de batxillerat, amb una segona línia. És el primer
pas de consolidació del centre, que segons
González ha de permetre en un futur que
el centre pugui demanar impartir “mòduls
formatius, de grau mitjà o superior, perquè
els alumnes trobin alternatives al batxillerat
i l’ensenyament universitari”.

En l’ensenyament secundari, enguany poden
haver canvis en el servei de transport escolar.
“No crec que ens el treguin perquè va ser una
promesa”, assegura la regidora, que afegeix
que “és possible que hi haurà un increment
de costos”. Actualment, el servei es paga a tres
bandes, entre el Departament d’Educació,
l’Ajuntament de Cubelles i les famílies. El Consell
Comarcal del Garraf és qui gestiona aquest servei
i qui informarà a les famílies dels possibles
canvis.

Per altra banda, el passat mes de juliol, en
sessió plenària, es va aprovar unànimement
l’adhesió del municipi a la Xarxa de Ciutats
Educadores. Per a Pilar González aquest és un
projecte important, perquè representa “un pas
qualitatiu en matèria d’educació”. El concepte
de Ciutat Educadora es refereix al fet que
“no només els pares i mares, i els centres
educatius intervenen en el procés educatiu
dels nostres joves, sinó que hi ha moltes entitats
que fan una tasca educadora no conscient o no
reconeguda”. Aquest projecte es donarà
a conèixer a la població al mes de setembre, a
través de diferents reunions amb totes les entitats
per fer-los veure tot allò què fan d’educació al
municipi. “Diferents teixits associatius estan

Segona línia de batxillerat

El menjador de l’IES Cubelles.
El 12 de setembre tornarà a rebre els alumnes
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Pilar González lliurant una reproducció
de la mascota de la biblioteca del Charlie Rivel
al seu autor, Roger Tormo

fent una tasca educadora i cal que fem una
xarxa per a l’educació”, diu Pilar González.

Finalment, cal informar que el 7 de setembre
es farà la presentació del curs escolar de la
comarca del Garraf al municipi de Cubelles.
L’acte, que comptarà amb la presència dels
directors dels centres educatius de la comarca
del Garraf i l’inspector de zona, es farà al Centre
Social de Cubelles a partir de les 12 del migdia.
Una conferència sobre educació completarà la
presentació del curs escolar.

L’Ajuntament s’adhereix a un programa
de prevenció del consum de cànnabis
a les escoles

L’Ajuntament de Cubelles s’ha adherit
al programa “xkpts.com?”, de la Fundació Viure
i Conviure de l’Obra Social de Caixa Catalunya.

Aquest és un projecte de la Fundació Viure
i Conviure de l’Obra Social de Caixa Catalunya,
dirigit per l’Agència de Salut Pública
de Barcelona. L’objectiu de l’Ajuntament
de Cubelles i la Fundació Viure i Conviure
és arribar als escolars de 14 a 16 anys, amb
l’objectiu d’augmentar els seus coneixements
sobre els efectes i conseqüències del consum
de cànnabis, identificar la pressió social
per consumir-ne que hi ha en el seu entorn
i promoure habilitats per refusar el consum.

Entre les drogues il·legals, el cànnabis és
la substància més àmpliament consumida
a Espanya i en la majoria dels països europeus;
i freqüentment s’associa a la diversió i a formes
de convivència diverses que estan ocupant cada
cop més un espai central i dominant la forma
de viure el temps de lleure els joves.

A aquests factors culturals s’afegeix el fàcil
accés i la informació difosa en diversos mitjans
de comunicació amb publicacions orientades
a presentar el cànnabis com a medicament.
Aquest conjunt de factors fa que el consum
de cànnabis gaudeixi d’una certa tolerància
social, que en els darrers anys s’ha traduït en
un important increment del seu ús en la població
adolescent i jove. Aquesta sessió didàctica
audiovisual (SDA) pretén ser un instrument que
ajudi a prevenir-ne el consum en aquest sector
de la població.

Increment del consum de cànnabis
L’any 2004 l’edat mitjana d’inici en el consum
de cànnabis entre els estudiants de 14 a 18
anys a Espanya era de 14,7 anys. Segons les
dades del 2004, a Barcelona han provat algun
cop el cànnabis el 14% dels joves de 14 anys,
el 42,3% dels joves de 16 anys i el 65,9% dels
joves de 18 anys. Entre els joves de 16 anys,
un 24,9% de nois i un 21,5% de noies
consumeixen habitualment cànnabis.

Pel que fa als hàbits de consum, segons una
enquesta realitzada a les escoles de Barcelona,
a inicis del 2005, un 56% dels joves afirmava
que se sol fumar cànnabis quan s’està en grup
al carrer; un 21% quan s’està de festa a un
local públic, un 16% quan s’està amb un amic
o amiga de confiança i un 6% quan s’està sol.

El cànnabis se sol consumir fumat, en forma
de cigarreta i generalment barrejat amb tabac.
També es pot ingerir, barrejat amb aliments.
Quan es fuma, com que el fum és fàcilment
absorbit pels pulmons i arriba ràpid al cervell,
els efectes són més immediats. Poden començar
a manifestar-se al cap de 3 o 4 minuts.
En el cas de la ingesta de cànnabis els efectes
triguen més a aparèixer, però són més sostinguts.
Això augmenta el risc de patir efectes adversos,
ja que és més difícil valorar si s’està ingerint
més quantitat de la que pot tolerar l’organisme.

Són diferents els motius que condueixen
els joves al consum de cànnabis, sovint es dóna
la confluència de vàries causes, entre d’altres:
curiositat, pressió dels companys, integració en
el grup, passar-s’ho bé, indicador
d’independència, fàcil accessibilitat, fugida dels
problemes.

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.

Cubelles, Ciutat Educadora

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 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.

Pilar González Escoda
Regidora d’Educació i Joventut
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El treball alerta dels problemes d’absentisme i fracàs escolar

La regidoria d’Acció Social ha elaborat
la memòria corresponent al primer trimestre
del 2006 d’aquells casos que ha treballat
l’educadora social. L’estudi, que és el primer
que es dóna a conèixer a Cubelles del treball
dels equips d’atenció social del municipi,
evidencia que les principals problemàtiques
de les persones que s’apropen als serveis
socials tenen a veure amb dificultats
econòmiques, les negligències amb els menors
i els maltractaments, físics i psíquics, dins
l’àmbit familiar.

L’educadora social ha encetat, des del mes
de gener, 14 casos nous, que donen un resultat
de 36 casos en què s’ha treballat al llarg
d’aquest semestre, dels quals sis han quedat
definitivament tancats. En total s’ha atès
a 153 persones, la majoria de les quals han
requerit els serveis per temes relacionats amb
la família (49), infància (46), joventut (26)
i dona (12). En quant a l’atenció als
immigrants, únicament en tres casos se’ls va
atendre per una problemàtica concreta per
la seva condició d’immigrant, mentre que
la resta de casos atesos han tingut a veure
amb temes familiars o d’infància, que s’han
pogut veuré més o menys afectats per
la condició d’immigrant de l’afectat. La majoria
de persones d’aquest col·lectiu, malgrat poder
tenir diverses problemàtiques a tractar, no
arriben a fer ús dels serveis socials.

L’estudi per mesos no evidencia cap tendència
remarcable, fora del fet que els casos de
prestacions relacionades amb l’àmbit familiar
es van triplicar el mes de juny (16 casos)
respecte a la mitjana dels mesos anteriors
(6,6 casos).

Dels 153 usuaris atesos per l’educadora

social, a la majoria se’ls va informar i orientar
(148) i en cinc casos s’ha fet una tasca
de prevenció i/o inserció. Això implica
que molta part de la tasca dels professionals
de la regidoria d’Acció Social de l’Ajuntament
de Cubelles està orientada cap a la informació
(59 prestacions) i assessorament a les
persones (69) del total de serveis prestats
per l’educadora social (175).

La majoria d’intervencions realitzades van
tenir a veure l’orientació personal i familiar
(29), l’informació sobre prestacions (25)
i l’assessorament sobre l’accés a aquestes
(16). Principalment, aquestes prestacions
estaven relacionades amb activitats de lleure,
ajuts per a material escolar i llibres i beques
per al menjador. L’educadora social, en
la memòria, considera que “les famílies tenen
una necessitat de serveis de guarda més
econòmics per als seus infants en les tardes
de dilluns a divendres”. Malgrat el suport
econòmic que pugui fer l’Ajuntament,
les famílies el consideren insuficient i rebutgen
fer-ne ús, en detriment de la recerca de feina
d’algun dels membres de la unitat familiar.
En aquest sentit és simptomàtic el fet que
només en vuit casos els usuaris es van
beneficiar d’ajuts per a activitats extraescolars,
amb una aportació municipal de 1.107,93
€, pels 576,93 € que van assumir les famílies
participants. La majoria de sol·licituds d’ajuts
es van centrar en les activitats estivals (18)
i el servei de menjador (11), mentre que
únicament 6 famílies van demanar ajuda per
a la compra de llibres i material escolar.

En quant als tallers “En família”, 140 persones
se’n van beneficiar però un total de 214 no
ho van fer. En aquests tallers l’Ajuntament va
assumir el 100% del cost (2.486 €)

La orientació i informació centra els serveis principals d’Acció Social

La memòria també estableix que “cal un
servei d’orientació familiar per educar
els pares i mares”, especialment en quant
a com afrontar les situacions de risc, com
preveure-les i com resoldre els conflictes
a l’interior del nucli familiar.

Vist que una de les problemàtiques socials
a la vila té a veure amb el sector infantil,
els Serveis Socials municipals han encetat
una via de comunicació amb la Llar d’Infants
La Draga, el CEIP Vora del Mar, el CEIP
Charlie Rivel i, en menor mesura, l’IES
Cubelles. Així mateix, i degut a la presència
d’alumnes a l’IES Manuel de Cabanyes
de Vilanova i la Geltrú, també s’hi ha
mantingut contactes.

Un exemple d’aquesta feina conjunta han
estat els tallers “En família”, que han comptat
amb una assistència del 65% de les famílies
amb fills menors d’edat matriculades
als centres. Es tracta d’un conjunt de tallers
i posterior xerrada per prevenir les situacions
de risc. El programa s’ha reforçat amb una
sèrie d’intervencions a l’emissora municipal
Ràdio Cubelles.

Precisament, la memòria fa un toc d’atenció
davant els problemes a l’entorn escolar,
especialment centrats en l’absentisme,
el fracàs escolar i la poca integració al centre.

Coordinació amb els centres escolars
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El servei de socorrisme de les platges de Cubelles s’allargarà tot
el mes de setembre

Els efectius de l’empresa de socorrisme
i salvament marítim de Cubelles, Restacadores
SL, han hagut de fer fins a 22 rescats aquàtics
a les platges cubellenques aquest estiu.

Aquestes xifren són sensiblement superiors
a les registrades l’estiu passat. El servei, que
per primer cop s’allargarà fins a finals del
mes de setembre, va començar el 3 de juny
amb 15 efectius i 3 coordinadors.

Segons dades de l’empresa fins el 15 d’agost,
la majoria de les actuacions portades a terme
pels socorristes de les platges cubellenques
han tingut a veure amb picades de meduses
(94), peix aranya (53), talls (34) i eriçons
(20). Malgrat que aquesta temporada, a causa
de les elevades temperatures del mes de
juliol, ha estat repleta de meduses, les platges
de Cubelles no s’han vist excessivament
afectades per aquests bancs de meduses
de la Mediterrània que van causar menys
picadures (94) que l’estiu del 2005 (125).

Des del 3 de juny fins al 15 d’agost, els
socorristes de Rescatadores van haver de fer
22 rescats aquàtics, dels quals 9 van requerir
suport vital bàsic, tres oxigenoteràpia i 6 van

L’empresa Rescatadores incrementa
les seves actuacions de rescat

requerir una evacuació hospitalària. Els 23
dies de bandera groga i l’estat de la mar han
fet que els socorristes s’hagin empleat a fons
en els 22 rescats aquàtics a causa del mal
estat de la mar en aquests dies, així com
al canvi del perfil de la platja en la zona dels
espigons (Platja Mota de Sant Pere)
i la imprudència dels banyistes que, estant
hissada la bandera groga, s’aventuren a arribar
als espigons sense conèixer les seves pròpies
limitacions o les condicions adverses de
la mar.

Pel que fa a les incidències, les més freqüents
han estat la presència de gossos en la platja
(prohibida per normativa municipal)
i la presència d’embarcacions menors, taules
de windsurf o piragües en les zones
de banyistes (prohibida per costes). En ambdós
casos els socorristes han informat d’aquestes
infraccions als usuaris indicant-los la forma
idònia i el lloc per a practicar esports nàutics
o bé la impossibilitat de dur gossos a la platja.

En quant als pescadors en zones de bany,
s’han efectuat 73 avisos a causa de la
perillositat que suposen hams i aparells de
pesca en les zones exclusives de banyistes.

Un any més, l’Ajuntament de Cubelles segueix
apostant perquè les seves platges siguin
accessibles a totes les persones. Per aquest
motiu s’ha ampliat la informació relativa als
usos de les cadires amfíbies, i s’han ampliat
les passarel·les d’accés a les platges.

Accessibilitat a les platges

Finalment, el programa “Joves Rescatadores”,
impulsat per l’Ajuntament de Cubelles
i l’empresa de salvament marítim, s’està
portant a terme a la Platja Llarga. Per l’aula
oberta de socorrisme a la platja han passat,
fins al moment 110 nens, que han pogut
aprendre tècniques bàsiques de primers auxilis
i socorrisme, com funciona la dinàmica marina
(onatge, corrents, marees...) i sobretot s’han
divertit amb els jocs i competicions, que els
socorristes i els monitors els havien preparat.

Fins al 15 d’agost, els socorristes havien
efectuat 23 banys amb les cadires amfíbies
(Anfi-bugy), propietat de l’Ajuntament
de Cubelles, possibilitant una vegada més
a aquestes persones que la sorra no sigui una
barrera física per a gaudir d’una teràpia
marina i dels avantatges del mitjà aquàtic.

Passarel·les a les platges de Cubelles per millorar l’accessibilitat Simulacre de rescat del programa Joves Rescatadores
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El passat 15 d'agost, coincidint amb
la celebració del tradicional partit de Festa
Major, Trofeu "25anys de Ràdio cubelles",
entre el CF Cubelles i el CF Vilafranca, es van
posar en funcionament de forma oficial
els nous vestidors del Municipal Josep Pons
i Ventura. La valoració d’aquesta primera
experiència ha estat del tot positiva i ha servit
“per poder valorar el funcionament
de les instal·lacions en condicions reals
de la competició, i per tant corregir
els possibles problemes que sorgeixin".

Entren en funcionament els vestidors
del municipal Josep Pons i Ventura
La regidoria d’Esports sol·licita subvenció per posar gespa a l’estadi

Nous vestidors del camp de futbol Josep Pons i Ventura

Els nous vestidors s'han construït al costat
de l'actual aparcament. Amb la nova
construcció, les instal·lacions esportives tenen
un accés únic per a esportistes i públic,
a través d'un porxo d'entrada que separa
la zona de lavabos públics de la dels vestidors.

Els vestidors estan distribuïts en 8 mòduls
per a 20 esportistes cadascun, amb una zona
de taquilles per deixar roba en el vestíbul.
En aquest mòdul estaran també els vestidors
dels àrbitres i la infermeria, tots connectats

entre sí per un passadís.

Les previsions inicials estableixen que aquests
8 mòduls permetran donar servei a prop de
160 esportistes de forma simultània i s'han
dimensionat pensant en les futures necessitats
de l'equipament. "Hem volgut anar dues
passes per davant, tot i que actualment ja
poden coincidir 4 o 5 equips a la vegada,
degut a que es cobreixen les necessitats de
dos camps de futbol". Aquest nou equipament,
construït al frontal de l'estadi, paral·lel a la
via del tren, es completarà amb la construcció
d'una nova graderia i els serveis
complementaris.

Pel que fa a les obres de construcció
de la graderia, segona fase del projecte
de remodelació del camp de futbol municipal,
aquestes s’iniciaran tant bon punt s’habiliti
la corresponent partida pressupostària
i es facin tots els tràmits administratius
d’adjudicació de les mateixes.

A més la regidoria d'Esports de l’Ajuntament
de Cubelles ha demanat una subvenció al
Consell de Català de l'Esport de la Generalitat
de Catalunya, per poder dotar al camp
municipal de gespa artificial. López ha explicat
que aquesta és "una reivindicació de fa molts
anys dels esportistes cubellencs, tot i que la
gespa es posaria en la temporada 2007-
2008". Ara l'Ajuntament està a l’espera
de que es concedeixi aquesta subvenció.

Amb la implantació de la gespa artificial al
nou Josep Pons i Ventura, Cubelles s’uniria
als altres dos municipis de la comarca que
ja gaudeixen d’aquestes instal·lacions, com
són Vilanova i Sitges.

L’equip aleví del CF Cubelles rebent
el reconeixement de l’Ajuntament
de Cubelles

Tomàs Sànchez, president del CB Cubelles
amb l’Alcalde Josep Marcillas i el regidor
d’Esports, Miguel Ángel López

La SE Pesca Marítima recull el seu guardó.
Han estat el club amb més èxits del municipi.

Els equips aleví B del CF Cubelles, el sènior
masculí 1 del CB Cubelles i la Societat
Esportiva de Pesca Marítima de Cubelles van
ser les tres entitats guardonades per la
regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Cubelles
el passat 10 d’agost.

Els guardons es van repartir en la tradicional
recepció a les entitats esportives locals. Josep
Marcillas, Alcalde de Cubelles, i Miguel Ángel
López, regidor d'Esports, van presidir l'acte

protocol·lari, que també va comptar amb
la presència dels regidors municipals Joan
Albet, Noemí Cuadra i Joana Navarrete.
Miguel Ángel López va agrair a les entitats
"el seu esforç i dedicació per l'esport local".

El regidor va destacar els resultats
de la Societat Esportiva de Pesca Marítima
de Cubelles, que "és una entitat fixa en les
recepcions que fem cada any perquè ho
guanyen tot".

L'Alcalde de Cubelles també va elogiar
la feina dels esportistes, entrenadors i directius
en la consolidació, creixement i millora
de l'esport local. Marcillas va agrair als
esportistes "la vostra dedicació i esforç
per aconseguir èxits, tant individuals com
col·lectius, per als vostres clubs", als que va
animar a seguir treballant per l'esport local.

L'equip aléví B del CF Cubelles ha estat
campió de lliga de la segona divisió.
Per la seva banda,l'equip sènior masculí
del CB Cubelles ha assolit el títol de lliga
del seu grup i l'ascens a 3a catalana,
recuperant la categoria només un any després
d'haver-la perdut.

Finalment, l'entitat més guardonada ha estat
la Societat Esportiva de Pesca Marítima.
En el campionat de Catalunya Mar-Costa,
José Parada Sáez, va assolir el títol
de Catalunya, mentre que Jaime Riambau
Navarro i Fernando Guirro Rubio van quedar
tercer i quart respectivament.
A més, l'equip va aconseguir el títol de
Campions de Catalunya.

L'Ajuntament de Cubelles reconeix la tasca de les entitats esportives que han assolit títols al 2005-06
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Durant set dies, el Club Marítim Cubelles va
ser la capital del Patí a Vela estatal. La LXIII
edició del Campionat d’Espanya sènior
i la primera edició del júnior, van omplir
les instal·lacions del llegendari club cubellenc
de veles provinents de tots els racons
del país, especialment de Catalunya, País
Valencià i Andalusia. Els catalans, una vegada
més, van ser els clars dominadors i un sitgetà,
Oriol Castella, i un masnouenc, Bru Riera,
es van coronat com els millors.

El Club Marítim Cubelles, amb més de 30
anys d’història, ha tornat a ser pioner en les
competicions nàutiques organitzant el primer
campionat d’Espanya de Patí a Vela júnior,
celebrat entre el 7 i el 12 d’agost en aigües
cubellenques, juntament amb la LXIII edició
en categoria sènior. Les aigües cubellenques
es van quedar aviat petites per encabir totes
les embarcacions participants. Els banyistes
que es trobaven a la platja s’acostaven als
regatistes preguntant quin era el funcionament
d’aquella misteriosa embarcació.

Dins del mar un espectador de luxe, el pailebot
Santa Eulàlia. L’únic vaixell mercant que
encara està en funcionament. Des d’aquesta
espectacular embarcació, alguns afortunats
podien observar les regates des de molt
a prop a banda de gaudir d’una travessia per
la costa cubellenca. En la darrera jornada
del campionat van ser testimonis
de l’espectacularitat d’aquest vaixell l’Alcalde
de Cubelles, Josep Marcillas, el president
de la Real Federació Espanyola de Vela,
Gerardo Pombo, el president de la Federació
Catalana de Vela, Segimon Obradors, així
com el propietari de l’empresa patrocinadora
Spain Tir, Lluís Gay. Després d’una visita
guiada per el passat i el present del pailebot
Santa Eulàlia van sortir a la mar per observar
de ben a prop l’ultima prova del campionat
d’Espanya.

Patí a Vela: Un moment de l’espectacular competició de patí a vela.

Cubelles, capital del Patí a Vela
Els campionats d’Espanya sènior i júnior de Patí a Vela van estar
organitzats pel Club Marítim Cubelles

La organització ha valorat molt positivament
tota la competició, que es va cloure amb
el sopar de lliurament de premis, al que va
assistir l'Alcalde i el regidor d'Esports de
l'Ajuntament de Cubelles, Josep Marcillas
i Miguel Ángel López; els presidents de la
Federació Espanyola i la Federació Catalana
de Vela, Gerardo Pombo i Segismón Obradors,
respectivament; Eduart Reñé, en representació
de la Secretaria General de l’Esport
de la Generalitat de Catalunya;
i el patrocinador principal del campionat,
Lluís Gay d’Spain-Tir.

El Club Marítim Cubelles no descansa
i segueix al peu del canó, ensenyant a gaudir
del mon de la vela als joves que s’acosten al
club. Reivindicant la importància d’aquest
esport, en un municipi com Cubelles que té
el privilegi de tenir la Mar tant a prop.

En categoria sènior, el sitgetà Oriol Castella
es va fer amb el títol després de ser el més
regular. El segon classificat va ser l'andalús
Ramon Calero (Puerto Santa Maria),
i en tercera posició es va classificar el badaloní
Carlos Crespo. Pel que fa a la classificació
dels cubellencs, el més destacat va ser Jordi
Arànega, que va aconseguir la novena posició
final, mentre que Oriol Castelló (14è classificat
final) va sumar la victòria en la prova
de dimarts.

La categoria júnior, que celebrava a Cubelles
la primera edició del campionat estatal, es
va convertir en un monòleg del regatista del
Masnou, Bru Riera. El segon i tercer classificat
van ser regatistes de Sitges, Oriol Mahiques
i Víctor Aguiar. Els millors cubellencs van ser
Marian López (8a) i Boi Ruiz (9è), que van
demostrar que la vela local té una gran
pedrera.

El sitgetà Oriol Castella s’emporta
el Campionat d'Espanya
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La tradicional trepitjada de raïm queda orfe amb la desaparició del popular Salvador Fonoll

Del 8 al 10 de setembre se celebra a la plaça
del Mercat la XIX Festa i 6a Fira de la Verema
de Cubelles. Es tracta de la festa d’homenatge
a la pagesia, que en els darrers anys s’ha
ampliat amb la mostra comercial i d’entitats
del municipi de Cubelles. La festa, que ja té
cartell obra d’Antoni Ribas, començarà el 8
de setembre al punt de les 7 de la tarda
i s’allargarà fins la nit de diumenge.

La Festa i Fira de la Verema, a més dels actes
tradicionals, comptarà amb una excel·lent
mostra de la gastronomia i l’oferta d’oci del
municipi. Bona part dels bars i restaurants
de la vila mostren els seus productes a la
ciutadania, mentre que les entitats municipals
fan el propi amb els seus serveis.

Pel que fa als actes tradicionals, la primera
jornada començarà amb la inauguració focial
del recinte i la passejada de les autoritats
pel recinte firal. L’acte més protocol·lari
de la festa es completarà amb el lliurament
dels Pàmpols de Plata i la tradicional trepitjada
del raïm. Els Pàmpols es concedeixen
a persones o entitats que s’han destacat
al llarg de la seva vida en la promoció, estima
o defensa del món del vi, el cava o la pagesia,
especialment relacionat amb la vila de
Cubelles. El nom dels guardonats és un dels
secrets més ben guardats de la festa i no es
desvetllen fins el mateix dia del lliurament
dels guardons.

Repeteix també en la jornada inaugural la
tradicional trepitjada del raïm, que per segon
any faran diversos nens i nenes de la vila.
L’any passat, els populars trepitjadors Josep
Cuscó i el recentment desaparegut Salvador
Cuscó van escenificar el relleu generacional
d’aquesta activitat, una de les més tradicionals
de la festa. Enguany, amb el recent traspàs
d’en Fonoll, aquesta activitat serà, si cab,
més emotiva i tindrà una dedicatòria especial.

Una de les novetats per a l’edició d’enguany
és que es tornarà a comptar amb el globus
del Banc de Sabadell. Aquesta és una bona
oportunitat perquè tothom qui vulgui pugui
contemplar la vila des de l'aire.
A més, seguint l’exitosa experiència de la
passada edició, diversos artesans faran
demostracions d'oficis antics, El divendres
tindrem la oportunitat de veure els treballs
d'un espardenyer.

Arriba la XIX Festa i 6a Fira de la Verema 2006

Diversos moments de la Festa de la Verema 2005
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Per al dissabte dia 9, la regidoria manté
el programa més tradicional que tindrà
en l’elecció de les pubilles de la Verema
el seu moment culminant. Les candidates,
a més de representar la festa en totes les
festes i actes populars al llarg de l’any, opten
a diversos premis com ara, en la categoria
gran, un viatge a Mallorca; mentre que
el premi per a les participants en la categoria
petita són 4 entrades al parc temàtic Port
Aventura.

Per participar s’haurà de fer una prèvia
inscripció totalment gratuïta, adreçant-se
a les Oficines de Turisme de Cubelles abans
del 6 de setembre.

En l’elecció de la Pubilla i Dames d’Honor
només podran participar les possibles
candidates que estiguin empadronades
a Cubelles.

Al matí, els nens podran gaudir -d'onze a dues
del migdia- de les atraccions gratuïtes
instal·lades als terrenys del costat de la Plaça
del Mercat. A la tarda, el programa es
completarà amb l’actuació del cubellenc Isidre
Rosell, amb el seu espectacle de màgia adreçat
a grans i petits. Paral·lelament, durant el matí
i la tarda, la demostració d'oficis antics anirà
a càrrec d’un terrissaire.
I a la nit, el tradicional ball de la Festa de la
Verema, amenitzat per l'Orquestra Sonocaribe.

Finalment, la festa acabarà diumenge dia 10.
A les 11 del matí arrencarà la jornada amb
la 6a. Trobada de Col·leccionistes de Plaques
de Cava. Enguany es presentaran les plaques
de cava de la festa, les elaborades en
col·laboració amb l’artista Soler-Jové
i la commemorativa del 25è aniversari
de Ràdio Cubelles.

A més, durant tot el dia, es farà un taller
infantil en el qual s'anirà construint una
cabana de vímet d'1,20 m de diàmetre
per 1,60m d'alçada. Un altre artesà, durant
el matí i la tarda ens demostrarà com es fan
els utensilis de fusta de la cuina, culleres,
forquilles, etc.

Per la tarda, l'Associació de Balls de Saló
de Cubelles, Tempo de Ball oferirà l'espectacle
de ball "Viu el ball" i, com a fi de festa,
hi haurà una actuació artístico-musical
a càrrec de la Companyia de Dansa
Folklòrica Lublin, de Polònia.

Trobada de plaques de cavaElecció de les pubilles Activitats paral·leles

Paral·lelament, durant tot el cap de setmana
a la regidoria de Promoció Econòmica
de la plaça del Castell estaran exposats tots
els cartells dels participants del concurs
per a l’elecció de la imatge de la Festa de
la Verema 2006, així com el cartell guanyador
d'aquesta edició.

Al Centre Social, de l'1 al 15 de setembre,
tindrà lloc l'exposició monogràfica  "Eines
i Estris de la Vinya", a càrrec d’en Francesc
Pujades, i acompanyada de fotografies d'Antoni
Pineda i una maqueta feta a mà per
el cubellenc Joan Freixas Catllà.

Elecció de les Pubilles de la Verema
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La Policia Local incrementa els controls
preventius de la seguretat viària
La Memòria del 2005 destaca que el nou edifici permet millorar
l’atenció ciutadana

GOVERNACIÓ

La Policia Local de Cubelles ha presentat
la seva Memòria de l’any 2005, en què es
recullen els resultats de les principals actuacions
que porten a terme els agents locals. El nou
document evidencia que la Policia Local està
fent un gran esforç per adaptar-se a la nova
situació de Cubelles i ha emfatitzant la seva
atenció en els problemes de seguretat viària
i ciutadana que pugui tenir el municipi.

Enguany, però, s’ha aturat el constant creixement
d’efectius que venia evidenciant el cos
de la Policia Local en els darrers anys. La baixa
de dos efectius al llarg del 2005, un que va
retornar als Mossos d’Esquadra i l’altre que va
canviar de municipi, ha fet que la plantilla real
(28) i l’aprovada (33) s’hagin allunyat
lleugerament. Així mateix, aquest fet ha originat
el creixement de l’edat mitjana de la plantilla,
que passa dels 36,17 anys als 37,11 anys.
Malgrat tot, s’ha continuat reduint el nombre
d’habitants per cada agent municipal, que queda
fixat en 3.050 habitants per agent a l’hivern i
6.250 a l’estiu.

Per al regidor de Governació, Xavier Grau,
“el 2005 ha estat un any de transició”,
en el que la millora més destacable ha estat
el trasllat a les noves dependències del carrer
Arles de Tec. “Es tracta d’un edifici model
al conjunt de policies locals de Catalunya i que
ha suposat una millora quantitativa i qualitativa
de les condicions de treball dels agents locals”,
explica el regidor.

La consolidació dels mitjans, tant humans com
materials, ha anat acompanyada d’un increment
dels serveis que ofereix el cos a la ciutadania
en tots els seus àmbits: d’assistència, de trànsit,
judicial, administrativa, seguretat ciutadana
i educació viària.

La Policia Local va atendre 2.646 trucades
sol·licitant serveis, de les quals únicament 39
no es van poder atendre per estar fent un servei
prioritari. Entre el requeriments més destacats
hi ha les urgències farmacèutiques (287),
les ajudes humanitàries (192), la mediació
en conflictes entre veïns (154), les emergències
mèdiques (92) i la mediació en discussions
familiars (85).

Va ser en les tasques de control del trànsit on
s’ha vist un increment major dels serveis de la
Policia Local de Cubelles. Fruit de la consolidació
d’agents i material, i del conveni signat amb el
Servei Català de Trànsit, s’han arribat a fer 103
controls estàtics, 37 més que a l’any 2004.
En aquests, es van inspeccionar 1.125 vehicles,
dels quals 409 van ser ciclomotors, 76
motocicletes i 640 turismes.

La majoria de les denúncies formulades, van
correspondre a l’excés de soroll (35). Però a
més, d’acord amb el conveni amb Trànsit, es va
incrementar considerablement els controls
preventius d’alcoholèmia i velocitat. En el primer
dels casos, es va controlar a 141 conductors,
dels quals només 7 van donar positiu (5%) per

consum d’alcohol, mentre que dels 1.45 vehicles
inspeccionats per excés de velocitat, es van
emetre 69 denúncies (4%).

A més, es van obrir 2.534 expedients de proposta
de sanció administrativa per incompliment
de les OM de Circulació, gairebé un 32% més
que l’any 2004, fent-se efectiu a les dependèn-
cies policials 20.772 € en multes. D’aquests,
18.260 € corresponen a la taxa per la retirada
de la grua, una quantitat considerablement
superior a la recaptada el 2004 (5.162,8 €),
en què es va posar en marxa el servei de grua.

El major nombre de denúncies es van produir
els mesos d’agost (540) i juliol (401). També
significatiu és a l’abril (270), juny (211), maig
(195), setembre (189), octubre (162), març
(152), febrer i desembre (127), gener (120)
i novembre (90). Cap al Servei Català de Trànsit
es van derivar 225 denúncies, la majoria
relacionades amb el fet de conduir sense
l’autorització preceptiva (86) i fer-ho sense
l’assegurança obligatòria (82). També són
significatives les 30 denúncies per no tenir
al dia l’ITV.

Finalment, pel que fa a la tasca portada a terme
per la grua municipal, es va intervenir a petició
dels propietaris de guals en 176 ocasions, retirant
el vehicle en 134 ocasions. Es van immobilitzar
o dipositar 156 vehicles, la majoria per manca
d’assegurança obligatòria (67) o per conduir
amb alcoholèmia positiva (20), i es van retirar
75 vehicles abandonats a la via pública i 149
auxilis mecànics.

Les diferents campanyes de conscienciació sobre
la seguretat al trànsit van donar com a resultat
una lleugera reducció dels accidents (180 pels
183 del 2004). En 154 d’aquests es va intervenir
per esbrinar les causes del mateix, mentre que
en 26 ocasions es derivar als Mossos d’Esquadra
per manca de competència.

Dels 180 accidents, en un 64% va haver-hi
només danys materials, en un 36% ferits i no

Ampliació de serveis

Policia de trànsit

Lleugera reducció dels accidents
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GOVERNACIÓ

Balanç positiu de la campanya de control de
velocitat i alcoholèmia al conjunt del municipi
El els de velocitat es va sancionat a un 4% dels controlats
i els d’alcoholèmia només un 1%

El telèfon de la Policia Local és el

es va registrar cap víctima mortal. La majoria
d’accidents van ser per sortida de la via (46), seguits
de cops laterals (36), embestides (31), copts frontals
(19) encalç (16) i atropellaments (6).

Per sectors del municipi, la majoria
dels accidents van tenir lloc al nucli antic (31),
seguit dels sectors Mota Sant Pere – Clot
del Bassó – Les Salines (23) i el Bardají (16),
sobretot els dissabte, entre les 6 i les 22 hores
(38) i el divendres de 2 a 22 hores (16).
En la resta de sectors, o no es van produir
accidents amb intervenció de la Policia Local
(La Gaviota, Parc de Cubelles i La Solana) o van
ser menys (entre 2 i 11 accidents).

La majoria dels 69 homes i dones detinguts,
56 i 13 respectivament, ho van ser per delictes
relacionats amb violència domèstica (20)
i la seguretat en el trànsit (15). La Policia Local,
a més, va instruir 944 diligències per il·lícits
penals, la majoria dels quals per furt o pèrdua
de documentació (115). També és significatiu
el número de diligències per danys en vehicle
(81) i a la propietat (71) i robatoris a l’interior
del vehicle (74) i a la propietat (54). Per lesions,
amenaces o insults es van obrir 51 diligències.
Pel que fa als danys i robatoris a la propietat,
percentualment el sector més afectat va seu
el nucli antic (23%), el sector Marítim (17%)
i el Sud – Sumella (13%). Pel que fa a robatoris
a establiments públics i obres en construcció,
els més afectats van ser el Polígon Industrial
Les Salines (25%), la Mota de Sant Pere (24%),
nucli antic (21%) i el sector Marítim (18%).

Finalment, els robatoris amb intimidació es van
produir majori-tàriament al nucli Marítim (37%)
i el nucli antic (24%), mentre que els robatoris
a l’interior de vehicles van estar repartits per
més sectors de la vila.

En la seva tasca de policia administrativa,
els agents es van concentrar principalment en
actuacions relacionades amb la inspecció d’obres
(24). A més, es van detectar 529 anomalies en
alguns serveis públics, la majoria relacionats
amb serveis dependents de l’Ajuntament (249)
i l’enllumenat (239) i en 38 ocasions es van
haver de prendre mesures preventives per tal
d’evitar riscos per anomalies dels serveis públics.

Els agents de la Policia Local també van
intervenir en la identificació de 1.721 persones
i l’escorcoll de 1.342 vehicles. També es van
imposar sancions  per danys a mobiliari urbà
(12) i es van intervenir 1.100 cd’s de música
i 760 dvd’s il·legals; 60 ulleres i 110 rellotges
falsos.

Policia Judicial

Un any més, aquesta va ser una de les activitats
de prevenció més importants que es desen-
volupen a la Policia. L'ampliació de la comunitat
educativa, amb l’entrada en funcionament
del CEIP Vora del Mar i l’IES Cubelles, s’ha
incrementat el programa d’educació viària que
es pretén arribi a tots els alumnes.

A més de seguir amb les classes teòriques, ha
tornar a triomfar el Parc de Seguretat Vial, que
es porta a terme anualment en col·laboració
amb el Servei Català del Trànsit.

Educació viària

La Policia Local de Cubelles segueix portant
a terme els controls preventius de velocitat
i alcoholèmia al terme municipal. Els agents
locals han estat instal·lats en diversos punts del
municipi controlant els vehicles que hi circulen
i sancionant als que infringeixen la legislació.

En total s’han controlat 875 vehicles en cinc
controls mòbils de velocitat entre el 5 i el 14
de juliol, dels quals un 4% han estat sancionats.

Els controls preventius, que es van portar
a terme en llocs i hores diferents, es van realitzar
amb un vehicle camuflat cedit pel Servei Català
de Trànsit, amb qui existeix un conveni de
col·laboració. El major número de vehicles es
van controlar a la cantonada de l’Av. del Terme
i el carrer Sumella (5, 7 i 12 de juliol), on es
van inspeccionar 285 vehicles dels quals, només
4 van estar denunciats per excedir la velocitat
permesa (1,4%).

El major número de vehicles sancionats es va
registrar a l’Av. 11 de Setembre cantonada amb
el carrer Josep Pla, on dels 240 vehicles
controlats es van sancionar 26, un 10,8%.
A més, a la cantonada d’aquesta mateixa
avinguda amb el carrer del Clot, es van sancionar
3 vehicles més dels 87 controlats, mentre que
a l’Av. Jaume I – C/ Clot, es van controlar 12
vehicles més. En total, en el sector del Clot del
Bassó – Mota de Sant Pere, en el que els veïns
han reclamat més l’increment del control de la
velocitat, es van registrar 379 vehicles (43,4%).

La resta de sectors controlats ha estat el sector
de Santa Maria (32,5%) i la carretera de Mas
Trader (24,1%).

Així mateix, entre el 19 i el 29 de juliol,
la Policia Local també va portar a terme controls
preventius d’alcoholèmia. En aquest cas, dels
102 conductors controlats, únicament un va ser
denunciat per superar la taxa permesa (1,02%).

En aquesta ocasió, els controls es van fer en
la franja nocturna, entre les 23,30 i les 4,30
de la matinada en diversos punts del terme
municipal.

La major part dels controls es van efectuar
a la rotonda de la riera del riu Foix, a l’avinguda
Onze de Setembre (28), en dues sessions
diferents (19 i 26 de juliol), entre les 23,30
i les 4,30 de la matinada. L’únic denunciat es
va registrar en el segon punt més controlar,
el Residencial Les Salines (27), els dies 22
i 28 de juliol entre les 23,30 i l’1 de la matinada.

La carretera de mas Trader (17; 20 i 29
de juliol); la rotonda de l’Av. Onze de Setembre-
Av. del Mediterrani (12, 22 de juliol); el carrer
Sant Antoni – Av. del Terme (11, 26 de juliol);
i la plaça del Mar (7, 20 de juliol), han estat
els altres punts controlats.

Controls d’alcoholèmia

i en qualsevol moment
se’ls ha de posar en alerta si s’observa

un cotxe o una persona sospitosa.

93  895  01 32

El parc viari instal·lat a l’escola Charlie Rivel.
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OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
ec-fic ciu

Pressupostos per a l’any 2006.

psc

icv

L'Alcaldia desinforma

El passat 28 de juliol es va celebrar un ple extraordinari
per aprovar els pressupostos del 2006. Pot semblar
estrany presentar el pressupost d’un any quan ja han
passat vuit mesos des que es va iniciar l’any, però aquí
tot funciona igual.

El més sorprenent però, no és la data en què es
presenten els pressupostos, sinó la manera com es va
fer. Ni tant sols l’equip de govern estava d’acord amb
els pressupostos, és a dir, no els havien treballat
conjuntament, semblava que els hagués fet el regidor
d’hisenda tot solet. Tots els partits polítics del govern
menys l’Entesa, van fer uns grans discursos en contra
dels pressupostos i de com s’havien fet, però a l’hora
de votar: TOTS QUE SÍ,i a callar.

Esquerra va votar un sí crític, segons el regidor.
Iniciativa per Cubelles un sí condicional, no existeixen
pressupostos condicionals.
El partit dels socialistes un sí per compromís perquè
si fessin el que el cor els diu, votarien que no.
Perdoneu senyors regidors, però es vota que sí o que
no. No és de valents com tots deien criticar uns
pressupostos i dir que no us semblen bé, i alhora
de votar, votar a favor.

Una vegada més, podem veure com el pacte de govern
de progrés no existeix, ni ha existit mai. No hi ha hagut
mai comunicació ni idees semblants entre els quatre
partits, que van pactar per interessos personals
i assegurar-se la cadira. No s’han sabut posar d’acord
per redactar un pla de mandat, ni una línia de treball.
I ara, que ja s’aproximen les properes eleccions es
tiren els trastos pel cap.

És una vergonya! Hem tingut el poble parat durant
quatre anys.

A/a del Sr. Josep, Marcillas, Alcalde de Cubelles
Amb tots els respectes Sr. Alcalde, per la meva manera
de ser, he de pronunciar-me atenent al seu escrit
de la revista l’Ajuntament Informa núm. 17 del passat
16 de juny de 2006. En concret vull fer referència
al seu escrit titulat: “Governar és prendre decisions”,
en la pàgina on vostè suposadament ha d’informar
al poble de Cubelles.

Dic suposadament perquè el que vostè signa no és una
informació, si no que és la seva opinió, i ni tan sols
es pot “tatxar” de partidista ja que vostè pertany a un
grup independent. Aquest escrit que fa, difereix molt
del que ha de ser una informació d’un Alcalde que
representa que ha de governar per a tothom per igual.

Sóc regidor d’aquest Ajuntament des de 1995 i des
del 2003 per Iniciativa per Catalunya Verds. Aquesta
trajectòria política en fa coneixedor de com actuen les
persones que composen els grups independents i partits
representats avui en el consistori cubellenc, opinió
que em reservo, de moment.

Moltes vegades li he atorgat l’honor per vostè, de ser
l’hereu de l’Entesa per Cubelles - FIC i de tot allò que
vostè i el seu grup han decidit fer i no fer a Cubelles.
Personalment els hi he d’agrair, que fruit d’aquestes
decisions, fa més de dotze anys que estic treballant
per canviar democràticament allò que no m’agrada del
meu municipi, Cubelles, i n’estic relativament satisfet,
però vull que sàpiga que vostè és la persona que més
m’ha motivat i encara avui em motiva per continuar
treballant-t’hi.

Vostè diu que “Governar es prendre decisions”.
És evident que això es així, però també és cert que no
prendre-les, i/o prendre-les en determinat moment
de la legislatura és hipotecar el futur de Cubelles,
i vostè amb les seves decisions, l’ha hipotecat per molt
de temps.

Quan fa referència a l’habitatge social, per què no
explica als ciutadans i ciutadanes de Cubelles per què
no s’ha pogut fer fins ara Sr. Marcillas? Que ja ha
acabat les seves prioritats i les del seu grup? O és que
desprès de 25 anys de govern d’Entesa, ara li ha sortit
la vena de fer habitatge social? Personalment no me’l
crec, com tampoc se’l creuen aquells joves i gent més
necessitada que no poden accedir a l’habitatge social
a Cubelles, perquè mai ha estat ni la seva prioritat
com Alcalde ni la del seu grup.

Quan vostè diu que: “amb les seves decisions arrisca
a favor del poble”, això és fals. Amb la seva tossuderia
d’adjudicar el projecte del complex als Russos, els
únics que tornaran arriscar és el poble. O és que potser
ja no se’n recorda que pocs dies després de la moció
de censura a l’alcaldessa Mònica Miquel, vostè i CiU
vareu decidir donar uns quants milions de les antigues
pessetes als propietaris de la discoteca. Quina casualitat
que ara sou gairebé els mateixos.

Personalment i políticament, estic a favor de tots
els projectes que puguin aportar riquesa i benestar
al municipi i a la seva gent. El que estic totalment en
contra és d’afavorir a empreses o a particulars amb
noms i cognoms, especulant amb els terrenys que són
de tots i totes, en nom del poble de Cubelles. I vostè
aquesta actitud l’ha està avalant i ho fa com Alcalde,
i no com a Josep Marcillas, veí de Cubelles.

No vull allargar-me més posant exemples. Per acabar
no puc passar per alt quan diu que: “prometre és fàcil.
Què vol que li digui Sr. Alcalde, penso que en aquest
cas vostè es l’expert. Vol que l’hi anomeni unes quantes
promeses? I no aquelles que es poden dir en un míting
en campanya electoral, sinó aquelles que per pressió
social vostè “solet” les pren: port esportiu, casal d’avis,
més serveis, gestió interna, sanejament de la hisenda
pública, pont de la Mota, habitatges socials. Etc. I les
pren sabedor que no les portarà a terme. Això te un
nom que jo no pronunciaré, no sigui cas que acabi
amb una querella com la que han firmat tots els regidors
del seu govern en contra d’una ciutadana de Cubelles,
això si, pagant un altre cop el poble.

Pressupostos

Sorpresa

Es defineix pressupostos, com el fet de calcular
anticipadament les despeses i els ingressos possibles.
És clar que per fer aquests càlculs, cal saber la situació
econòmica de l’exercici passat, fet que es defineix com
a liquidació.

Al llarg del temps, aquesta és una assignatura pendent
per al nostre ajuntament, i un llegat de governs anteriors
que no feien les liquidacions, amb el resultat d’aprovar
els pressupostos sense saber en quina situació financera
es trobava l’ajuntament. Com és lògic, la capacitat de
demanar crèdits per fer front a inversions, sense els
“comptes clars” és zero. Algú pot obtenir d’un banc,
crèdits sense donar garanties?

El compromís de l’actual equip de govern va ser posar
al dia les liquidacions pendents, per saber en quin
estat es trobaven les finances municipals. Després
de tres anys de govern encara no tenim les del 2005,
tot i que  havia un compromís de tindre-les fetes abans
de presentar el pressupostos d’enguany. La regidoria
d’Hisenda té una clara responsabilitat en la situació
econòmica, actual i anterior.

Ja diu la popular cançó: la vida te da sorpresas, sorpresas te
da la vida... Aquesta és la sensació que vam tenir
el passat 28 de juliol, en el ple d’aprovació
del pressupost general de la corporació per a l’exercici
2006. Sota l’argument de no col·lapsar el funcionament
municipal, els nostres socis de govern van escenificar
una situació kafkiana, en què els propis socis de govern
van posar en dubte la tramitació d’aquest pressupost.

Desconeixem si la situació, certament desagradable
com a Equip de Govern, va venir motivada per un
desconeixement sobre el procediment legal establert
en quant a la redacció i posterior inclusió del romanent
de tresoreria al pressupost, perquè del contrari no ho
entenem. Fins al moment, es podia haver criticat
el fet que les liquidacions no estaven al dia. Però, ara
que ho estan, és incomprensible –si no es mira des
del punt de vista electoralista, que és el que sospitem-
aquesta posició desmesurada.

Quan es va iniciar el procés d’elaboració del pressupost
2006, allà cap al mes de setembre de 2005, tot i ser
coneixedors que aquest no es podria aprovar fins no
tenir, com a mínim, la liquidació del 2004, es va
demanar a tots els regidors que fessin les seves propostes
de despeses, tant a nivell general, com d’inversió
i personal. Totes aquestes peticions s’han anat recollint
integrament, a excepció del capítol d’inversions, sense
gairebé discussió. Per tant, sobta molt que ara ens
diguin que no hi hagut participació dins l’Equip
de Govern. Es van lliurar propostes de les partides tant
del capítol 1 com del capítol 2.

Així mateix, abans de celebrar el ple es van portar
a terme moltes reunions. En elles la principal
preocupació d’ERC, ICb i PSC era, primer, per què no
s’incloïa el romanent de tresoreria del 2005 i, en segon
terme, com s’inclouria aquest un cop aprovada
la liquidació del 2005 (que la llei permet presentar-
la fins al mes d’octubre de 2006). En els dos casos
se’ls va explicar que el romanent del 2005 no es pot
aplicar sense haver aprovat primer el pressupost i que
la incorporació del romanent s’havia de tramitar com
una modificació de pressupost. És a dir, presentant-
la a ple per a la seva aprovació.

El grup d’Entesa per Cubelles ha donat molta més
informació que la que ha rebut en altres temes gestionats
directament per regidories d’altres formacions polítiques
de l’Equip de Govern. I no per això hem donat aquesta
imatge lamentable d’anar cadascú pel seu compte en
un tema tant important com és el pressupost municipal.

Entrem ara en el tram final de la legislatura i és possible
que aquestes situacions, malauradament, es repeteixin
més sovint del que ens agradaria. Tornem a reiterar
que aquell grup o grups que no estiguin a gust amb
la seva situació dins el Govern, tenen la llibertat
de prendre la decisió de deixar de formar part d’aquest
Govern Municipal. Però cal evitar numerets com el del
passat 28 de juliol, perquè no beneficien a cap grup
polític, i molt menys al municipi de Cubelles.
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PRESSUPOST 2006: ENDAVANT
AMB CONSENS I SENSE CRIDÒRIES

erc

Tots som iguals?
Aquest juliol, els membres de la direcció del partit van
encetar les trobades de proximitat amb els amics i
militants. De llevant a ponent han escoltat les inquietuds
i demandes de la ciutadania en més d’un centenar
de reunions i això els permetrà prendre idees fresques
i reforçar l’acció política d’Esquerra per al proper cicle.

Però aquestes trobades també han servit perquè poder
explicar en primera persona moltes coses que
els mitjans de comunicació no expliquen. Aquesta estiu
un rigorós informe presentat per Joan Ridao aportava
tot luxe de detalls de la feina de gestió d’Esquerra
i demostrava que un 42% de les lleis que ha fet
el govern catalanista i d’esquerres ha estat obra
del nostre partit. Dit d’una altra manera: 15 dels 36
projectes de llei aprovats pel Parlament des
del començament de legislatura no eren ni del PSC
ni d’Iniciativa, eren d’Esquerra. Ben pocs han estat
els que a això li han donat un mínim espai.

Un altre exemple: que la fiscalia hagi arxivat
les diligències pel sistema de finançament d’Esquerra.
Quan va saltar el cas a la llum pública va ocupar totes
les portades i el nostre secretari d’Organització va ser
titllat de poc menys que de xantatgista.
Ara, que la fiscalia no hi troba indicis delictius, només
hem gaudit d’un espai ben discret després de tota
la llenya que ens van donar durant setmanes.

I un tercer exemple que no és anecdòtic. L’Acampada
Jove organitzada per les joventuts d'Esquerra, les JERC,
va aplegar més de 38.000 joves el passat cap
de setmana a Sant Celoni.

L’onzena edició del festival d’estiu més concorregut
del país va ser ignorada per diverses televisions, diaris
i ràdios.

Tot allò d’Esquerra que no és polèmic o controvertit
sembla que, per a alguns, no tingui interès informatiu.
No volem caure en el victimisme però criden l’atenció
aquests exemples de menysteniment en només una
setmana. Potser és que per als grans mitjans i per
als seus propietaris som incòmodes perquè qüestionem
alguna cosa que els altres partits no qüestionen.
Si és això, anem bé.

Ja assumim que per dir ser sincers i coherents amb
els nostres principis se’ns intenti amagar.
Però per molt que ho intentin, la veritat sempre aflora.
Catalunya i els catalans no són ximples. Ho comprovarem
l'1 de novembre.

Pleno de presupuestos

Els pressupostos tenen un component de despeses
d’inversions, que en el presentat és pràcticament
inexistent, com ha estat al llarg de tota la legislatura.

Donades les circumstancies, el PSC i la resta de partits
que formen l’equip de govern, tret de l’Entesa, ho
varem tenir molt difícil per aprovar-los. No era el que
varem pactar. No han estat participatius, ni amb els
partits que formen l’equip de govern, i el que és més
important, hi ha un romanent de tresoreria de més de
cinc milions d’euros. Encara recordem quan no ni havia
diners (inversió) per canviar la caldera del Poliesportiu.

Per al PSC no és positiu tenir aquest romanent i ens
estranya que alguns ho considerin una “excel·lència”
de la seva gestió veien la situació dels carrers, les
infraestructures i els serveis de Cubelles. Aquests diners
s’haurien d’haver pogut invertit molt abans. Qualsevol
que miri al seu voltant se n’adona.

És ja tradicional que a la volta d’unes eleccions es
gastin els diners en arranjar alguns carrers i jardins,
per donar una bona  imatge. Nosaltres pensem que hi
ha prioritats. És per això que a finals d’agost s’haurà
de pactar entre els diferents partits que formen l’equip
de govern, la destinació d’aquest romanent de tresoreria.
Per a nosaltres segueix tenint prioritat: els serveis
socials, el pont del Foix, les vivendes socials,
l’enllumenat públic, les graderies del camp de futbol,
les tanques del Poliesportiu i del Mercat, els carrers,
la neteja, les platges, etc.

Varem donar suport a l’aprovació dels pressupostos no
perquè ens ho demanés el cor, sinó perquè no fer-ho
suposava paralitzar l’ajuntament. Qui estima el Poble
ha de tenir sentit comú i responsabilitat de govern.

Uns altres es poden permetre el luxe de seguir fent
teatre als Plens.

Señores, lo vivido el pasado mes de julio
en el pleno de presupuestos del Ayuntamiento de
Cubelles, les aseguro que todavía hoy, me faltan
calificativos para definirlo.
Y es que la “realidad supera la ficción”.

Como muestra les doy unos ejemplos:
Mejoras de acceso a las playas 186.476,60€
Limpieza de calles 392.000,00€
Mantenimiento de jardines 250.000,00€

¿Creen ustedes que se está gestionando bien el dinero
de los ciudadanos? Des de el PPC de Cubelles creemos
que el único calificativo que podríamos emplear para
definir la situación es SURREALISTA!!! Señores, como
podemos tener un “equipo de gobierno”, que dice que
son unos presupuestos antisociales, que no están
consensuados, que no se han trabajado conjuntamente,
con los cuales no están de acuerdo y, después,
VOTARLOS A FAVOR!!!

SIN COMENTARIOS.

La recent aprovació del Pressupost Municipal del 2006,
si bé excessivament tardana a aquestes alçades
de l’any, suposa una gran inflexió en el progrés de la
gestió econòmica de l’Ajuntament de Cubelles i permet
aprofundir en allò que des d’ICb reclamem des de fa
anys: l’aclariment dels números del Consistori
i el repàs a l’estructura de Comptabilitat, Recaptació
i Intervenció Municipal.

Després d’una anàlisi profunda de la situació actual
del municipi i davant la necessitat de fer front
al manteniment quotidià del municipi i de l’Ajuntament,
ICb ha votat favorablement aquests pressupostos
provisionals per responsabilitat i liderant la voluntat
de canvi en el model de gestió que reclamen el conjunt
de forces polítiques i la ciutadania.

Les deficiències en la planificació i la gestió econòmica
des de fa massa anys ha culminat amb un col·lapse
econòmic que està sent durament criticat pel conjunt
de la població. És per aquesta raó que ICb considera
fonamental un estudi de la situació econòmica actual
i analitzar els resultats de l’auditoria dels comptes
municipals que ha realitzat la Diputació de Barcelona
complint un punt inexcusable del Pacte de Govern
2003-2007 que ICb va posar sobre la taula.

ICb està en fase d’estudi d’aquests números i d’aquestes
operacions econòmiques i en difondrà les seves
conclusions un cop realitzades les reflexions pertinents.
Des d’ICb considerem ara prioritari fer una apel·lació
a la voluntat de diàleg i de consens de tots els grups
polítics municipals en un moment en que tots han
tingut responsabilitat de govern en els darrers anys i
cap –fins ara que coincideix amb la presència d’ICb

al govern- ha aclarit públicament l’estat real dels
comptes de l’Ajuntament.

Cal reflexionar conjuntament sobre l’estat de l’Hisenda
municipal i afrontar les reformes internes i externes
que calgui per sanejar definitivament les arques
de l’Ajuntament i fer així front a les despeses que en
manteniment i neteja de carrers, construcció d’una
nova biblioteca, ordenament de la xarxa viària i dels
desguassos, etc... reclama la població.

ICb creiem en el respecte per la pluralitat i, en
conseqüència, en la participació ciutadana en la presa
de decisions sobre el futur comú que les cubellenques
i els cubellencs tinguem voluntat de donar-nos. I per
això és imprescindible que disposem amb claredat
del màxim d’informació sobre la realitat i els diversos
escenaris de futur possibles.

El futur de Cubelles l’hem de decidir entre tots i amb
el màxim de respecte per les diferents visions que es
presentin, sempre que les puguem debatre de manera
respectuosa i oberta entre tots. Ningú pot ser dipositari
de veritats absolutes, que estem convençuts que no
existeixen, solament podem aspirar a trobar la millor
possible o, com a mínim, aquella que, amb més o
menys grau d’encert, sigui la més acceptada pel conjunt
dels ciutadans, sense imposicions ni coaccions de cap
grup vers els altres.

Més enllà de les fàcils trifulgues partidistes que ofeguen
el debat seré, ICb proposa l’estudi conjunt de l’economia
municipal a partir dels resultats de l’auditoria de la
Diputació. Això és preceptiu que vagi acompanyat
de l’acord sobre els principals objectius per Cubelles
de cara als propers anys amb els corresponents projectes
elaborats, taxats i consensuats.

Considerem que és des de l’acord conjunt de les forces
polítiques i socials de Cubelles que podrem fer front
a les noves necessitats. Coneixem ara que la
disponibilitat econòmica de l’Hisenda municipal és
diferent a la que durant molts anys s’ha exposat política
i tècnicament i ICb aposta per seguir impulsant
–i liderant si cal - les polítiques de transformació.

Tenim ara per ara sobre la taula necessitats intensament
reclamades pels cubellencs i les cubellenques i tenim,
ara més que mai, un volum major d’informació sobre
els comptes municipals del que teniem en anteriors
legislatures. Això, més la circumstància que l’Hisenda
municipal segueix sent responsabilitat directa del
mateix regidor i del mateix grup, ha de facilitar l’obtenció
del consens necessari per treballar de cara al futur.

ICb proposa que de manera ordenada, serena
i responsable s’estudiï per part de totes les forces
polítiques la creació d’una Comissió Especial Econòmica
que revisi a fons la situació econòmico-financera
de l’Ajuntament de Cubelles i treballi per obtenir els
consens necessaris tant en el disseny de projectes
futurs com en la gestió de la despesa econòmica
necessària per fer-los realitat.

En aquesta línia de treball i de respecte es mourà
l’acció política d’ICb, tal com fins ara creiem que hem
sabut fer. Són passos donats amb peu ferm i sense
cridòries, però amb resultats concrets que han de
significar transformacions importants en el funcionament
de la nostra comunitat i en el dels serveis que
l’administració municipal ens ha de prestar, cosa que
és la raó de ser de la intervenció d’ICb en la política
municipal. Com així ja està sent evident en els temes
de l’ensenyament i de la comunicació i també ho serà
a molt curt termini en els temes de la participació
ciutadana i de la seguretat ciutadana.

És la nostra tossuda contribució a dibuixar un altre
futur per Cubelles, que ara ja sabem que és possible.
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La consellera Montserrat Tura
visita Cubelles
La titular d'Interior va entrevistar-se amb els regidors de l'Ajuntament
de Cubelles i va visitar les noves dependències de la Policia Local

Montserrat Tura, Josep Marcillas i els regidors municipals a la sala de plens

Mor un banyista a la
platja de Les Salines
L'home va patir un desfalliment
mentre nedava amb els seus fills
i, després d'una hora
de reanimació, va morir

La consellera d'Interior, Montserrat Tura, va
visitar el municipi de Cubelles. La responsable
d'Interior es va reunir a la sala de plens amb
l'Alcalde, Josep Marcillas, i els regidors
de l'Ajuntament de Cubelles, i van avaluar
l'actual situació de la seguretat al municipi
i a la comarca.

La consellera va recordar que "la seguretat,
a Catalunya, és cosa dels Mossos d'Esquadra
i de les policies locals" i va assegurar que
"Catalunya no és un país insegur".

Tura va informar sobre el futur desplegament
dels Mossos d'Esquadra al territori, del Pla
de Qualitat de la Policia Local de Cubelles;
dels convenis de col·laboració, coordinació,
i de corresponsabilitat, entre la policia
de la Generalitat i la dels diferents municipis;
així com de les noves dependències policials
locals i de sistemes avançats de treball
en municipis demogràficament molt actius,
i de molt creixement, que han d’adequar
els seus serveis a aquesta nova situació.
Així mateix, Montserrat Tura va destacar
“la importància dels sistemes de seguretat
pública que han de ser articulats entre tots,
perquè funcionin millor”.

L'empresa de salvament marítim Rescatadores
ha informat que el passat 15 de juliol es va
realitzar una intervenció d'urgència
en la platja de Les Salines, que va acabar
amb el resultat d'una víctima mortal.

Els fets van tenir lloc a les 17:05 , quan un
banyista que es trobava nedant al costat dels
seus fills, després d'un dia d'oci i menjar
familiar en la platja, va requerir la intervenció
dels membres de l'empresa de salvament
marítim. Per causes encara desconegudes,
el banyista va sofrir un desfalliment en l'aigua,
sent el seu propi fill el primer en adonar-se.

Els socorristes de la Mota de Sant Pere van
acudir a la platja de Les Salines i van intentar
reanimar a la víctima durant 40 minuts.

Posteriorment va ser el personal sanitari
de l'ambulància-assistència i la medicalitzada
que van acudir al lloc dels fets, els quals van
continuar amb les maniobres de reanimació
avançada durant altres 30 minuts.
I, finalment, en l'helicòpter medicalitzat que
va acudir a la zona i va aterrar en les
proximitats de la platja, el doctor que va venir
en l'aeronau, responsable de la reanimació
decideix que el pacient no respon
al tractament i cancel·la la maniobra,
certificant la defunció del banyista.

Malgrat l'intent de reanimació dels 6
socorristes de Rescatadores que van intervenir,
els 2 metges i diversos sanitaris durant més
d'un hora, aquesta no va donar resultat
a causa de la debilitat cardíaca de la víctima.

Malgrat la bonança de les condicions
meteorològiques (bandera verda, mar en
calma, vent nul i onatge inexistent), es va
produir aquest tràgic incident sense que es
pogués realitzar res humanament possible
per a reanimar al banyista, si bé els socorristes,
sanitaris, i metges van realitzar tot el que
estava en les seves mans.

L'Ajuntament de Cubelles, a través de l'Alcalde
Josep Marcillas i el regidor de Governació,
Xavier Grau, li van lliurar un dossier amb
les darreres millores fetes a la Policia Local
de Cubelles per tal d'adaptar el servei a la
nova realitat del municipi. Precisament, en
aquest àmbit es va fer una visita a les noves
dependències policials, situades al carrer
Arles de Tec que va qualificar de
"magnífiques". En aquesta visita va poder
conversar amb diversos agents de la Policia
Local cubellenca, entre els que hi havia Rosa
Carmona, l'agent femenina més veterana del
cos, que actualment compta amb tres dones
a les seves files.

La consellera va signar el llibre d’honor
de l’Ajuntament i va rebre com a obsequi
la col·lecció de plom dels gegants de Cubelles.

La consellera d'Interior va visitar abans
el municipi de Vilanova i la Geltrú, en motiu
de la signatura del conveni de col·laboració
per la cessió dels terrenys on s'ubicarà
la comissaria de la Policia de la Generalitat,
Mossos d'Esquadra. Un cop formalitzat el
conveni, Montserrat Tura, va ser acompanyada
per l'alcalde de Vilanova, Joan Ignasi Elena,
i va visitar el solar on s'ha de construir aquest
nou equipamenta la Ronda Ibèrica, 68, entre
la Rambla de Sant Jordi i l'IES Joaquim Mir.

Comissaria dels Mossos a Vilanova
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Nova ubicació
per l'estendard
del Cor l'Espiga
La històrica peça ja s’exposa
al Centre Social

L'Estendard centenari del Cor l'Espiga

Cubelles s’adhereix al consorci per
a la gestió de la Televisió Digital Terrestre
Legalment no es pot tirar endavant un canal estrictament local

L’Ajuntament de Cubelles formarà part del
consorci per a la gestió de la Televisió Digital
Terrestre local pública del Garraf.

L’adhesió es va aprovar en el ple del passat
mes de juliol, on tots els grups van mostrar-
se a favor, a excepció del grup municipal
de CiU que va justificar el seu posicionament
en el fet que "no creiem en una televisió
comarcal".

El consorci que gestionarà el nou canal
de televisió comarcal, que substituirà a totes
les televisions locals existents actualment
a la comarca -Canal Blau TV, Maricel TV i
Cubelles TV- aplegarà a cinc dels sis municipis
de la comarca -Sant Pere de Ribes ha rebutjat,
de moment, adherir-se-.

Tot i que encara cal determinar-ho
definitivament, el consistori cubellenc hauria
d'assumir uns 88.000 € anuals de despeses
de funcionament del nou canal, que estarà
ubicat a Vilanova i la Geltrú, a l'edifici
Neàpolis.

El passat 29 de juliol, coincidint amb
la Festa Major Petita de Cubelles,
el Cor l’Espiga i l’Ajuntament de Cubelles
van presentar la nova ubicació de l’estendard
centenari de l'entitat.

L’estendard, que es va estrenar el 30 de juliol
del 1900, va ser un regal dels Marquesos
d’Alfarràs, i va ser confeccionat per una
germana del doctor Estapé de Cubelles.

La històrica peça s’exposa ja al Centre Social,
al costat de la sala d’exposicions, i a més
de l’estendard centenari la vitrina també
recull una breu història de la seva evolució,
així com de l’entitat coral de Cubelles.

Siscu Capdet, president del Cor l’Espiga, va
relatar, en un emotiu discurs, que “l’estendard
ha tingut diferents ubicacions. En època
de la Guerra Civil va estar amagat durant un
temps a l’església o a casa d’algun cantaire...
i després de l'estrena del nou estendard
s'havia de buscar una ubicació per a l’antic,
que finalment estarà exposat al Centre Social”.

L’Alcalde de Cubelles, Josep Marcillas,
va fer també un repàs al paper que ha
representat el Cor l’Espiga Cubelles per
a la història social i cultural de la vila. Així
mateix, va tenir un record per a totes aquelles
persones que un dia de l’any 1900 van encetar
aquesta aventura musical.

L’acte de presentació de la nova ubicació es
va completar amb un concert de la coral, al
mateix Centre Social, que s’estrena d’aquesta
manera com a espai musical.

Josep Marcillas, Alcalde de Cubelles, va
destacar la importància d'estar dins d'aquest
projecte des d'un principi i va aclarir que
"les aportacions econòmiques es faran a partir
del 2007". En el mateix sentit es va manifestar
Jordi Coch (ICV), que va reconèixer que
"Cubelles no pot quedar fora" d'aquest projecte
comunicatiu".

El grup de CiU, però, no va donar el seu
suport a l'adhesió. Per a Joan Albet "no creiem
en la televisió comarcal, sinó en una televisió
de poble, de voluntat i de joves". El regidor
de la federació va reclamar que "aquests
diners es donin als joves de Cubelles perquè
portin a terme una televisió local". Joan Albet,
en la seva etapa a la regidoria de Cultura
i Joventut (1999-2003) va impulsar un canal
de televisió local -Cubelles TV- amb l'entitat
juvenil el Peix Agulla. Aquesta entitat va
iniciar les seves emissions l'any 2000 des
d'uns estudis del Casal de Cultura, però el
projecte no ha acabat de cuatllar després que
la Secretaria General de Mitjans Audiovisuals

de la Generalitat de Catalunya no concedís
el permís administratiu per seguir
les emissions.

El regidor de Comunicació, Xavier Grau, va
recordar que "aquest Govern complirà
estrictament la legislació", en referència
a la impossibilitat de tirar endavant un canal
de televisió local. La nova llei de la televisió
digital terrestre impedeix que els municipis,
per si sols, gestionin un canal de televisió
local. Per aquest motiu, des de Vilanova
i la Geltrú i Sitges, amb canals estables
de televisió, s'ha impulsat aquest consorci
comarcal al que Cubelles s'ha adherit.
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Adéu a Salvador Fonoll, un dels cubellencs
més populars
La seva tasca de recuperació dels gegants de Cubelles, juntament
amb el Joan Llevadies, el va fer mereixedor del Diploma
de Reconeixement de la Vila l'any 1998

Salvador Fonoll –a la dreta- en la darrera trepitjada
de la Festa de la Verema.

El popular Salvador Fonoll, històric trepitjador
de raïm a la Festa de la Verema de Cubelles,
va morir el 18 d'agost a l’edat de 69 anys
en un accident de tractor. La seva desaparició
va suposar una gran commoció entre
la població cubellenca, que li tenia una gran
estima.

En Salvador Fonoll, a més de ser un dels
històrics trepitjadors de raïm de la Festa
de la Verema, amb el Josep Cuscó, també
havia estat un dels pioners en el moviment
geganter a Cubelles, cantaire del centenari
Cor l’Espiga i havia estat vinculat a entitats
esportives com el Club Ciclista Cubelles -
també era un incansable col·laborador
de la Diada de la Bicicleta- i el Club Futbol
Cubelles.

En Fonoll era una persona estretament
vinculada a la societat i la cultura cubellenca
en múltiples facetes, com per exemple
la seva llarga trajectòria a la Comissió
de Festes i la participació en obres teatrals
com Els Pastorets.

Salvador Fonoll, a nivell professional, es va
dedicar a la pagesia i va ser, fins a la seva
jubilació, membre de la plantilla de la fàbrica
vilanovina Pirelli.

Tota aquesta dedicació li va valer, l’any 1998,
ser guardonat amb el Diploma
de Reconeixement de la Vila de Cubelles.
Juntament amb el també desaparegut Joan
Llevadies, se'ls va reconèixer, en l’any del 40
aniversari dels gegants de Cubelles, l’Abdon
i l’Assumpta, per la seva dilatada trajectòria
de geganter i per la seva important contribució,
als anys vuitanta, al ressorgiment de l’activitat
gegantera a la vila de Cubelles.

L’Ajuntament de Cubelles vol expressar
el seu més sincer condol a la seva esposa,
les seves filles, nets i netes i família tota en
aquesta sobtada pèrdua.

La Corporació Municipal expressa públicament
el reconeixement a la tasca d'en Salvador
Fonoll per la seva vinculació en les activitats
socials i culturals de la vila al llarg de molts
anys i, especialment, per la seva tasca
gegantera i per la seva fidel col·laboració
en la Festa de la Verema.
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Prop de 2.000
persones al Concert
de M-Clan
El primer concert d'àmbit
nacional que s'organitza
a Cubelles ha estat valorat
per l'organització com un èxit

10.000 bosses promocionen Ràdio Cubelles
i l'Associació d'Hostaleria i Comerç de Cubelles

Els components de M-Clan

Gairebé unes 2000 persones van gaudir
de la música de M-CLAN el passat 15
de juliol, dins d’un dels actes principals
del 25è aniversari de Ràdio Cubelles i donant
el tret de sortida a la Festa Major Petita.

Les portes del camp del futbol del Poliesportiu
de Cubelles, es van obrir a les deu de la nit
amb l’actuació de Milk, un grup comarcal
encapçalat pel col·laborador de l’emissora,
Marc Sànchez, que ha estat a més encarregat
d’escriure i cantar la cançó dels 25 anys
de Ràdio Cubelles. Aquesta peça va ser
interpretada just abans de començar el concert
dels M-CLAN. Els murcians van interpretar
els temes més coneguts i van presentar les
noves cançons del seu nou disc.

Cap a dos quarts de dues de la nit, el torn va
ser pels grups locals Marc Bukowski, Half
Time i Soloclub, de l’Associació juvenil-
musical FreeRock, que van acabar d’arrodonir
la festa que va acabar cap a les 4
de la matinada.

Ràdio Cubelles ha treballat conjuntament
amb l’Associació d’Hostaleria i Comerç
la campanya informativa d’aquest estiu i s’han
distribuït entre els comerços associats 10.000
bosses que promocionen la ràdio i el comerç
local.

Entre les darreres iniciatives Ràdio Cubelles
va ser l’emissora del IV Festival de Jazz Vila
de Cubelles, celebrat el 5 i 6 d’agost; s’ha
celebrat el tradicional sopar de col·laboradors
al Restaurant La Font; i ha estat la protagonista
de la gimcana de l’Esplai Kitsch.

La celebració d’aquests 25 anys segueix tot
l’any i es tancarà el 23 de febrer del 2007.

És per això, que la Comissió del 25è
Aniversari, que està oberta a noves propostes,
continua treballant amb més actes previstos
com una exposició de ràdios antigues,
l’organització d’un seminari sobre la
comunicació local, la presentació de la placa
de cava commemorativa de l’aniversari durant
la Festa i Fira de la Verema, l’edició del III
Recull de Contes Víctor Alari i d’un DVD,
l’edició d’un llibre i un CD que repassi
la història dels 25 anys de Ràdio Cubelles,
i una Gran Festa amb tots els ex col·laboradors
de la Ràdio, entre d’altres.
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La pluja no desllueix
la Festa Major'06
Només es va haver de suspendre
el ball de l'empalmada de dilluns
a la nit

Els Diables de Cubelles a la Festa Major, on van presentar moltes novetats

Els gegants de l’Agrupació de Balls Populars a la Trobada de Gegants

La Festa Major'06 no es va veure deslluïda
per la pluja, que només va obligar a suspendre
el Cubelles Rock City i el ball de l'empalmada.

Afortunadament, la festa del rock cubellenc
es va poder recuperar el 16 d’agost, al Pavelló
Poliesportiu Municipal.

La meteorologia va respectar alguns dels actes
més tradicionals de la festa cubellenca, com
el pregó -a càrrec del periodista Iu Forn-,
la cercavila dels Balls Populars, el castell
de focs d'artifici i el cercavila nocturn.
Però un cop es van iniciar les primeres notes
del ball de l'empalmada, la pluja –en forma
de torrencial- va obligar a suspendre la festa,
amb la conseqüent decepció dels cubellencs
i cubellenques.

Dimarts, festivitat de Santa Maria, els actes
es van anar celebrant amb relativa normalitat,
fins a la celebració del torneig futbolístic
de Festa Major, en què un xàfec va amenaçar
amb la suspensió d'un partit que va suposar
l'estrena dels nous vestidors.

La Festa Major 2006 s’ha tancat amb un èxit
de participació en bona part de les activitats
programades. Especialment multitudinàries
han estat les activitats musicals, com el 4art
Festival de Jazz Vila de Cubelles, que va ser
un èxit total de públic. La cantant cubellenca
Nadia Basurto, solista de Nadia Project, va
obrir el festival, que també va comptar amb
l’actuació enèrgica i vibrant de Gospel Train,
i la veu de Leslie Bee, que va transmetre
a un públic entregat la seva energia, passió
i seducció.

També va rebre un bon nombre de visitants
l’Exposició de Cases de Nines i Fira
de Miniaturistes, que un any més es va
organitzar per un grup de vilatans a la Sala
Multiusos La Mota. El mateix escenari va
acollir la tercera edició de la Mota Festival,
el festival de reggea que organitza l’Associació
Juvenil El Cubell, i que enguany va comptar
amb una de les llegendes vives de la música
jamaicana: Alton Ellis.
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VELÁZQUEZ / DALÍ - INICI -
VELÁZQUEZ / ROSALES
GOYA Nº 41
GOYA / TÀPIAS
GOYA / VELÁZQUEZ
DÀLIA (HOSTAL)
DÀLIA - GERANI (FONT)
CTRA / CORRAL D'EN CONA - MOLÍ NOU
CORRAL D'EN CONA (BAR)
CEMENTERI
PL. MERCAT
RAVAL TORRENT (CAP)
PONT RENFE
JARDINS GAUDI - FFCC
PASSEIG FLUVIAL / 11 SETEMBRE
PASSEIG FLUVIAL / LLEVANT
PL. DEL MAR
MALLORCA - BRUC Nº 7
11 DE SETEMBRE / RENFE MAR
PLA SANT PERE
POMPEU FABRA
POMPEU FABRA
PAU CLARIS
LATERAL C-31 (GRUES DE LA ROSA)
LATERAL C-31 (ZONA COMERCIAL SALINES)
LATERAL C-31 - INICI -
LATERAL C-31 (ZONA COMERCIAL SALINES)
LATERAL C-31 (GRUES DE LA ROSA)
PAU CLARIS
JAUME I
JAUME I
PLA SANT PERE
JARDINS GAUDI - FFCC
PASSEIG BARDAJÍ - AV. CATALUNYA
ÀNGEL GUIMERÀ (PL. DE LA FONT)
PASSEIG VILANOVA - ROCACRESPA
PASSEIG VILANOVA (ESCOLA)
PL. OVIDI MONTLLOR
CORRAL D'EN CONA (BAR)
CTRA / CORRAL D'EN CONA - MOLÍ NOU
FONT MAS TRADER
LLIRI - MIMOSA
CAMÈLIA Nº 38
GOYA - VELÁZQUEZ
GOYA - TÀPIAS
GOYA Nº 41
VELÁZQUEZ - ROSALES
VELÁZQUEZ / DALÍ - FINAL -

1
2
3
3

4
5
6
7
8
9

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

19
3

2
1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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