
La Policia Local de Cubelles ja es troba
instal·lada a les noves dependències del carrer
Arles de Tec. El trasllat es va produir el passat
7 de novembre, tal i com estava previst,
i els agents ja treballen en les modernes

i confortables dependències.
L’edifici, que ha costat prop de 516.000 €,
han estat executades per l’empresa vilanovina
Obres Quintana seguint el disseny dels Serveis
Tècnics Municipals.
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està treballant en la organització dels actes
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S'ha creat una comissió de persones
vinculades a la ràdio al llarg d'aquests
25 anys per programar els actes.
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La tradicional recepta del Xató de Cubelles
va triomfar a Arles de Tec, de la mà de les
Mestres Xatonàires cubellenques Maria Oliva,
Paquita Cuenca, Maria Àngels Ivern i Mercè
Ordaz. L’acte, organitzat per la vila agermanada
de la Catalunya Nord, va servir per apropar
el típic plat del Garraf a les dones i homes
de la població d’Arles de Tec.

     El xató de Cubelles arriba
a Arles de Tec de la mà
de les mestres Xatonàires

La Policia Local es trasllada a les noves
dependències del carrer Arles de Tec

     Ràdio Cubelles celebrarà
els seus 25 anys durant tot
l'any 2006

El nou edifici millorarà l’atenció al ciutadà i les condicions laborals dels agents
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Emergències
Policia Local de Cubelles
Guàrdia Civil
Policia Nacional
Mossos d'Esquadra
Bombers
Ambulàncies
Centre d'Atenció Primària
Hospital de Sant Antoni
Hospital Sant Camil
Creu Roja
ADF Puig d'Aliga

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

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

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

Telèfons de serveis

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

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

Telèfons municipalsAJUNTAMENT
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L'ALCALDIA INFORMA

    l ple municipal va aprovar recentment
les ordenances fiscals per al 2006.
Enguany, entenent l’esforç fet pels
ciutadans i ciutadanes els darrers anys,
hem aprovat un increment mig de l’IPC
(3,7%). Però aquesta vegada tampoc aquest
valor ha estat interpretat pels grups de
l’oposició d’una actuació correcta
i, enguany, ens acusen que aquestes
ordenances no defineixen el model
de municipi que volem i de no acceptar
les propostes que ells ens fan en benefici
dels cubellencs i cubellenques –ells són
els únics que es preocupen pels ciutadans-
Quan es van incrementar l’any passat,
es deia que era excessiu; ara que només
ho fem per l’increment del valor de la vida,
també ens critiquen perquè no sabem on
anem.

En els darrers anys, el municipi de Cubelles
ha patit un increment de població important
i, sobretot, molt ràpid. A més hi ha sectors
de la vila que estan en plena fase
de desenvolupament i que, com a tal,
necessiten uns serveis que cada dia costen
més diners. I no em limito només al cost
de la brossa, que és molt alt, sinó també
a la neteja viària, increment de policia,
personal administratiu de l’Ajuntament,
reparacions a la via pública, nous
equipaments educatius, esportius
i comunitaris... Moltes són les necessitats
que té el nostre municipi i, per tant, calen
els diners per portar-les a terme. I aquest
Equip de Govern, encara que molts vulguin

vendre que no fa res, ha portat a terme
actuacions encaminades a dotar de més
serveis als veïns i veïnes.

Les dependències de la Policia Local,
el Centre Social –on hi ha l’espai de la
gent gran, de la gent jove i les entitats-,
els vestidors del camp de futbol, l’ampliació
dels equipaments educatius –CEIP Charlie
Rivel i llar d’infants-, l’estació de bombeig
del sector Bardají Vilanova, les millores
a les instal·lacions esportives... Totes
aquestes actuacions, i moltes més
de menys envergadura però tant o més
importants, es fan gràcies als impostos
que paguem els ciutadans i ciutadanes
de la vila.

És evident que tenim mancances. La neteja
viària, que tenim intenció d’incloure en un
pla  integral de neteja en breu, és una de
les nostres assignatures pendents. Ho està
deixant de ser l’enllumenat, gràcies a la
tasca feta pels serveis tècnics municipals
i l’empresa adjudicatària del servei. Però
necessitem que tots els que conformem
la societat cubellenca col·laborem perquè
quan alguna cosa falli arribi la informació
a l’Ajuntament i es puguin prendre
les mesures per solucionar-ho. Entre tots,
administració i administrats, hem
d’aconseguir que els serveis públics siguin
encara més efectius.

Josep Marcillas i Massuet
Alcalde de Cubelles

E

Esforç per millorar
el municipi
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Antoni Pineda i Gavalda i Josep Lluís
Cibiach i Quintes van quedar ratificats en
els càrrecs de Jutge de Pau Titular i Jutge
Suplent, respectivament, després que
s’aprovés per unanimitat al ple.

S’aprova per unanimitat l’esborrany del
conveni de cooperació a subscriure amb
el Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya per al finançament de les
obres d’ampliació del menjador del CEIP
Josep Andreu Charlie Rivel. La regidora
d’Educació, Pilar González va explicar
que el que es pretén és que “
el Departament d’Educació pagui una part
de les obres del menjador escolar que fa
un any i mig que funciona, i que van anar
a càrrec de l’Ajuntament”. Una vegada
la proposta sigui efectiva es signarà el
conveni oficialment i, després, el menjador
escolar es cedirà al Departament d’Educació
com a propietari i gestor de tot l’edifici
i equipament escolar. L’import de les obres
va ser de 210.826 euros, dels què
la Generalitat aportarà la quantitat
de 120.202 euros, sufragant aproximada-
ment un 60% de la despesa.

S’aprova, amb les abstencions dels grups
de l’oposició, la modificació dels projectes
d’obres i dels contractes administratius
per a la construcció del Centre Social
Integrador i de Dinamització Econòmica i
les noves dependències de la Policia Local.
El nou import de l’execució del contracte
del Centre Social és d’1.118.960,81 €,
mentre que per a les obres de construcció
de les noves dependències de la Policia
Local és de 515.483,23 €. Ambdues obres
van a càrrec de l’empresa Obres Quintana
SA.

La regidora d’Urbanisme, Maria Lluïsa
Romero va explicar que es tracta “d’un
procés administratiu d’ampliació del
contracte per a les necessitats de l’obra
adjudicada al 2003”. Per a la regidora a
l’oposició d’ICV, Mònica Miquel “no hi ha

hagut una bona planificació”. El regidor
convergent, Joan Albet, per la seva banda,
va demanar que “el trasllat de la policia
local es faci el més aviat possible per deixar
de pagar el lloguer dels barracons on està
actualment la policia”.

PLENS MUNICIPALS

ALCALDIA

Mocions
dels grups polítics municipals

Les noves aules de l'escola es van construir l'any 2003. El Ple va aprovar el conveni amb el Departament d'Educació

El ple aprova afegir-se al domini “.cat” i donar suport al nou Estatut

Ple ordinari del  17 d'octubre de 2005

S’aprova per unanimitat que l’Ajuntament
de Cubelles afegeixi el domini “.cat”
als llocs webs municipals, essent aquest
el domini de referència en la presència del
consistori a la xarxa. Igualment, es
substituiran les adreces electròniques
dels treballadors i dels càrrecs electes
del municipi, perquè aquestes incorporin
el domini “.cat”.

S’aprova amb els vots a favor d’EC-FIC,
PSC, ICb, ERC, CIU i un regidor d’ICV)
i el contrari del PPC la moció de suport
a l’Estatut de Catalunya. L’Ajuntament
de Cubelles es compromet a divulgar
i donar a conèixer el projecte d’Estatut
a la ciutadania i convida a les entitats
socials del municipi a donar-hi suport.

Igualment, també es va aprovar amb
els vots a favor de dos regidors d’EC-FIC,
d’ICb i CIU, els contraris del PSC, un
regidor d’ICV i el PPC i dues abstencions,
un d’EC-FIC i un d’ERC la moció presentada
per CiU de suport a l’Estatut que, a part
de manifestar el suport del consistori
al nou Estatut, proposa adherir-se
a les campanyes cíviques i institucionals
que en un futur es puguin organitzar
en suport del nou Estatut i demanar
als grups polítics que han donat suport
al nou Estatut que mantinguin la unitat
d’acció al Congrés dels Diputats, així com
demanar al President del Govern Espanyol,
José Luís Rodríguez Zapatero,
que compleixi el seu compromís solemne
d’aprovar l’Estatut que “aprovés
el Parlament de Catalunya”.

S’aprova per unanimitat la moció
presentada per ICV perquè s’aturin
les mesures repressives envers les persones
subsaharianes que intenten traspassar
la frontera de Ceuta i Melilla.

Antoni Pineda reelegit jutge de Pau
de Cubelles
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REGIDORIA D'HISENDA

PLENS MUNICIPALS

El ple de l’Ajuntament de Cubelles va
aprovar, amb els vots favorables de l’Equip
de Govern (EC-FIC, PSC, ICb i ERC),
les abstencions de CiU i els contraris d’ICV
–la regidora del PP, Joana Navarrete
va excusar l’assistència-, la modificació
d’ordenances fiscals per a l’exercici 2006.

Josep Marcillas, Alcalde i regidor d’Hisenda,
va diferenciar entre impostos municipals,
taxes i preus públics. En el cas dels
impostos, Marcillas va fer referència
a l’increment de l’Impost de Béns Immobles
(IBI), que pujarà un 3% sobre el valor
del 9è any de la revisió cadastral.
En el cas de l’Impost dels Vehicles, Impost
de construccions, instal·lacions i obres
i plusvàlues pujaran el valor donat per
l’Institut Nacional d’Estadística (INE) com
a IPC de l’any (3,7%), mentre que l’Impost
d’Activitats Econòmiques (IAE), que només
paguen un determinat tipus de negocis
segons el seu volum de facturació, puja un
8,5 amb els intervals de les tres zones en
què es divideix el municipi.

Pel que fa a les taxes, les que es modifiquen
(les ordenances fiscals números 8, 10,15,
16, 17, 19, 23, 24 i 27) ho fan un 3,7%.
Les úniques que es modifiquen i que no
segueixen el valor de l’IPC són la taxa
d’obertura d’establiments, que ho fa
únicament en un 2%, i la de la brossa dels
habitatges, que pujarà un 4,3%.

Aquest increment de la brossa representa
que el rebut per al 2006 ascendirà a 93,41
€, pels 89,52 € que es pagava aquest any.

Marcillas va argumentar que l’increment
respon a la “voluntat de mantenir
la proporció en el cost de la recollida del
70% a càrrec dels contribuents i el 30%
a càrrec de l’Ajuntament”.
L’Alcalde i regidor d’Hisenda va explicar
que el cost de la recollida de la brossa
previst per la Mancomunitat Penedès–Garraf
per al 2006 és d’1.195.745 €, mentre

Els impostos i les taxes s’apujaran un 3,7% de mitjana

Ple extraordinari del 3 de novembre de 2005

El ple de l’Ajuntament de Cubelles
aprova les ordenances fiscals per al
2006 amb un increment mig de l’IPC

que l’any 2005 el cost ha estat de 953.085
€. “Això representa un augment del 25%,
però només pugem el percentatge que ens
permet mantenir la proporció de 70%-
30%”, va declarar Marcillas, qui va fer una
“crida a la ciutadania per posar èmfasi en
la recollida selectiva, perquè pot ajudar a
rebaixar l’import de la Mancomunitat, ja
que la brossa inorgànica està gravada per
la Generalitat”.

Mònica Miquel (ICV) va queixar-se de la
no aplicació de propostes fetes pel seu
grup “en benefici dels cubellencs” pel fet
de fer-les l’oposició. A més, va denunciar
“l’incompliment de les bonificacions
establertes a la taxa d’escombraries per
l’ús de la deixalleria”. Marcillas va explicar
que la proposta d’ordenança municipal feta
per ICV “s’està estudiant, però avui aprovem
ordenances fiscals i no municipals” i va
recordar a la regidora ecosocialista que
“les bonificacions per l’ús de la deixalleria
l’aprovarem avui i per tant no es podien
aplicar abans”.

Per la seva banda, Joan Albet (CiU)
considera que manca “una definició del
tipus de poble que es vol, cosa que es pot
fer a través de les ordenances fiscals”.
El regidor de la federació nacionalista va
reclamar que “no es tracta de recaptar
més, sinó recaptar i invertir millor”.

Nou horari
d’atenció al públic

de les oficines
municipals

L’horari es mantindrà
fins a finals del mes de maig

Des del passat 6 d’octubre i fins a finals
del mes de maig, les oficines de
l’Ajuntament de Cubelles han canviat
el seu horari, passant al d’hivern.

ATENCIÓ AL PÚBLIC

De dilluns a divendres
de 10 a 14 hores.

Els dijous
de 10 a 14 i de 17 a 19 hores.

Els dissabtes
de 10 a 13 hores.

(només registre d'entrada)

OFICINA DE RECAPTACIÓ

SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS

OFICINA MUNICIPAL
D'INFORMACIÓ I TURISME

Plaça del Castell, 1.

De dimarts a dissabte
de 9 a 14 i de 17 a 19 hores.

OPIC
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ALCALDIA - PRESIDÈNCIA

PLENS MUNICIPALS

Mocions
dels grups polítics municipals

Els terrenys on està projectat el complex mixt són els que ocupa actualment la Sala Multiusos

Es va aprovar inicialment l’ordenança
general de subvencions de l’Ajuntament
de Cubelles, que regularà la concessió
de subvencions als col·lectius i entitats
municipals com un marc genèric que regula
el seu procediment. La proposta va rebre
els vots favorables dels grups de l’Equip
de Govern (EC-FIC, PSC, ICb i ERC) i les
abstencions de l’oposició (CiU, ICV i PPC).

Es va designar a Pilar González i Escoda,
regidora d’Educació i Joventut, representant
municipal al Consell Escolar de l’IES
Cubelles, amb els vots favorables dels grups
de l’Equip de Govern (EC-FIC, PSC, ICb i
ERC) i les abstencions de l’oposició (CiU,
ICV i PPC).

Igualment es va aprovar ratificar
el compromís de la Junta de Govern Local
d’executar les obres d’ampliació de la llar
d’infants municipal, amb els vots favorables
de l’Equip de Govern (EC-FIC, PSC, ICb i
ERC) els grups de CiU i PPC i l’abstenció
d’ICV.

Es va aprovar, amb els vots favorables dels
grups de l’Equip de Govern (EC-FIC, PSC,
ICb i ERC) i el contrari de l’oposició (CiU,
ICV i PPC), el compte general del 2003.

Unànimement es va aprovar concedir
a la treballadora Roser Ferrer
la compatibilitat amb una segona feina.

Manifest contra la violència vers les dones
Igualment, totes les forces polítiques van
mostrar el seu recolzament al manifest del

Tots els grups municipals van recolzar el manifest del Dia
Internacional contra la Violència de Gènere.

Ple ordinari del 21 de novembre de 2005

El ple aprova l'ordenança que regularà
la concessió de subvencions
als col·lectius i entitats municipals.

Dia Internacional contra la Violència vers
les Dones, que es va celebrar el 25 de
novembre.

Es va aprovar de forma unànime la moció
presentada per CiU en contra de
la precarietat laboral i juvenil. Noemí Cuadra
(CiU) va explicar que sabem que hi ha
joves que no tenen contracte o és inferior
a les hores que treballen o té un sou inferior,
que els hi dificulta per demanar hipoteques.

També es va aprovar la moció presentada
per EC, CiU, ICb i ERC per la creació de
l’àmbit funcional de planificació territorial
corresponents a les comarques de l’Alt
i Baix Penedès, Garraf i els municipis que
vulguin adherir-se de l’Anoia en el marc
de la revisió del Pla General Territorial
de Catalunya.

REGIDORIA D'EDUCACIÓ

REGIDORIA D'HISENDA

REGIDORIA DE RECURSOS HUMANS

Es va rebutjar una moció d’urgència
presentada pels grups municipals del PPC,
ICV i CIU, demanant la solució definitiva
a la problemàtica del repartiment de Correus
i la dimissió de diversos càrrecs de Correus.
Els grups del govern (EC-FIC, PSC, ICb i
ERC) van proposar deixar-la sobre la mesa
basant-se en la carta de Correus rebuda
per l’Ajuntament de Cubelles a finals del
mes de setembre en què es confirma
la concessió de l’oficina tècnica, tal i com
demanava la moció.

Seguidament es va aprovar una nova moció
per part de l’equip de govern on demanava
la posada en funcionament de la nova
oficina tècnica a començaments d’any, tal
i com anunciava la carta rebuda, i procedir
a millorar totes les mancances tant de
personal com d’infraestructures. La moció
va ser aprovada amb els vots a favor d’EC-
FIC, PSC, ICb, ERC, CiU i PPC, amb
l’abstenció d’ICV.

Per unanimitat dels grups assistents (van
faltar els representants d’ICb i ERC), es va
aprovar declarar deserta la licitació per
a la construcció d’un complex mixt
de caràcter esportiu i hoteler mitjançant
l’atorgament d’una concessió per a l’ús
privatius d’uns terrenys de domini públic.

Així mateix, es va aprovar iniciar novament
el procediment, concedint un termini màxim
de 40 dies des de la publicació al butlletí
corresponent.

Ple extraordinari i urgent
del 21 de novembre de 2005
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En l’apartat de sol·licituds diverses, s’aprova
la petició d’ús de la Sala Multiusos La Mota
en favor de l’Associació d’Hostaleria
i Comerç per a l’organització del I Concurs
de Mestres Paellers, el dia 12 d’octubre.
S’aprova el contracte menor amb l’empresa
BC Sistemes de Comunicació SL per a la
instal·lació del cablejat de telefonia i xarxa
informàtica del Centre Social Integrador
i de Dinamització Econòmica de Cubelles,
per un import de 7.752,28 €.

S’aprova sol·licitar subvenció
per a la instal·lació de plaques solars
per a la producció d’aigua calenta sanitària
als nous vestidors del Poliesportiu
a la Diputació de Barcelona, per un import
total de 41.949,85 € (inclosa la caldera).

Queda aprovada la concessió d’una
subvenció de 3.340 € al CEIP Josep Andreu
Charlie Rivel, per a incentivar la realització
d’activitats de tipus educatiu, lúdic i cultural
en el marc de l’educació infantil i primària
obligatòria.
S’aprova inicialment el projecte bàsic
i executiu d’ampliació de la llar d’infants
municipal La Draga, amb un pressupost
total d’execució per contracte
de 443.180,15 €.

REGIDORIA D'URBANISME I PLANEJAMENT

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Junta de Govern Local
del 27 de setembre de 2005

ALCALDIA

REGIDORIA D'EDUCACIÓ

REGIDORIA D'OBRES I SERVEIS VIARIS

Queda aprovat el contracte menor amb
l’empresa Servillum Cunit SL
per a l’adequació del pati de la llar d’infants
La Draga, per un import de 3.306,00 €.
També s’aprova el contracte menor amb
l’empresa Serveis Marítims i Costers
de la Mediterrània SL, per a la instal·lació
i manteniment anual dels serveis
d’accessibilitat a les platges de Cubelles,
per un import de 4.060 €.
Igualment, s’aprova el contracte menor
amb l’empresa Samex SL per a l’enderroc
i neteja del solar d’equipament col·lectiu
de Mas Trader, conegut com les pistes
de tennis de Mas Trader, per un import
de 11.228,80 €.
S’aprova el contracte menor amb l’empresa
Catalana de Control Sanitari per a la realit-
zació del tractament fitosanitari per a la
eliminació de les herbes a la totalitat dels
nuclis urbans i vies d’accés del municipi
per tal de procurar un bon aspecte de la
via pública, per un import de 5.417,20 €.
Així mateix, s’aprova el contracte menor
amb l’empresa Majó Jardiners SL
per a la reposició de sauló en determinades
places del municipi, que ha estat arrossegat
al llarg de la via pública arran de les darreres
pluges torrencials, per un import
de 2.679,60 €.
Queda aprovat el contracte menor amb
l’empresa Cespa per a la recollida d’estris
i voluminosos atès el considerable augment
de població que està patint el municipi,
per un import total de 11.761,44 €.

S’aprova el contracte menor amb l’empresa
Urbanisme 9 SL per a la transcripció digital
del Pla General d’Ordenació Municipal
(PGOUM) vigent aprovat al juny de l’any
1993, totes les modificacions puntuals
i el planejament derivat aprovat definitiva-
ment fins a data de la contractació, per un
import total de 10.556 €.

S’aprova el contracte menor amb l’empresa
Lexon SA per al subministrament de
diversos aparells per a la emissora municipal
Ràdio Cubelles, per a la substitució d’altres
ja obsolets. Aquest contracte té un cost
de 2.505,48 €.
Així mateix es va aprovar el plec de clàusules
administratives per al contracte de submi-
nistrament dels equips de vídeo vigilància
de les noves dependències de la Policia
Local de Cubelles, per una base de licitació
de 21.300 €.

S’aprova el contracte menor amb l’empresa
Missatge, Art i Decoració SL per al submi-
nistrament i instal·lació d’un rètol indicatiu
del Cementiri Municipal, per un import
de 4.135,46 €.

S’aprova el contracte menor amb l’empresa
Fundició Ductil Benito SL, per al submi-
nistrament de pilones per substituir
les danyades en diferents punts de la vila,
per un import d’11.697,44 €.

REGIDORIA DE COMUNICACIÓ

REGIDORIA D'ESPORTS

Llar d’Infants La Draga. El govern va aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu d’ampliació

La vídeo vigilància de les noves dependències
s’adjudicarà per concurs

REGIDORIA DE GOVERNACIÓ

REGIDORIA DE SANITAT
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Dintre de les informacions de la presidència
es va donar compte de l’acceptació
de la subvenció atorgada per la Direcció
General de Participació Ciutadana,
per un import de 4.550€ a l’Ajuntament
de Cubelles en concepte de la gestió del
Pla de Reglamentació i dinamització de
la participació ciutadana.
També es va informar de l’inici del taller
“Anem per feina”, impulsat pel Centre
de Formació Ocupacional La Paperera,
l’1 de desembre. Aquest taller està destinat
a dones majors de 45 anys i que estiguin
inscrites a l’OSOC. És un taller que posa
en marxa el CFO La Paperera, però que
està gestionat alhora per els municipis
inclosos en el conveni de col·laboració, tal
i com es el cas del municipi de Cubelles.
Així mateix es dona a conèixer que entre
els dies 24 i 28 d’octubre es porta a terme
a l’escola pública Charlie Rivel
de les Jornades d’Educació per a la mobilitat
segura.
En l’apartat de sol·licituds diverses, es van
aprovar les peticions del Peix Agulla i el
Centre d’Esplai Kitsch.
Es va donar compte del recurs interposat
per Aucat SA contra la liquidació de l’IBI
del 2005.

Queda aprovat el contracte menor pel lloguer
de la nau de la brigada municipal situada
al carrer Joan XXIII núm. 20, per un import
de 3.072,01 € trimestrals i amb una
duració d’un any des del moment de
la signatura del present contracte,
prorrogable anualment, fins a un màxim
de 4 anys per acord exprés.

ALCALDIA

REGIDORIA D'OBRES I SERVEIS VIARIS

REGIDORIA D'ESPORTS

S’aprova la certificació d’obra número 1
de les obres de construcció del vestidor
i graderia del camp de futbol (subfase I,
vestidors), corresponent al mes de juny
de 2005, amb la conformitat del director
de l’obra, Sr. Eduard Montané Balagué,
per import de 8.160,09 €.

S’aprova el contracte menor amb l’empresa
Pintors Fama per a la reparació dels danys
causats pels aiguats del dia 25 de setembre
de 2005 a l’interior del Cementiri Municipal
de Cubelles, per un import total
de 4.210,93 €.
Queda aprovada l’aportació econòmica de
l’Ajuntament de Cubelles al Consell Esportiu
del Garraf per a l’any 2005, que ascendeix
a 5.200 €.F

ALCALDIA

Junta de Govern Local
extraordinària
del 25 d'octubre de 2005

Junta de Govern Local
de l'11 d'octubre de 2005

REGIDORIA D'ESPORTS

Queda aprovada la certificació número 2
de les obres del Projecte de construcció
del vestidor i graderia del camp de futbol
(subfase I, vestidors), presentat per Six
Constructors Associats SA corresponent
al mes de juliol de 2005, amb la conformitat
del director de l’obra, Sr. Eduard Montané
Balagué, per import de 32.225,76 €.
S’aprova incrementar les subvencions
corresponents al 2005 de les següents
entitats esportives: Club Bàsquet Cubelles
(500 €);  Club Tennis Cubelles (500 €);
Club Patí Cubelles (3.000 €); Societat
Deportiva de Pesca Marítima Cubelles (1.300
€);  Club de Futbol Cubelles (5.250 €).
També s’aprova la interporsició de denúncia
davant la Policia Local pels desperfectes
ocasionats el 6 d’octubre de 2005 contra
els vestidors del Poliesportiu Municipal.

S’aprova el contracte menor amb l’empresa
Whasington Internacional SA per al lloguer
d’un mòdul per la Policia Local de Cubelles
amb la finalitat d’utilitzar-lo com a depen-
dències fins que les noves instal·lacions estiguin
enllestides, per import de 2.252,96 €.

També s’aprova el contracte menor amb
l’empresa Paco García Prendas y Artículos
de Uniformidad SA per a l’adquisició
de la roba d’hivern per a la plantilla de la
Policia Local, per import de 7.900,12 €.
Igualment, s’aprova el contracte menor amb
l’empresa Overlease per a l’ampliació del
quilometratge fins a 200.000 quilòmetres
d’un dels vehicles de la Policia Local,
per import de 647,72 € i 1.811,81 €
corresponent al pagament  amb caràcter
retroactiu des de l’inici del contracte.

ALTRES TEMES

REGIDORIA DE CULTURA

S’aprova el contracte menor amb l’empresa
Serveis Gràfics Litocrom Preimpressió SCP
per al subministrament de díptics, cartells
i programes de butxaca d’actes de la Festa
Major gran i petita 2005, per un import
de 3.114,60 €. Amb la mateixa empresa
es va aprovar el contracte menor per la
realització de programes, litografies i banos
de la Festa Major 2005, per import
d’11.008,40 €.

Les obres dels vestidors del camp de futbol. S’ha aprovat la primera certificació.

S’acorda donar compliment a la sentència
núm. 194/2004, de 29 de juliol de 2005,
dictada en el Recurs ordinari 443/2004
Secció B.
Es dóna compte del recurs 448/2005,
per desestimació de reclamació per respon-
sabilitat patrimonial i el nomenament
de representants jurídics.

REGIDORIA DE GOVERNACIÓ



9

JUNTA DE GOVERN LOCAL
REGIDORIA DE CULTURA

S’aprova el plec de clàusules administra-
tives particulars i el plec de prescripcions
tècniques que ha de regir l’adjudicació
mitjançant concurs, procediment obert,
tramitació ordinària, del contracte del servei
de gestió de manteniment i consergeria
del poliesportiu municipal i del camp de
futbol municipal de Cubelles, per un import
de 167.000 €.
També queda aprovat el plec de clàusules
administratives que ha de regir l’adjudicació
mitjançant concurs, procediment obert,
tramitació urgent del contracte d’execució
del projecte d’ampliació de la Llar d’Infants
“La Draga” de Cubelles, per un import de
443.180,15 €.

REGIDORIA DE SANITAT

REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

ALTRES TEMES

Queda aprova el contracte menor amb
l’empresa Obres Urbanístiques Segle XXI
SL, per a l’arranjament de les destrosses
causades per l’aiguat del 25 de setembre
al Cementiri Municipal, per un import
d’11.406,74 €.

S’aprova el contracte menor de consultoria
i assistència amb l’empresa Gassó Gestió
Local SL per la realització de la formació
en noves tecnologies adreçada a dones
aturades majors de 45 anys, per un import
de 4.157,27 €. Aquesta activitat comptava
amb una subvenció a l’Agència de Gestió
d’Ajuts Universitaris i de Recerca, per un
import de 4.150 €.

A proposta de la regidoria de Cultura
s’aproven les bases dels concursos
de cartells del Carnaval, Setmana Cultural
i Roses del 2006. Tots ells tenen un primer
premi de 300€ i un accèssit de 100€.
El termini d’admissió de les obres és el 30
de desembre.

S’aprova el contracte menor amb l’empresa
Roca Gómez SL per a la reparació dels
danys causats pels aiguats del passat dia
25 de setembre de 2005 al paviment del
carrer Gessamí, per import 7.894,96 €.

REGIDORIA D'OBRES I SERVEIS

Vista aèria del Poliesportiu. Aprovat el plec per adjudicar la seva gestió
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Cubelles sempre ha estat un poble dividit
en dos bàndols. Els del cafè de dalt i els del
cafè de baix; els tèrmics i els antitèrmics...
Ara tornem a repetir una situació que no ens
fa avançar. Als tèrmics i antitèrmics, que tornen
a renéixer, cal sumar els pro dessaladora i els
anti dessaladora. I és que gràcies al globus
sonda llençat per un responsable polític a través
de la premsa, hem creat un altre debat artificial:
tindrem una dessaladora a Cubelles?

Ara que ja ens hem assegurat tenir la Tèrmica
per sempre més, i que el més probable és acabem
tenint fuel, en principi, fins al 2015 i cicles
combinats a partir d’aquesta data o abans, algú
se li ha acudit donar validesa a una informació
extraoficial sorgida en un mitjà de comunicació.
I com que allò que diu la premsa sempre és
veritat quan va en contra de l’Ajuntament, doncs
embolica que fa fort. Si fos el consistori qui
anunciés la creació d’un nou servei dirigit
a millorar les condicions de vida dels ciutadans
i ciutadanes, els satèl·lits propers als grups
de l’oposició ja s’haguessin abocat a dir per tot
arreu que el que diu el diari tal o la ràdio qual
és fals. Però com que això pot ser motiu
de queixa davant l’Ajuntament, està ben clar
que és veritat que ens en volen clavar una altra
andròmina al nostre municipi.

I ja hi ha qui, sense contrastar la informació,
s’aventura a fer canvis de cromos. “Si ens treuen
la Tèrmica acceptem la dessaladora”, diuen
alguns. Quina dessaladora?

Si l’administració local ens està dient que no
hi ha cap petició de fer una dessaladora! Com
podem valorar un projecte que ni tant sols
existeix. Però és clar, si hi ha alguns que venen
que la Tèrmica s’hauria d’anar a Vallcarca perquè
allà suposarà una millora en quant a la
contaminació del municipi... Pots comptar.
Què deuen pensar els veïns de Vallcarca?

Malgrat tot, cal que la classe política dirigent
prevegi aquells serveis que en un futur facin
falta a la població, i que actualment semblen
innecessaris.

Per què si el dia de demà manquen, a qui
acusarem? La qüestió, en tot cas, és decidir
on s’ubiquen.

Queda ben clar que qualsevol motiu és bo per
criticar la tasca dels nostres mandataris
municipals des de la comoditat de l’oposició.
Però després, un cop tots al govern, els que
deien blanc ara també diuen negre. Quan un
govern executa una acció, encara que sigui
impopular, és perquè no li queda més remei.
Sinó aquells que abans, a l’oposició del Parlament
de Catalunya, demanaven els desmante-llament
de la Central Tèrmica, ara no ens haguessin
deixat a l’estacada. O no?

ec-fic ciu

El Grup Municipal
de Convergència i Unió s'absté
a aprovar les ordenances fiscals
per l'any 2006

psc

Sopa d’alls
A tenor de les propostes que està fent ICb,
a esquenes de l’Equip de Govern, sobre fer
un camí paral·lel al marge dret del riu Foix,
per connectar la Mota de Sant Pere amb el poble
per la C-31 i deixar de fer el pont sobre el Foix
aprovat en ple per unanimitat, inclosos els dos
regidors d’ICb, hem de dir el següent:
Una proposta no treu l’altre, si fos possible.
L’any 1993 al Pla General ja constava el pont
sobre el Foix. El desenvolupament que s’ha fet
d’aquella zona fa prioritària i urgent la connexió.
De totes maneres, la proposta que fan de
la rotonda és molt vella. No han descobert
la sopa d’alls.

El Pla costaner ha afectat el territori per on
vostès proposen la via rodada, com a clau especial
CE. No obstant, en un futur, quan es faci
el desenvolupament urbanístic de la zona
de Mas Mortes i la Pallissa, com saben
perfectament, ja es preveu la connexió per
damunt la via del tren amb la C-31. però en
cap cas es podrà fer al marge del riu Foix,
reservat com a zona verda i de protecció del
Medi per la Generalitat. Per tant, quan  proposen
allò irrealitzable o estan jugant amb la gent
i els seus interessos o estan pitjor informats que
els que no governen. I vostès creiem que tenen
responsabilitat de govern (sense eufemismes).
Si més no, és hora que se n’adonin.

Si el que pretenen és convertir el projecte
en un referèndum popular, per tal de seguir fent
campanya per a les properes municipals,
com sembla, obliden que el pont és una vella
reclamació veïnal dels dos marges del riu,
agreujat per la necessitat de connectar l’institut,

El grup local d’ Iniciativa per Catalunya Verds,
segueix denunciant la falta de transparència
informativa d’ aquest mitjà de comunicació
municipal.

Per això mentre aquesta revista censuri continguts
i disfressi la veritat, la comissió política local
d’ ICV no enviarà cap article a aquesta secció.

icv

No a la manipulació informativa

El passat 3 de novembre hi va haver un ple
extraordinari per aprovar la modificació de les
ordenances fiscals per l’exercici de l’any 2006.
La majoria de taxes i impostos es van apujar un
3,7%, l’IPC.
El nostre grup municipal es va abstenir perquè,
un cop més, trobem a faltar la nostra participació
en un tema tan important, i trobem a faltar un
pla de mandat i uns objectius clars a realitzar
amb els diners que es recapten.

Trobem bé que les ordenances es modifiquen
i es pugin les taxes si és necessari, però volem
saber amb quina finalitat: amb la de millorar
els serveis? Amb la de construir espais nous,
edificis o ponts? Amb la de millorar l’asfaltat
dels carrers?

No creiem que sigui just pujar els impostos cada
any sense donar explicacions als veïns, i sense
que aquests vegin millores al poble on viuen.
Cap a on van aquests diners?

Ens agradaria poder sentir respostes com les
de potenciar l’agricultura, el turisme, el desenvo-
lupament urbanísti...però quan preguntem
no se’ns respon res. Només que els impostos
s’apugen un 3,7%, que és el que s’ha pujat
el cost de la vida. Això ho diuen perquè no tenen
res més a dir, no tenen un pla de mandat, uns
objectius clars, no s’estimen el nostre poble.

Ens sap greu, però una vegada més lamentem
la seva forma de treballar i desconfiem sobre la
seva manera de gestionar l’ajuntament del nostre
poble. Si s’apugen els impostos és perquè hi ha
uns objectius clars, un projecte de millora dels
serveis, de la participació, incrementar
equipaments. Estem cansats de veure com
s’apugen els impostos perquè l’equip de govern
cobri per no fer res de nou.

Vergonyós és veure com la famosa participació
ciutadana promesa pel senyor Grau no existeix
per decisió del senyor Alcalde, que reconeix que
no vol la participació dels grups de la oposició
perquè no pensen com ell. És la trista realitat
d’un equip que a causa de les seves discrepàncies
no són capaços de tenir un projecte que respongui
a les necessitats dels veïns. Volem realitats no
promeses, ni més pressupostos aprovats vuit
mesos més tard i de transició.

Per altra banda, volem escriure les vint línies
que ens corresponen per l’espai que el nostre
grup té asignat, de manera que altres grups
no es puguin repartir l’espai que nosaltres
no utilitzem.

Per tot això ens veiem obligats a fer aquest escrit
de vint línies perquè no ens deixin en un requadre
petit a la banda de sota de la pàgina.

No a la manIpulaCió informatiVa !
No a la manIpulaCió informatiVa !
No a la manIpulaCió informatiVa!
No a la manIpulaCió informatiVa !
No a la manIpulaCió informatiVa !
No a la manIpulaCió informatiVa !
No a la manIpulaCió informatiVa !
No a la manIpulaCió informatiVa !
No a la manIpulaCió informatiVa !
No a la manIpulaCió informatiVa !
No a la manIpulaCió informatiVa !
No a la manIpulaCió informatiVa !
No a la manIpulaCió informatiVa !
No a la manIpulaCió informatiVa !
No a la manIpulaCió informatiVa !
No a la manIpulaCió informatiVa !
No a la manIpulaCió informatiVa !
No a la manIpulaCió informatiVa !
No a la manIpulaCió informatiVa !
No a la manIpulaCió informatiVa !

Mentre la informació s’ amagui al poble seguirem
denunciant-ho!!
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les dessaladores han estat de sempre molt
criticades per les esquerres del nostre país,
com recentment ha passat a les Illes Balears,
on no hi ha cap altre alternativa de garantir
el subministrament d’aigua.

Sembla ser que la dessaladora que ens volen
instal·lar a Cubelles, és la sortida fàcil del tripartit
per garantir l’aigua a la ciutat de Barcelona
i l’àrea metropolitana.

No s’ha volgut tenir en compte els grues efectes
mediambientals de les dessaladores, les quals
requereixen grans quantitats d’energia pel seu
funcionament, de fet aquest pot ser un dels
motius de la consideració de la seva ubicació
a prop de la Tèrmica de Cubelles, fixat
tu quina gràcia que ens farà a tots plegats.

Però potser el fet més preocupant per Cubelles
serà l’econòmic, perquè, resulta que la legislació
estatal preveu repercutir els costos d’amortització
i manteniment de la instal·lació als beneficiaris
directes, però el tripartit vol modificar aquest
precepte estatal, per afectar amb una tarifa,
tota l’àrea d’influència de la instal·lació, es
a dir Cubelles i tota la comarca del Garraf, encara
que no ens beneficiem directament de l’aigua
que produeixi la citada dessaladora.

És a dir, i en definitiva, els veïns de Cubelles
i de tota la comarca, veurem en un futur reflectit
al nostre rebut de l’aigua el cost d’aquesta
monstruosa instal·lació, que ‘haurà d’afegir
al cost de la portada d’aigua d’Abrera, que ja
paguem ens els rebuts corresponents.

Mentrestant el nostre magnífic Ajuntament es
queda de braços creuats a veure-les venir, com
si per ells no fossin les coses, passessin els dies
i s’anessin produint aconteixements que afecten
negativament la vida dels ciutadans i ciutadanes
de Cubelles, tot un exemple d’allò que es pot
considerar una actitud irresponsable.

Cubelles no es mereix un govern inactiu
i que no informi als ciutadans!!!

pp

No vols Tèrmica? Doncs
ara dessaladora

icb

Amb la voluntat d’estar al servei dels ciutadans
i ciutadanes i amb el compromís que van adquirir
al començament d’aquesta legislatura davant
del nostre poble, i com a grup obert a totes
les aportacions dels cubellencs i cubellenques
vam apostar per reforçar i ampliar l’executiva
amb noves incorporacions amb la finalitat que
les aportacions i les diferents opinions estiguin
presents en les nostres decisions i els nostres
debats.

La nova executiva la composa nou persones,
incloent els dos regidors.

Degut al  mal funcionament del servei de correus
els darrers mesos, aprofitem per informar-vos
que davant les continues queixes que ens arriben
dels veïns hem reiniciat la campanya
conjuntament amb altres entitats “Que les cartes
ens arribin a temps».

A la pàgina web, [www.cubelles.ca], en l’espai
campanyes podeu trobar els impresos de recollida
de signatures o també podeu posar-vos
en contacte amb Iniciativa per Cubelles.

El grup d’Iniciativa per Cubelles
va celebrar l’assemblea general
el dia 22 d’octubre passat.

erc

La gestió de la cosa pública té un vessant molt
agradable, el de solucionar els problemes de la
gent. Això no obstant, sovint en té un altre que
produeix neguit i impotència: no poder solucionar
els problemes de la gent.

Fem-ne tots plegats, i l’Esquerra Republicana
de Cubelles els primers, un exercici d’autocrítica
en veu alta. Comencem!

ERC voldria proporcionar un millor servei
a la gent gran de la nostra vila, amb espais més
operatius i adients, amb noves activitats i sortides
que millorin el dia a dia d’aquells que ho han
donat tot per la nostra societat, amb la possibilitat
d’oferir més serveis especialitzats adreçats
a la tercera edat..

ERC voldria oferir una proposta sanitària d’acord
amb les necessitats de totes les persones que
acudeixen als serveis de salut de Cubelles, amb
horaris més adaptables, amb una major
proximitat, i amb un augment dels mitjans dels
que disposen els professionals de la medicina.

Voldria

el poliesportiu, la caserna de la policia, l’escola
de primària... I que no es guanyen les eleccions
fent només propaganda, sinó gestionant
i solucionant els problemes del poble.

Que és una campanya propagandista és ben
clar. Parlen al carrer el que no són capaços
de comentar amb els seus socis de govern. Obren
tants mitjans de comunicació al mateix temps,
tantes plataformes, tantes associacions que
no els hi queda massa temps per fer allò que
algunes esperàvem de vostès: fer progressar
Cubelles amb un bon govern.

Que Cubelles és un municipi maltractat per
la Generalitat de Catalunya, i en general
la comarcal del Garraf, ho sabem tots, ara hi ha
extrems que són intolerables de totes totes, fa
vint dies que la Generalitat de Catalunya
va aprovar definitivament el Pla de l’Energia
de Catalunya, el qual condemna a Cubelles
a mantenir la central tèrmica, com a tal, o molt
probablement reconvertida a Central de Cicle
Combinat, el que augmentarà el seu tamany,
potència, contaminació i impacte sobre
el territori.

Els despropòsits se sumen, i recentment s’han
conegut les previsions de l’Agència Catalana
de l’Aigua, d’instal·lar una dessaladora a Cubelles,
junt a la tèrmica, sorpresa, perquè

ERC voldria ampliar les campanyes
de conscienciació mèdica entre els cubellencs,
de sensibilització amb els animals de companyia,
amb estricta observància d’una normativa cada
cop més exigent i rigorosa.

ERC voldria poder resoldre, amb majors recursos,
les demandes dels que es troben empesos
a acudir als serveis d’atenció social. Més personal
per atendre com cal les preocupacions dels que
sofreixen la problemàtica dels maltractaments,
la dependència, la pobresa o l’exclusió.
En l’aspecte del benestar, voldria també
intensificar la relació amb les entitats
supramunicipals, com el Consell Comarcal,
la Diputació i la Generalitat, per endegar
programes que responguin a mancances en
el camp de la joventut, la discapacitat física
i psíquica i aquells que requereixen d’assistència.

ERC voldria estendre a tot el municipi
les campanyes de solidaritat que es promouen
des de diverses instàncies públiques i privades.
“Una joguina, un somriure”, projectes de lluita
contra la fam o la “Fira de Comerç Just” haurien
d’arribar a totes les llars i aconseguir involucrar
tots els veïns per allò que veritablement paga
la pena.

En tots aquests aspectes hi estem treballant.
Ens limita i encotilla el temps, la disponibilitat
pressupostària i les nostres mancances humanes
i personals. Tenim però molta il·lusió. Il·lusió
per un poble i la seva gent; per una idea clara
de preservació de la natura; per una estima
a una cultura que cal mantenir i respectar;
per l’anhel d’un model social que té com
a màxima la igualtat d’oportunitats i la protecció
del més feble. En una paraula, tenim il·lusió
per Cubelles.
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El nou edifici de la Policia Local millora l’atenció al ciutadà i el treball dels agents

La Policia Local es trasllada a les noves dependències

Des del 7 de novembre la Policia Local
de cubelles es troba instal·lada a les noves
dependències del carrer Arles de Tec.

Les obres, executades per l’empresa Obres
Quintana, han costat 515.483,23 €,
sufragats íntegrament pel consistori
cubellenc.

El primer contacte de la ciutadania i els
agents locals amb l’edifici va ser el passat
29 de setembre, coincidint amb el patró
de la policia, Sant Miquel. Els agents
de la Policia Local i els seus familiars,
els representants d’entitats i associacions
locals i el personal de l’Ajuntament de
Cubelles, a més dels regidors municipals,
van tenir l’oportunitat de visitar les noves
dependències de la prefectura de Cubelles.

El nou edifici de la Policia Local està situat
al carrer Arles de Tec, entre els carrers
Ciutat de Barcelona, i Verge de Montserrat.

La prefectura té dues plantes. A la planta
baixa hi ha una zona d’aparcament per als
vehicles dels agents, els vestidors i l’escala
de comunicació amb la planta primera. En
aquesta, accessible des del carrer tant per
una escala com per una rampa, hi ha una
zona pública i una privada. Dins la primera,
accessible per a als ciutadans hi ha el

vestíbul general i la sala d’espera, la sala
d’atestats, la sala de caporals, la sala del
cap de la Policia i els lavabos. La zona
destinada al personal de la Policia Local
està formada pel menjador i zona de
descans, lavabos, una sala armer.
L’edifici també disposa d’una aula
de formació, l’arxiu i una sala pels detinguts.
La nova construcció té 663 m2 i una zona
per aparcament de vehicles
de 582 m2.

La posada en marxa del servei de la policia
local a les noves dependències és, segons
el regidor de Governació, “un nou repte
que comportarà una reorganització interna
del servei”. A més, Xavier Grau ha apuntat
que “en els propers mesos es tirarà endavant
el Pla Local de Seguretat, que servirà
per millorar la seguretat i l’atenció
de les demandes de la ciutadania dins una
adaptació del creixement continu
de la població.

Per al regidor, “cada vegada el nivell
d’exigència de la ciutadania és més elevat
i cal estar preparat. És per això, que cal
afinar el perfil del servei policial a l’evolució,
al creixement, i a la transformació que està
patint la població”. En aquest sentit,
la regidoria treballarà en la formació dels
agents i en la disposició dels recursos

suficients per atendre tota aquesta
demanda.
La regidoria de Governació prioritzarà
aquesta necessitat un cop s’hagi fet el
trasllat a les noves dependències policials.

Actualment, la plantilla està integrada per
una trentena d’agents i té una població
d’uns 12.000 habitants. “S’està en una
bona ràtio, sobretot, si ho comparem amb
Vilanova i la Geltrú que són un centenar
d’agents per una població de 60.000
habitants”, diu el regidor.
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La Policia Local de Cubelles, en conveni
amb el Servei Català del Trànsit, ha tronat
a realitzar les Jornades d’Educació Vial,
adreçades als alumnes de centres educatius
del municipi.

Les jornades es van desenvolupar entre
els dies 24 i 28 d’octubre i s’han portat
a terme a la pista del CEIP Charlie Rivel,
on es va improvisar una pista infantil de
trànsit.

En les jornades també van participar
els alumnes del CEIP Vora del Mar, que
es desplaçaven en transport públic en acord
amb la regidoria de Promoció Econòmica.

Una de les novetats d’enguany és que s’ha
suprimit els karts a motor per utilitzar
únicament les bicicletes, ja que aquest
és un transport més proper als infants.
Com ha explicat el caporal de la Policia
Local i responsable de les jornades
educatives, Toni Porta, “vam arribar a la
conclusió, que la manera més efectiva és
fer servir les bicicletes, ja que tots els nens

Educació vial
pels alumnes del municipi

Per altra banda, la Policia Local
de Cubelles ha ampliat el seu parc mòbil
amb l’adquisició d’un nou vehicle.

Es tracta d’un turisme, marca Seat
i model Altea, que està plenament equipat
pel servei de patrulles urbanes.

El regidor de Governació, Xavier Grau,
ha explicat que “s’ha procedit a fer
la substitució d’un vehicle que havia acabat
el seu període de rènting, perquè el cos
disposi de tres turismes com tenia fins
ara”. A aquests turismes cal afegir dues
motocicletes i una grua que completen
el parc mòbil de la Policia Local.

Per la seva banda, Joan Liñán,
cap de la Policia Local, ha explicat que
el nou cotxe patrulla “està rotulat seguint
la nova normativa del Departament d’Interior
de la Generalitat de Catalunya”.
Aquest decret regula la pintura dels vehicles
de la policia, substituint el disseny creat
per Miró l’any 1992 per un actualitzat i
normalitzat per a tots els vehicles.
El cap policial ha anunciat que “la resta
de vehicles els actualitzarem poc a poc”.

La Policia Local estrena nou vehicle

en tenen una a casa. Tot i que són menys
vistoses que els antics karts a motor”.

El parc infantil de trànsit serveix per donar
a conèixer de com interpretar i respectar
els senyals de trànsit en la via publica.

El circuit estava dividit en dues parts
i s’habilitava segons l’edat dels alumnes.
En la primera s’ensenyava a dominar
la bicicleta amb diferents obstacles.
La segona servia per donar a conèixer
les diferents senyals, amb el muntatge
d’un carrer simulat.

Un altre de les novetats més importants
en aquestes jornades és la incorporació
del nou IES Cubelles, tot i que en aquest
centre l’educació vial s’especialitzarà molt
més en la conducció dels ciclomotors.

L’agent responsable ha destacat que “s’està
estudiant la creació d’un crèdit de síntesi
en aquest aspecte, que els alumnes que
el superin seran recompensats amb un curs
no homologat en la conducció
de ciclomotors”. Les jornades continuaran
en el mes de març, amb classes més
teòriques on hi tornaran a participar tots
els alumnes de Cubelles.
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La regidoria de Cultura
posa en marxa
una nova edició dels
concursos de cartells
Per a escollir el cartell del Carnaval,
Setmana Cultural i Concurs de Roses

2006

L’obra pot ser en qualsevol tècnica artística.
La utilització de colors serà lliure.
L’obra ha de ser vertical.
La mida serà 35x50 cms.
Caldrà reservar un lloc on es pugui incloure
el logo de l’Ajuntament de Cubelles.
El màxim d’obres amb els quals podrà
concórrer cada participant no excedirà
de dos.

El termini d’admissió d’obres finalitzarà
el dia 30 de desembre de 2005 a les 14
hores. Els treballs, que hauran de ser
inèdits, seran lliurats a la Regidoria de
Cultura de l’Ajuntament de Cubelles, CSIDE
al carrer Joan Roig i Piera, 3 de Cubelles,
de dilluns a divendres, de 10 a 14 hores
i dijous de 17 a 19 hores.

L’obra no podrà anar signada, en cas
de resultar guanyadora, llavors es signarà.
Al dors de l’obra hi haurà un sobre tancat
en el que hi constarà el nom, l’adreça i el
telèfon del concursant.

Per assegurar un mínim de nivell artístic,
l’Organització efectuarà una selecció prèvia
de les obres rebudes. Hi ha la possibilitat
de deixar desert el concurs de cartell
i portada del programa si és aquest
el veredicte del jurat.

Amb les obres seleccionades s’organitzaràn
Exposicións obertas al públic.
El lliurament de premis s’efectuarà
en el moment d’inaugurar-se l’Exposició.
S’estableix un primer premi dotat amb
300€ i un accèssit dotat amb 100€.
L’obra guanyadora quedarà en propietat
de l’Ajuntament de Cubelles.

Les obres no seleccionades i també les no
premiades que figurin a l’exposició podran
ésser recollides els dies següents
a la cloenda d’aquesta, a la Regidoria
de Cultura de l’Ajuntament de Cubelles,
qualsevol dia de dilluns a divendres de 10
a 14 hores i dijous de 17 a 19 hores.

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament
de Cubelles tindrà cura de la conservació
de les obres rebudes. No obstant no es farà
responsable dels originals no recollits dintre
dels 30 dies següents a la cloenda
de l’Exposició.
La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament
de Cubelles resoldrà qualsevol reclamació
que pogués presentar-se, excepte si són
referides al veredicte del jurat, que serà
inapel·lable.

La regidoria de Cultura de l’Ajuntament
de Cubelles ha convocat els concursos
dels cartells de Carnaval, Setmana Cultural
i del Concurs de Roses del 2006.

Aquesta és la primera vegada
que l’Ajuntament treu a concurs les tres
modalitats conjuntament.

En els tres casos s’ha establert un primer
premi valorat amb 300 € i un accèssit
de 100 €. Els originals s’han de presentar
en un format vertical, de 35x50
centímetres, on hi figurin en les respectives
modalitats:
“Carnaval de Cubelles 2006”; “Setmana
Cultural 2006”; i “XXXIII Concurs Exposició
de Roses Vila de Cubelles” i “III Concurs
de Jardins”, respectivament.

Igualment s’haurà de deixar un espai per
poder incloure el logotip de l’Ajuntament.

L’ús de colors i la tècnica artística
són lliures.

La presentació de propostes finalitza el 30
de desembre i cal lliurar els originals amb
un sobre tancat al dors de la mateixa en
l’interior del qual constarà el nom, l’adreça
i el telèfon de l’autor.
Per aquest motiu, l’obra no podrà ser
signada i, en cas de resultar guanyadora,
es signarà. El lloc de lliurament serà al
Departament de Cultura, que es troba
ubicat al Centre Social.

Amb les obres presentades es realitzarà
una exposició pública i la guanyadora serà
el cartell i portada de cadascuna de les
tres modalitats.

El telèfon de la regidoria
de Cultura de l’Ajuntament de Cubelles
és el 93 895 01 47.

BASES CONCURS PER AL CARTELL I PORTADA
DEL PROGRAMA DEL CARNAVAL DE CUBELLES 2006

El tema serà,
EL CARNAVAL DE CUBELLES.

Al cartell obligatòriament hi ha de figurar
el text: “CARNAVAL DE CUBELLES 2006.

Caldrà reservar un lloc on es pugui incloure
el logo de l’Ajuntament de Cubelles.

Amb les obres seleccionades s’organitzarà
una Exposició al CSIDE oberta al públic.

L’obra guanyadora serà el cartell i la portada
del programa del “CARNAVAL 2006”
de Cubelles.

BASES CONCURS PER AL CARTELL I LA  PORTADA
DEL PROGRAMA DE LA SETMANA CULTURAL
DE CUBELLES 2006

El tema serà relacionat amb la cultura
a Cubelles.

Al cartell obligatòriament hi ha de figurar
el text: “SETMANA CULTURAL 2006” .

Caldrà reservar un lloc on es pugui incloure
el logo de l’Ajuntament de Cubelles.

Amb les obres seleccionades s’organitzarà
una Exposició al CSIDE oberta al públic.

L’obra guanyadora serà el cartell i la portada
del programa de la “SETMANA CULTURAL
2006” de Cubelles.

BASES CONCURS PER AL CARTELL I PORTADA DEL
PROGRAMA DEL XXIII CONCURS EXPOSICIÓ DE ROSES

El tema serà: LES ROSES

Al cartell obligatòriament hi ha de figurar
el text: Modalitat A:  “XXIII Concurs
Exposició de Roses Vila de Cubelles” i “III
Concurs de Jardins”

Caldrà reservar un lloc on es pugui incloure
el logo de l’Ajuntament de Cubelles.

Amb les obres seleccionades s’organitzarà
una Exposició oberta al públic en el lloc
i dates que oportunament s’anunciarà.

L’obra guanyadora serà el cartell i la portada
del programa del XXIII Concurs Exposició
de Roses Vila de Cubelles i III Concurs
de Jardins.

BASES COMUNS PER ALS CONCURSOS
DE CARTELLS I PORTADES

DELS PROGRAMES DE CUBELLES 2006
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Imatge d’arxiu dels estudis de Ràdio Cubelles en els seus inicis

Ràdio Cubelles es prepara
per a la celebració
del 25è aniversari el 2006

L’emissora municipal Ràdio Cubelles està
treballant en la organització dels actes
de commemoració del 25è aniversari,
que se celebrarà el proper any 2006.

La històrica emissora local, pionera
a la comarca del Garraf, ha convocat a una
sèrie de persones vinculades a la ràdio
durant aquest quart de segle per formar
par de la Comissió del 25è aniversari,
que s’ha d’encarregar de la coordinació
dels actes.

La primera reunió d’aquest grup es va fer
el passat 4 de novembre. La comissió està
formada pels alcaldes del moment
de la fundació i l’actual -Lluís Pineda
i Josep Marcillas-, ex regidors de Cultura
i Comunicació, ex directors
i ex col·laboradors, així com el personal
directiu actual.
L’objectiu d’aquesta comissió és proposar
i coordinar activitats per dur a terme
al llarg de l’any 2006 per celebrar aquesta
important efemèride.

De les primeres accions que es portaran
a terme destaca la convocatòria d’un
concurs de logotips. L’emissora busca la
seva nova imatge corporativa, amb una

versió especial que faci referència als 25
anys. Aquest concurs tindrà una dotació
econòmica de 600 € i s’espera poder
disposar del nou logotip a mitjans del mes
de gener.
Amb el nou logotip, Ràdio Cubelles té la
intenció d’iniciar una campanya promoció
de l’emissora entre els veïns de la vila.

Enguany també es commemoren els 10
anys del Concurs de Contes i Narració Breu
“Víctor Alari”, en record al primer director
de l’emissora desaparegut fa 10 anys.

La commemoració d’aquest aniversari
es completarà amb l’edició del tercer recull
de contes i la celebració d’un acte literari
amb poemes musicalitzats d’en Víctor Alari.

Així mateix, al llarg del 2006 es pretén
portar a terme una exposició sobre la premsa
en català, un seminari sobre la ràdio local,
una marató de ràdio, una programació
especial amb entrevistes a gent vinculada
amb la història de l’emissora i un recull
dels programes emesos durant aquests 25
anys, l’exposició del material de Ràdio
Cubelles (logos, samarretes, fotos i material
divers), un concert i un llarg etcètera
d’activitats.

Xavier Grau, regidor de Comunicació, ha
destacat la “importància de celebrar 25
anys d’una emissora municipal com és
Ràdio Cubelles” i ha agraït “la predisposició
de les persones que conformen la comissió,
per la seva col·laboració en aquest aniversari
tant important”.

Des de la direcció de l’emissora s’està fent
una crida als cubellencs i cubellenques
que tinguin algun material relacionat amb
aquests 25 anys d’història del mitjà
(fotografies, gravacions, programes...)
per a posar-se en contacte amb Ràdio
Cubelles
(Tel. 93 895 03 26; c/e:radio@cubelles.org).

Ràdio Cubelles presenta el mitjà
de comunicació al nou IES

Per altra banda, Ràdio Cubelles ha portar
a terme una presentació dels seus serveis
als nous alumnes de l’institut de secundaria
de Cubelles. Els treballadors de l’emissora
municipal han portat a terme uns tallers
amb els alumnes del centre.

L’objectiu és acostar el món de la ràdio
als joves alumnes que tindran l’oportunitat
d’aprendre, segons el curs que estiguin
fent, una pinzellada de quines són les
actituds davant un micròfon, com és
el format d’un informatiu local o un anunci
publicitari a la ràdio. També seran
entrevistats perquè expliquin la seva
experiència al nou institut i perquè opinin
sobre temes generals del dia a dia.

D’altra banda, un grup d’estudiants de l’IES
està realitzant, des de començaments
d’aquest mes de novembre i dins
les activitats promogudes per l’AMPA
de l’institut, uns tallers de ràdio amb
la col·laboració de Ràdio Cubelles.Els estudis actuals de Ràdio Cubelles

Una comissió de persones vinculades
a l’emissora treballen en l’elaboració
del programa d’actes de l’aniversari
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Comença l’organització dels actes de la campanya

La regidoria d’Acció Social i Sanitat s’ha de reunir amb les entitats i col·lectius municipals

Un any més l’Ajuntament de Cubelles
ha organitzat la campanya solidària
“Una joguina, Un somriure” perquè cap
nen es quedi sense joguina durant el Nadal.

L’objectiu principal és ajudar a famílies
de Cubelles a fer realitat el somni de tots
els infants, poder tenir una joguina per
Nadal o per Reis, a més d’intentar cobrir
les necessitats bàsiques de les famílies
més necessitades.

La campanya disposa de la participació
activa de les entitats cubellenques sota
la dinamització del departament d’Acció
Social i Sanitat de l’Ajuntament de Cubelles.

Com ja és tradicional, un dels actes centrals
de la campanya serà la tómbola solidària,
que arribarà el 16 de desembre al local
de l’escorxador. Una altra de les activitats,
serà  la recollida de diners a través de les
guardioles, que ja estan  ubicades a diversos
establiments comercials de la vila. Enguany
han canviat, passant de les antigues
de fang a unes noves de llauna i, en total,
s’han repartit més de 125 guardioles.

La campanya “Una Joguina, un Somriure”
compta amb l’aportació de bona part
d’entitats municipals. L’Agrupació de Balls
Populars de Cubelles, a través del joc
del quinto que celebra els dies 26
de desembre i 1 de gener, col·laborarà
destinant una part dels diners recaptats
d’una de les partides del joc a la campanya.

Una altra aportació a la campanya és
la del col·lectiu de treballadors
de l’Ajuntament de Cubelles que sortejarà
una panera de Nadal. Els diners obtinguts
es destinaran a l’obra benèfica.

El regidor del departament, Joan Rodríguez
Serra, ha destacat “la trajectòria de l’obra
solidària, que fa molts anys que es porta
a terme  al municipi  i l’ajuda desinteressada
de les entitats i persones particulars que
ho fan possible”. Tot i que ha lamentat que
“cada vegada és més gent la que necessita
l’aportació d’aquesta campanya solidària”.
Així mateix, el regidor també ha agraït
“la col·laboració de moltes empreses
privades que fan la seva aportació”.
Els ciutadans que ho vulguin poden

“Una Joguina un Somriure” 2005

col·laborar amb un ingrés econòmic
al número de compte de Caixa Catalunya:

2013 0177 82 0200557218

Per posar-se amb contacte amb la regidoria,
per a qualsevol col·laboració o consulta,
us podeu adreçar al  Pg. Narcís Bardají,
12, o bé trucar al telèfon 93 895 24 57.
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Cartell Campanya 2005 "Una joguina un somriure" realitzat per Olga Carreras
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L’Ajuntament de Cubelles signa el nou
conveni amb les entitats esportives
Enguany han augmentat les entitats que han rebut l’ajuda de l’Ajuntament.

La regidoria d’Esports de l’Ajuntament
de Cubelles va signar el passat 21 d’octubre
els convenis del 2005 amb les entitats
esportives del municipi. Enguany s’ha afegit
a aquests convenis, que consten d’una
subvenció econòmica, el Club d’Escacs
el Castell i les Associacions de Pares
i Mares del CEIP Vora del Mar i de l’IES

de Cubelles. Cal destacar les entitats a les
que com ja és habitual se’ls atorga també
aquest ajut econòmic. És el cas de l’Unió
Esportiva, la Societat Esportiva de Pesca
Marítima, el Club Ciclista, el Club Petanca,
el Moto Club, el Club Futbol, el Club
Bàsquet, el Club Tennis i el Club Patí.
L’alcalde, Josep Marcillas, va explicar que

“és una satisfacció per l’Ajuntament poder
atorgar aquestes subvencions perquè
serveixin d’ajut econòmic a totes les entitats
esportives perquè puguin realitzar els seus
projectes”.

En aquest acte, el regidor d’Esports, Miguel
Àngel López, va explicar que “aquest
conveni ha anat evolucionant, any rere any”
i ha afegit que “en aquest nou conveni
es demana a les entitats que presentin una
memòria de la temporada”.

Finalment, des de la regidoria d’Esports
es continua apostant per la promoció
de l’esport base.

Es modifica
l’ordenança de solars

Vuit dones de Cubelles recuperaran
espais urbans i de la via pública, amb
l’assessorament d’un tècnic i d’una
psicòloga de La Paperera.

Les multes per incompliment
de la normativa aniran

des dels 300 als 3000 euros

El proper 1 de desembre es posarà
en marxa el Segon Taller Ocupacional
“Anem per Feina”, adreçat a dones majors
de 45 anys i que estiguin inscrites al Servei
Català d’Ocupació. Aquest taller el posa
en marxa el Centre de Formació
Ocupacional (CFO) La Paperera, i està
gestionat conjuntament per l’Ajuntament
de Cubelles.

L’equip de treball que actuarà a Cubelles
estarà format per vuit dones i la seva
formació inclourà l’aprenentatge de
tècniques de rehabilitació i de manteniment
(formació teòrica i pràctica), i coneixements
generals, amb la finalitat de mantenir i de
rehabilitar els entorns urbans, el mobiliari
urbà i els arranjaments de diverses zones
de via pública.

La durada del projecte serà de dotze mesos
i el taller començarà el proper dia 1
de desembre. Aquest projecte, que està
coordinat pel Centre de Formació
Ocupacional La Paperera i subvencionat
pel Servei d’Ocupació de Catalunya
de la Generalitat de Catalunya, disposa
d’una aportació econòmica de 18.000 €,
a més, del suport tècnic de l’Ajuntament
de Cubelles.

La regidoria de Medi Ambient
de l’Ajuntament de Cubelles ha introduït
petits canvis en l’ordenança de solars,
orientades a que el propietaris de solars
mantinguin en perfectes condicions
de salubritat i d’higiene els terrenys
de la seva propietat.

Segons ha explicat la tècnic de Medi
Ambient, Eva Escardó “aquest canvis
a l’ordenança permeten que es pugin posar
“multes coercitives” mentre l’expedient
es va desenvolupant”.

L’import d’aquestes multes va des dels
300 als 3.000 euros, i l’Ajuntament podrà
interposar com a màxim tres multes. Amb
aquesta acció es vol aconseguir que
el propietari del solar no s’inhibeixi
de les seves obligacions o, simplement
es despreocupi, fins que l’expedient
en curs quedi resolt, cosa que pot trigar
un quants mesos.

Un taller
d’ocupació recuperarà
espais urbans

Les dones del taller d’ocupació han senyalitzat l’entorn
de l’institut de secundària
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Les obres de l’estació de bombeig del Bardají
Vilanova alleugeriran les inundacions
al sector marítim
Les obres està previst que acabin dintre del mes de desembre

El Consell comarcal
comença a treballar
en el Pla Director
de la Societat de la
Informació del Garraf
Es va fer una primera sessió
informativa a l’aula magna de l’UPC
de Vilanova i la Geltrú amb tots
els agents implicats per explicar
la metodologia de l’elaboració del Pla

El Consell Comarcal del Garraf va convocar
el passat 13 d’octubre un acte a l’aula
magna de la Universitat Politècnica
de Vilanova i la Geltrú (UPC) per donar
a conèixer els objectius i la metodologia
a aplicar en l’elaboració del Pla Director
de la Societat del Coneixement del Garraf
i dels seus municipis.

El Pla s’ha organitzat en 4 àmbits de treball,
cadascun dels quals està format per una
comissió que ha de debatre el present
i futur de la societat de la informació
en cada àmbit. Les comissions s’han
estructurat en Infraestructures; Activitat
econòmica; Serveis als Ciutadans i Xarxa
Ciutadana; i Administració Oberta.

Entre els objectius del document a elaborar,
de la qual ja s’ha fet una primera fase
de recollida d’informació i plantejament,
hi ha la necessitat de mesurar l’impacte
dels canvis que s’estan produint i abordar
de la millor manera possible la construcció
d’aquesta nova Societat de la Informació
i del Coneixement.

De moment, el pla director compta amb
el suport del Centre Tecnològic
de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Les obres de construcció de l’estació
de bombeig alleugeriran els efectes de les
inundacions que pateixen el sector Marítim
i el Bardají. Aquests problemes estan
motivats en el fet que el clavegueram
d’aquesta zona, que no té les aigües pluvials
i fecals separades, suporta una gran
quantitat de cabal.

Els barris de Santa Maria, el Bardají
Vilanova, la carretera i part de l’Eixample
Nord aboquen les seves aigües residuals
en el punt del carrer Millera conegut com
el Pont de la Bruixa. A partir d’aquí
les aigües d’aquests sector s’uneixen a les
del sector Marítim, fins arribar a l’estació
de bombeig situada al carrer Xaloc, que
les impulsa cap a l’estació del carrer Onze
de Setembre, i aquest a la seva vegada fins
a la depuradora. Amb l’obra projectada es
construirà una nova estació de bombeig al
final del carrer Millera, que recollirà les
aigües pluvials i residuals de Santa Maria,
carretera, Bardají Vilanova i Eixample Nord
i les impulsarà directament a l’estació del
carrer Onze de Setembre, evitant que
les aigües circulin per tot el sector marítim,
col·lapsant aquestes canonades. Les obres,

que tenen una subvenció de la Fundació
Endesa de prop de 120.000 €, tenen un
termini d’execució de 6 mesos i un
pressupost d’adjudicació de 222.990,55 €.

Precisament, en motiu d’aquestes obres,
des del 17 d’octubre fins a primers de
desembre ha estat tallat el trànsit del carrer
Millera, entre la plaça de l’Estació
i el carrer Darius Huguet, mentre que
el carrer Ausiàs March passa a ser de
direcció única cap a l’Avinguda de la Riera.

Miquel Padreny, regidor d’Obres i Serveis,
en declaracions a Ràdio Cubelles va explicar
que “el motiu d’aquests talls de trànsit ha
estat el soterrament de la canonada que
transportarà l’aigua, tant la residual com
la de pluja, des d’aquesta nova estació de
bombeig fins a la principal que està ubicada
a la ribera del riu Foix a l’alçada del carrer
11 de Setembre, des d’on són bombejades
cap a planta depuradora que hi ha al polígon
industrial”. Aquestes obres van començar
el 20 de setembre i acabaran cap a mitjans
de desembre.

Les inundacions del sector Marítim es minimitzaran amb les obres de l’estació de bombeig
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Senyalitzada la zona escolar de l’IES de Cubelles
L’Ampa del centre fa una enquesta per incorporar transport escolar al migdia

Segueixen les obres de construcció
dels nous vestuaris del camp de futbol
Les vacances d’estiu i les pluges del últims dies fan endarrerir les obres.
Malgrat tot està previst que es compleixin els terminis.

Llar d'Infants

Pel que fa a la llar d’infants, s’ha aprovat
inicialment el projecte d’ampliació i està
previst que al mes de desembre es liciti
l’obra. Amb l’execució d’aquesta, l’edifici
quedaria ampliat amb una capacitat de 54
places més. Malgrat aquesta ampliació, la
regidora ha reconegut que no serà mai
suficient degut al creixement de població
i al fet que es tracta d’un ensenyament
actualment no obligatori, donat que la
LOCE considera aquest tram d’edat de 0
a 3, educació assistencial. És per això que
diu que caldrà esperar que la nova llei
orgànica d’educació, anomenada LOE,
consideri aquesta etapa infantil com a
etapa educativa i així el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat el cobreixi
al 100%.

L’Ajuntament de Cubelles ha començat
a treballar en les necessitats més urgents
pendents de solucionar un cop s’han posat
en marxa les noves instal·lacions
de l’Institut de Secundaria de Cubelles.
Així mateix, des de l’Ajuntament es treballa
per millorar la seguretat i l’enllumenat
de la zona. De fet, s’ha elaborat un calendari
d’actuació de tot el complex.

De moment, s’ha actuant en el manteni-
ment i els accessos de la zona. Segons
ha explicat la regidora d’Educació,
Pilar González “s’ha senyalitzat tota zona
escolar per diferenciar-la de la del tràfic
rodat, pintant els passos de vianants de la
zona i col·locant la senyalització oportuna”.

També s’ha habilitat un espai d’aparcament
de bicicletes dins del centre escolar.

L’Ajuntament de Cubelles, coneixedora que
queden encara alguns serveis a fer, es troba
treballant en la incorporació d’un servei de
transport escolar al migdia. És per aquest

motiu que “es treballa conjuntament amb
la regidoria de Promoció Econòmica per
estudiar la possibilitat d’utilitzar el servei
de transport municipal”. De fet, aquesta
necessitat ha estat sol·licitada per l’AMPA
de l’IES, amb la intenció que els alumnes
puguin anar a dinar a casa i tinguin més
temps al migdia. De moment, l’Ampa ha
repartit entre els pares i mares del alumnat
unes enquestes per conèixer quina és la
demanda d’aquesta proposta.

D’altra banda, la regidoria d’Educació,
l’AMPA de l’IES, l’equip docent i la direcció
del centre s’han reunit per exigir
al Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya el material que no ha arribat
encara a les aules d’informàtica i de
tecnologia. La regidora d’Educació, Pilar
González assegura que “s’està treballant
no només en els recursos tècnics, sinó
també amb els pedagògics”. Reconeix que
“els començaments són difícils” però
malgrat tot “està convençuda que al segon
trimestre tot estarà més tranquil”.

Les obres dels nous vestidors del camp
de futbol Josep Pons i Ventura continuen,
malgrat que les pluges i les vacances
del mes d’agost hagin fet endarrerir alguns
dels treballs de construcció. El regidor
d’Esports de l’Ajuntament de Cubelles,
Miguel Àngel López creu que “el temps
perdut per l’endarreriment de les obres
es pot recuperar. De fet, en les últimes
setmanes ja s’ha vist un avançament
de la seva estructura”.

Segons les previsions, les obres estarien
enllestides entre finals del mes de febrer
i principis del mes de març. Tot i aquest
retard “la idea és que les instal·lacions
estiguin en funcionament els últims mesos
de la temporada per detectar qualsevol

problema”. Un cop finalitzada la construcció
dels nous vestuaris se seguirà amb
l’enderroc de les antigues graderies
per construir-ne les noves.

Està previst que el concurs per l’adjudicació
de les obres de les noves graderies estigui
inclòs en el pressupost del 2006. També
es preveu que a l’inici de la temporada
2005-06 estiguin en funcionament
els vestuaris i les noves graderies.

Les obres dels vestidors del camp de futbol
avancen a bon ritme
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L’ACA es farà càrrec de les obres per reforçar
el torrent del Cementiri
El 25 de setembre es van registrar precipitacions de més de 150 l/m2

La forta pluja que va partir Cubelles
el passat 25 de setembre, i que va deixar
més de 136 litres per m2, va provocar
diversos problemes en els punts habituals
de la vila i en altres de puntuals.
Entre aquests punts afectats cal destacar
l’esfondrament de part d’un mur exterior
de l’escola, l’aixecament de l’asfalt
del carrer Gessamí i la caiguda d’un mur
de tancament del Cementiri Municipal,
que a hores d’ara ja estan completament
arranjats.

La resta de zones afectades per les pluges
van ser les habituals. Els passos soterranis
dels carrers Arles de Tec i passeig Fluvial,
així com el pas de la riera a l’avinguda
Onze de Setembre, van haver de ser tallats
per la Policia Local, malgrat que aquestes
mesures preventives no van impedir que
en el pas de la riera quedés atrapat
un vehicle tot terreny, marca Land Rover
Discovery, que va voler travessar el riu.
La Policia Local, juntament amb membres
del Grup Riscos Cubelles, van haver
de rescatar als ocupants del vehicle.

Un altre vehicle va ser arrossegat per la
força de l’aigua al carrer Arrabal del Torrent.
En aquest mateix carrer, a l’alçada
del carrer dels Horts, la caiguda d’una part
del mur de “l’Hort del Rector” va provocar
problemes en les vivendes de la zona.
L’avinguda de l’aigua va sorprendre als
veïns dels habitatges d’aquests dos carrers.
A primera hora del matí ha quedat restablert
el trànsit en aquesta zona, després que

La gran quantitat d’aigua caiguda a Cubelles i Mas Trader va provocar que el pas del riu Foix quedés inutilitzable

operaris municipals i una empresa
contractada retirés de la via pública
les restes del mur.

Un altre dels punts afectats ha estat
el carrer Josep Tarradellas, paral·lel
al passeig Marítim, on els Bombers
de la Generalitat van haver de treure aigua
d’alguns pàrquings soterranis, la majoria
situats per sota del nivell del mar.
A més, la gran quantitat d’aigua caiguda
va fer que aquest carrer resultés gairebé
intransitable, per la qual cosa la Policia
Local va decidir tallar els accessos dels
carrers Girona, Bruch i Narcís Monturiol.

Tot i que els efectes, tenint en compte la
gran quantitat d’aigua caiguda, han estat
mínims, l’Ajuntament de Cubelles
és conscient de la problemàtica existent
en alguns sectors del municipi.
Els punts on habitualment l’aigua provoca
problemes rebran actuacions immediates.
És el cas del torrent del Cementiri, on l’ACA
ja ha confirmat que es farà càrrec dins del
2005 de l’arranjament dels desperfectes
d’aquestes i d’altres pluges i del reforçament
del torrent, per evitar noves problemàtiques.
Igualment, al sector de Mas Trader, un dels
carrers més afectats és el carrer Gessamí
on es va aixecar l’asfalt. Miquel Padreny,
regidor d’Obres i Serveis Viaris, ha explicat
que està previst canalitzar la riera construint
un calaix fins el riu Foix.

On ja s’està treballant és al sector Bardají
Vilanova-Marítim. La construcció de l’estació

de bombament a l’acabament del carrer
Millera preveu minimitzar aquesta
problemàtica, atès que les aigües pluvials
i fecals de la zona del Bardají Vilanova
i Santa Maria deixaran de circular pel barri
Marítim i aniran directament a l’estació
d’impulsió de l’avinguda Onze de Setembre.

Finalment, un altre dels punts on
l’Ajuntament vol actuar és a la plaça del
Mercat, perquè els desguàs són insuficients.

Des del consistori cubellenc s’ha volgut
“agrair públicament l’esforç i l’actuació
tant de la Policia Local com del Grup de
Riscos de Cubelles, que van actuar en tot
moment atenen a la ciutadania”, explica
Miquel Padreny.

Arran dels aiguats, i per atendre als afectats,
l’Oficina de Participació i Informació
Ciutadana (OPIC) va posar en funcionament
un servei d’atenció als afectats. L’objectiu
era informar-los de les possibilitats
de reclamar a les assegurances privades
o al consorci davant dels efectes de les
pluges del 25 de setembre. L’oficina va
atendre a més d’un centenar de famílies
afectades.

L’OPIC
canalitza les reclamacions

dels particulars
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Els regidors de Cultura d’ambdues poblacions es van reunir recentment

Els regidors de Cultura de Cubelles i Arles
de Tec, Miquel Padreny i Genoveva Broussé,
respectivament, es van reunir a la vila
d’Arles per tal de valorar les relacions
institucionals entre els dos municipis durant
el 2005. A més, segons ha explicat
el regidor Miquel Padreny també
es van planificar les activitats previstes
per al 2006, en la que destaca dedicar
una setmana al món del circ a la vila
del Vallespir.

Al llarg del 2005 l’acte més destacat va
ser el retorn de l’intercanvi de les corals
locals. En motiu de la Setmana Cultural,
el Cor l’Espiga Cubelles, amb la col·labo-
ració de la regidoria de Cultura, va organitzar
el 1er Festival de Cant Coral
"Vila de Cubelles", a l’església de Santa
Maria. El festival musical va comptar amb
la participació, a més dels anfitrions,
de la Coral Jove de la Federació Cors
de Clavé, la Joventut Tianenca.
I els cantaires arlesencs de l’Ensemble
Vocal du Haut Vallespir. També dins
el marc de la Setmana Cultural una
representació de les puntaires d’Arles van
participar de la tradicional Trobada
de Puntaires de Cubelles i la regidora
de Cultura, Genoveva Broussé va participar
de la presentació del llibre “Del pallassos
ets el Rei”, dedicat a Charlie Rivel.

Les entitats esportives també han tingut
un paper important en l’agermanament
al llarg del 2005. el Club Ciclista i el Club
Bàsquet Cubelles van visitar la vila
de la Catalunya Nord. Els ciclistes, amb
una cinquantena de persones, van conèixer
la vila d’Arles i van visitar l’abadia de santa
Maria i les Gorges de la Fou.
Per la seva banda, l’equip sènior masculí
A del CB Cubelles va realitzar d’un stage
de pretemporada a les instal·lacions d’Arles.

Els actes s’han completat amb una
exposició fotogràfica sobre Arles de Tec
al Centre Social i una demostració de xató
a Arles de Tec. Precisament aquest és
el primer intercanvi gastronòmic entre
ambdues poblacions que, després de l’èxit,
estudien repetir-ho.

Pel que fa a les actuacions proposades per
al 2006, ja s’ha avançat la possibilitat
de celebrar la Setmana del circ a Arles
de Tec, per a la qual l’Ajuntament de
Cubelles ha posat en contacte al Sr. Soler
i Jove, dibuixant especialitzat en la figura
d’en Charlie Rivel, i l’Ajuntament d’Arles.
La participació de Soler Jové serà,
principalment, la realització d’una exposició
de la seva obra.

En l’apartat de l’intercanvi entre entitats,
per a enguany s’està treballant en
la possibilitat que els joves esportites
del Club Tennis cubelles i club Tennis Arles
portin a terme alguna activitat plegats.
Així mateix, el Grup Sardanista Anella
Oberta té previst participar d’alguna ballada
a la vila del Vallespir, a la vegada que els
seus homòlegs podrien participar de l’Aplec
Sardanista de Cubelles.

Cubelles i Arles
fan balanç de l’agermanament

Claustre de l'Abadia d'Arles

Proposta d’actuacions
2006
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Una cinquantena d’arlesencs
van participar a l’església de Sant Salvador
de la demostració de xató a càrrec
de les mestres xatonaires cubellenques
Maria Oliva, Paquita Cuenca, Maria Àngels
Ivern i Mercè Ordaz. L’acte, organitzat per
la vila agermanada de la Catalunya Nord,
va servir per apropar el típic plat del Garraf
a les dones i homes de la població d’Arles
de Tec.

La delegació cubellenca va aprofitar
la jornada per visitar l’Abadia de Santa
Maria i donar una volta pel poble de tipus
medieval. A la tarda, els cubellencs i
cubellenques van assistir a la xerrrada del
mestre cuiner, Joan Plouzennec, president
de les “Toques Blanques del Rosselló”,
que va parlar sobre la cuina catalana.

A continuació, les cuineres cubellenques
van començar la seva demostració de xató.
Amb l’ajuda de la regidora de Cultura
d’Arles de Tec, Genevieve Broussé, que va
fer la traducció al francès, i la participació
de diversos arlesencs i arlensenques que
van voler aprendre directament l’art de fer
xató.

La vila romànica d’Arles de Tec es troba al
cor de la comarca del Vallespir.
Arles convida a descobrir les seves places
solejades, els seus camins medievals,
les seves meravelloses cases amb els seus
balcons fets amb ferro forjat i amb
les entrades pels carros, els antics safarejos
i totes les evidències d’un passat històric
esplèndid.

La vila d’Arles va néixer al voltant
de l’antiga abadia carolíngia, fundada l’any
778 i on avui en dia hi ha les relíquies
dels sants patrons, Sant Abdó i Sant Senén.

De finals del segle IX a principis del s. XX,
sis edificis són els més representatius de
la historia d’Arles.

Dintre de la vila destaca l’abadia de Santa
Maria, fundada a finals del segle VIII, tot
i que les actuals parets van ser construïdes
cap al segle IX. D’aquest conjunt monàstic

Les cinc racions de xató elaborades van
repartir-se entre els assistents, que van
qualificar-la com un plat "molt bo". L’alcalde
d’Arles de Tec, René Ala, va demanar als
participants cubellencs que tornin a la
primavera.

El xató de Cubelles a la vila germana

Dos moments de l’exhibició de xató a la vila d’Arles

Arles de Tec

subsisteixen l’església, el monestir,
la vivenda de l’abadia i alguns elements
del convent. L’església va escapar
a la venda dels Béns Nacionals durant
la Revolució Francesa de 1789. Finalment,
dins de l’antiga muralla de la vila destaca
l’edifici que acull l’actual ajuntament
d’Arles, conegut com La quinta “Indis”,
de principis de segle XX.

Fora de la muralla, destaca l’església
de Sant Pere de Roma de Riuferrer,
de propietat privada, citada per primer
cop l’any 830 i reconstruïda al segle XII.
Finalment, existeix l’església de Santa
Creu, fundada l’any 832.

L'orgue de l'Abadia de Santa Maria



Programació

P R O G R A M A C I Ó

9:00 - 12:00

9-10-11-12:00

12:06 - 13:30

13:30 - 14:00

14:00 - 17:00

17:00 - 18:30

18:30 - 19:00

21:00 - 22:00

22:00 - 24:00

Matí musical
Butlletí Informatiu
Ràdio Fórmula
Informatiu migdia
Connexió Catalunya Ràdio
Freqüència directa
Informatiu Vespre
Zona Global (dance)
Electronic music

DE DILLUNS A DIVENDRES

DISSABTES

9:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 13:00

13:00 - 14:00

14:00 - 17:00

17:00 - 20:00

20:00 - 21:00

21:00 - 22:00

22:00 - 23:00

23:00 - 24:00

Cubelles Actualitat
Anella Oberta
L'Home del Gag
Cubelles Actualitat
Desconnexió amb Cat Ràdio
Retransmissions esportives
Barreges
Music Central Cubelles
Festa nit
Zona global (House)

DIUMENGES

7:00 - 9:00

9:00 - 10:00

10:00 - 12:00

12:00 - 14:00

17:00 - 18:00

18:00 - 20:00

20:00 - 22:00

Edèn (Chill Out)
L'Hora Clàssica
Entre Tu i Jo
Fil Musical
Tarda musical sixties
Edèn (Chill Out)
Zona global (ambient)

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Onda Latina
Juguem Net

2005
R À D I O  C U B E L L E S  1 0 7 . 5  F M

hivern

Un any més Ràdio Cubelles ha incorporat nous espais temàtics a la graella
de programació. La  programació de tardor començarà el proper 3 d'octubre
amb nous programes:  “Zona Global”, “Eden”, L'Hora Clàssica” i “Festa Nit”.

Els informatius diaris ofereixen 30 minuts d'informació Local i Comarcal,
Esportiva, Meteorològica i Agenda d'actes culturals. Els podeu escoltar a dos
quarts de dues del migdia i a dos quarts de set de la tarda.  A més, diàriament
s'emeten butlletins informatius de sis minuts cada hora en punt. Al matí de les
9 a les 12 del migdia i a la tarda, a les 5 i a les 6.  Amb la voluntat d'oferir un
bon resum setmanal d'actualitat del municipi al cap de setmana es pot escoltar
el Cubelles Actualitat a les 9 del matí i a la 1del migdia.

La música i l'entreteniment són també protagonistes a Ràdio Cubelles. Al llarg
de tot el matí i a partir de les nou s'oferirà blocs de selecció musical. A partir
de les dotze serà el torn a la Ràdio Fórmula.

A la tarda, de les cinc i fins a dos quarts de set de la tarda, podreu escoltar el
magazin  “Freqüència Directe”, amb connexions al carrer, concursos, enquestes
al carrer amb els seus col·laboradors habituals i el millor entreteniment. A partir
de les set i fins les nou, arriben cada dia  el programes temàtics de l'emissora,
uns programes per a tots els gustos, des de jazz, blues, rock, reagge, rock català,
música electrònica, música comercial, revival, música clàssica, sardanes,  entre
d'altres estils musicals i de contingut. Aquesta programació es mantindrà fins
el mes de gener quan s’encetarà la programació 25 anys de Ràdio Cubelles.

19:00 - 20:00

20:00 - 21:00

19:00 - 21:00

21:00 - 22:00

19:00 - 21:00

20:00 - 21:00

19:00 - 21:00

20:00 - 21:00

19:00 - 21:00

20:00 - 21:00

21:00 - 22:00

Quasi Tot encara
35 HzJazz
K Sona
35 HzRock
Patxanga la Txaranga
Club desconcert
Tocs en català
Això és Hollywood
Corrent Alterna
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